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Sevgili Okurlar,

Egitim ve Gençlik Programlari sürekli olarak degismekte
ve her geçen yil daha da çesitlenmekte ve renklenmekte

dir. 31 ülkede ayni anda uygulanan ve yarim milyardan

fazla insani etkileyen bu programlar, üye olan tüm

ülkelerde ayni olumlu etkileri sergilemektedir. Bunlarin
en önemlisi benzer özelliklerde olan ancak farkli kültür

lerden geldikleri için ayni konuya farkli yaklasimlar

sergileyen insanlari bir araya getirerek kültür, tecrübe,

bilgi ve duygu paylasimi için zengin bir paylasim ortami

olusturuyor olmasidir. Egitim ve Gençlik Programlari
aslinda kendine özgü uluslararasi bir paylasim platformudur.
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Konu birbirine yabanci kültürlerden gelen kisilerin düsüncelerini paylasmalari

olunca, ön plana çikan en önemli husus dogalolarak yabanci dil bilgisi oluyor.
Yakin bir süre sonra dahil olmayi umdugumuz Avrupa Birligi'nin nüfusu yarim

milyar civarinda. Dünya nüfusu ise 6 milyari çoktan geçti. Iletisimin bilgi çaginin
en önemli kavrami haline geldigi bugünlerde birden fazla yabanci dil bilmek giderek
daha önemli olmaya basladi. 30'a yakin farkli ülke ve kültürden olusan Avrupa

Birligi gibi yapilar içerisinde her bir vatandasin birden fazla yabanci dil biliyor ol
masi bir beklenti haline geldi. 21. yüzyilin global köyünde toplum olarak ya
bancilarla saglikli iletisim kurabilen ne kadar çok insaniniz var ise ülkeniz sesini o

kadar çok duyurabilir hale geliyor.

Egitim ve Gençlik Programlari'nin uluslararasi yapisi, dis dünyaya bu programlar
sayesinde yeni yeni açilmaya baslayan egitim ve gençlik camialarinda yabanci dil

ögrenmeye karsi bir talep olusturdu. Benzer bir talep Avrupa ülkelerinde de

Türkçeye karsi yasanmaya baslandi. Erasmus kapsaminda Türkçe dersleri vermeye
baslayan kurumlarimizin sayisi bu yil itibariyle 6'ya çikmis durumdadir.

çogu yararlanicimizin bildigi gibi yeni bir dil ögretme, programlarin ana hedefleri

arasinda yer almamaktadir. Bu konu teknik bir hedef olarak ele alinmaktan ziyade
programlar sayesinde "yabanci dil ögrenimi" tesvik edilmekte ve bu konuda bir
ihtiyaç yaratilmaktadir. Ihtiyaç ise dil ögreniminde en önemli unsurlardan birisi
olan motivasyona katki yapmaktadir.

Dil ögretimi alaninda dagittigimiz ve dil sahasinda uzman bir jüri heyeti tarafindan
kazanan kurumlarin seçildi gi ödül "Avrupa Dil Ödülü" dür.

Bu sayimizda dosya konumuz "Yabanci Dil Ögrenimi" olarak belirlendi. Umuyoruz

ki bu dosya, pek çok vatandasimizin yeni bir dil ögrenme konusunda duyduklari
motivasyona katki yapar.

Saygilarimla,
Dr. Fatih HASDEMIR

Baskan
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Dergi için Yazisma Adresi Egitim ve Gençlik Dergisi Grafik Tasarim Baski

AB Egitim ve Gençlik Programlari
Merkezi Baskanligi (Ulusal Ajans)
Hüseyin Rahmi Sokak No:2
Çankaya· Ankara
Tel: O312 409 60 00
Faks:O 312 409 60 09

egiti mvegencli k@ua.gov.tr
www.ua.gov.tr

Dört ayda bir 80.000 adet yayinlanan süreli bir

yayindir. ÜCRETSI2DIR.Bu yayinin basimi için gerekli
finansman Avrupa Komisyonu tarafindan saglan

mistir. Yayinlanan makalelerin sorumlulugu

yazarlarina aittir. Kaynak belirtmek kaydiyla
serbestçe alinti yapilabilir.

~
danajans.com

press
impress.com.tr
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ERASMUS PROGRAMI.
YENI KAPiLAR ARALiYOR
Erasmus ögrencilerini agirlayan büyükelçililderin sayisi artiyor ...

Ilk olarak Almanya Büyükelçiligi tarafindan baslatllan ve son 3 yildir tekrarlanan "Erasmus Ugurlama
Toplantllari" yayginlasiyor. 2008 yilinda Almanya'nin yani sira Fransa ve Finlandiya Büyükelçilikleri de
benzer toplantllar düzenleyerek çok yakinda ülkelerine gidecek olan Erasmus ögrencilerini hem ugurla
mak hem de gidecekleri ülkeye simdiden isinabilmelerini saglamak için firsat yaratmis oldular. Ülkeler
arasinda giden ve gelen ögrencilerle iki tarafli bir degisim ortami olusturan Erasmus programi sayesinde
kültürler arasi diyalog konusunda yeni kapilar açiliyor.

Euroguidance
Çalisma Ziyareti
Ülkemizde Euroguidance birimi olarak faaliyet gösteren Merkezimiz "Türkiye'de Mesleki Egitim ve
Rehberlik" konulu çalisma ziyaretini Türkiye'de düzenlendi. i3- i7 Mayis tarihlerinde Ankara'da gerçek
lestirilen çalismaya Fransa, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Irlanda, Polonya ve Litvanya'dan 9 katllimci istirak
etti. Ülkemizdeki rehberlik ve danisma sisteminin konu alindigi çalismaya Türkiye'den Milli Egitim Bakan
ligi'nin ilgili birimleri, TESK, Hak-Is, Yol-Is, Belmek gibi konuya iliskin taraflari temsilen i4 kisi katlldi.
Gelecek yil da benzer bir çalismanin ülkemizde yapilmasi planlaniyor.

EGiTiMVEGENÇLiK'08
AVRÜP.o. SIRLIf;, Ef;,jTT1,4 Vf ijtNcCII" PA •..1GRAMLAR MER~E; B .••$ ••..••'.Hj~
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2008 Avrupa Dil Odülleri
sahiplerini buldu ...
Her sene, ögretme ve ögrenme alanindaki yenilikçi projelerin ve dil ögreniminin tesvik edilmesi amaci ile

dil ögretimi alanindaki her tÜrlü girisime verilen Avrupa Dil ÖdÜlleri, 2008 yilinda da sahiplerini buldu.

2008 yilinda Avrupa Dil Ödülü almaya hak kazanan kurumlar ve proje isimleri söyle:

20 Temmuz Ilkögretim Okulu
: Let's Have Fun

Özel YÜzyil lsil Ilkögretim Okulu

: Dünya Benim vatantm

Eskisehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi

: Legends Come Alive@Europe

Özel Altinyildiz Koleji

: DATE (Danish and Turkish Exchange)
EF-DIL Okulu

: EFINST ESP - Özel Amaçli Ingilizce

Proje konularina iliskin bilgiyi www.ua.gov.tr adresinden edinebilir, 2008 yilinda ödül alan kuruluslar

arasinda yer alan 20 Temmuz Ilkögretim Okulu'nun proje detaylarina ise dergimizin ilerleyen sayfalarinda
ulasabilirsiniz.

Avrupali G~.nçler

Türkçe Ogreniyor
Erasmus YOgunlaitirilmil Dil Kurslari

2008 yilinda 6 Üniversitemizde yurt disindan gelen Avrupali gençlere TÜrkçe ögretilebilmesi için Erasmus

Yogunlastirilmis Dil Kurslari açiliyor. Söz konusu kurslar her yil konuyla ilgilenen kurumlarin Merkez

Baskanligi'na basvurmasi ve Merkez Baskanligi'nin kabul etmesinin ardindan yÜrÜrlÜge konuluyor.

Projeleri iliskin detaylari 32. sayfada bulabilirsiniz

2008 yilinda EYDK düzenleyecek olan kuruluslar ve aldiklari hibeler:

Avro

CD

1. Çukurova Üniversitesi

2. Kocaeli Üniversitesi

3. Akdeniz Üniversitesi

4. Istanbul Üniversitesi

5. Erciyes Üniversitesi

6. Gazi Üniversitesi (TÖMER isbirligi ile)

TOPLAM

18.000

18.000

27.000

27.000

9.000

18.000

117.000
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ÖGRENMEDE TATIL
TANiMAYANLARA ULUSAL

AjANS'IN KAPiLARi AÇIK

Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlari

Merkezi Baskanligi (Uusal Ajans) 2005 yilindan bu

yana kendi bünyesinde üniversite ögrencilerine staj

yapma imkani sunuyor.

Ögrenciler okuduklari veya ilgi duyduklari alanlarla

ilgili olan Baskanlik birimlerinde staj yaparak teorik

bilgilerini uygulamali olarak kullanma imkini bu

luyorlar.

Ülkemizde her yil onbinlerce vatandasimizin yarar

landigi Egitim ve Gençlik Programlarindan so

rumlu olan Merkez Baskanligi staj yapilabilecek bir

kamu kurumu olmanin ötesinde, gençler için

gençlik ve egitim projelerine iliskin birinci elden

bilgi kaynagi olma özelligini de tasiyor. Nitekim

stajyerler bir yandan kendilerine verilen seminerlerle

programlar hakkinda genis bilgi alma imkini bu

lurken, bir yandan da her biri önemli bir program

dan sorumlu olan Erasmus, Grundtvig, Leonardo

da Vinci, Gençlik ve Comenius gibi birimlerde bu

bilgilerini pekistirmc firsari elde ,diyorlar.

Bu kapsamda stajyerlere iki ayri seminer verildi.

Seminerlerden birincisi Halkla Iliskiler Koordi

natörlÜgÜ tarafindan dÜzenlenen ve programlarin

temel felsefesinin ve Merkez Baskanligi'nin çalisma

ilkelerinin anlarildigi seminer oldu. 'femmuz-Agiistos

döneminde staj yapmakta olan yaklasik 20 stajyerin

karildigi seminerde ana hatlariyla kurumun islevi,

programlarin özellikleri, stajyerligin önemi, is cid

diyeti, isyerinde davranis kurallari ve is ahlaki gibi

konularda bilgiler verildi. Seminerde tck tarafli bir

anlatim yerine, yine Baskanligin temel prensip

lerinden olan paydaslarla devamli ve dÜzenli iletisim

ilkesi geregi stajyerlerin de aktif olarak rol aldiklari

bir yöntem tercih edildi. Ikinci seminer ise

Leonardo da Vi nci Program Koordinatörlügü

tarafindan düzenlendi ve stajyerlere mesleki egitIm

projeleri hakkinda detayli bilgi verildi.

Seminerlerin yani sira, genç stajyerlerin

düsüncelerini ve kanaatlerini ögrenebilmek mak

sadiyla kendisi de Halkla iliskiler Koordinatör

lÜgünde staj yapmakta olan genç bir arkadasimiz

tarafindan hazirlanip uygulanan bir anket düzen

lendi. Anket sonucunda stajyerler, bir yandan ku

rumun samimi ortami içinde hem mesleki bilgiler

kazandiklarini hem de proje basvurusu yapma ve

proje yürütme konusunda staj öncesine göre çok

daha istekli olduklarini belirttiler. Bir yandan da

gözlemledikleri sorunlari aktarma firsari buldular.

Ulusal Ajans'ta staj yapmak için gerekli adimlar ku

rumun ana sayfasinda (www.ua.gov.rr) bulunan

baglanridan takip edilebilir.

Temmuz-Agustos dönemi stajyerlerinden bazilarinin

dÜsÜnceleri su sekildeydi:

"Stajimi Temmuz-Agustos döneminde Halkla

Iliskiler KoordinatörlÜgü'nde yaprim. Staj sÜresince

hem meslegim adina hem de kisisel gelisimim adina

bir çok sey ögrendigim inancindayim. Staj süresince

dört yil boyunca almis oldugum teorik Halkla

Iliskiler ve Iletisim Yönetimi bilgilerimi yirmi gün

boyunca uygulama ve gelistirme imkani buldum.

Ulusal Ajans, tüm çalismalari gibi, Halkla Iliskiler

pratigi olarak da siradan bir kamu kurumundan çok

öte ... Burada kunim içi ve kurum disi tüm hedef

kitlelerle iletisim yönetiminin ve projelerin yaygin

lasririlmasinin son derece planli, IlItarll ve profes

yonel bir sekilde yapildigina tanik oldum. Halkla

iliskiler KoordinatörlügÜ'nün yaprigi basarili uygu

lamalarla Halkla iliskiler disiplinine yararici, yeni

likçi ve çok yönlü bir bakis açisi kazandirdigini

gördüm.

EGiTiM GENÇLiK'OB
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Buradaki stajimin daha önce yapmis oldugum staj

deneyimlerine oranla daha farkli, daha yogun ve daha

güzel geçtigini düsünüyorum.

Staj dönemi boyunca programlar ve geçmis projeler

hakkinda genis bilgi aldim. Bunun sonucunda proje

yapimi ve proje sonuçlarinin ülkemize ve gençligin

gelisimine çok degerli katkilar yapacagi kanaatine

vardim. Bu sebeple, staj sonrasinda da projelerin

içinde yer alarak uluslararasi anlamda gençlik, kültürel

diyalog ve egitim alanlarinda gelisim saglamak. birey

sel ve toplumsal alanda degerli sonuçlar elde etmek is

tiyorum.

Yirmi günlük stajimda meslegim adina bir çok sey

ögrendigimi, kisisel hedeAer ve vizyon bakimindan

çok sey edindigimi düsünüyorum."
Mesutcan Etiman- Ankara Üniversitesi

iletisim Fakültesi

"Üniversite ögrenciligim süresince heyecanla bek

ledigim ilk stajimi Ulusal Ajans'in Leonardo da Vinci

Koordinatörlügifnde tamamladim. Bu programda

gerçeklestirilen projelerle hem çesidi kültürlerin bir

araya gelme olanaginin saglandigina hem de mesleki

egitimin ve teknolojilerin etkilesimli gelisimine

yardimci olunduguna tanik oldum. Bunun yani sira,

Halkla Iliskiler uzmanlarinin programlarla ilgili bil

gilerini paylastigi seminer de kisisel gelisimime

katkida bulundu. Yapilan bu seminerde proje yapimi

ve Ulusal Ajans bünyesindeki tüm programlarin

içerigi hakkinda pek çok sey ögrendim. Sicak ve sevgi

dolu bir çalisma ortamina sahip Ulusal Ajans gibi bir

kurumda staj yapmak benim için çok anlamliydi."

Sezin SENTÜRK; ODTÜ SiyasetBilimi ve Kamu YOn.
2.Sinif

"Bu yaz döneminde, Ulusal Ajans'ta yapma imkani

buldugum staj sayesinde, is hayati hakkindaki

düsüncelerim farkli bir anlam ve yön kazandi. Hersey

den önce, "kafamdaki devlet dairesi" imaji degisti.

Zira buradaki çalisma ortami o bilinen sikici, kasvetli

ofis havasindan uzak. Aksine neseli, motive edici,

sevecen .. Bunun yani sira; bu stajin kisisel gelisimime

pek çok sey kattigini düsünüyorum. Örnegin, proje

yapimi hakkinda genis çapli bilgi sahibi oldum. Bu

bilgiler dogrultusunda da gördÜm ki; birçok AB Ülke

sine gitmek, farkli kültÜrleri yakindan tanimak, onlara
kendi kültürümü tanitmak, insanlarla birebir iletisim

kurmak ve en önemlisi muhtesem bir hayat tecrübesi

yasamak ... Hiç de ulasilmaz seyler degilmis! Önemli

bir nokta olarak da, bu programlarin, AB'ye uyum
sürecinde, karsilikli olarak bakis açilarinda olumlu

gelismelere yol açacagini ve önyargilari kiracagini

düsÜnÜyorum. Son olarak, Ulusal Ajans'taki staj

süresince kazandigim deneyimlerin hepsini, sicakkanli

çalisanlar sayesinde, keyiAi ve huzurlu bir ortamda

edindim. Tüm Ulusal Ajans ailesine ve özellikle staj

yaptigim LdV programina çok tesekkür ederim.

Umarim ileride yine bu kurumla çalisma imkani bu
lurum."

Rüya ÜSTÜNDAC; ODTÜ Uluslararasi iliskiler
Bölümü 2. Sinif

"Ulusal Ajans ile tanismam, 2007 Ekim ayindaki

Eylem 2 Avrupa GönüllÜ Hizmeti Egitim Semine

ri'ne katilmamla oldu. Yaz döneminde de Avrupa

Birligi Egitim Programlari'ndan Leonardo da Vinci

Programi'nda staj yapma imkani buldum. Bu

bölÜmde detayli bir sekilde bilgilendirildik. Avrupa

Birligi Egitim ve Gençlik Programlari'ni kisisel ve

ulusal gelisim açisindan oldukça faydali buldum. Bir

çalisma ortami olarak Ulusal Ajans, gayet sicak ve ye

niliklere açik bir kurum. Tüm çalisanlar uyum

içindeydi ve biz stajyerlere çok yardimci oldular. Staj

boyunca çalisma hayati, prosedÜrler, Egitim ve Genç

lik Programlari, Insan iliskileri hakkinda Ulusal Ajans

bana çok sey katti. Buradaki herkese iyi çalismalar

diliyorum."

