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 GİRİŞ 

Sevgili okuyucu,  

Bu özel kitabı okumayı seçmiş olmanız çok güzel! 

Eğer bu kitabı Tenten’deki Profesör Kalkülüs’ün ya da başka bir profesörün 

yazdığını düşünüyorsanız, hemen şimdi bir kenara bırakabilirsiniz. 

Bu kitap daha çok “gerçek uzmanlar”, daha açık olmak gerekirse, çeşitli 

engelli bireyler olan bizler tarafından yazılmıştır. 

Kendimiz ve kendi hayatlarımızla ilgili bizden daha fazla bilgiye kim sahip 

olabilir ki? 

Bu kitap; farklı engel gruplarındaki kişilerle çalışan sizler için bir kullanıcı 

kılavuzu niteliğindedir. Söz konusu mükemmel bir personel olmak 

olduğunda yapılması ve yapılmaması gerekenlerle alakalı birçok müthiş 

ipuçları bulacaksınız. Bu kitap 10 farklı ülkeden katılımcıların katkılarıyla 

yazılmıştır: Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Hollanda, 

Polonya, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık.   

Bu kitabın konusu: Nasıl daha iyi bir çalışan olunur?   

Engelli bireyler arasındaki becerileri ve araçları geliştirmenin aynı zamanda 

çalışana gelişim imkanı sağladığı sonucuna vardık. 

Engelli bireyler arasındaki mesleki becerileri, araçları ve öz-saygıyı 

geliştirmek için, birçok katılımcı yöntem kullandık. Görüşmelerde 

bulunduk, çalıştaylar yaptık, oyunlar oynadık ve çalıştık. Bir kere bir aracı 

kullanmayı öğrendiğinizde, dünya sizin ve çevrenizdekiler için değişecek. 

Örneğin şu anda ben, çalışanımı sorgulama yeteneğine sahip olduğumda, 

bunun çalışanımın davranışlarını ve yöntemlerini geliştirmenin bir yolu 

olduğunu görüyorum.  

Umarım bu kitabı bir solukta kesintisiz okursunuz ve belki de, evet sadece 

belki de, engelli bireyler ile ilgili daha önce bilmediğiniz yeni bir şeyler 

öğrenirsiniz. 

Diğer şeylerin yanında, davranışları küçümsemenin ve “Küçük dostum, 

üzgünüm ama bunu anlamıyorsun!” gibi cümleler kurarak söylemediğimiz 

cümleleri bize atfetmenin hoş olmadığını öğreneceksiniz. Lütfen, 

sorumluluk almamıza izin verin! Neden bizim bazı toplantılar, inceleme 

ziyaretleri, sosyal medya gibi konularla ilgilenmemize izin veremeyesiniz 

ki? 
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Bu giriş kısmının yazarı ben, Anders Wieslander.  

46 yaşındayım ve hafif düzeyde zihinsel engelli bir bireyim. 

Stockholm/İsveç’te günlük kültürel aktivite merkezi olan Medis 5’te 

çalışıyorum.  

21 yıldır burada çalışmaktayım ve 80 yaşıma geldiğimde de Medis 5’in bir 

parçası olmayı ümit ediyorum. Medis 5’te sunucu, moderatör, şair ve 

eğitmen olarak çalışıyorum. Kurumdışı paydaşlardan da bazı 

görevlendirmeler almaktayım. 

“DEVLETLER; FARKLI ENGEL GRUPLARINDAKİ 

KİŞİLERİN ÇALIŞMA ORTAMLARINDA BİR ÇOK 

ŞEYİ YAPABİLECEKLERİNİ GÖSTERMELİLER”. * 

Elbette, bizler de yaptığımız işlerin doğru ve zamanında yapılması gibi 

benzer yükümlülüklere sahibiz. 

“DEVLETLER; ENGELLİLİK VE HAKLAR İLE İLGİLİ 

EĞİTİM KURSLARININ VARLIĞINI TEMİN 

ETMELİLER”. * 

Evet, evet, bunların hepsi yazıda iyi duruyor. Hadi şimdi işe koyulalım! 

Saygılarımla, 

Anders Wieslander 

Stockholm, 19 Haziran 2018  
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STELLA NEDİR?  

STELLA bir Avrupa Birliği Projesinin adıdır. İki yıl süren bu projede farklı 

ülkelerden on farklı proje ortağı birlikte çalışmışlardır. STELLA ismi; 

Personelin Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Aktivitelerinin kısaltılmış halini 

temsil etmektedir.  

STELLA; engelli bireylerin bir proje kapsamında uzman olarak ne şekilde 

aktif çalışabileceğini göstermektedir. Proje ortaklarının birlikte 

oluşturdukları STELLA rehber kitap; proje hedeflerinden bir tanesidir. 

STELLA rehber kitap engelli bireylerin temel becerilerini geliştirmenin 

yollarını sunmaktadır. 

 

Bu beceriler engelli bireylerin bağımsız olabilmeleri açısından son derece 

önemlidir. Beceriler engelli bireylerin daha bağımsız şekilde yaşamalarına 

ve bir iş bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. STELLA proje ekibi bu 

kitapta altı farklı yetenek türü üzerinde çalışmıştır.  