Burçak Kilinç; Hacettepe Üniversitesi Uluslararasi
iliskiler Bölümü 2. Sinif

DEVlETPlANlAMAUSKIlATI •

Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlari Merkezi Baikani

( Ulusal AJans)
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LdVTematik Grup Toplantisi
•

istan bUi' da yapildi.

Bu kapsamda, is dÜnyasi ile bireysel özellikler ve

egitim arzi arasindaki baglantilari/uyumu daha iyi

dÜzeye çikarmak için hazirlanan projeler gerekli tÜm

taraflari bir araya getirmektedirler. Bu taraflar kamu

otoriteleri, sosyalortaklar, is dÜnyasi liderleri,

Üniversiteler ve diger egitim kurumlaridir.

Avrupa Komisyonu bÜnyesinde, mesleki egitim ve

ögretim sistemlerinin ve mesleki egitim ve ögre

timdeki ögretmen ve yetistiricilerin profesyonel

olarak sÜrekli yetistirilme ve yeterlik kazanma sÜreç

lerinin kalitesinin arastirilmasi ve kalitenin Avrupa

genelinde en Üst seviyeye çikarilmasini hedefleyen

Tematik Gruplar (lhematic Groups) olusturulmus
tur.

Ulusal Ajans: Bu terim
Egitim ve Gençlik
Programlarina üye olan
ülkelerde programlarin
uygulanmasindan
sorumlu kurum ve

kuruluslari ifade eder.
Egitim ve Gençlik
programlarinda her
ülkede en az bir ulusal

ajans bulunabilmektedir.
Türkiye Ulusal Ajansi
görevini Baskanligimiz
yürütmektedir.

3; Hayatboyu Ögrenme Programi Leonardo da

Vinci Program KoordinatörlÜgÜ'nün ev sahipliginde

Istanhul'da bir toplanti gerçeklestirmistir. Istanbul

Avrupa Birligi Bilgi Merkezi'nde gerçeklestirilen

toplantiya Danimarka, Finlandiya, Izlanda, Italya,

Slovenya, Isveç, TÜrkiye, Ingiltere ve Çek

Cumhuriyeti Ulusal Ajans temsilcileri katilmislardir.

Ayrica, bu ülkelerden proje sahipleri de toplantiya

katilarak projelerle ilgili bilgi ve birikimlerini

katilimcilarla paylasmislardir.

Toplanti, Hayatboyu Ögrenme Programi ve

Tematik Grup 3 faaliyetlerinin tanitimi ile

baslamistir. Hemen akabinde, toplantinin esas gÜn

demini olusturan "Profesyonellere Yönelik Dil

Ögrenme: Avrupa DÜzeyinde Gelismeler"

konusunda, Ingiliz Ulusal Ajansi tarafindan bil

gilendirme yapilmistir. Bu bilgilendirmenin arkasin
dan, iki Ülkenin dil çalismalari konusunda bir

karsilastirma sunulmustur. Karsilastirma Türkiye ve

Izlanda arasinda yapilmis ve sunulari, Izlanda'dan
Prof. Dr. Hafdis INGVARSDOTTIR ve

TÜrkiye'den Prof. Dr. Özcan DEMIREL gerçek

lestirmislerdir. Daha sonra katilimcilar iki ana gruba

ayrilmis ve grup çalismalari gerçeklestirmistir.

Mesleki egitimde dil ögrenme ve profesyonellerin dil

ögrenmelerine yönelik öncelikler ve Avrupa

dÜzeyinde yapilmasi gerekenler maddeler halinde

belirlenmistir. Ortaya konulan bulgular Ingiliz

Ulusal Ajansi tarafindan kisa süre içinde basili

materyal haline getirilerek gerekli tÜm birimlere

dagitilacak ve özellikle dil politikalarini belirleyen
Iere iletilecektir.

Toplantida, TÜrkiye'nin mesleki egitim ve is

yasamindaki yabanci dil ögrenme gereksinimleri ve

öncelikleri ortaya konulmustur. Konuyla ilgili bilgi

almak isteyenler LdV KoordinatörlÜgüne basvura
bilirler.

Bu çalismalar çerçevesinde, 20-27

Haziran 2008 tarihinde Tematik Grup

Danimarka, Finlandiya, Izlanda, Italya, Slovenya,

Isveç, Ingiltere, Çek Cumhuriyeti ve TÜrkiye ulusal

ajansiari söz konusu etkinliklere aktif

Üye olarak katilmaktadir. Bu

ülkelerin ulusal ajansiari, Görsel

Isitsd Egitim ve KÜltÜr YÜrütme

Ajansi (EACEA) ve Avrupa

Komisyonu yönetim grubunu olus

rurmakta ve konulu grup faaliyet

lerini uygulamak ve yÜrÜtmek Üzere

dÜzenli olarak toplanmaktadirlar.

Bu çerçevede, Tematik Grup3 CIliematic Group 3),

Avrupa genelinde farkli sektörlerden bilgi toplamak

Üzere tasarlanmistir. Bu grup ayni zamanda, mesleki

egitimin degisime yönelik olarak saglamak zorunda

oldugu izleme ve degerlendirme yöntemlerini de

analiz etmek Üzere planlanmistir. Bu islemi yaparken

sadece pazar ihtiyaçlarini belirleyip huna uygun

egitim imkanlari saglamakla kalmayacak ayni za

manda özel hedef gruplara yönelik yöntemler ve

yaklasimlarin adaptasyonunu da gerçeklestirecektir.
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TÜrkiye' den 2 LdV Hareketlilik projesi, Komis

yonun Avrupa genelindeki en basarili 20 projeyi be

lirlemek Üzere olusrurdugu i i kisilik uzmanlar
jÜrisinin karariyla "European Success Stories"

arasinda gösterilmeyi basarmistir. Bu projeler

Emniyet Genel MÜdürlÜgÜ Asayis Dairesi Baskan

liginin "Motorlu Araç Hirsizligiyla MÜcadele

Egitimi" projesi ve Anadolu Üniversitesi Sivil
Havacilik Okulu'nun "Hava Trafik Kontrol

Egitiminde Yeni Yöntem ve Teknolojiler" projesidir.

Projelerin özetlerini asagida bulabilirsiniz.

20 basarili proje, 12- i3 Haziran 2008 tarihlerinde

Slovenya'da gerçeklestirilen ve Egitim ve KÜltÜr
Genel MÜdÜrÜ Odile Quintin'in de katildigi

Oto Hirsizligi ile Mücadele
Egitimi:

Ülkemizdeki otolarin çogunlugumi Almanya'da

Üretilen, Mercedes, BMW, Opel, Audi, Porsche ve

VW marka araçlar teskil etmektedir ve dolayisiyla bu

marka araçlarin çalinma oranlari yÜksektir. Öte yan

dan sayilari Üç milyonu bulan Almanya'da yasayan

TÜrk vatandaslari yaz aylarinda ve bayram tatil

lerinde bu marka araçlar ile Ülkemize giris-çikis yap
makta ve bu esnada da çalinan araçlarla

karsilasilmaktadir. Öte yandan bu iki Ülke arasindaki

araç trafigine paralel olarak asilsiz çaliini oto mÜra

caatlari ile islenen sigorta dolandiriciliklari da teza

hÜr etmekte, sigorta sirketlerinden bedeli tahsil

edilen araçlar yedek parça olarak satilmakta ya da or

ganize suç gruplari tarafindan ayni marka, model ve

renkteki agir hasarli araçlarin sasi ve motor

numaralari bu araçlara uyarlanip agir hasarli araç

tamir edilmis gibi gösterilerek haksiz kazanç elde

edilmektedir. Adli terminolojide çenç olarak tabir

edilen sasi ve motor numaralari agir hasarli araçlarla

degistirilmis bu tÜr çalintl ya da asilsiz çaliim oto

mÜracaatl ile sigorta sirketlerinden bedeli tahsil

edilen araçlarin tespit edilerek yasal sahiplerine

toplantilarda kamuoyunun dikkatine sunulmustur.

Kisa sÜrede Ülkemizin proje yapma konusunda

katetigi bÜyÜk mesafenin bir göstergesi olan bu

basari, sÜphesiz, diger programlarimizda da göze

çarpiyor. Bu vesileyle, Odile Quintin, 300 kisinin

katildigi ana oturumu açis konusmasinda

TÜrkiye'nin 2007-2008 akademik döneminde yurt

disina giden Erasmus ögrencisi sayisinda %56 'li k bir

artis göstermesinden duydugu memnuniyeti dile ge

tirdi. Quintin, diger ülkelerde ya azalma ya da kÜçÜk

artislar seklinde bir egilim varken TÜrkiye'nin

basarisinin toplam hareketlilik hedefinin yakalan

masi bakimindan hayli önemli oldugunu da vurgu
ladi."

ulasilabilmesine yönelik çalismalar kapsaminda bu

otolar, Kriminal Polis Laboratuarlari'na eksper

muayenesine tabi tutulmak Üzere gönderilmektedir.

Bu asamada sÜpheli durumdaki otonun basta sasi ve

motor numarasi olmak Üzere, barkodu, tip etiketi,

vites kutusu, ÜrÜn, veya radyo-teyp numarasi gibi

otolarin marka ve modellerine göre genis bir

yelpazeye yayilan Ünite numaralari, muhtelif fiziki ve

kimyasal yöntemler kullanilarak teknik incelemeye
tabi tutulmakta ve otonun aslinda Ünite numaralari

degistirilmis çaliini bir araç (çenç) oldugu tespit

edilmekte ve failleri hakkinda adli islem yapilarak

otonun sahibine iadesi saglanmaktadir.

2002 ve 2003 yillarinda, gerek operasyonel çalis

malarda sÜpheli otolarin belirlenmesi ve gerekse bu

otolarin eksper muayenesinin yapilmasinda görev

alan personelin bu alanda uzmanlasmasi için alti kisi

lik bir egitici grup olusturulmus, bu grubun

Ülkemizde Üretim yapan otomobil fabrikalarini zi

yaret edip Üretilen araçlarin Ünite numaralari özel

liklerini fabrika görevlileri rehberliginde bizzat

Üretim hattinda görerek ögrenmeleri saglanmistir.

Akabinde egitici grubun Ülke genelinde bu alanda

istihdam edilen tÜm personeli ihtisas egitiminden

geçirmesi planlanmistir.
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Egitici grubun, 3 Ekim ve 23 Ekim 2005 tarihleri

arasinda Almanya'ya gönderilmesi neticesi, oto

hirsizligi ile mücadele konusunda basarili çalismalari

olan Almanya'nin Wiesbaden sehrindeki
Bundeskriminalamt (BKA) Federal Adli Polis

Teskilati'ni ziyaret ederek Alman Polisi'nce yapilan

uygulamalari bizzat yerinde görmesinin ve

Sindelfingen Kenti'ndeki Mercedes Fabrikasi'na,
Münih Kenti'ndeki BMW Fabrikasi'na, Rüsselsheim

Kenti'ndeki Opel Fabrikasi'na, Ingolstadt Kenti'ndeki

Audi Fabrikasi'na, Stuttgart-Zuffenhausen

Kenti'ndeki Porsche Fabrikasi'na ve Wolfsburg Ken

ri'ndeki VW Fabrikasi'na giderek bu fabrikalarda
üretilen otolarin ünite numaralari özelliklerini

dogrudan üretim hattinda ögrenmeleri ve ülkeye

dönüsten projenin tamamlandigi 30 Aralik 2005
tarihine kadar, asayis polisi ihtisas egitimlerinde

bölge merkezleri olan Adana, Ankara, Amalya,

Bursa, Diyarbakir, Erzurum, Istanbul, Izmir,

Samsun ve Kayseri illerinde dönemler halinde

düzenlenecek bölgesel kurslarla gezi esnasinda

kazandiklari bilgi ve tecrübeyi oto hirsizligiyla mü
cadele alaninda istihdam edilen tüm personelimize

aktarinalari son derece yararli olmusrur.

Hava Trafik Kontrol Egitiminde
Yeni Yöntem ve Teknolojiler

Bu proje, ulusal hava sahamizda hava trafik hizmeti
sunacak hava trafik kontrolörlerini lisans düzeyinde

yetistiren ve Anadolu Havaalani'nda hava trafik

hizmet saglayici görevini sürdÜren Anadolu

Üniversitesi Sivil Havacilik Yüksekokulu' nun egitim

cilerini ve hava trafik kontrolörlerini kapsamaktadir.

Türk hava sahasini da kapsayan Avrupa hava sahasi

Üzerinde ayni standart ve kalitede hava trafik hizmet

lerinin sunulmasi, emniyetli, düzenli ve ekonomik

hava trafik akisi saglanabilmesi için önemli bir

ihtiyaçtiL Bu proje ile Avrupa boyutunda verilen

bava trafik hizmetlerinin "Avrupa'da tek hava sahasi"

uygulamasi dogrultusunda ayni standart, kalite ve

yeterlikte sunulmasi hedeflenmistir.

Avrupa Hava SeyrÜsefer Emniyeti Teskilati

(EUROCONTROL-European Organisation for the

Safety of Air Navigation) Avrupa hava sahasi

Üzerinde emniyetli, düzenli ve ekonomik hava trafik

akisi saglamak için ortak hava trafik hizmet ve

yönetim sistemlerinin olusturulmasini hedefleyen,

Avrupa'da hava seyrüsefer hizmetlerinin ülkeler arasi

uyumu ve emegrasyonunu saglayan bir kurumdur.

Bu proje ile, EUROCONTROL'ün sözÜ edilen
özellikleri ve Anadolu Üniversitesi SHYO'nun

misyonu dikkate alindiginda yararlanicilarimizin

mesleki egitimlerini gelistirmelerine ve hava trafik

hizmetlerindeki yeniliklerin kazanimina yönelik
önemli bir adim atilmis, EUROCONTROL ve

okulumuz arasindaki isbirliginin gÜçlenmesine

imkan taninmistir.

Proje kapsaminda, havacilik haberlesmesi ile iliskili

COM-DATA (4-10 Eylül 2005); hava sahasi yöne

timi ile iliskili ASM-ASM (25 Eylül-I Ekim 2005);

gelecegin Avrupa hava trafik yönetim sistemlerini

kapsamli sekilde içeren, gözetim ve seyrüsefer konu
larindaki yeniliklere yer veren GEN-FUT (i i-i7

Eylül 2005); is basi egitimcilerinin egitimini kap

sayan HUM-OJTI (4- i7 Eylül 2005 ve i6-29 Ekim
2005), havaalaniarinda hava tarafinin kapasite deger

lendirmelerini kapsayan APT-ACE ve uydu bazli

seyrüsefer sistemlerinin Avrupa'da hava trafik

hizmerlerindeki uygulamalarini kapsayan

NAV-GNSS-EUR egitimleri EUROCONTROL'ün

Lüksemburg'daki Hava Seyrüsefer Hizmetleri
Enstitüsü'nde (EUROCONTROL Instirude of Air

Navigation Services) gerçeklestirilmistir.

EGiTiM .GENÇLiK'OB
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Merkez Baskanligimiz tarafindan GAP BÖlge

Kalkinma idaresi Baskanligi'nin da destegi ile

bÖlgede bulunan 9 ilde yapilmasi planlanan

egitimlerin Adiyaman, Kilis ve Gaziantep illerini

kapsayan ayagi basariyla tamamlandi. GAP BÖlge

Kalkinma Idaresi tarafindan yürürlüge konulan

"2008-2012 GAP Eylem Plani"nin da bir parçasi

GAP'ta
olarak planlanan faaliyetlerle, bÖlgede yer alan ve

egitim ve gençlik sahalarinda faaliyet gÖsteren

kamu veya Özel kurum ve kuruluslar ile sivil

toplum kuruluslarina AB projelerinin hazirlan

masi konusunda egitimler veriliyor. Iki günlük

paralel çalistaylar seklinde düzenlenen etkinlik

ler de davetliler ilgi alanlarina gÖre Comenius,

11



Leonarda da Vinci ve Gençlik programlari hakkinda detayli bilgi edinme firsan buluyodar. Merkezimiz
geçen yillardan farkli olarak 2008 yili GAP bölgesi çalistaylari için "odakli, uygulamali" çalisma yöntemini
uyguluyor. Buna göre çalistaylara ismen çagrilan ve daha önce AB proje tecrübesi yasamamis ilgililer arasin
dan seçilen 25'er kanlimci ile teknik bilgilendirmenin ardindan birebir uygulamali çalismalara geçiliyar.