Bunlar: 

➢ Organizasyon Becerileri 

➢ Sosyal Davranış 

➢ Ekip Becerileri 

➢ Eleştirel Düşünme  

➢ İletişim Becerileri  

➢ Teknik Beceriler 

Bu becerileri öğretmek adına farklı yöntemler denedik. Sonrasında, bu 

becerileri öğrenmek için en ideal yöntemleri bulduk. Bu temel beceriler 

birçok durumda, aktivitede ve projede engelli bireylere yardımcı 

olmaktadır.  

Bu iyi uygulama yöntemleri; uluslararası ortaklık toplantılarında bir araya 

getirilmiş ve tüm proje aşamalarına aktif olarak katılmış olan engelli 

çalışan ve bireyler tarafından ortaklaşa değerlendirilmiştir. 

Bu çıktılar çok çeşitli durumlara, aktivitelere ve projelere transfer edilip 

uygulanabilir. Elbette, bu rehber bir tavsiye olarak farklılaştırılabilen ve 
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geliştirilebilen, dahası farklılaştırılması ve geliştirilebilmesi gereken 

yalnızca bir çıktıdır.  

Bu amaçla geliştirilmiş olan faydalı araç gereçler ilgili bölümlere 

eklenmiştir. Daha fazla materyale http://www.ella-

ella.eu/stella/.adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 ORGANİZASYONBECERİLERİ 

Bu bölümde,  organizasyon 
becerilerinden bahsedeceğiz. 
Almanya, İtalya, Yunanistan ve 

Fransa’dan proje ortakları 
organizasyon becerilerini 
tanımlamak,  bunları öğretme 

ve öğrenmenin en iyi yolunu 
bulmak için özel ihtiyaçları olan 
ve olmayan bireyler ile birlikte 

çalıştılar.  

Organizasyon becerileri hem 
özel hayatta hem de aynı 

zamanda işgücü piyasasında 
son derece önemlidir.  

 

ENGELLİ BİREYLER BİR ŞEYLERİ ORGANİZEVE YAPILANDIRILMIŞ ŞEKİLDE 

NASIL YAPACAKLARINI ÖĞRENİRLERSE, DAHA BAĞIMSIZ ŞEKİLDE 

YAŞAYABİLİR VE ÇALIŞABİLİRLER.  

ORGANİZASYON BECERİLERİ  NELERDİR? 

Her ne kadar organizasyon becerileri çok çeşitli kişisel ve mesleki 

yeterlilikleri içerebiliyor olsa da, STELLA’da organizasyon becerileriyle 
alakalı eğitimler esas olarak aşağıdaki pratik yönlere odaklanmıştır: 

• Daha küçük ölçekli etkinliklerin organizasyonu (doğum günü partisi 

vb) 

• Daha büyük ölçekli etkinliklerin organizasyonu (konferans vb) 

 

http://www.ella-ella.eu/stella/.adresinden
http://www.ella-ella.eu/stella/.adresinden
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Doğum günü partisi gibi daha küçük ölçekli etkinliklerin organizasyonu, 

önemli organizasyon becerilerinin edinilmesinde önemli bir adım olmuştur. 
Burada, ekip üyeleri bir doğum günü partisi organizasyonunun tüm 
yönlerine yaratıcı şekilde katılmaya, organizasyonun tüm önemli ve gerekli 

aşamaları ile alakalı eleştirel düşünmeye ve olası sonuçları 
değerlendirmeye teşvik edilmişlerdir. 

Konferans gibi daha büyük ölçekli etkinliklerin organizasyonu, ekip üyeleri 

için ikinci ve en zorlayıcı hedefti. Burada, tüm üyelerin bu zamana kadar 
öğrendikleri her şeyi hatırlamaları ve uygulamaları gerekliydi. 

STELLA Uzman tavsiyeleri!  

Bu bölüm engelli bireylerin duygusal olarak pozitif projeleri planlaması, 
uygulaması ve değerlendirmelerinin sağlanmasına odaklanmaktadır. 
STELLA’nın gerçek proje ekiplerine aktif şekilde katılım sağlanması birçok 

pozitif ve duygusal bağlılığa neden olan bir deneyim olmuştur. 

Yalnızca; engelli bireylerin kendileri tarafından seçilen projelerin 
gerçekleştirilmesinin sebebi buydu. Seçilen anlamlı projeler arasında 

şunlar bulunmaktadır:  

• Doğum Günü Partisi 

• Yılbaşı Takvimi 

• Sokak Partisi (Sokak Festivalinde 

Stant) 

• Yaratıcı Atölye Çalışmaları 

• Erasmus Günlerine Katılım 

• Ulusal STELLA Konferansı 

 

ORGANİZE EDEREK ORGANİZASYON BECERİLERİNİ ÖĞRETME 

Buradaki fikir; klasik proje yönetim araçlarından organizasyon becerileri 

elde etmekti. Organizasyon becerilerinin edinilmesi engelli bireylerin bir 

projeyi anlamalarını ve “rol oynama” yöntemiyle proje yönetiminin 

temellerini öğrenme ve uygulamalarını sağlamalıdır. Aşağıda, bir etkinliğin 

gerçekleştirilmesi için kullanılan aşamaları tarif etmekteyiz: Bir doğum 

günü partisi organizasyonu. 