Ilki 26-31 Mayis tarihleri arasinda Adiyaman, Gaziantep ve Kilis'te gerçeklestirilen etkinliklere, GAP
Toplantilarinin ikinci ayagi Ekim ayinda Mardin, Sirnak ve Sanliurfa illerinde gerçeklestirilecek, üçüncü
ayak ise Kasim ayi içerisinde Diyarbakir, Batman ve Siirt illerinde gerçeklestirilecektir.

Ulusal Ajanstan.
seminer

Türk Ulusal Ajans tarafindan
Güneydogu Anadolu
Bölgesi'ndeki 8 ilde Avrupa
Birligi Fonlarindan yararlanmak
için proje hazirlama egitim sem-.
inerleri düzenleniyor. Türk
Ulusal Ajansi Baskani Dr. Fatih
Hasdemir, sosyal kalkinmaya

. ,katkida bulunmak amaciyia
düzenlenen seminerin Kasim

.ayinda sona erecegini ifade
etti.. S'DE

iSos,y;aIIKalkmmaya Katki

riçin ifgilimler 'Veriliyor
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Ulusal Ajans'in Adiyaman'da düzenledigi Come
nius programinin bir katilimcisiyim. Bu maili
size tesekkürlerimi iletmek için yaziyorum ... Bu
seminerlerde yer almarna ragmen ilk defa ben bu
isi yapabilirim diyorum kendine. Aslinda ön
yargiyla gelmistim seminere ... Ama hiçbir sorum
yanitsiz kalmadi, en ince ayrintisina kadar proje
yapmayi ögrendim. Simdi "ben bu isi yaparim"
diyebiliyorum.

Bu seminerden önce proje yapma konusunda ilgi
ve istegim yoktu. Çünkü proje yapma ve uygula
manin zor ve karmasik bir süreç oldugunu

düsünüyordum. Bu düsüncem baskalarinin an
lattigi, baskalarindan duydugum bilgiler yüzün
dendi. Bu seminer fikrimin degismesine büyük
katki sagladi. Bunun yaninda proje yapmaya
sevketti. Ulusal Ajans'a tesekkür ederim.

Daha önce karmakarisik buldugum proje
sürecinin seminer süresince yapilan pratige dayali
sunum u sonucunda su an konuya daha hakim
oldugumu düsünüyorum. Proje yapma konusun
daki endise ve korkularim artik yok. Kendimi
daha cesaretli hissediyorum.

EGiTiM, GENçLiK'Da



Çalistaylara katilanlardan bazilarinin görüslerini asagida bulabilirsiniz.

Burcu GÖNEN

Cumhuriyet t.Ö.O

Özgen T'4
Fevzi P'4a IMKB Y.I.B.O

Serkan Özdemir

Birden fazla
uluslararasi ortak ve

dolayisiyla birden
fazla ulusal ajansin
denetimini gerektiren
proje basvurulari
yabanci dilde
yapilmaktadir.

Öte yandan tek tarafli
hareketlilik içeren
Leonardo da Vinci

Hareketlilik projeleri
ve buna benzer daha

pek çok program da
projeler Türkçe
hazirlanabilmektedir.
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Mehmet Kaynak

Bu seminerin gerçeklesmesine vesile olan
herkese tesekkür ediyorum. Yeni arkadaslar
tanidim. Her sene basvuru formlari ye
nilendiginden bilgileri m güncellendi.
Ayrica uygulamali performanslar göste
rildiginden Hayatboyu Ögrenme Programi
hakkinda detayli bilgilere ulastim.
Çevremdekilerle bilgimi paylasarak,
ilereyen dönemlerde herhangi bir alanda
faaliyete katilmak isterim.

Hasan Hüseyin Bek1'4

Türk dili ve edebiyati ö~~etmeniyim. Yabanci dil
bilgim orta derecede. Oncelikle bu semineri n
etkisiyle yabanci dilimi daha iyi bir seviyeye ge
tirme karari aldim. Proje konulari hakkinda yan
lis bilgilerim vardi. Proje konusu hakkinda
ufkum açildi. Adim adim projenin nasil
yapilacagi konusunda büyük ölçüde bilgi
sahibi oldum. Avrupa Birligi'ne üye ol
manin faydali oldugu kanisi güçlendi.
Elestiri: Her ülkede ulusal ajans varsa
neden ülkemizdeki Ulusal Ajans'a basvuru
Türkçe olmuyor.

Daha önce karmakarisik buldugum
sürecinin seminer süresince pratige dayali
sunumu sonucunda su an konuya daha hakim
oldugumu düsünüyorum. Proje yapma konusun
daki endise ve korkularim artik yok. Kendimi
daha cesaretli hissediyorum.

Bu toplantiya katilirken biraz önyargiliydim.
Fakat toplantinin sonunda bu önyargim
tamamiyle degisti. Proje hazirlamak isterim fakat
basvurma ve projemin kabulü islemleri beni
açikçasi ümitsiz bir duruma soktu. Fakat bu pro
jeden daha önce kendimizle ve ülkemizle ilgili
bazi problemleri halletmeye çalissak daha yetkin
insanlar olacagimizi düsünüyorum .

Bu seminerden önce proje yapma konusunda ilgi
ve istegim yoktu. Çünkü proje yapma ve uygula
manin zor ve karmasik bir süreç oldugunu
düsünüyordum. Bu düsüncem baskalarinin an
lattigi, baskalarindan duydugum bilgiler yüzün
dendi. Bu seminer fikrimin degismesine büyük
katki sagladi. Bunun yaninda proje yapmaya
sevketti. Ulusal Ajans'a tesekkür ederim.

gözönünde bulundurmamiz gereken temel un
surlarin neler oldugu, teknik sartlarda nelerin ol
masi gerektigi konusunda bilgiler edindik.
Kafamizdaki birçok soru isareti giderilmis oldu.

Mustafa Gürler

Ulusal Ajans ve faaliyetleri ile ilgili kulaktan
dolma bilgilerle buraya geldim. Amacim bilgilerimi
saglam bir zemine oturtmak ve imlcln olursa bir
projeye katilmak veya yapmakti. Ilk günün
birinci kismi benim için sikici ve pek faydali ol
madi. Daha sonrakiterin ve özellikle ikinci günün
çalismalarinin daha verimli ve kalici olduguna
inanayorum. Ulusal Ajans'a organizasyon ve
yardimlari için çok tesekkür ediyorum.

Dilek Aydin
Almanca Ögretmeni

Yatili Bölge Okulunda Ingilizce ögretmeni olarak
görev yapmaktayim. Bulundugum yer kirsal bir
alan oldugu için bu kursta yasami, yapabilecek
lerimi yeniden belirleme sansim oldu. Vizyonumu
yeniledim ve neler yapabilecegimin farkina
vardim. Bize bunu sagladiginiz için ilginize
tesekkürler.

Ulusal Ajans'in Adiyaman'da düzenledigi
Comenius programinin bir katilimcisiyim.Bu
maili size tesekkürlerimi iletmek içIn yaziyorum ...

Bilgilendirme toplantisi öncesinde kafamizda
netlestiremedigimiz birçok duruma iliskin yön
verici bilgiler edindik. Bir proje hazirlanirken
öncesinde ve proje hazirlama sürecinde öncelikle

Daha önce de biçok kez bu seminerlerde yer al
mama ragmen ilk defa "ben bu isi yapabilirim"
diyorum kendime. Aslinda ön yargiyla gelmistim
seminere ... Of yine bizi toplayacaklar bi yere,
saatlerce konuscaklar, sorularimiz yine yanitsiz
kalacak ve dönüste müdürüm yine bosuna yazdir
madik adini hadi bakalim bi proje yap götür bizi
diycek ve ben yine yapamayacagi mi söyleye
cegim ... Hiç de öyle olmadi. Iyi bir otele çagrildik
ve yeme, içme, konaklama gibi bütün
ihtiyaçlarimiz Ulusal Ajans tarafindan karsilandi.
Bunun bizi çok motive ettigini söylemek zorun
dayim. Tatil havasinda seminer yaptik, hiç siki 1
madik ve seminer saatlerinde de pür dikkat
dinledik. Hiç bir sorumuz yanitsiz kalmadi ve en
ince ayrintisina kadar aydinlatildi. Bu seminerin
bize ulasmasinda emegi geçen tüm Ulusal Ajans
ailesine çok tesekkürler ...

Bu etkinlige katilmadan önce programla ilgili
fazla bir bilgim yoktu. Kafamda soru isaretleriyle
seminere katildim. 2 günlük egitim sonunda
sorularimin yanitlarini aldim. Ben de bir proje
hazirlamali ve fikirlerimi diger insanlarla paylas

maliyim diyerek büyük bir zevkle ayriliyorum.Ozlem Avci
SerifPeri t.Ö.O
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TURKIYE

GRUNDTVIG
ÖGRENME ORTAKLiKLARi

• KONFERANSi ve

YETisKiN EGiTiMINDE
Necmi UZUN

Cnindivig Pwgruni Koordin.itörü

•••

YENI DON EM
Her yil AB dönem baskanligini yürüten ülkelerin ev

sahipliginde yapilan Grundrvig Ögrenme Ortaklik

lari Konferansi'nin yedincisi, bu yil Grundtvig

Programinin ev sahipliginde ülkemizde gerçeklesti
rilecektir. 9- i2 Ekim 2008 tarihinde Istanbul'da

gerçeklestirilecek konferansin konusu, 2008'in

"Kültürlerarasi Diyalog" yili olmasi nedeniyle,

"Learning Parrnerships: European Experiences in

Inrercultural Learning" olarak belirlenmistir. AB

Komisyonunun büyük önem atfettigi konferansa

Hayatboyu Ögrenme Programi'na üye 3 i
ülkenin 34 ulusal ajansindan 150 temsilcinin

katilmasi beklenmektedir. 2009 yilinda

programlara pilot dÖnemle dahilolacak olan

Hirvatistan ve Makedonya da misafir ülke
olarak konferansta temsil edileceklerdir.

Katilimcilarin yaklasik % iO'unu ise ülkemizde

basarili Grundtvig Ögrenme Ortakliklari

projesi yürütmüs olan proje sahipleri olustu
racaktir.

Grundtvig Programi,
bilginin sürekli ye
nilenmesi neticesinde

olu~an gereksinimleri
kar~ilamakve yeti~kin
ki~ilerey~amlari
boyunca, bilgi ve nite
liklerini geli~tirmek
için imkanlar sunarak
istihdam olanaklarini

artirmak ve toplumda
meydana gelen
degi~ikliklereuyum
saglamatarini amaçlar.

Ögrenme Ortakliklari konferansinin amaci;

Komisyon ve ulusal ajans yetkilileri ile belli

bir alanda Grundtvig Ögrenme Ortakliklari

projesi yapmis her ülkedeki çesitli kurulus

temsilcilerini bir araya getirerek çalistaylar

düzenlemek ve böylece özellikle programin

yayginlastirilmasinin yani sira, yeni fikirler

olusturarak programin gelistirilmesi için bir forum

meydana getirmek seklinde Özetlenebilir. Bir proje

sahibinin yillarca yürüttügü bir proje kapsaminda

defalarca telefon ve e-posta gibi yollarla görüstügü

kendi ulusal ajans yetkilisi ile baska bir ülkede baska

bir ortamda görüsmesi bu konferansiarda çok sik

rastlanan bir durumdur. Dolayisiyla, ulusal ajanslar

olarak biz bu konferansiara "saha çalismasi" da

diyoruz. Özellikle, kurallari koyan Komisyon

yetkilileri ile bu kurallari uygulayan proje sahip

lerinin ayni ortamda bir araya gelmeleri, sorunlarini
ve sorularini bizzat ilk elden onlara akrarma firsati

elde etineleri her iki tarafiçin de memnuniyet verici
bir ortam olusturmaktadir. Konferansiarda biz ulusal

ajansiara da kisa bir süre için bile olsa rahat bir nefes

alma firsati dogmaktadir. Hatta bu tür toplantilarin
bizi "araci" konumundan "arabulucu" konumuna

getirdigi de olmaktadir.

Istanbul Konferansi 9 Ekim Persembe günü aksam

resepsiyonu ve "European Fair - Avrupa Fuari" ile

baslayacaktir. Fuarda çesitli ülkelerden gelen proje

sahipleri projelerini sergileyecekler ve yanlarinda ge

tirdikleri ülkelerine Özgü yiyecek ve içecekleri diger
katilimcilara ikram edeceklerdir. Geleneksel olan bu

uygulama Avrupa'lilarin "ice-breaking" dedikleri

buzlarin kirilmasi ve tanisma için önemli bir ortam

olusturmaktadir. Yine ayni resepsiyonda konferansin

EGiTiM .a:E
•••••
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gayri resmi açilisi da yapilmis olacaktir. Resmi açilis

ertesi gün sabah gerçeklesti rilecek ve daha önce ol us

rurulan 25'er kisilik çalisma gruplari çalismalarina

baslayacaktir. Iki gÜn süresince her grup 3 oturum

halinde çalisacak ve bu çalistaylarda katilimcilar

kültiirlerarasi ögrenme/diyalog konusunu çesitli

açilardan tartisacaklardir. Bu yil ilk defa uygulanacak

olan bir yenilik ise konferansa ögrenici statüsünde

40 kadar kisinin katilacak olmasidir. Ögreniciler,

konferansta temsil edilen projelerde projenin

yÜrütücüsü olmayip ögtenicisi (Iearner) olan

kisiletdit ve diger ülke ulusal ajansiarinin da yogun

talebi ile bu konferansa katilarak iki farkli çalisma

grubu halinde konferansin konusuna uygun olarak,

ayrintilari daha sonra duyurulacak olan, ebru,

seramik boyama, resim, müzik gibi alanlarda çalis

malar yapacak ve bunlari sergileyeceklerdir.

Konferans, genel degerlendirme ve sonuç bildirisi ile

sona erecekrir. Topkapi Sarayi, Ayasofya Müzesi ve

Sulranahmet Camii gibi tarihi mekanlarimizin zi

yaret edilmesi ile bogaz turu program kapsamindaki

sosya! etkinliklerimiz olacaktir.

Grundtvig Programi Büyüyor, Herkese
Bir Sey Var

AB Komisyonu Egitim ve Külrür Genel Müdürlügü

hayatboyu egitimin hedef kitlesini genisletmek için

uzun zamandir çalismalar yÜrütmektedir. Avrupa'da

yasayan tek bir bireyin bile disarida kalmamasi ve

mümkün oldugunca çok sayida kisinin programlar
dan yararlanmasina yönelik bu çalismalar yavas yavas

meyvesini vermektedir. Grundtvig Programi kap

saminda yÜrütülecek yeni faaliyetler için de son asa

maya gelinmis durumdadir. Avrupa Konseyi'nin de

onay vermesi halinde 2009'dan itibaren en azindan

bitkaçi yürürlüge girecek yeni Grundtvig faaliyetleri
sunlardir:

Grundtvig Asistanligi (Grundtvig Assistantships):
Resmi veya gayri resmi olarak mevcut ya da gelecekte

yetiskin egitimi personeli olacak kisilerin, bulunduk

lari ülkenin disinda bir Avrupa ülkesindeki bir

yaygin egitimi kurulusunda Grundtvig Asistani

olarak çalismasina imkan saglayan bir faaliyettir. Bu

faaliyette ayrica ev sahibi olarak kuruluslar da

Grundtvig Asistani talep etmek için basvuru yapa
bileceklerdir.

Grundtvig Çalisma Gruplari (Grundtvig
Workshops): Yetiskin ögrenicileri bulunduklari

ülkenin disindaki bir Avrupa Ülkesinde dÜzen-

lenecek olan bir çalistaya (ögrenme etkinligi ve

seminer gibi) katilabileceklerdir. Bu faaliyete, her

hangi bir yaygin egitimi faaliyeti bulunsun veya bu

lunmasin tÜm yetiskinler katilabilecektir.

Ziyaret ve Degisimler (Visits & Exchanges):
Resmi veya gayri resmi olarak mevcut ya da gelecekte

yetiskin egitimi personeli olacak olan kisileri ya da

bu kisilerin egitimcilerinin, bulunduklari ülkenin

disinda bir Avrupa Ülkesindeki bir yaygin egitimi ku

rulusunda mesleki ziyaret ve degisim yapmalarini

saglayan hialiyettir. Bu sayede katilinieilar Avrupa'daki

yetiskin egitimi hakkinda daha genis bilgi sahibi ola

caklar ve ziyaretin süresine bagli olarak pratik

ögretme, egitmc, rehberlik ve yönetim becerilerini

gelistirecekler ve/veya ayni zamanda kendi yetenek
lerini ev sahibi kuruluslara aktaracaklardir.

Yerlestirme (Placements): Bu faaliyetin amaci,

Üniversitede yetiskin egitimi (androgogy) veya ben

zeri bir alanda egitim gören ögrencilere bulunduklari

Ülkenin disinda bir Avrupa ülkesindeki bir yaygin

egitimi kurulusunda 2- i2 hafta arasinda yerlesme

imkani saglamaktir. Bu sayede ögrencilerin bu alan

daki bilgilerini gelistirmek, is deneyimi kazanmak ve

bulunduklari ülkenin bu alandaki uygulamalarini

görmek, profesyonel anlamda dil ve kÜlrÜrlerarasi

beceri kazanmak, yÜksek ögrenim kurumlari ilc

yetiskin egitim kuruluslari arasindaki isbirligini

gelistirmek, gelecekte çok iyi yetismis, açik fikirli ve

uluslararasi tecrÜbeye sahip yetiskin egitiminde pro

fesyonel egitimciler olmalarini saglamak hedeflen
mektedir.

Grundtvig Gönüllü Ortakliklar (Grundtvig
Volunteering Partnerships-GIVE): Bu faaliyet iki

farkli Ülkedeki yerel iki kurulus arasinda "gönüllü"

ortakliklar olusturulmasini amaçlamaktadir. Faaliyet,

bu iki kurulusun öngördÜgÜ 50 yas Üzeri kisilerin

karsilikli degisimine ve gittikleri yabanci kurulusta

gönüllÜ olarak hizmet etinderine dayanmaktadir. Bu

sayede iki tarafli bir yararlanma söz konusu olacaktir.

Söyle ki bireysel anlamda kisilerin diL. sosyal ve

kÜlrürlerarasl yetenekleri artarken diger taraftan

bireylerin tecrÜbe ve birikimlerinin ev sahibi kuru

lusa aktarilmasi ile hem ev sahibi kurulus hem de

toplum fayda görmüs olacaktir.

Yeni faaliyetlere iliskin esaslar kesinlestiginde genis

bilgileri 2009 TeklifÇagrisinda ve internet sitemizde
bulabileceksiniz.



..~7j\.~
. Forlig~O\'ARS~

A.ii fe-i op - Poss P o'Qsel o o

AT Po eget ci

to Oonge!!t;JTIOI
ke COreof Precipic
Go On Yo the child

Or o"'"'

A.b ACLi n risl
storzgefohr ~.TUNG
8etrote k,nderb

n oof ei eofsi
•••• gene Ge"

Preci' &.lA A 'Gr'R. c. P,te _ • .., i;j
C,rcoi . Sor"ei/i

Abdullah SAHIN I O"On ci "OS ;S "OSenfoD iL ÜZE RiN E BAZ i ~""-'~""' Ge"Oarlfje~fr/~!!~;es et p,
8ett ~ten o ,:' Opo" kin

DOGRULAR VE YANliSLAR . p.e,georiSika/

••

i

8- Diller arasindaki muazzam farklara ragmen, dünya
üzerindeki pek çok dilin sahip oldugu ortak özellik
ler de vardir.

7- Dillerin kendilerine has öyle özellikleri vardir ki,
genel tanimlardan hareketle bunlar tahmin edilemez.

6- Diller arasinda sasirtici düzeyde farkliliklar vardir.
Insanlarin dili yapilandirmasi birbirinden çok fark
lidir.

5- Dil, kisiye, alana ve duruma göre çesitlilik gösterir.
Zira yapisal olarak dilin her düzeyinde degiskenlik
vardir. Fakat dili konusanlar bu degiskenligin
farkinda degildir.

Dile iliskin En Genel ilkeler

Bu yazi, diller ve dil konusundaki algilari ele almayi
ve konuya dikkat çekmeyi amaçlamaktadir. Ifadeler
kisa ve öz olarak konunun farkli boyutlarina degin
mektedir ve mümkün oldugu kadar basit tutulmaya
çalisilmistir. Her bir cümle gerçekte çok genis bir dil
bilim konusundan süzülüp gelmektedir. Bu yazinin
diger bir amaci ise, diller hakkinda sahip
olunan bazi yanlis görüs ve anlayislari da ortadan
kaldirmaktir. Ilk olarak, diller hakkinda dilbilimsel
arastirmalarin sonucunda ortaya konulmus olan
genel kavramsal ilke ve dogrulardan söz edecegiz.
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1- Dünya üzerinde yaklasik 7.000 dil konusulmak
tadir ve her dilin kendine özgü karmasik bir yapisi ve
anlasilma düzeyi vardir.

2- Bu muazzam karmasikliga ragmen, her dil ayni za
manda son derece sistematiktir ve genellikle bu sis
tematiklik dilin kendi içinde saklidir ve son derece de
sasirticidir.

3- Bir dildeki sistematik yapi, ses düzenlemesinden
sekil bilgisine, anlam bilgisinden, edimbilime ve
söyleme kadar o dilin birçok düzeyinde kendisini
gösterir.

4- Dildeki bu sistematikligi görmek en azindan iki
nedenden dolayi zor olabilir. Söyle ki;
a- Dillerin karmasik olusu ilk bakista kaliplari ve
düzenlilikleri gizler.
b- Gerçek konusmadaki tereddütler, hatalar, dilin
akisindaki degisimler, susmalar, kesintiler, anlam
karmasalari ve yanlis anlamalar dilin sistematikligini
bozar.

EGiTiM G~ ..-~~.~~"'08

9- Birçok karmasik kuralin
konusmamizi sekil
lendirmesine ragmen,
gündelik hayatta bu ku
rallarin farkinda olmayiz
ve bunlari konusma
dilimize yansitmak için de
özel bir çaba sarfetmeyiz.
Örnegin; top oynama,
güresme, bisiklete bin me
gibi olgularin kurallarini
biliriz; ama ögrendikten
sonra bunlari kul1an

mak için özel bir çaba
sarfetmeyiz.

10- Insanlarin diller ve
dillerin kuiianimlari
hakkindaki tutumlari

ve yaklasimlari dilbi
limsel gerçekler
den çok
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farkli olabilir. Bu tutumlar genellikle
dilbilimselolmayan faktörlere dayanir ve

kendi kendilerine çalismalari için önemli bir
alan olusturur.

11- Dilin kullaniminda konusma, ilk
göstergedir ve yazma ikinci sirada gelir.

12- Çocuklara ana dillerinin ögretildiginden söz
edilemez. Zira onlar dili yasadiklari çevreden dogal

olarak edinirler.

13- Dili konusanlar istesin veya istemesin onlar
farkinda olmadan bütün diller zaman içerisinde

degisiklige ugrar.

7- Argo kelimelerin çoklugu bir dilin kalitesini azaltir.

8- Kendi anadillerini kullanmayi tam olarak
ögrenebilmeleri için çocuklarin okulda yillarca egitim
görmeleri gerekir.

9-Bazl insanlar bir dili birkaç hafta içerisinde
ögrenebilme becerileri vardir.

10- Orta Asya kökenli tüm Türkler ayni dilin degisik
lehçelerini kullanirlar.

11- Dogru imla dili korur.

12- Dünyada herkes ayni dili konusursa, uluslararasi
iliskiler daha iyi olur.

Diller Üzerine Bazi Yanlis Düsünceler
13- Japonca, Çince ve Korece ayni dilin farkli
lehçeleridir.

Insanlarin diller hakkinda sahip olduklari bilimsel
olsun veya olmasin pek çok görüs vardir. Bu yaygin ve
popüler kanaatler dilbilimsel hakikatlerin gerçekligini
degistirmese de insanlarin yanlis inançlara yönlenme
sine sebep ..olabilirler. Bu yanlis kanaatler toplumlarin
birbirlerine karSi önyargili davranmalarina yol açabilir
ler. Ayrimciliga yol açacak seviyede zararli kanaatler ha
line de dönüsebilirler. Kimisi yaygin olarak bilinen bu
kanaatlerden bazilarini siralayalim.

1- Yazi dili, konusma dilinden daha üstündür ..

14- Anne babalar dil ögrenimi için çocuklarina ne
kadar çok zaman harcarlarsa çocuklar dili o kadar iyi
ögrenir ve konusurlar.

15- Bir dilde bilinen kelime sayisinin çoklugu o dili
daha iyi bilmenin ölçüsüdür ..

Bu çerçevede, bilimsel arastirmalarla elde edilen gerçek
lere ragmen insanlar kendi görüslerine, inançlarina,
kültürlerine ve tutumlarina göre, dille ilgili yanlis bil
gilere sahip olabilirler. Bu bilgiler dislayici ve küçük
düsürücü olmadigi müddetçe hos görülebilir.

4- Fransizca, Ingilizce ve Almanca'dan daha net ve man
tiklidir.

3- Bazi dillerin sadece birkaç yüz kelimesi vardir ve
bunlar "ilkel" dillerdir.

2- Kadinlarin konusma becerileri erkeklerin konusma
becerilerine göre daha gelismistir.

Diller, bilimsel anlamda evrensel birer yapiya ve
sistematige sahip olup bu sistematiklik kisilere göre
degisiklik göstermez ve bu nedenle her insanin
beyninde dogustan tüm dilleri ve bilgileri almaya yöne
lik evrensel kaliplar bulunmaktadir. Noam Chomsky
bu durumu "Universal Grammar=Evrensel Dilbilgisi",
"Inborn Capacity=Dogustan Gelen Yetenek" kavram
lariyla açiklar ki bu insanin evreni ve sonsuzlugu al
gilama düzenindeki sinirsiz gücünü ifade eder.

Aslinda dil insani sinirsizlastiran ve sonsuzlastiran, yine
insanin kendisine ait, muazzam bir yetenegin bilimler
üstü ifadesidir. Bir filozofun dedigi gibi, dil insanin
evidir. Daha da ileri giderek dilin kisisellik özelligi
oldugu da söylenebilir. Yani dil insanin kendisidir ve
her bir insan ayri bir evren ve ayri bir dildir.

6- Bati yakasin
dan gelen insan
lar nazal

(burundan)
konusurlar .

•.•~

5- Ingilizce, Latince ve Yunanca'dan
daha kolay bir
dildir.
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mezun olmakta, çok

küçük bir bölümü

ikinci bir yabanci dil

ögrenmektedir.

Avrupa Birligi'nin çok

dilli Avrupa vatandasi yetistirme

çalismalari baglaminda, Türkiye ile Avrupa Konseyi

arasinda yapilan en somut çalismalar 1968 yilinda

baslamistir. O yillarda yabanci dil ögretiminin daha

etkili yapilabilmesi için bir komisyon kurulmus ve

Avrupa Konseyinin katkilari ile 1972' ye kadar devam 1
i. i

Prof. Dr. Özcan DEMIREL
Hacettepe Ünivtnitesi Egiiim Fakülii •••i

Bugün yeryüzünde degisik toplumlarin kullandiklari

konusulan dil sayisinin ne kadar oldugunu kesin

olarak belirtmenin olanaksiz oldugu, buna karsin or

talama bir sayinin üç bin bes yüz ile dört bin arasinda

oldugu söylenmektedir. Kimi dilbilimciler bu sayinin

alti bine ulastigini da öne sürmektedir. Ancak bu

kadar çok dilin bulunmasina karsin gittikçe artan

uluslararasi iliskiler, uluslarin kendi ana dilleriyle

iletisim saglamalarini yetersiz kilmakta, dolayisiyla

diger ülkelerin dillerini ögrenme gereksinmesi ortaya
çikmaktadir.

Bugün, basta Birlesmis Milletler olmak üzere NATO

ve Avrupa Konseyi gibi birçok uluslararasi örgütlerde

ortak iletisim araci olarak birkaç ulusun dili kullanil- ~

maktadir. Birlesmis Milletler örgütünde kullanila~:

resmi çalisma dilleri, Çince, Ingilizce, Fransizcal

Osya •••.-
NEDEN

DiL ÖGRENEMiYORUZ?

Tüm bu çabalara karsin, ülkemizde ya

banci dilin etkin bir sekilde ögre

nilmedigi dile getirilmekte ve 'neden dil

ögrenemiyoruz' sorusu siklikla gündeme

gelmektedir.

Türkiye'de ise her ögretir
kademesinde

ögr

ir

Frar

Ile n

yabCl'1ci

ögfendillp~

söy1emislerd ir

arastirmanin son

göre bu ul"elerd"j<

lerirt yarisindan (azla'

dilli oldu,gunu ifade
etr'nistir (Council of Europ

1996). '-

Avrupa Birliginin

normlari na göre ger, '

kusak Avrupalilarin en az

üç dil bilerek yetismpleri

beklpnmektedir. Bu amaçla,

Avrupa Egitim Komisyonu

1995 yilinda yayinladigi

'Ögrenen Topluma Dogru'

ba$likli bildirisinde Avrupa Biri\:

vatandaslarinin anadillerinin

disinda en az iki Jlvrupa dilini y

duzpydp bilmplprini ilkf olar.
bpnimsemis vp bu konudd L

yardim edilmpsi ~ardrlclstir

Rusça, Ispanyolca ve Arapça'dir. Çince ve Arapça

hariç diger tüm diller Avrupa dilleri arasinda yer al

maktadir. Bu diller sadece Avrupa'da degil, diger

dünya ülkelerinde de en çok ögrenilmek istenen

dillerdir. Avrupa Birligine üye ülkelerde yasayan

bireyler arasinda yapilan bir arastirma sonucuna

göre, ögrencilerin % 89'u Ingilizce, % 32'si Fransizca,

% 18'i Almanca ve % 8'i de Ispanyolca'yi yabanci dil

olarak ögrendiklerini söylemislerdir. Yine ayni arastir

manin sonuçlarina göre, bu ülkelerdeki bireylerin

yarisindan fazlasi çok dilli oldugunu ifade etmistir

(Council of Europe, 1998).

Avrupa Birligi'nin normlari na göre, genç kusak

Avrupalilarin en az üç dil bilerek yetismeleri beklen

mektedir. Bu amaçla, Avrupa Egitim Komisyonu

1995 yilinda yayinladigi 'Ögrenen Topluma Dogru'

baslikli bildirisinde, Avrupa Birligi vatandaslarinin

anadillerinin disinda en az iki Avrupa dilini yeter

düzeyde bilmelerini ilke olarak benimsemis ve bu

konuda bireylere yardim edilmesi ~ararlastirilmistir.

Türkiye'de ise her ögretim kademesinde ögrencilerin

%98'i Ingilizce ögrenmekte, % 1.2'si Almanca ve

% 0.8'i de Fransizca ögrenmektedir. Bu ögrencilerin

büyük çogunlugu birinci yabanci dili ögrenerek

eden bir zaman dilimi içinde egitim programlarinin

gözden geçirilmesi ve ders kitaplarinin hazirlanmasi

çalismalarina baslanmistir. 1997 yilinda okullarimizda

ikinci yabanci dilin ögretilmesi yayginlastirilmistir.

Türk Egitim Sistemi'nde yabanci dil ögretimine iliskin

son uygulamalardan biri de 2001 yilinda Avrupa

Diller Yili kutlamalari ile baslamistir. Ayni yil

içinde Avrupa Konseyi'nin almis oldugu bir

kararla Avrupa Dil Gelisim Dosyasi

uygulamasi çalismalarina baslanmistir.

Polonya'nin Krakow kentinde yapilan

Avrupa Egitim Bakanlari toplantisinda

tüm egitim bakanlari ülkelerinde

Avrupa Dil Gelisimi Dosyasi

uygulamasina geçilmesini karar altina

almislardir. Bu baglamda, 2004-2005

ögretim yilindan sonra da, tüm

Avrupa Konseyi üye ülkelerinde bu

uygulamanin yayginlast1rilmasi plan
lanmistir.
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Erken yasta dil ögrenen çocuklara kesinlikle gramer ögretilmemeli, daha çok oyunlar,
sarkilar, tekerlerneler, öyküler, yaratlci etkinlikler ve yarismalarla ögrenme ortami saglan
malidir. Bu etkinliklerle çocuklarin bir dili yaparak, yasayarak ögrenmeleri saglanmalidir.

Bu belirlemelere karsin, ülkemizde son yillarda Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlari
Merkezi Baskanligi'nin (Ulusal Ajans) da destekledigi Avrupa Birligi egitim projeleri yoluyla
ögrenci degisim programlarinin artmasi ile hem dil ögrenmeye karsi olumlu bir tutumun
gelistigi ni hem de dili etkin bir sekilde kullanan bir kusagin yetismekte oldugunu
söyleyebiliriz.

~.
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Bir dili ögrenmekte en önemli degisken, motivasyondur. Diger bir anlatlmla, bir dil
ögrenmek için ögrenen kisinin bir amaci olmalidir. Bu amaçlar arasinda, ögrendigi
dil ile ögrenim yapmak, daha iyi is olanaklarina kavusmak ya da çalistlgi is or
taminda o dili kullanmak, hatta o dili kullanan kisilerle daha iyi iletisim kurmak

gibi amaçlar yer alabilir. Bu güçlü istek dil ögrenimine olan ilgiyi attlm.
'Ileride lazim olur' düsüncesiyle dil ögrenme arzusu, kisa ve uzun erimli
amaçlarla birlesince bir dili ögrenme basarisi artmaktadir.
Bir dili ögrenmede diger önemli bir faktör de dilin kendisini ve dilin

~, kullanimini ögrenmektir. Diger bir anlatlmla, her dilde var olan
dinleme, konusma, okuma ve yazma becerilerini

gelistirmek önemlidir. Dilin kurallarini ögrenmek yani
grameri bilmek bir amaç degil bir araç olmalidir.
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D~ha . açik bir anlatln'il~, o dili ögrenen: kisi \

okudugunu ya da dinledigini anlayabilecek, kendini sözlü ya da yazili
olarak ifade edebilecektir. Bunlari yaparken, en az hatayla sözlü ve yazili
iletisim kurabilmek için de o dilin kurallarini yani grameri ögrenmeye özen .
gösterecektir. Bir dili ögrenirken dilin kurallarini degil, dilin kendisini ögren
mek bu nedenle önemli olmaktadir. Bu belirlemeler dogrultusunda, dil be

cerilerinin ögrenilmesi gramer ögrenmekten daha önemlidir. Dil düzeyini
belirlemek için yapilacak sinavlar da becerilere dönük olacagindan gramer agir

likli sinavlarin sistemde yer almamasi önerilmektedir.