Öncesinde / Sırasında / Sonrasında (Yapılacaklar Listesi!) 

Hazırlık 

Proje yönetiminde hazırlık aşamasının amacı bir proje yapısı oluşturmaktır. 

Bu projemiz için; hazırlık niteliğinde günlük konuşmaları kullanarak doğum 
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günü partisi fikrini gerçekleştirilebilir bir projeye 

dönüştürme anlamına gelmektedir. Fikirlerin 

üretilmesi ve tartışılması açısından hazırlık 

aşaması son derece önemlidir. 

Planlama Aşaması 

Proje yönetiminde planlama aşamasının amacı; 

projenin kesin ve hassas planlamasının 

yapılmasıdır (proje amacından, yapılandırma 

planına). Doğum günü partisi projemiz planlama 

aşaması şu adımlardan oluşmaktadır: 

• Planlama toplantısı: tarih, saat, ziyaretçi 

sayısı, yer, mali bütçe 

• Davetiyeyi tasarlama ve iletme  

Bir şablon kullanarak ya da kendin tasarlayarak  

Şahsen, yazılı şekilde, telefonla  

Yönergeleri/talimatları unutma  

Bir cevap talep et 

• Hediyeleri seçme ve konuklarla paylaşma 

• Dekorasyon 

Çiçekler, balonlar, fenerler, mumlar, peçeteler, masa örtüleri, 

şekerlemeler, dekoratif taşlar 

• Yiyecekler üzerine düşün ve hazırla  

Kahve ve kek 

Barbekü 

Menü 

Atıştırmalıklar 

• İçecekler 

Alkol var mı yok mu  

Alkolsüz bira 

 Şampanya 

• Yemek takımı, (tabaklar, fincanlar, bardaklar, çatal bıçak takımları, 

kaseler) seçimi (Konukların sayısını her zaman kontrol et!) 

• Satın alma-Sipariş  

Yiyecek ve içecekler 

Fiyatları karşılaştır 
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Kendin pişir ya da fırınla? 

Konuklar bir şeyler getiriyor mu?  

• Ne yapmak isterdiniz?  

Parti eğlencesi: müzik, şarkılar, oyunlar, 

dans, şov, sinema 

• Kamera mevcut / Akıllı telefon hazır  

Birilerinden fotoğraf çekmesini iste 

• Kutlama için hazırlan 

Kıyafet seç 

Saç stili – kuaföre gidilecek mi? 

Makyaj? 

• Komşulara haber ver 

 

Uygulama Aşaması 

Proje yönetiminde uygulama aşamasının amacı; projenin kontrollü ve açık 

iletişim içinde yürütülmesidir. Doğum günü partisi projemiz uygulama 

aşaması şu adımlardan oluşmaktadır: 

• Parti mekanının süslenmesi, masaların hazırlanması – gerekli ise, 

oturma düzeninin belirlenmesi 

• Yiyecek ve içeceklerin temin edilmesi, kahve yapılması, pastanın 

kesilmesi 

• Parti için duş alınması ve giyinme 

• Konukların karşılanması (Konuklar için ulaşım 

aracı ayarlanacak mı?) ve tokalaşma 

• Konukların eğlendirilmesi, etrafın gezdirilmesi 

ve kendilerini rahat hissetmelerinin 

sağlanması 

• Hediyelerin alınması ve teşekkür edilmesi 

• Şarkı söylenmesi, dans, oyunlar vs. 

• Fotoğraf çekmek, grup fotoğrafı 

• Konukların uğurlanması – konukların evlerine ulaşmaları için ulaşım 

aracının ayarlanması  
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İzleme / Final Aşaması 

Proje yönetiminde final aşamasının amacı; doğru bir neticelendirme ve 

değerlendirmedir. Doğum günü partisi final aşaması şu adımlardan 

oluşmaktadır: 

• Temizlik, yardım isteme 

• Bulaşıkların yıkanması 

• Artan yemeklerin buzdolabına yerleştirilmesi 

• Dekorasyonun kaldırılması 

• Ödünç alınan eşyaların iadesi 

• Fotoğrafların incelenmesi ve değerlendirilmesi 

Bir albüme yerleştirilmesi 

• Hatıraların tadının çıkarılması 

 

GERİ BİLDİRİM 

Katılımcı engelli bireylerin edindiği ve kendileri için tanımladığı beceriler 

hangileridir? Engelli bireyler tarafından verilen cevaplar: 

 

• Bir iş sahibi ol ve beni izlemeye devam et! 

• Kendine güven! 

• Bir topluluk önünde konuşma 

• Kendi hassasiyetlerini gözlemleme ve ifade etme 

• Problemleri belirlemek ve onları bir görüşmede çözmek faydalıdır 

(takım oluşturma, anlaşmazlıkların çözümü) 

• Mizah önemlidir. Birlikte gülün! 

• Hazırlık için yeterli zaman ayır  

Zaman etkenlerini not et  

Plan hazırla 
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• Planlama süreci: İzlemeye ve 

güncellemeye devam et 

• Planlamayı mevcut durumlara 

uygulama: 

Bir şeyler ilave edebilirsin  

Bir şeyleri çıkarabilirsin (proje 

değişikliği)  

• Eğer istersen, yardım alabilirsin. 