Dil ögrenmenin yasi yoktur. Özellikle yabanci dil ögrenmenin yasi hiç yoktur. Çünkü
yabanci dil ögrenme yasam boyu devam eden bir süreçtir. Dili her yasta ögrenmekO mümkündür. Istek olunca ögrenme de gerçeklesebilir. Ancak yas ilerledikçe ögrenme

hizi düser. Kimi emekli olanlara belleklerini zinde tutabilmeleri için emeklilik döne
minde bilmedikleri bir yabanci dili, özellikle de Çince ve Japonca gibi dilleri ögrenmeleri
önerilmektedir. Dil ögrenmeye baslama ise küçük yaslarda olmalidir. Kimi dil egitimcileri 9
yasin ideal yas oldugunu söylemekle beraber, daha erken yaslarda da yabanci dil ögrenmenin
olabilecegini öne sürmektedirler. Bunun yani sira, çogu dilbilirnci ve ögrenme kurarncilari da,
bülug çaginin sonuna kadar bir yabanci dilin daha akici ve aksaniyla ögrenilecegini, daha son
raki yaslarda ise akici ve dogru aksan kazanmanin güç olacagini öne sürmektedirler.

.:.
Merkez Baskanligimiz, dige!~
tüm Avrupa ulusa! ajansiari gibi
her yi! yabanci dil ögretiminde
yeni reknikleri ve girisimleri
<jesteklemek üzere "Avrupa Dil
Ödülü" olarak adlandirilan bir
etiker dagirmaktadir. ÖdüL, dil

egitim ve ögretimi alaninda yenilikçi ve yaratici uygulamalar
yapan kurum ve kuruluslara

verilmektedir. Ödüiierin dagirilmaya baslandigi 2006 yilinda 6,
takip eden 2007 yilinda 2 ve
2008 yilinda ise 5 kurum ve ku
rulus dil ögretimi konusundaki

,!ygulama!ari için "Avrupa DilOdülü" etiketi almaya hak
kazan mislardi r.

Avtupa Dil Ödülü etiketi ulusalajanslat tarafindan verilmek!e
birlikte tüm Avtupa çapinda kul
lanilabilen ve prestij saglayan bir
etikettir.

Egitim ve Gençlik Programlari ve
Yabanci Diller

Programlarla hasir nesir olmus her vatan

dasimizin da bildigi gibi Egitim ve Gençlik
Programlarinin genelinde yabanci dil ögretimi
ana hedeiierden birisi degildir. Ancak program

ve faaliyetlerin çogu yabanci dil ögrenimini
tesvik edecek sekilde yapilandirilmistlt. Örnegin
Leonardo da Vinci Programi altindaki bazi alt
faaliyetlerde proje öncesi katilimcilara yabanci
dil becerilerini gelistirebilmeleri için maddi
destek saglanirken, Gençlik Programi Avrupa
Gönüllü Hizmeti'nde ev sahibi kurulus gencin

gittigi ülkenin dilini ögrenebilmesi için imkan
saglama yönünde tesvik edilmektedir.
Aslinda egitim ve gençlik programlari yabanci
bir dili ögrenebilme konusunda en önemli moti
vasyonu saglamaktadir ki bu da ihtiyaçtlt.
Programlardan yararlanmak, proje hazirlamak
isteyen pek çok kisi bu ihtiyacin sagladigi moti
vasyonla yabanci dil becerilerini gelistirmekte-
dir.

Programlarin dil ögrenimi konusunda belki de
en önemli islevi, Avrupa'da ilk kez bu kadar

yogun bir sekilde Türkçe ögrenilmesi ihtiyaci
duyulmasini saglamis olmasidir. Bugün gerek
Erasmus ve gerekse diger programlar vesile ile

Türkiye'ye gelen veya gelmeyi düsünen pek çok
Avrupa'li yabanci dil olarak Türkçe ögrenmekte-
dirler.
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karsilikli konusmasi, tren bileti almak istey,en bir turistin...

bilet gisesinde memura sorular sormasi gibidiyaloglara

rastlanir. Bu yaklasim sayesinde, baglam disi

konusmalar/cümleler yabanci dil siniflarindan çikmis ya

da çikmaya baslamistir. Böylelikle ögrencilerin

toplum-baglam-dil arasindaki bagi hatirlayarak daha çok

sözcük, dilbilgisi yapisi vs'yi akilda tutabilmelerine olanak

saglanmakra ve ögrenmenin daha basarili olmasina çalisil
maktadir.

Kültür, insan etkinliklerinde görülen örüntüler ve bunlara

verilen sembolik önem diye tanimlanabilir. Ülkelerin

tarihsel geçmisinin biçim verdigi konular, örnegin insan

larin yasayis biçimi, degerleri, inançlari, giyinisleri, yemek
leri, vs. kültür kavrami içinde ele alinir. Kültürlerarasi

iletisim kavrami, kültürel farkliliklar gösteren bireylerin

birbirleriyle yasayis biçimi, din, inanç, politik görüs gibi
konularda korkmadan, rahatlikla konusa-

bilmelerinin mümkün oldugunu ortaya koyan

bir kavramdir. Yabanci dil ögretimi ve

ögrenimi bu baglamda yeni bir önem kazan- .~

mis durumdadir. Yabanci dili ögrenmek artlk

sadece egitimsel amaçlar tasiyan bir etkinlik .

degil, kültürel özellikleri anlamak ve bireyin o k:kültür içindeki yerini degerlendirmek boyutunu .~

kazanmis durumdadir. Yabanci dil ögrenmek, diger

kültürdeki bireylerin düsünce ve davranislarini tani

yarak bireylere daha fazla anlayis ve tolerans göster

menin temelini olusturur. Bu anlayisa sahip dil ögretim

kitaplari pazarda yerini bulmus durumdadir. Basit bir .:' ~;..

örnek vermek gerekirse, Ingilizce ögretim kitaplarin- ... ;.;.:f\:1L:: : .

daki diyaloglarda, Hindistan, Iran, Endonezya, Peru .://(t•/?i~k::-''.gibi dünyanin degisik ülkelerinden gelen kisilerlo', :-::;:~.•.. "::' '.

adlarini tasiyan hayali kisilere yer verilerek' ?~~~"" ~
kültürler~rasi iletisi~in .önemi ~~r.gu.~anma~- :':n:tt<~~•
",dn, Çogu rab,"", dd kn,b" dq;.,k ulkden""'"",,.·.· W""".""."
törenlerini, görülmeye deger cografi bölgelerini .. -:.::'... ;., :'<~:~:~:'~,,~::;:::::....... ~ ~"'~"'"

ve bölgelerin kültürel özelliklerini konulari ::·.;:-:~f··l' ~...~arasina alarak kültürü ön plana çikarmaktadir. }: . ,,:::;:: ~
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Dilin kültürel yönü ve kültürlerarasi iletisim

Dilin toplumsal yönü

Hepimiz dille ilgili görüs ve duygulara sahibiz. Üniver

sitelerin dilbilim, edebiyat ya da yabanci dil egitimi

bölümlerini yeni kazanmis ögrencilere ya da dille ilgili

kisilere "dil nedir?" diye sorarsaniz, "dil bir iletisim yön

temidir," "insanlari diger canlilardan ayiran çok önemli
bir özelliktir," "dinamik ve canli bir varliktir," "kültür ve

toplumun bir parçasidir," "toplumun/ulusun bireylerinin

ortak paydasidir" gibi cevaplar alabilirsiniz. Öte taraftan,

bilim insanlari tarafindan yapilan dikkatli gözlem, in

celeme ve arastirmalar, dilin pek çok gerçegini ortaya

çikarmis durumdadir. Bu yazida dilin üç özelligine

deginecek, bunlarin alanyazina ve yabanci dil kitaplarina

girmesi sayesinde yabanci dil ögretimine gelen yenilikler

den ve ögrencilerin yabanci dil ögrenimi hakkinda sahip

olmalari beklenen degisiklerden söz edecegim.

Iletisim deyince, en az iki kisinin birbiriyle konusmasini

içine alan bir etkinligi anlariz. Her etkilesimin yer aldigi

bir mekan ve toplumsal bir durum vardir. Örnegin, her
dilin nezaket kurallari çerçevesinde rica etme, özür dileme,

yol sorma, sikayet etme gibi stratejileri vardir. Kisiler

kendileriyle ayni toplumsal konumda, yasta, cinsiyette

olan birinden bir sey isterken, yol sorarken, özür dilerken,

farkli toplumsal konum, yas ya da cinsiyette olan bireyler

için kullandiklari dilden farkli bir dil kullanir, hitap

tarzlari bile farklidir. Örnegin Türkçe'de hiç tanimadigimiz

biriyle olan konusmalarimizda "siz" kullanirken yakin

arkadasimiza "sen" diye hitap ederiz. Az tanidigimiz birine

"kalemi uzatabilir misiniz?" diye rica ederken, yakin

arkadasimiza "kalemi uzatsana" diyebiliriz. Bu tür bilgileri

çocuk önce ailesinden, ilk okuldan itibaren okulda

ögrenir. Yabanci dil ögrenirken bu tür konularin dille be

raber ögrenilmesi gerekir ve bu anlayis modern dil ögretim

kitaplarina yansimis durumdadir. Bunun sonucu olarak,

çogu kitap yabanci dilde karsilikli konusmalari belli bir

mekan ve toplumsalortamda sunar; örnegin, kitaplarda

süpermarkette alisveris eden

bir kisinin kasiyerle
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duysal

malzemeyle

destekleyerek

kültürel ve toplum

sal baglarnin daha

iyi anlasilmasini

saglamaktadir.

Bilis sözcugu

psikolojide edinim,

gelisim, bilgi islem

Iemesi gibi kavram
larla birlikte anilir.

Bu kavramin dille

ilgisini anlamak

için, önce ana dil

ögrenme sürecinin

nasil gerçeklestigine

bakmaliyiz. Ana dil, bir

birey için ögreniimis degil, edinilmis bilgidir. Saglikli

her çocuk, bir yas civarinda ilk sözcügünü söyleyerek

konusmaya baslar; 4 yasina geldiginde bir yetiskine es

dilsel bilgiye (farkinda olmadan) sahiptir. Bu noktaya

gelebilmek için tek kosul, çocugun dilin konusuldugu

bir ortamda büyümesidir. Annenin/bakicinin çocuga

~. dil ögrettigi ileri sürüise bile, bunun dil edinimi:~;\( .. :::~::J.:. üst~~deki etki~i ~ok .~:dir; yani ~na. dilimizi:·>'~~ •.:::i~:::::::::...?grenmek için ogretmene ihtiyacimiz

_.~::'•·•'·•";w.&YOktur; dili duyarak ve karsilikli
~::M:konusmalar yaparak ediniriz. Öte

., .. yandm, y,d,ldn ""'" yab",,, dil
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kullandigi malzeme sadece bir araçtir, asil is

bireyin bilissel özellikleridir. Bireyin yabanci dili

ögrenmesi, pratik yaparak (yani dili duyarak, oku

yarak, konusarak), yanlis yaparak, çesitli genellemeler

yaparak gelisen bir süreçtir. Bunlara ragmen, yetiskin

yasinda yabanci dil ögrenen kisi ile ana dilini ögrenen

bir çocugun benzestigi bir nokta vardir: Her ikisi de

belli bir asamada duyduklarini taklit etmeyi birakip,

hiç duymadiklari yeni ve özgün cümleler üretmeye

baslarlar. Iste bu, ögrenme sürecinin basladigina en

güzel kanittir. Ancak, bireylerin birbirlerinden farklilik

lari oldugu ve her bireyin ögrenme süreci ayni ol

madigindan, ögrenme farkli hizda gerçeklesir .

Ögrenciler dili kullanmaya çalistikça yanlis yapacak,

bir sonraki asamaya geçince eski yanlisini düzeitecektir.

Önemli olan, ögrencinin her asamada bir önceki asa

mada olusan yanlisini düzeltebilmesi; ögretmenin buna

olanak saglayacak bir sinif ortami yararabilmesidir. Bu

tür bilissel dil gelisim bilgileri alanyazinda oldugundan

özellikle yeni yetisen ögretmenler, yanlisin gelisimsel

yönünü ögrenmekte ve ögrencilerinin yanlislarina an

layisla yaklasmaktadiriar.

Sonuç

Dilin toplumsal, kültürel ve bilissel boyutlari oldugu

nun anlasilmasi ve bu bilginin ögretmen egtiminde

kullanilan kitaplarda ve yabanci dil ögretim

kitaplarinda yer bulmasi dile ve dil ögrenmeye yak

lasimimizi degistirmeye baslamistir. Bu degisen yak

lasim toplumsal ve kültürel farkliliklara ve bireysel dil

yanlislarina toleransi! dil ögretme yöntemlerinin önem

kazanmasina yol açmistir. Bu anlayisi tasiyan ögretmen

ve ders kitaplariyla karsilasan ögrencilerimizde ayni an

layisin gelismesi beklenir. Ögrencilerimizin, yabanci

dilde yanlis yapmanin ögrenmenin dogal bir süreci

oldugunu bilmelerI ve yanlis yapmaktan korkmamalari

gerekir. Ayrica, yabanci dil ögrenmeyi salt egitimsel

amaçlar tasiyan bir etklinlik olarak degil, kültür ve

toplumsal farkliliklar tasiyan

bireylerin birbirlerini tani
masini, birbirlerine ve aIt

olduklari toplum ve kültüre

tolerans göstermelerini

saglayan önemli bir araç

oldugunu anlamalari beklenir.

co
O

~

'i=.-
)C)
W

", ,



Aysen Gülsüm TEKIN
Nevsehir 20 'Icmmiii tikÖgretim Okulu Ingilizce Ögretmeni

~
Europen
Award
for Languages

••

Avrupa Dil Odülunu
Okulumuza

Kazandiran Proje

1
~

Ingilizce egitiminde günümüzün en büyük problemi

çocuklarimizin sinif içinde ögrenmis olduklarini

sinif disina ve gÜnlük hayadarina tasiyamamalaridir.

Özellikle devlet okullarinda gerek ders sayisinin az

olmasi gerekse yabanci dil egirimine geç sayilabilecek
bir dönem olan 4. sinif ta baslanmasi ve siniflarimiz

daki fiziksel noksanliklar bizlere yabanci dil egiri

minde çok büyÜk dezavantajlar yaratmaktayd!.

Bizler de buradan yola çikarak bu dezavanrajlari or

tadan kaldiracak hedef dildeki ilerisimin gerçek

lestigi, dilin akrif sekilde kullanildigi, teknolojik
donanimlarla desteklenen, renkli duvarlarini yabanci

dilde posterlerle sÜsledigimiz, kapisini ise yalnizca

nese, sevgi ve eglencenin açabildigi bir dil sinifi kur
duk ve tüm zamanimizi burada çocuklarimizla bir

likte geçirmeye basladik.

~

% 100'ÜnÜ görerek, yaparak ve yasayarak, gÜlerek

ve nese içerisinde yapmakta, bu nedenle de burada

kazandiklari kalici olmakta ve kazanimlarini günlÜk

hayata tasiyabilmektedir. Çocuklarimiz farkinda ol

madan oyun oynadigini ya da film izledigini

düsünÜrken bir çok sey ögrenmekte ve bundan çok

büyük keyif almaktadir. Bu da hazir bulunusluk

düzeyi gayet yÜksek ve motivasyonlari anmis sekilde

derse kaulmalarini saglarken daha kÜçük siniflarda

Ingilizce ögrenmeye karsi ilgi ve merak uyandirmak
tadir.