• Sürekli iletişimde kal! 

•  Paylaş 

• Görevleri kabul edebilme! 

• Uygula ve izlemede kal! 

• Bir zaman çizelgesi geliştir! 

• Açıklama ve gözden geçirme 

zamanı 
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SOSYAL DAVRANIŞ 

Bu bölüm; önemli bir konu olan sosyal davranışa değinmektedir. İşgücü 

piyasasında ve işyeri ortamında uygun sosyal davranışın hangisi olduğunu 

keşfetmede özel bir öneme sahiptir. Bir işe sahip olma ya da bir stajyer 

olarak işgücü piyasasının bir parçası olma, engelli bireylerin bağımsızlığına 

ve arzu ettikleri özgür yaşamlarına doğru büyük bir adımdır. 

Engelli bireyleri işe alan şirketler ya da kuruluşlar engelli bireylerin işteki 

öz yönetim becerilerinin gerekli olduğunu düşünmektedirler. İşverenler 

bireylerin aşağıdaki yeteneklere sahip olmalarını tercih etmektedirler:  

- İşe zamanında gelme,  

- Kurallara uyma,  

- Sorumluluk alma ve duyarlı şekilde hareket etme,  

- Görev ve sorumluluklara özen gösterme, 

- Performanstaki sapmaları tespit etme ve düzeltme, 

- Gerekli teknoloji ve ekipmanları kullanma, vb. 

ENGELLİ İŞ ARKADAŞLARIYLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER  

● Engelli iş arkadaşlarınıza tıpkı engelsiz iş arkadaşlarınızdan herhangi 

birisine davrandığınız gibi davranın! 

● Yardım etmeden önce izin isteyin! 

● Fiziksel temas konusunda çok dikkatli olun! İzin almadan fiziksel 

temas kurmaktan sakının! 

● Engelli bireylerle konuşurken, o kişiye doğru dönün! 
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● Sohbetlerinizde basit, açık ve kısa cümleler kullanın! 

● Dikkatli bir şekilde dinleyin, açıklama ya da örneklendirmelerinizi 

basit, temel ve somut bir biçimde yapın! 

● Sohbetleriniz esnasında engelli bireylerin kendilerini ifade etmelerine 

izin verin! 

● Önyargılarınızı terk edin! 

 

Proje süresi boyunca, STELLA ekipleri bir dizi çalıştay ve çalışma 
toplantıları çerçevesinde ele alınan sosyal beceriler üzerinden bir liste 

hazırladı.  

 

1. Yardım isteme & Yardım etme 

2. İlişki kurma 

3. Kendini tanıtma 

4. Duyguları kontrol etme 
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5. Sorunların üstesinden gelme 

6. Kuralları anlama 

7. Geri bildirim alma 

8. İş planını takip etme 

9. Kibar ve nazik olma (gayri ciddi sohbetler yerine resmi konuşmalar) 

10. Bağımsız şekilde çalışma 

11. Başkalarına saygı gösterme 

 

İlişki kurma ve sürdürmeye ilişkin tavsiyeler: 

- İlişki kurma 

- Kendini tanıtma 

- Kibar ve nazik olma (gayri ciddi sohbetler yerine resmi konuşmalar) 

- Başkalarına saygı gösterme 

- Yardım isteme & Yardım etme 

 

Otokontrol üzerine çalışmaya ilişkin tavsiyeler: 

- Yardım isteme & Yardım etme 

- Duyguları kontrol etme  

- Sorunların üstesinden gelme 

- Kuralları anlama 

- Geri bildirim alma 

- İş planını takip etme 

- Kibar ve nazik olma (gayri ciddi sohbetler yerine resmi konuşmalar) 

- Bağımsız şekilde çalışma  

- Başkalarına saygı gösterme 

 

Bir grup içerisinde işi yönetmeye ilişkin tavsiyeler: 

- Yardım isteme & Yardım etme 

- Kuralları anlama 

- Geri bildirim alma 

- İş planını takip etme 
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STELLA Uzmanlarından tavsiyeler! 

Çalışanın sosyal becerileri öğretmeye başlaması 
öncesinde, engelli bireylerle ilk olarak güçlü bir ilişkinin 
kurulmasının gerekliliğine inanıyoruz. Kurulu bir ilişki 

olduğunda, engelli bireylerin bu becerileri anlama ve 
uygulamalarına yardımcı olmak amacıyla çalışan 
üzerine düşen görevlerini gerçekleştirebilir. 

 

SOSYAL DAVRANIŞ REHBERİ YÖNTEMİ  

STELLA sosyal davranış rehberi, farklı sosyal durumlarda hangi sosyal 
davranış becerilerinin kullanılmasının önemli olduğu konusunda engelli 

bireyleri yönlendirmek ve eğitmek için resimli diyagramları kullanır. Engelli 
bireylerin yazılı cümleleri okuyup anlama becerilerinin farklılığından dolayı, 
STELLA sosyal davranış rehberinde kullanılan resimli diyagramlar, 

destekleyici çalışanla birlikte, bazı engelli bireyler açısından son derece 
önemli ve etkili destekleyici araçlardır.  

Sosyal durumlara örnekler arasında şunlar bulunmaktadır: ‘’Sinemada 

nasıl davranırım?’’ ya da ‘’Umumi tuvaletlerde nasıl davranırım’. Bu 
rehberde belirli sosyal durumlara atıfta bulunan bölümler kullanmaktayız.  
Her bir bölümde, ilgili özel sosyal durumda ortaya çıkabilecek olan sosyal 

davranış becerileri üzerine tartışıyoruz. Bölüm içerisinde, engelli bireylere 
hangi davranışların uygun olduğunu ve hangi davranışlardan kaçınılması 
gerektiğini gösteriyoruz. Bir resimde gösterilen sosyal durumu açıklığa 

kavuşturmak adına her bir resimli diyagram altına bir cümle ilave 
edilmiştir. Bu rehber, engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak 
bir destek aracı olarak önemli katkılarda bulunabilir.  

 

STELLA SOSYAL DAVRANIŞ REHBERİ  (İNG) → 

 http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/  

 

 

STELLA Sosyal Davranış Rehberi Kılavuzu  

Sosyal davranış rehberi engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
özel olarak tasarlanmıştır. Bazen, bu engelli bireyler engellilik 
durumlarından dolayı nasıl davranmaları ya da nasıl reaksiyon vermeleri 

gerektiğini bilmedikleri zor durumlarla karşılaşırlar. Bu noktadan yola 
çıkarak; herkesin hayatında sıklıkla ortaya çıkabilecek olan 15 genel sosyal 

http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/
http://pjdc.lt/stella-social-behavior-handbook/
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durumu seçtik ve her bir duruma göre uygun olan ve uygun olmayan 

hareketlere ilişkin örnekler verdik. 

STELLA sosyal davranış rehberi aşağıdaki durumları ele almaktadır: 

- Bir otobüste Sosyal Davranış 

- Sokakta Sosyal Davranış  

- İşte Sosyal Davranış  

- Öğle yemeği ya da kahve aralarında Sosyal Davranış  

- Kafeteryada Sosyal Davranış  

- Soyunma odasında Sosyal Davranış  

- Tuvalette Sosyal Davranış  

- Şehirde Sosyal Davranış  

- Mağazada Sosyal Davranış  

- Bir arkadaşı ziyarete gitme öncesinde Sosyal Davranış  

- Bir arkadaşı ziyaret esnasında Sosyal Davranış  

- Bir doğum günü partisinde Sosyal Davranış  

- Tiyatroda Sosyal Davranış  

- Sinemada Sosyal Davranış  

- Halka açık yüzme havuzunda Sosyal Davranış. 

 

SOSYAL BECERİLERİ GÜÇLENDİREN OYUNLAR  

1. İsmi Yaptığımı Yap 

2. Amaç Kuralları anlama, izleme ve uygulama 

3. Araç gereç Herhangi bir araç gereç gerekli değildir 

4. Ne öğreneceğiz? Lideri izleyip takip ederek ve 
kuralları anlayıp, bunları uygulayarak kuralları 
öğreneceğiz. 
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Nasıl oynanır? 

Başlangıçta, bir yönetici /lider rolünü üstlenir, kişiler liderin arkasında tek 
sıra halinde dizilir ve onun hareketlerini taklit eder. (Zıplama, farklı bir 
aksanda konuşma, dans etme vb.) Bir süre sonra lider arkaya geçer ve 

birinci sıradaki ilk kişi lider olur. Şimdi diğerleri bu kişiyi takip eder ve taklit 
eder. Bu sıra herkes lider rolünü oynayana kadar devam eder. 

 

1. İsmi Üçgen Peynir Parçaları 

2. Amaç Kuralları anlama, birisinin dikkatini 
geliştirme 

3. Araç gereç Kağıt ve kalem 

4. Ne öğreneceğiz? Dikkatimizi geliştireceğiz ve 
kuralları anlayıp yönergeleri takip edeceğiz. 

Nasıl oynanır? 

İlk olarak, kağıt üzerine bir çok nokta koyulur. Ardından ilk kişi iki nokta 
arasına bir çizgi çizer. Çizgi iki noktayı birleştirmelidir ancak başka nokta 

üzerinden geçmemelidir. Çizgi çizildikten sonra, sıra diğer oyuncuya geçer. 
Oyuncu diğer iki nokta arasına bir çizgi çizer. Oyunun amacı her seferinde 
sadece iki noktayı birleştirerek üçgenler oluşturmaktır. Bu nedenle, çizilen 

çizgiler dikkatle düşünülmelidir. Eğer oyunculardan birisi bir şekilde iki 
noktayı birleştirerek bir üçgen elde ederse, o oyuncu isminin baş harfini o 
üçgenin içine yazar böylece o üçgenin hangi oyuncuya ait olduğu belli olur. 

1. İsmi Gerçek Hayat 

2. Amaç Nasıl yardım isteneceğini ve nasıl yardım 
edileceğini öğrenmek 

3. Araç gereç Herhangi bir araç gereç gerekli değildir 

4. Ne öğreneceğiz? Nasıl yardım isteyeceğimizi, 
durumumuzu/sorunlarımızı nasıl ifade edebileceğimizi, birbirimizle nasıl 

iletişim kuracağımızı ve ekip olarak nasıl çözüm bulacağımızı öğreneceğiz. 