Derslerimizde projeksiyon makinasinin da yardimi

ile (reading theatre) canlandirma seklinde kitap

okuma ve dinleme aktivitesi yapmaktayiz. Daha

kÜçük siniflarla kelime oyun cdlerinden yararlan

makta, bu anlamda bilgisayar destekli egirimden f.1Y

dalanmaktayiz. Projeksiyon makinesi yardimi ile bu

oyunlar yansilulmakta böylece tüm sinifhedef kide

haline gelmektedir. Bilgisayar destekli kelime oyun
larindan fiziksel akriviteler içeren kan oyunlarina

kadar, kukla, oyuncaklar ve oyunlarda kullanabile

cegimiz rap, ip, sapka vb gerçek esyalar derslerimizin

yardimci materyallerini olusturmaktadir. Böylece

derslerimizi ögrerici oyunlarla sÜslemekte ve sinif ta

grup içi rekabet saglayarak bu oyunlara aktif sekilde

kaulimla ögrencilerimize dili kuiianabilecekleri alan

lar yaratirken Good AyDiYa'nin eglenirken ögrene

!im ilkesini gerçeklesti rmekteyiz.

Kurmus oldugumuz bu renkli sinifimizin yabanci

dil egiriminde iyi bir fikir oldugunu düsünerek

sinifimizi 3 Ingilizce ög~etmenimizin isimlerinden

olusan Good Ay(sen)Di(!ek) Ya(sar) ismi ile ad
tandirdik.

Burada çocuklarimiz sarkilarla, oyunlarla, bilmece

ve tekerlemelerle, drama, film ve film sonrasi yapilan

konusma aktiviteleri ile eglenirken dil kazanimini

gerçeklesrirebilmekte, kaulmis oldugu aktivitelerin

4. siniftan 8. sinifa kadar okulumuzda bulunan her

çocugumuz Good AyDiYa' yi akrif sekilde kullan

maktadir. Ayrica okulumuzda kurulan Ingilizce

kulüp çalismalari sayesinde kulübÜmÜzde bulunan

i'siniftan ( 7 yas) 8. sinifa kadar (J 4 yas) olan

çocuklarimiz kulüp çalismalarina kaulmakra ve bu

siniftan yararlanabilmektedir. Devlet okulu 01

mamizdan dolayi dil egiriminin 4. sinif ta basla

masina ragmen çocuklarimizdan ve velilerimizden

gelen istek dogrultusunda 2. ve 3. siniflarimiz için

okul çikislari ya da ögle aralari bu minik çocuk

larimizla çesidi, eglenceli Ingilizce akriviteler

EGiTiMvt=GENÇiiK'08
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yapilmaya baslanmis bu da bir devlet okulu olarak

bize bir yenilik katmisrir .

Bizlerin eglenceli Ingilizce derslerine baslamadan

önceki karsilasmis oldugumuz en bÜyük zorluklar
dan bir tanesi bazi çocuklarin farkli kültürleri

tanima, farkli kültlirlerin diiierini ögrenme

konusundaki isteksiz tutumlari ve bunu gereksiz bul

malariydi ya da dil ögrenmeye karsi gelistirmis

olduklari negatif tutumdu. Fakat zaman içerisinde

çocuklarimiz basarabildiklerini gördükçe, ögren
menin ve farkli kültürdeki insanlarla iletisim kurabil

menin keyfini tadinca dile karsi gelistirmis olduklari

özgüvensizlikleri ve olumsuz önyargi yikilmis, dil

ögrenimine daha sicak bakmaya baslamis ve daha is

tekli olmuslar ve bulduklari her firsatta gerek biz dil

ögretmenleri gerekse kendi arkadaslari ile Ingilizce

iletisime geçmeye baslamislardir. Turistik bir bölgede

yasiyor olmanin da bizlere saglamis oldugu avanrajla

Ürgüp, Göreme, Uçhisar gibi yabanci konuk

larimizin yogun oldugu bölgelere yapmis oldugu

muz ziyaretlerde çocuklarimiz hem Ingilizce'pratik

yapmakta hem de farkli kültürlerden insanlarla

tanismanin keyfine varmaktadir. Bu sekilde f.·irkli

kültürdeki insanlarla empati duygusu gelistirmis ve

onlara karsi hosgörü becerisi kazanmislardir.

Ingilizce materyaiierin çok pahali olmasi ve devler

okuiiarinin bunu karsilayabilecek maddi imkan

larinin olmamasi ise belki de yabanci dil egitimin

deki hedeRerimizi gerçeklestirmekteki en büyük

engeiierden birini olusturmakraydi. Fakat materyal

lerin bir çogunu ögrencilerle birlikte ögretmenle

rimizin derslerimizin bir parçasi olarak kendi

emekleriyle olusturmalari ve ayrica sinifinllzda bu

lunan bilgisayar ve projeksiyon makinasi için çevre

den toplamis oldugumuz bagislar bizlerin bu sorunu

asmasinda bÜyÜk katki saglamisrir.

Bir diger zorluk ise ögretilen Ingilizce ders saatlerinin

pratik konusma kazanimini saglayabilecegi ve koro

ya da drama gibi sosyal aktiviteleri yapabilecegimiz
kadar yeterli olmamasiydi; fakat bizler yine aktif
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sekilde faaliyet gösteren bir Ingilizce kulübü açtik,

ögle aralari da dahilolmak üzere ders disi aktiviteler

dÜzenleyip bu sorunun da Üstesinden geldik ve yil
sonu faaliyetleri basta olmak üzere sene boyunca

güzel organizasyonlara imzamizi arrik.

Bizler Nevsehir 20 Temmuz ilkögretim Okulu In

gilizce ögretmenleri olarak "Sorunlara takilmadan,

zorluklarla yilmadan nasil daha iyi dil ögrenimi vere

biliriz?" ile ilgileniyor ve her geçen gün kendimizi

yenileyerek neler yapabilecegimiz üzerinde dutuyoruz.

Okulumuz ögrencileri çogunlukla parçalanmis

ailelerin çocuklari, sosyo- ekonomik yönden deza

vantajli gruba girmektedir. Bu nedenle özel bir dil

kursuna ya da koleje giderek ya da yurt disi tatiiieri

yaparak dili ögrenebilme sanslari olmayan çocuk
lardir. Biz bu firsari onlara okul siralarinda vererek

yasatmayi ve onlari farkli bir dÜnya ile tanisrirarak

hayatlarini biraz daha kolaylastirmayi kendimize

amaç edindik, bunu da kurmus oldugumuz Good

AyDiYa yani Ingilizce sinifimiz ile yapmaya

çalisiyoruz. Çocuklarimizin burayi bir siniftan çok

eglence ya da oyun odasi gibi görmelerini sagladik
ve dili onlara farkinda olmadan sanki kendi

aralarinda oyun oynarmisçasina ögretmeyi

hedeRedik. Bunu yaparken teknolojiden yararlandik,

bilgisayarli egitimi de ögretirnin içine katarak ders

lerimizi daha da çekici hale getirdik ve bu dil ögre

timimizi tüm okulda yayginlasrirarak devlet okulu

olmamiza ragmen ve dil egitiminin 4. sinif ta basla

masina ragmen biz bu seviyeyi i. siniRara kadar çek

tik. Dolayisiyla gerek okulda gerekse sehrimizde dil

ögrenimini yayginlasrirmis, bu anlamda diger
okullara da örnek teskil etmis bulunmaktayiz.

Çevremizden almis oldugumuz begeniler bizim gu

rurlanmamizi ve ögretici olarak daha da motive ol

mamizi saglamistir. Yaptigimiz ise gÜvenerek

aldigimiz sonuçlardan memnuniyet ve gurur du

yarak her geçen gÜn kendimizi yenilemek için çaba
sarfediyoruz.

Nevsehir 20 Temmuz ilkögretim Okulunda Ingilizce

dersleri bir ayricalikrir çÜnkÜ Good AyDiYa'da bol

eglence ve kahkaha var. tek anahtarimiz sevgi ve nese
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Bu proje ögrencilerin baska bir ülkede geçirdikleri "Ara Yil- Gap Year" ismiyle adlandirilan bir yilda yaptiklari etkinlik
Ierin okulumuza uyarlanmis hali olan bir benzetim çalismasidir. Avustralya, Ingiltere ve Amerika'da ögrenciler liseyi

bitirdikten sonra ögrenimierine bir yil ara verirler ve diger ülkeleri gezerler; ara verdikleri bu yil "Ara Yil" olarak adlandirilir. Bu sayede
ögrenciler kültürlerarasi diyalog gelistirme, farkli kültürleri daha iyi anlama olanagiyla tanisir. Projemizde, bu tecrübeyi yasayabilmeleri,
hissetmeleri için her bir ögrencimize arastirmasi için bir ülke veririz. Bu ülkeler onlarin ziyaret ettiklerini varsaydiklari ülkeler olur. Ögrenci
lerimiz, internet ve diger kaynaklar araciligiyla, misafir olduklari ülke hakkinda arastirma yapar, arastirmalarini diger ögrencilerle paylasir
ve mümkün oldugunca misafir olduklari ülkeye kendilerini adapte ederler. Yolculuklarini planlayarak, sözde ziyaretleri ile ilgili günlük tu
tarlar. Projenin sonunda yasadiklari "Ara Yil" ile ilgili bir kompozisyon yazip sinifa sözlü bir sunum yaparlar. Amaç, siniftaki diger ögrencileri
kendi misafir olduklari ülkeyi ziyaret etmeleri konusunda ikna etmektir. Bunun yani sira ögrencilerimiz bir dünya fuari düzenlenerek,
gruplar halinde ilgili ülkeleri tanitirlar. Dünya fuarinin amaci, ögrencilerin ülkeler hakkinda kendilerine yöneltilen sorulari dogru yanitla
yarak mümkün oldugunca çok farkli vize toplayabilmektir. Farkli ülkelerin bu sekilde tanitilmasi ile ögrencilerimiz ingilizce dil becerilerini
gelistirmenin yani sira farkli kültürleri daha yakindan tanima firsati bulurlar. Bu çalismanin üç amaci vardir: Ilk olarak, ögrencilerin ingilizce
okuma, yazma, konusma ve dinleme becerilerini gelistirmektir. Çalisma ve arastirma becerilerini gelistirmek; çok kültürlülük ve dünya
üzerindeki çesitliligi anlamalari ve bunlara saygi duymalarini saglamak diger amaçlardir.

Proje Adi:
Kurum Adi:

Proje Özeti:

"Dünya Benim Vatanim"

Özel Yüzyilisii ilkögretim Okulu

Projenin Getirdigi Yenilikler: Bu proje kapsaminda ögrenciler, kendilerine verilen ülkeleri arastirdiktan sonra bir dünya
fuari hazirlarlar ve bu fuarda diger stantlari ziyaret ederek ilgili ülke hakkinda sorulari yanit

layip vize alirlar. Okulumuzda uyarlanan bu Dünya Fuari ve "Junior MU N" (Model Birlesmis Milletler) benzetimleri araciligiyla özgün bir or
tamda, ögrencilerin hedef dili kullanmasi saglanmaktadir. "Ara Yil Kompozisyonu- Gap Year Essay". ögrencilerin yabanci bir ülkede yasam
konusunda düsünmelerini ve yasadiklari varsayimsal deneyimleri yazili anlatimla ifade etmelerine olanak tanimaktadir.

2006'dan itibaren AB'nin "The Common European Framework" çalismalarin çerçevesinde EFINST(Engin Fikirler Yab.
Dil Egt. Mrz.), tüm kurslarini "Can Do Statements" (Yapabilirlik ifadeleri) temeline oturtmaya baslamis ve dil seviye

lendirme ile var olan seviyelerin belirlenmesinde de yine AB referanslarina uygun 3 harf1i (ABC) degerlendirme kriterini benimsemistir.
ESP-Englishfor Special Purposes (Özel Amaçli ingilizce) bu degisimin gerçeklesmesi nedeniyle ihtiyaçlarin belirlenip o dogrultuda kisiye
ya da gruba özel programlarin olusturulmasinin kolaylasmasi sonucu ortaya çikan bir projedir. En az A2 düzeyinde ingilizcesi olan kisilerin
Ingilizce bilgilerini mesleki ihtiyaçlari dogrultusunda ilerletmelerini ve böylece programin ilk gününden itibaren yeni edindikleri bilgiden
faydalanabilmelerini amaçlar. Proje grup-içi (ortalama 6-B kisilik kapali ya da açik gruplar) veya kisiye özel egitime uygundur. ilk proje
çalismalari 1,5yil önce baslamistir ve 1 yildir da aktif olarak sirket-içi egitimlerde ve/veya bireylerin kendi talepleri dogrultusunda
basariyla uygulanmaktadir. Sirketlerden ve/veya kisilerden gelen talepler dogrultusunda yeni is kollarina yönelik farkli seviyelerde kurs
programlari olusturulup kullanllmaktadir.Halen hazir olan ve en az 6 ay en fazla 1yildir uygulanan ESPkurslarindan bazilarinin konu
basliklari sunlardir: Müzakere Dili, Toplanti Dili. Telefon Görüsmeleri, Çagri Merkezi Çalisanlarina Özel ingilizce, ingilizce Genel Sunular,
ingilizce Finansal Sunular, Pazarlama ve Satis Dili, Ingilizce is Yazismalari, Sosyal Yasam/ Eglence Dili, Sekreterlere Özel ingilizce, Soförlere
Özel ingilizce. Saglik, Güvenlik ve Çevre Sorumlularina Özel ingilizce, Proje Yöneticilerine Özel ingilizce vb. (Daha detayli bilgi için:
http://www.efdilokulu.com/espproject/) Katilimcilarin ihtiyaç tespitinin yapilmasini takiben, yukarida adi geçen programlarin içerigi
aynen uygulanabildigi gibi, katilimcilarin ihtiyaçlari dogrultusunda kolayca degisiklik yapilabilir ya da tamamen kisiye özel yeni bir
program - ki bunu da TAILOR-MADE,yani terzi-biçkisi olarak adlandiriyoruz - kisa sürede hazirlanabilir. "Yapabilirlik ifadeleri / Cümlecik

leri" diye adlandirilan cümleler ile kisinin program süresi içinde neleri yapabilir olacagi önceden kendisine hedef olarak verilmekte ve
program süresince bu hedef1ere ne denli ulasabildigi gerek ögretici gerekse de ögrencinin kendisi tarafindan her adimda kolaylikla takip
edilip geri bildirim saglanmaktadir. Özellikle çok büyük sirket çalisanlarina, sirketlerin talepleri dogrultusunda son 1yildir basariyla uygu
lanan program, ayni çerçeve yapisi kullanilmak suretiyle Genel ingilizce ve Genel is ingilizcesinde de kullanilmaktadir. Halen, Çocuklar ve
Gençlere Özel programlar, diger is kollari ve sinavlara hazirlik programlari ile Türkçe'nin yabanci dilolarak ögretimi için de ayni çerçeve
programin kullanilmasi yolunda çalismalarimiz devam etmektedir.

Proje Adi:
Kurum Adi:

Proje Özeti:

ESP- Özel Amaçli ingilizce

EF DilOkulu - EFINST

Projenin Getirdigi Yenilikler: 1- ilk kez "Can Do Statements': "Communicative Approach': "The Common European
Framework" bir arada kullanildi.

2- CMS- Course Management System - adli tüm kurs detaylari, ögrenci bilgileri, CanDo ve materyaller, raporlamalarin arsivlendigi, sürekli
gelisen bir elektornik ortam olusturuldu.GÜvenlik ve gizlilik ilkeleri nedeniyle ulasim özel sifrelerle saglanmaktadir.
3- Seviye sinavi ve ihtiyaç Analizini takiben 1-2 saat içinde tamamen ögrenci ihtiyaçlarina uygun yeni bir kurs hazirlamak mümkün.
4- Ögrencinin attigi her adim ögrenci de dahilolmak üzere tüm ilgililerce takip edilip basarisi gözlemlenebiliyor.
5- Esnek. Süreç ve içerik kolayca uzatilip kisaltilabiliyor.
6- Baskadillerin, baska mesleklerin ya da tamamen baska konularin ögretimi de ayni yöntemle mümkün.
7- Tek bir kitaba bagli kalmayi gerektirmiyor. Herbir "yapabilirlik ifadesi" farkli kitaplar, internet ya da gerçek dökümanlar
kullanimiyla ögretilebiliyor.
8- 20'den fazla mesleki alanda ESPkurslari olusturuldu. Bir o kadar da üstünde çalisilan kurs var. Bunlari iskelet olarak
kullanip farkli seviyeler ve ihtiyaçlarda ama ayni mesleki gruplarda olanlara özel yüzlerce farkli kurs birkaç saatte hazir edilebilir.
9- Günlük yasama uyarlanmasi gerekli degil; çünkü zaten günlük yasamdan kaynaklanmakta. Kisilerin kendi yasamlari içinde ihtiyaç duy
duklari mesleki özelliklerini ingilizce olarak ifade edebilme konusunda rahatlik kazanmalari kursun en büyük hedefi ve var olma sebebi.