Nasıl oynanır? 

Bu bir problem temelli öğrenme yöntemidir. Kişiler işyerlerinde ya da 

yaşadıkları yerde gerçek bir problemi tanımlarlar ve birlikte çözümler 
üretirler. Zaman, araç gereç ve fiziksel limitler gibi parametreler 
belirleyebilirsiniz. 
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1. İsmi Fotoğrafta ne oluyor? 

2. Amaç Başkalarına yardım etme ve nasıl yardım 
isteneceğini öğrenme 

3. Araç gereç Durum Kartı 

4. Ne öğreneceğiz? Yardım etmek ve yardım 
istemekle alakalı rasyonel düşünmeyi ve olaylara geniş 

açıdan bakarak gereken adımları atmayı ve gereken tedbirleri almayı 
öğreneceğiz. 

Nasıl oynanır? 

Engelli bireylerin iletişim becerilerini ve kendilerini ifade etme kabiliyetlerini 
güçlendirmek için, fotoğraf oyunu son derece faydalıdır. Bir kişinin başka 
birine yardım ettiği ya da başka bir kişiden yardım istediğini gösteren bir 

fotoğraf kartını elinizde tutun. Engelli bir bireye fotoğrafta ne gördüğünü 
sorun ve düşüncelerini ifade etmek konusunda kendisini cesaretlendirin. 
Fotoğrafta bulunan kişileri tanımlaması, durumu/sahneyi tarif etmesi ve 

fotoğrafta gördüğü her detayı ifade etmesi konusunda kendisini teşvik edin. 
Fotoğraf çekilmeden hemen önce ne olmuş olabileceğini ve hemen 
sonrasında neler olacağını düşündüğünü sorun. Engelli bireyin doğru eylemi 

bulmasına yardımcı olmak adına bazı küçük sözlü ipuçları verebilirsiniz. 

  

1. İsmi: Birlikte Çalışma 

2. Amaç: Başkalarına özellikle iş arkadaşlarına farklı 
konularda, durumlarda ve ortamlarda saygı gösterme 

3. Araç gereç: Arzu edilen araç gereç kullanılabilir 

4. Ne öğreneceğiz? İşyerinde iletişim kurarken saygılı 
davranışlar sergilemeyi öğreneceğiz. 

Nasıl oynanır? 

Bu oyuna işyerinde ortaya çıkabilecek sorunların bir listesini yaparak 
başlamanız tavsiye edilir. İkinci aşama, bu sorunları çözmek adına 
yapılması gerekenlere ilişkin örnekler bulmaktır. Oyun rol oynama yoluyla 

oynanabilir.  

Örneğin: Kafeteryada sipariş verme 

Bir kişi acıkmıştır, kafeteryaya gider ve sırada beklemekte olan kişilere 
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aldırış etmeksizin doğrudan sıranın başına gider. 

Sorunu çözen davranış şu olabilir: 

Sırada bir süredir beklemekte olan bir kişi sonradan gelip sıranın önüne 
geçen kişiye sıranın sonuna geçmesi ve sipariş verme sırasının kendisine 

gelmesini beklemesi gerektiğini söyler.  

  

 

1. İsmi: İşyerinde bir gün 

2. Amaç: Başkalarına özellikle iş arkadaşlarına farklı 
konularda, durumlarda ve ortamlarda saygı 

gösterme 

3. Araç gereç: Arzu edilen araç gereç kullanılabilir 

4. Ne öğreneceğiz? İşyerinde iletişim kurarken 

saygılı davranışlar sergilemeyi öğreneceğiz. 

Nasıl oynanır? 

Bu oyun işyerindeki farklı pozisyonlardaki meslektaşlarla konuşma/iletişim 

kurma becerilerine odaklanmaktadır. Oyun; grupta bulunan herkesin 
aşağıda bulunan üç senaryoyu en az bir kere deneyimlediğinde 
tamamlanmış olur: 

Temizlik görevlisinden bir şey isteme: Bir kişi işyerinde çalışmakta olan bir 
temizlik personeli olarak davranır, zihinsel engeli bulunan kişi temizlik 
görevlisinden masasını temizlemesini ister. 

Ofis arkadaşından bir şey isteme: Bir çalışanın (engelli birey) ofis 
arkadaşının kendisine baskı kağıdı ya da zarf benzeri işiyle ilgili bir şeyler 
getirmesini istediği bir sahneyi yeniden canlandırın. 

Yöneticiden bir şey isteme: Bu kez bir kişi işyerinde yönetici pozisyonunda 
olan birisini canlandırır, zihinsel engeli bulunan kişi yöneticisinden bir 
günlük izin istemektedir. 

Görselleştirme! Uzman tavsiyesi – Post-itler kullanın! 

Oyunu tüm oyuncuların kendi duygularını ve gözlemlerini ifade 
edebilecekleri geri bildirim turu ile sonlandırın!  
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1. İsmi: Sır Paylaşma 

2. Amaç: Geri bildirim alma 

3. Araç gereç: Kağıt, torba ve kalem 

4. Ne öğreneceğiz? Bir iş ya da durumla alakalı 

geri bildirim almayı ve değerlendirmeyi 
öğreneceğiz. 