EGiTiM GENÇLiK'OB



Her hazirlik sinifnda ögrenciler ikiser üçer kisilik gruplar olusturmuslardir. Her grup bir Avrupa ülkesine ait ulusal bir
kahramani, masal ya da efsane kahramanini seçmistir. Kahramanin ülkesi, kisiligi ve dogusu hakkinda bilgi

toplamislardir. Kahramanin kisisel ve fiziksel özelliklerini tarif etmislerdir. Hikayeleri üzerinde çalisarak ve etik! tarihsel degerlerini yorum
layip, günümüz dünyasi ile karsilastirmislardir. Her grup seçtigi kahramanin bir hikayesini ingilizce olarak yazmis ve sunumunu yapmistir.
Bu sunumlar kisa skeçler, anlatim, canlandirma seklinde olmus, siniflarin çalismalari bir dosyada toplanmistir. Projenin bir sonraki asa
masinda agirlik hikaye yazimi ve turizm üzerinde yogunlasilmis, ögrenciler kahramanlarinin basindan geçen olaylari ortak bir hikaye
yazarak anlatmislardir. Olaylar kahramanlarin dogdugu ülkelerde geçmis, hikayeler bir araya getirilerek okul dergisinde yayimlanmis ve
internet ortamina aktarilmistir. Ulusal kahramanlar ve ülkeleri hakkinda kisa bilgiler resimlerle süslenerek takvim yapilmistir.

Proje Adi:
Kurum Adi:

Proje Özeti:

Legends Come Alive At Europe

Eskisehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi

Proje Adi:
Kurum Adi:

Proje Özeti:

Projenin Getirdigi Yenilikler: Ögrenciler bilgi toplama asamasinda bir çok ingilizce kaynagi tarayacaklardir. Seviyelerinin
üzerinde bir dil kullanimi ile karsilasacaklar ancak yine de içinden onlara gerekli bilgileri

seçecebileceklerdir. Kahramanlarin ahlaki degerlerini karsilastirirken kendilerini de elestireceklerdir. Kültürler arasindaki farklilik ve
benzerlikleri ayirt edeceklerdir.Gerçek hikayelerden yola çikarak kendi oyunlarini sonra da kendi hikayelerini yazacaklardir. Yabanci dilde
zincirleme bir hikaye yazacaklardir. Elde ettikleri bilgileri kullanarak takvim yapacaklardir. Yabanci dildeki dört beceriyi farkina varmadan
eglenceli bir sekilde kullanacaklardir.

Let the Colds Winds Blow

Nevsehir Özel Altinyildiz Fen Lisesi

02 - 16.04.2006 tarihleri arasinda ABD Colorado eyaleti Telluride Academy'sinden 14 ögrenci ve 6 ögretmen okulu
muzu ziyaret etmislerdir. 2 haftalik süre içersinde geleneksel türk misafir perverliginin en güzel örnekleri sunuldu.

Her gün okulumuzun ögrencileri ile evlerde konuk olan ögrenci ve ögretmenler okulumuzun tiyatro salonunda çesitli sanatsal etkinlikler
gerçeklestirdiler. Ayni zamanda siniflara girerek örnek ders izlediler. Konuklarimiza dünya kültürleri mirasi içersinden yer alan bölgemiz
Kapadokya'yi tanittik. Her iki ülke ögrencilerinin sundugu "Mevsimlerin dönüsümü" adli milattan önceki yillarda Anadolu'yu konu alan bir
derstansi anlatimi sahneledik. Tiyatromuzun en önemli özelliklerden biri; Amerikan ögrencilerinin rollerini Türkçe ve Türk ögrencilerinin
de rollerini ingilizce yapmalaridir. Ögrencilerin hepsi yapilan tüm etkinliklerde üstün basari göstermislerdir. Bütün bu çalismalar süresince
farkli dinlerin, farkli irkiarin, farkli kültürlerin "Kardeslik, Dosluk, Baris" adina neler yapilabilecegini tüm dünyaya gösterdik. Program
dahilinde yapilan çalismalarin her iki taraf ögrencilerinin idarecilerinin ve ögretmenlerinin üstün çabalari sonucu güzel, evrensel bir oyun
ortaya koyarak tüm izleyicilerin begenisini kazanmistir.

Projenin Getirdigi Yenilikler: CD'ler, fotograflar

Proje Adi:
Kurum Adi:

Proje Özeti:
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Let's Have Fun

Nevsehir 20 Temmuz ilkögretim Okulu

Hedef dilde iletisimin gerçeklestigi, dilin aktif sekilde kullanildigi, teknolojik donanimlarla desteklenen, kapisini yal
nizca nese, sevgi ve mutlulugun açabildigi bir dil sinifi kurduk ve tüm zamanimizi burada çocuklarimizla birlikte

geçirmeye basladik. Kurmus oldugumuz bu renkli sinifimizin yabanci dil egitiminde iyi bir fikir oldugunu düsünerek sinifimizi 3 ingilizce
ögretmenimizin isimlerinden olusan Good Ay(sen)Di(lek) Ya(sar)ismi ile adlandirdik. Burada çocuklarimiz sarkilarla, oyunlarla, bilmece ve
tekerlemelerle, drama, film ve film sonrasi yapilan konusma aktiviteleri ile eglenirken dil kazanimini gerçeklestirebilmekte, katilmis
oldugu aktivitelerin % 100'ünü görerek, duyarak, yaparak ve yasayarak, gülerek ve nese içerisinde yapmakta, bu nedenle de burada
kazandiklari kalici olmakta ve kazanimlarini günlük hayata tasiyabilmektedir. Çocuklarimiz farkinda olmadan oyun oynadigini ya da film
izledigini düsünürken birçok sey ögrenmekte ve bundan çok büyük keyif almaktadir. Bu da hazir bulunusluk düzeyi gayet yüksek ve moti
vasyonlari artmis sekilde derse katilmalarini saglarken daha küçük siniflarda ingilizce ögrenmeye karsi ilgi ve merak uyandirmaktadir.
Okulumuzda kurulan ingilizce kulübünün çalismalari sayesinde 1.siniftan (7 yas) 8. sinifa kadar (14 yas) olan çocuklarimiz bu siniftan
yararlanabilmektedir. Derslerimizi ögretici oyunlarla süslüyor, çocuklarimiza dili kullanabilecekleri alanlar yaratirken Good AyDiYa'nin
eglenirken ögrenelim ilkesini gerçeklestiriyoruz.

Projenin Getirdigi Yenilikler: Okulumuz ögrencileri çogunlukla parçalanmis ailelerin çocuklari, sosyo ekonomik ve
ekonomik yönden dezavantajli gruba girmektedir. Bu nedenle özel bir dil kursuna ya da

koleje giderek ya da yurt disi tatilieri yaparak dili ögrenebilme sanslari olmayan çocuklardir. Biz bu firsati onlara okul siralarinda vererek
yasatmayi ve onlari farkli bir dünya ile tanistirarak hayatlarini biraz daha kolaylastirmayi kendimize amaç edindik, bunu da kurmus oldugu
muz Good AyDiYa yani ingilizce sinifimiz ile yapmaya çalisiyoruz. Çocuklarimizin burayi bir siniftan çok eglence ya da oyun odasi gibi
görmelerini sagladik ve dili onlara farkinda olmadan sanki kendi aralarinda oyun oynarmisçasina ögretmeyi hedefledik. Bunu yaparken
teknolojiden yararlandik, bilgisayarli egitimi de ögretimin içine katarak derslerimizi daha da çekici hale getirdik ve bu dil ögretimimizi tüm
okulda yayginlastirarak devlet okulu olmamiza ragmen ve dil egitiminin 4. sinifta baslamasina ragmen çocuklarimizdan ve velilerimizden
gelen istek dogrultusunda 2. ve 3. siniflarimiz için okul çikislari ve ögle aralari bu minik çocuklarimizla çesitli, eglenceli ingilizce aktiviteler
yapmaya basladik. Ayrica ingilizce kulüp çalismalari ile bu seviyeyi 1. siniflara kadar çektik ki buda bir devlet okulu olarak bize bir yenilik kat
mistir. Dolayisiyla gerek okulda gerekse sehrimizde biz bu dil ögrenimini yayginlastirmis bu anlamda diger okullara da örnek teskil etmis
bulunmaktayiz.
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Daha önce hiç uçaga binmemis ve çogunlugu

Izmir'in disina bile çikmamis 38 Meslek Lisesi ögren

cisi, hayar onlara bürün dezavanrajlari sunmussa da

son derece basarililar. Izmir'in en büyük 7 Endüsrri

Meslek Lisesi'nin (Buca, Atatürk, Çinarh, M.
Zorlu, Mithatpasa, Bayindir, 75. Yil) Bilisim

Teknolojileri son sinifi ögrencileri onlar.

Diger arkadaslarina göre dezavanrajliydilar, maddi

durumlari körü, aile ferrlerinden kayiplari olan,

dagilmis ve parçalanmis aile çocuklariydi onlar. Belki

de ilk defa bu dezavanrajlari kendilerine sans olarak

döndü. Derslerinde basariliydilar ve bu basari kendi

lerine Avrupa kapilarini açri, projeye seçilerek

karilimci olma sansini yakaladilar.

Seçildiklerini ögrenince aylar öncesinden proje heye

canina kapilip yurrdisi hayalleri kurmaya basladilar

ve herseyi unurrular. Akillarinda hiç yokken dil

egirimi hazirliklarina, projenin kendilerine ücrersiz

saglayacagi yabanci dil kursundan da önce kendi
kendilerine basladilar ve bu konuda okullarindaki

Ingilizce ögrermenlerini dahi sasirrtilar. Ögrermen

lerinden dinledigimize göre daha önce sadece yüksek

nor almak için çalisilan yabanci dil dersleri her sey

den önemli hale gelmis ve rüm ögrenciler var güç

leriyle dil ögrenmeye heveslenmisler. 3 aylik dil kursu

öyle çabuk geçmisti ki, dil kursuna ve yabanci bir dili

ögrenmenin radina doyamadilar. Çogunlugu proje
dönüsünde dil kursuna devam karari aldi. Yeni bir

dil ögrenmenin keyfine varmislardi çünkü. Bürün

pasaporr ve bürokratik islemlerini yurrdisi heye

caniyla kosar adimlarla halleden gençler biliyorlardi

ki bu proje kendileri için bir sansti. Nerdeyse ramami

ilk defa uçaga binecek olan gençlerin havalimanina

gidisieri ise görülmeye degerdi dogrusu. Ne

havaalaninda ne de uçakra heyecanlarini gizleye

bildiler. Ve bir grup Ispanya'nin Malaga sehrine inerken

diger grup Almanya'nin Frankfurr sehrine indi.

Kalacaklari yere hemen yerlesriler ve sehri kesfetmeye

çikrilar. Malaga'da da, Frankfurr'ta da ilk dikkaderini

çeken seyler hep ayniydi. Sokaklarin, caddelerin

remizligi, rrafik kurallarina herkesin kosulsuz ve

dikkade uyuyor olmasi, yesilin her ronunun her

yerde olusu, insanlarin birbirlerine olan saygisi ve

güler yüzü, ulasim sisremindeki mükemmeliyer. ..

Her iki sehirde de oryanrasyon egiriminin bitiminde

Ögrenciler is yerleriyle tanisarak stajlar basladi. Sraj

çalismalarinda fark ettikleri ilk sey sahip olduklari

meslegin evrensel olduguydu. Okullarinda yapriklari

rüm uygulamalar srajda islerine yariyordu. Okullarda

kendilerine ögrerilenlerle Avrupa'nin her kenrinde is

yapabileceklerini anlayinca kendilerine daha bir

güven geldi. Çekinerek basladiklari staj 4 haftada

çabucak biriverdi. Staj sonunda "Isyerinde dikka

rinizi çeken en önemli unsur neydi" diye sordugu

muzda, Ispanya'da çalisan ögrenciler siesra

EGiTiM GENÇLiK'OB
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uygulamasi derken, Almanya'da çalisan ögrenciler ise

is yerinde çalisanlarin is disiplini diye cevap verdiler.

Projenin Ülkelerine nasil bir karki saglayacagini sor

dugumuzda da, yundisinda gördÜkleri bÜrÜn gÜzel

seyleri kendi ülkelerinde gerçeklesrirebilmek için

bÜrÜn gÜçleriyle çalisacaklarina dair söz verdiler.

Heyecanla baslayan 4 hafralik yolculuk, karisik

duygularla sona erdi. 4 hafranin hiç birmemesini

isreyen de vardi, birip bir an önce Ülkesine ailesine

arkadaslarina kavusmak isreyen de. Ancak 38

karilimcinin da onak fikri AB Egirim ve Gençlik

Programi'nin mÜkemmel bir uygulama oldugu ve

bu sansl'an herkesin faydalanabilmesi.

Özerle, Izmir Esnaf ve Sanarkarlar Odalari Bir

ligi'nin Izmir'deki 7 EndÜsrri Meslek Lisesi ile 01'

raklasa hazirladigi AB Leonardo da Vi nci Projesi

"IZMIR BILISIM STA] i IÇIN AVRUPA'DA"

baslikli projesi i] .05.2008 - 07.06.2008 rarihleri

arasinda Almanya'da ve Ispanya'da uygulanan

akislarla basari ile gerçeklesririldi.

LDV - IVT projemiz, kendisine bagli i3 i Odayi

remsil eden ve Man 2007 iribariyle yaklasik 330.000

kayirli Üyesiyle Izmir'in en bÜyÜk sivil roplum ku
ruluslarindan olan Izmir Esnaf ve Sanarkarial'

Odalari Birligi (IESOB)'nin, çarisi alrinda gerçek

lesririlmisrir. Proje bÜyÜk bir meslek kurulusunun

kendilerine eleman saglayan mesleki ve reknik egirim

veren kurumlarla isbirligine girmesi, islermclerde

çalisacak gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini

gelisrirmelerini desreklemesi bakimindan özel bir

projedir.

Izmir Esnaf ve Sanarkarlar Odalari Birligi

(IESOB)'nin, mesleki kurumlarla isbirligi altinda

yaprigi çalismalar çirak - kalfa - usra egirim

feel the euro e under our foot

sisremine bÜyÜk kazanimlar saglayacak olmasi pro

jen in çikis nokrasini olusrurmusrur.

Proje hazirlamak isreyen kurumlara önerimiz proje

hazirliginda en önemli unsurun projenin yundisi 01'

ragi oldugudur. ÇÜnkÜ projenin remelini bu onaklik

olusrurmakradir. Proje onaginda aranmasi gereken

en önemli unsurlar gÜven ve recrÜbe olmalidir. Proje

onagi her seyiyle gÜvenilir olmalidir. AB pro
jelerinde recrÜbeleri ve referanslari olmalidir. Proje

içinde her sey rÜm ayrinrilarina kadar dÜsÜnÜlmeii

ve karsilikli murabakara varilmalidir. Örnegin bir sraj

projesinde çocuklarin ögle yemegi, isyerlerine gÜn

lük ulasimi, isyerinde is gÜvenligi ve oryanrasyon

egirimi, vb. konular çok önceden proje onagi ile

çözÜmlenmelidir. Özellikle gideceginiz yerle ilgili

oryanrasyon egirimi çok önemli ve murlaka alinmali.

Yine projeniz bir yerlesrirme projesiyse yerlesrirme

yapilan staj yerleri, kurumlari ile ilgili srajerlere

oryanrasyon egitimi saglamali. Ulasim sisremi,

alisveris kÜltÜrÜ, sosyal yasam, insan iliskileri konu

larinda karilimcilar bilgilendirilmeli. Bir de ucu açik

kalan bazi konular daha sonra problem yarata

bilmektedir. Niyet Mektubunda, her konu açik açik

yazilmalidir. Eger Onak, ulasim taahhÜdÜnde bu

lunmussa bunun gideri ve kapsami mutlaka

çözÜlmelidir. Ulasimdan kasit, Havalimani gidis ve

dönÜs ulasimi mi, sehir disi ulasimi mi, sehiriçi

ulasimi mi, proje sÜresince mi ... bu sorulara cevap

olmalidir. Kalacaginiz yer ile ilgili ve isletmelerle ilgili

detayli bilgilerin (f()togral: adres, tel., e-maiL.vb.) size

akisl'an çok önce ulastirilmasini saglayin. Böylece

hem karilimcilari hazirlamaniz kolaylasacak hem de

proje belirginlik kazanacaktir. Ortaginizla para

konusunu da önceden murlaka hiçbir soru isareti

birakmadan çözÜmlemelisiniz. Ulusal Ajans ilk

erapra paranizin % 80 'lik dilimini gönderirken,

yurtdisina çikriginizda muhtemelen onaginiz sizden



• Ispanya ve Almanya'nin cografi, kültürel ve yönet

sel yapisi ile ilgili bilgiler elde edildi.

• Ögrencilerimizin dil becerileri gelisti. (Proje öncesi

3 Aylik Ispanyolca, Almanca ve Ingilizce dil kursu
alindi. Alinan kurs, basari belgesi ile sertifika

landirildi) .

• Ögrencilerimiz uluslararasi belgelere sahip oldu.

(Proje ortaklarimiz egitim kurumlarindan ve Beceri

egitimi alinan kurumdan sertifikasyon saglandi)

• Dostluk, kardeslik ve hosgörü duygusu gelistiriidi.