Nasıl oynanır? 

İlk olarak, her bir grup üyesi küçük bir parça kağıt alır. Herkes çözümünü 
bulamadığı zorlu bir durumu ve/veya problemi kağıda yazar. Ardından, 
kağıtlar bir torbanın içine koyulur. Grubun her bir üyesi torbadaki 

kağıtlardan bir tanesini seçip alır. Kendi kağıdını seçmiş olması 
durumunda, o kağıdı tekrar torbaya koyar ve başka bir kağıt seçer. 
Ardından, her bir üye duruma ilişkin bir çözüm önerir. Oyunun sonunda, 

hangi problemin kendisine ait olduğunu açıklamak isteyen bir oyuncu 
olursa, o oyuncu bunu açıklayabilir ve geri bildirimin kendisini nasıl 
hissettirdiği hakkında konuşabilir. 

 

1. İsmi: Geri Bildirim Havuzu 

2. Amaç: Geri bildirim alma 

3. Araç gereç: Kağıt, torba ve kalem 

4. Ne öğreneceğiz? Bir iş ya da durumla alakalı 
geri bildirim almayı ve değerlendirmeyi 

öğreneceğiz. 

Nasıl oynanır? 

Oyunun ilk aşaması, zihinsel engele sahip bir kişi hakkında bu kişinin 

işyerindeki yöneticisinden geri bildirim almaktır. Ardından, bu geri bildirim 
küçük kağıt parçalarına yazılır. Yöneticinin geri bildirimine ilave olarak, 
“Bugün odanı temizlemen gerekirdi ancak sen bunu yapmadın” gibi yapıcı 

ya da yardımcı olmayan ifadelerin bulunduğu kağıt parçaları hazırlayın. 
Ardından zihinsel engeli bulunan kişiden; hangi ifadenin gerçek geri 
bildirim olduğunu ve hangisinin olmadığını belirlemesi istenir. Engelli 

bireye geri bildirim ile alakalı görüşlerini ve hislerini ve bunu ilişkilendirip 
ilişkilendiremeyeceğini sorarak oyunu tamamlayın!  
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EKİP BECERİSİ  

Bu bölüm ekip becerisi konusuna değinmektedir. Bir ekip içerisinde 

çalışmanın ne anlama geldiğine ve bir ekip oyuncusu olmak için hangi 
becerilerin gerekli olduğuna daha yakından bakıyoruz. İlk olarak STELLA 
ekibi; ekip ve ekip becerisi terimlerini tanımlamış, ekip becerisinin önemini 

tarif etmiş ve nihai olarak da engelli bireylerin ekip becerilerini geliştirmek 
amaçlı yöntemler ve öğrenme oyunları üzerine odaklanmışlardır.  

Ekip; birbirleri ile etkileşimde olan iki ya da daha fazla kişiden oluşan bir 

gruptur. Bir grup ile bir ekip arasındaki fark, bir ekibin tanımlanmış bir 
amaç ya da ortak bir hedefe doğru çalışmasıdır. 

STELLA EKİP BECERİSİ YETERLİKLERİ  

Ekip becerisi terimini daha ulaşılabilir kılmak adına, STELLA proje ortakları 
bir ekipte çalışmak ve iyi bir ekip oyuncusu olmak için önemli olan çeşitli 

beceri ve yetenekleri tanımlamışlardır. Bunların bazıları beceri, ve 
nitelikler iken bazıları da başarılı bir ekip çalışması için gerekli olan 
kurallardır.  

- Birbirleri ile iyi ilişkilere sahip olmak 

- Güvenli bir ortamda çalışmak 

- Birbirleri ile konuşmak ve birbirini dinlemek 

- Hazır bulunmak 

- Geç kalmamak  
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- Fikirleri, araç gereçleri ve malzemeleri paylaşmak 

- Kendinden emin olmak 

- Başkalarına saygı göstermek 

- Duygularını kontrol etmek 

- Yardımcı olmak ve yardım istemek 

Engelli bir birey bu becerileri bir kez öğrendiğinde ve bunları 
geliştirdiğinde, yeni öğrenilen yeteneklerin ve yeterliliklerin etkisi farklı 
seviyelerde görülebilir:  

Kişisel düzeyde:  

Özsaygıyı kazanmak 

Özgüveni kazanmak 

Sosyal düzeyde:  

Bir grubun parçası olmak 

Faydalı hissetmek 

Mesleki düzeyde:  

Daha etkin olmak 

Göreve uyum sağlamak 

Kariyer gelişimi 

 

STELLA uzmanlarından tavsiyeler!  

Bireysel yetenekleri tanımlamak önemlidir!  

A kişisi bir gruba kolaylıkla konuşma yapabilir, bu 
nedenle kongre önünde konuşmak üzere mikrofonu 

eline alabilir. B kişisi ise mekana giden yolda görevli 
olabilir çünkü akıllı telefonda navigasyon uygulamasının 
nasıl kullanılacağını biliyor. 

Engelli bireyin hangi konuda iyi olduğunu keşfedin ve bunu geliştirmesine 
yardımcı olun! 