• Proje yararlanicilari öncelikle farkli bir kültürü

tanima, mesleki alanlarinda dünyanin en önemli

ülkelerinden birinde ileri teknolojiyi görme, bilgi ve

becerilerini artirma, uygulama yapma imkani bul

muslardir.
• Katilimcilar Türk kültürünü tanitma ve kültürler

arasi yaklasimin saglanmasinda katkida bulun

muslardir.

• Katilimcilar bu süreçte birçok kente kültürel geziler

yapmislardir.

• Ögrencilerimizin firmalardan almis oldugu egitim,

kazanmis oldugu bilgi, beceri ve deneyimleri bundan

sonraki mesleki yasamilarina olumlu yansiyacaktir.

• Proje ile ögrencilerimizin ufku açilmis, kendilerine

güveni artmis, sahip olduklari meslegin dünyanin

neresinde olurlarsa olsunlar geçerli ve degerli oldugu
nun farkina varmislardir.

Proje ile katilimcilarimizin kazanimlari;

Hayatboyu Ögrenme Programi etkinlikleri

çerçevesinde IESOB ve Mesleki Egitim veren

okuiiarimizin is birligi çalismalari büyüyerek sürecek

ve daha kapsamli projelerle gençlere yeni imkanlar

sunmak için çalismalarimiz devam edecek.

masraflarin % 100' ünü isreyecektir. Bunu göz

önünde bulundurun. Karsilasabileceginiz bir baska

problem de, ortak kurumun giderler için fatura

landiracagi meblagi akisiniz baslamadan 1 ay önce

talep etmesi. Ortagin güvenilirligi burada önem

kazaniyor.

~

• Ögrencilerimizin Avrupa boyutunda bilgi ve be

cerileri gelisti.
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Now we are in ]une ... Three monrhs had passed and

also a lar of living and experiences. The adapration

is sril! raking place and i sril! believe thar Turkish

musr be one of the most difficulr languages on rhe

face of earth!!.. But "yavas yavas" we foreign EVS are

starting ro use it in our daily lives and is amazing

how the people are happy ro see us speaking some

words in rheir own language ... The problem is rhat

afrer a few words .. .Ir's hard ro keep rhe
conversarion.

The people around the area srarted ro ger used ro us

but still so me surprised eyes look ar us with rhe

expression of whom is thinking "they must be losr!!"

The children in rhe srreets started ro ask more and

more rhings about our counrries and inviting us ro

play wirh rhem. The sel!ers from rhe groceries and

supermarker aiready know us and rhey try ro help

us when we need somerhing because we are "ya

banci". SriII we have ro be careful on rhe way we
dress or we act in rhe streer which sometimes is

hard ... And sril!, social living in rhe area doesn't

exisr. .. However Istanbul is srill a big city but

moving around is much easier now, so the walking
ro Taksim, EminönÜ, Kadiköy increased more ... At

least ril! rhe volunreer money let us!
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KULTURLERINDEN GENÇLER
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BIRLIKTE PAYLA IMI
~]i-a Birlikte Paylasim (Joint Enrertainment) isimli proje

kapsaminda, Litvanya (Earn), Slovakya (Ymca),

Ispanya (Ay ta De Carrion) ve TÜrkiye (Beyaz

Inci-White Pearl) gruplarindan 14 kisilik gruplarin

katilimiyla toplam 56 katilimci 22-30 Mart 2008

tarihleri arasina Sinop'ta kÜltÜr ve sanat agirlikli, bir

gençlik degisimi projesini gerçeklestirmislerdir.

Avrupa' nin kÜltÜrel çesitliligini gösteren, gençlerin

bos vakitlerini nasil verimli bir sekilde geçirebilecek

lerini anlatan, grup çalismasini amaçlayan, rekabetin

dostane boyutuyla ele alinmasini saglayan, mÜzigin

evrensel bir dil oldugunu kanitlayan, gençlerin

serbest zaman aktiviteleriyle kendine gÜvenen, disa

dönük ve aktif olmalarini saglayan, resim ve spor

yapma, mÜzikle ugrasma ve tiyatro aktivitelerine

katilmanin kisi Üzerinde olumlu etkisi oldugunu

kanitlayan bir proje olarak tasarlanmis ve uygulan
mistir.

Prof. Dr. Osman SAMSUN
Sinop Üniversitesi

Su Ürünleri Fakültc\i Ögretim Üyesi

Whitepearl-Beyaz Inci gruhu

Gençlik Lideri ve Yasal Temsilci~i

Sabah öglen ve aksam olmak Üzere gÜnde Üç oturum

olarak planlanmis olan haliyetler olabildigince genis

çapli gerçeklestirilmistir. Proje grup Üyelerinin
Sinop'a ulastiklari 23 Mart 2008 tarihinde, sabah

oturumunda grup liderleri ve grup Üyeleri birbir

lerini tanimaya yönelik canlandirici oyunlar

çerçevesinde aktivite göstermistir.

Sinop Kalesi gezilmis ve aksam "hosgeldiniz"

yemeginde her Ülkenin grup Üyeleri geleneksel

mÜzikleri ve oyunlarini sergileyerek proje grubu di

namigi ilk gÜnden olusmaya baslamistir. Daha son

raki gÜnlerde projede öngörÜlen faaliyetler

çerçevesinde dÜnya barisi ve birlikte paylasimi ana

tema olarak isleyen her katilimci ve daha sonra olus

turulmus olan çalisma gruplari kendi görÜslerini

kagitlara aktarmislardir. Gerçeklesen bu çalismalar

Il KÜltÜr MüdürlÜgÜ sergi salonu panolarina asilarak

katilimcilarin ve konuklarin incelemesine sunulmus
tur.

Sinop Valiligi, Beledige Baskanligi, Sinop Üniver

sitesi RektörlÜgÜ ile FakÜlteleri ve Milli Egitim

MÜdÜrlÜgÜ ziyaret edilerek projemizle ilgili bilgiler
sunulmustur.

Projede yer alan voleybol turnuvasi çerçevesinde 3

gÜn sabah oturumunda kÜltÜr, fizik, step, aerobik ve

voleybol mÜsabakalari gerçeklestirilerek proje grup

dinamiginin devami ve gÜçlendirilmesi saglanarak

bedensel faaliyetlerin yapilmasi da saglanmistir.

Sinop yöresindeki Hamsilos Fiyordu, Akliman

piknik alani ile TÜrkiyemizin en kuzey ucu olan Ince

Burun' a inceleme ve tetkik gezileri dÜzenlenmistir.

EGiTiM" GENÇLiK'OB



Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün "Yurtta

Sulh Cihanda Sulh" sözüyle ilgili degerlendirme

paneline iliskin oturum gerçeklestirilerek, dünya

liderleri ve Avrupa'nin bugünkü yapisi ile birlikte

paylasimin baris ortaminda ne sekilde gerçeklestire
bilecegi konusunda fikir yürütülmüstür. Atatürk'ün

hayati ve Türkiye Cumhuriyet'in kurulusundan

itibaren Türkiye'nin gelisimiyle ilgili video gösterimi

sunularak yabanci katilimcilarimiz bilgilendiril
mislerdir. Ilimizdeki Pervane Medresesi, Riza Nur

KÜtüphanesi, Baris Manço Parki, Sis DÜdügü Feneri

ve Sinop yarimadasi katilimcilarla birlikte ziyaret
edilmistir.

Projeye katilan ülkelerin kendi kültürlerine ait, basta

canlandirici oyunlar ve skeçler, konusma ve davranis
biçimleri farkliliklar arz etmistir. Bu durum da

bÜtÜn katilimcilarin birbirlerinden farkli sekilde

etkilenmelerine neden olmustur. Özellikle Deli

Dumrul tiyatro eserinin Ingilizce olarak oynanmasi

esnasinda bizim Türk Kültürü'nün, çok eski yillar

dan bu yana çok farkli ve insan sevgisine dayali bir

çok unsuru içerdigi yabanci katilimcilarin dikkatine

bir kez daha sunulmustur.

Her ülkenin kÜltür gecesi kapsaminda aksam otu

rumIarinda geleneksel kültürlerini tanitacak kap
samli faaliyetlere, bütün katilimcilar keyifle istirak

etmislerdir. Final gecesinin ardindan 28 Mart 2008

aksami Litvanya grubu, 29 Mart 2008 aksami ise

Slovakya ve Ispanya grup üyeleri otobüsle Istanbul'a
ugurlanmislar ve otobüse bindikleri aksamdan bir

sonraki gün Istanbul'dan kendi ülkelerine uçakla

hareket edinceye kadar grubumuz üyelerinden tem

silciler kendilerine refakat ederek, yolcu etmislerdir.

Sinop ilinde gerçeklesen ilk gençlik degisim

programi Eylem i.i olan Birlikte Paylasim isimli

projemizin ilgili Web site adresi

www.whitepearltr.com ziyaret edildiginde, proje ile

ilgili bir çok resim, video ve Ülkemizin Ulusal Ajansi

tarafindan düzenlenen çesitli egitim faaliyetlerine

iliskin kapsamli dokümanlar tüm ilgililere sunulmak
ve paylasilmak üzere hazirlanmistir. Bizlere bu

imkani sunan ve önderlik eden UA Baskanimiz Sn.
Dr. Fatih HASDEMIR'in sahsinda tüm UA mensu

plarina, Beyaz Inci grubu üyeleri adina bir kez daha

içten tesekkürlerimizi ve saygilarimizi iletmeyi zevkli

bir görevolarak yerine getirmekten mutluluk duy
dugumuzu da if.1de ederim.

31
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"Kafandakini Çek" Eylem i. i Gençlik Degisimleri projesi Mart ayinda
Ankara'da Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlari Baskanligi
destegiyle gerçeklestirildi.

Temel amaci "Gençler arasinda Avrupalilik bilincini
gelistirmek" olan "Kafandakini Çek", daha önce
alti farkli AB Gençlik Degisimleri projesini
hayata geçiren Kultur und Art Initiative önder
liginde 64 Alman veTürk gencini bir araya getirdi.

Projenin Ankara'daki ortagi Dünya Kitle iletisimi Arastirma Vakfi,i988 yilindan beri kültür ve gençlik alanlarinda faaliyetlerde bulunmakta,
kitaplar yayinlamakta, seminerlpanel/konferanslar düzenlemekte, sergiler aç
maktadir. Bunlarin yanisira her sene Ankara'nin en önemli sanatsal
etkinliklerinden biri olan Ankara Uluslararasi Film

Festivali organizasyonunu da gerçeklestirmek
tedir. Vakfin 52 üyesi bulunmaktadir.

Avrupa Birligi'ne üye ülkeler ve Türkiye
arasinda kültürel etkilesimi ve toplumsal
uyumu saglamak için gelistirilen "Kafandakini
Çek - Get Your Own Picture"; katilimci genç
lerin farkli bir kültürle ilgili bilgisini, farkin
daligini ve duyarliligini artirmak, dinler
arasindaki diyalogu gelistirmek ve bu temelde

farkli ülkelerden ve sosyal yapilardan gelen I •••"gençler arasinda karsilikli anlayis duygusu olus- ~ J~turmak ve/veya bu duyguyu güçlendirmek
hedefiyle hayata geçirilmistir. "Kafandakini
Çek - Get Your Own Picture" projesi genel olarak
katilimci gençlerin aktif vatandasligini, özel olarak ise aktif
Avrupa vatandasligini tesvik etme amacini tasimaktadir.

Katilimci Türk ve Alman gençler, proje çerçevesinde ortak dil olarak sinemayi
benimsediler. Projenin ilk günü çesitli tanisma faaliyetlerinin ardindan 32 Det
mold'lu ve 32 Ankara'li genç, proje süresince ortak bir hedef dogrultusundaDIr
arada yasayarak, kaynasma ve çesitli olumsuz önyargilari asma firsatina sahip oldu
lar. 64 katilimci genç, ilgi alanlari dogrultusunda projenin hazirlik, yürütme ve deger
lendirmc'"asamasinda görcv vc sorumluluklar aldilar. Ayrica gcnçlcr Türkçe, Almanca ve
ingilizce dil becerilerini kullanmaya çaba sarfederek, çok dilli bir ortamda iletisim kurdular.

Eylem i. i Gençlik Degisimleri projesinin öngördügü sekilde projenin tüm asamalarin~i'
rol alan Türk ve Alman gençleri, Ankara' da bir araya gelmeden önce internette hazirladiklari bir
forum üzerinde karsilikli yazisarak, internet üzerinden çesitli senaryo fikirleri gelistirdiler..
American Film Institute (AFI)'den master derecesi alan ve halen Hollywood'da bol ödüllü bir

EGiTiM GENÇLiK'OB



kameraman olarak çalisan BirgIt Rudel Bostan'da hayatini yönetmen olarak sürdüren yine bol ödüllü

jared Katsiane ve Detmold Müzik Akademisi Profesörlerinden Oliver Groenewald esliginde, atölye

çalismalarini yürüttüler. Ankara Üniversitesi Iletisim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden

Bülent Özkam'in destekleri ile atölye çalismalarinin teori kismi iki gün içerisinde tamamlandi. Bunun

ardindan gerçekIestirilen 'pitching' sonucunda karar verilen kisa fiIm projelerinin

çekilmesi için, gençler gruplara ayrilarak farkli kisa film projeleri üzerinde çaIismaya

basladlIar. Çekimlerin ardindan, filmler kesiIip, montajlari tamamlandi. Dört

gün süresince çekilen kisa filmler ise DVD formatina getirilerek seyircilere

daginidi. Böylece katilimci genç yetenekler, hazir hale getirdikleri birbirinden

güzel kisa filmlerini, Ankara Uluslararasi Film Festivali kapsaminda Çankaya

Belediyesi Çagdas Sanatlar Merkezi' nde seyircilerin begenisine sunma
imkani buldular.

r

Projenin gelecek kusaklara yansimasi adina faaliyet programina dahil

edilen çesitli yan etkinlikIer katilimcilar için unutulmaz

yasantilar sunmus, kalici dostluklari baslamasinda

önemli roloynamistir. Film çekimIerinin yani sira

proje süresince, gençIer hep birlikte çesitli par

tilere ve gezilere katildilar. DüzenIenen futbol

turnuvasi da büyük ilgi gordü. Hem projede

aktif olarak görevalan katilimcilar hem de

turnuvayi disardan izIeyenler arasinda hos

bir dostluk ve diyaIog ortami oIustu.

TRT tarafindan canli oIarak

yayinlanan, UIuslararasi Ankara

Film Festivali kapanis tören

programinda genç yetenekIer, Festival

çercevesinde düzenlenen senaryo yarismasinin

birincilik ödülünü ve futbol turnuvasinin kupasini

ve tesekkür belgelerini aldilar. Ayrica bu yayinda, genç

lerin gerçeklestirdigi filmIerden biri de gösteriIdi.

Proje çiktilarindan elde edilen veriler, projenin öngörüIen
amaçlarina ulastigini göstermektedir. Katilimcilarin doIdurduklari

anket formlari, proje çerçevesinde arastirdiklari Avrupa Mideri'nin,

her iki ülkede pek çok ortak nokta tasidigi sonucunu ortaya çikarmistir.

Gençlerin, belki de iIk kez ellerine aldiklari kameralarla, kendi deneyim ve

hayal güçIerinden hareketle olusturduklari senaryolara fiImIer çekmeleri,

gelecekteki hayadarina birer basari basamagi olarak kaydedilmis, kisisel
gelisim süreçlerine katki saglamistir.

Kultur und Art Initiative, daha önceki deneyimleri

isiginda, AB Gençlik Projelerinin "Avrupa Vatan

dasligi" bilincini yerlestirdigini iddia etmektedir.farkin

Bu bilinci, katilimci gençIerin bir araya gelme ve

birlikte çalisma yönündeki istek ve çabalari da
destekIemektedir.

Yönetmen Tayfun Pirselimoglu da bu süreçten etkilenerek projenin, ikinci
ayagina katilma karari almistir.

Projenin ikinci ayagi 25 EylüI - 5 Ekim 2008 tarihlerinde Almanya' nin Detmold kentinde

gerçekIestirilecek ve yine Türk ve AIman katilimcilardan olusan 64 genç, sinema dilinde yeniden
kendilerini ifade etme firsati yakalayacaktir.



LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

SINIR IN IZ

Sürekli mesleki egitim
Temel mesleki egitim almakta olan ögrenciler; yeni mezunlar, çalisma hayatina henüz atilanlar,

mesleki egitim ve ögretim uzmanlari, insan kaynaklari yönetici ve uzmanlari...
Mesleki sinirlarinizin ülke sinirlarini asmasini istiyorsaniz,

Leonarda da Vinci Hareketlilik Projeleri'nin si~ sundugu firsatlardan yararlanabilirsiniz
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T.C.Basbakanlik Devlet Planlama Teskilati

Avrupa Birligi Egitim ve Gençlik Programlari Merkezi Baskanligi (Ulusal Ajans)

Ayrintili Bilgi için: www.ua.gov.tr
Hüseyin Rahmi Sak. No:2 06680 <;ankaya i ANKARA
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Hayatboyu Ögrenme Programi (LLP)