Engelli bireyi yeni yetenekler öğrenmek konusunda teşvik edin! 
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YÖNTEMLER & OYUNLAR 

Grup tartışması çoğunlukla ekip becerisine ilişkin 
yetenekleri tanımlamak için kullanılmıştır. Bu 

yöntem ekibin güçlendirilmesine katkıda bulunmuş 
ve ekibin daha etkin olmasına yardımcı olmuştur. 
Sonrasında, daha fazla güven ardından, ekip 

üyelerinin zayıf ve güçlü yanlarını ve ekip olarak 
neleri geliştirebileceklerini ortaya çıkarmak için 
kullanılmıştır. Birkaç kez, uzmanlar katılımcılarla 

post-it kullanımını ve bir kelime ya da fikri tahtaya 
yazmayı önermiştir. Okuryazarlık sorunu olan kişiler için resimler 
yerleştirmeyi de düşünebiliriz. 

Ayrıca, grup tartışmaları durumları analiz etmek ve değerlendirmeler 
yapmak üzere kullanılmışlardır.  

Rol oynama belli bir proje ortağı tarafından kullanılan 

ilk yöntem olmuştur. Buradaki fikir önemli bir soru 
sormaktı: “, Ekip çalışması neden önemlidir?” 

  

STELLA proje ortağı tek başına ya da yalnızca bir 
ekip içerisinde üstesinden gelinen durumlar ve 
zorluklar belirledi. Bu da bir ekip olmanın 

avantajlarını keşfetmenin etkili bir yolu olmuştur. 
Grubun ihtiyaçlarını analiz etmelerine, konunun üstesinden gelmelerine ve 
sonrasında birlikte çözüm üretmelerine olanak sağlamak adına tüm 

durumlar filme alınmış ve düzenlenmiştir. Film; diğer ekipler/gruplar 
tarafından da paylaşılabilen ve kullanılabilen sürdürülebilir bir üründür. 

Uzman tavsiyesi! Unutmayın: Ciddi şeyleri oyun yardımıyla öğrenmek 

daha kolaydır. 

Tanımlamış olduğumuz temel beceriler ile ilgili değişik 
oyunlardan istifade ettik. Ekip becerilerinin etkin şekilde 

uygulandığını kontrol etmek adına her bir oyun 
değerlendirilmiştir. Oyunlar oynandıktan sonra, engelli 
bireylerle grup tartışmaları yapılmış ve bu tartışmalarda 

oyunlar, yetenekler ve işgücü piyasası arasında ne tür 
ilişkiler olduğu sorulmuştur.  

MAYIN TARLASI OYUNU 

Bu oyun için biri yönlendirici diğeri de bu kişinin gözü kapalı oyun arkadaşı 
olmak üzere en az iki kişi gereklidir. Yönlendirici gözü kapalı oyun 
arkadaşının mayın olarak adlandırılan engellere basmasını ya da 

çarpmasını engellemek adına ona yardım etmek zorundadır. Yönlendirici; 
“düz git”, “sol”, “sağ” ve “dur” gibi açık ve net talimatlar kullanmalıdır. 
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Bu oyun aşağıdaki temel yetenekleri uygulamak için tavsiye edilmektedir:  

- Birbirini dinleme 
- Yardımcı olma ya da yardım isteme 
-  

- Kendine güvenme 
- Tavsiye verme 
- Empati geliştirme 

İşyerlerinde güvenli bir ortam adına riskleri önleme ya da dayanışma ile 
ilgili farkındalık yaratmak amacıyla bireylerin yaşadıkları zorluklara göre 
araçların adapte edilmesi için bu yeteneklerin uygulandığı somut durumlar 

bulunmaktadır. 

 

“SPAGETTİ VE MARSHMALLOW” OYUNU 

Bu oyun, basit araç gereçlerin kullanıldığı eğlenceli bir ekip oluşturma 
oyunudur. Marshmallow ve spagetti kullanarak, küçük ekipler verilen süre 

içerisinde mümkün olan en yüksek kuleyi inşa etmeye çalışırlar. Oyunu 
oynayan ekibin filme alınması tavsiye edilmektedir. Sonrasında birlikte 
incelenebilecek olan video ekibin güçlü ve zayıf yanlarını konuşmak ve 

tartışmak için iyi bir fırsat sunmaktadır. 

 

TEAM-UP OYUNU 

Team-Up oyunu dört kişilik katılımcı bir oyundur. Ekibin her bir üyesinin 

oyunun başarısına katkı sunması oyunun başlıca özelliğidir. 

Oyunun hedefi; talimat kartlarında gösterilen renkler ve şekillerle ilgili 

talimatlara uyarak bir mini palet üzerinde mümkün olan en derli toplu 

şekilde ahşap küpleri dizmektir. Ekibin kazandığı puanlar inşa edilen 

seviyeye bağlıdır (her bir seviye için 5 puan). Ancak; küplerin 

kullanılmamış olması durumunda (her bir küp için -1 puan) ya da küplerin 

talimat kartında belirtildiği şekilde doğru olarak yerleştirilememesi 

durumunda (her bir küp için -1 puan) puan kesintisi yapılabilir. 

Bu oyun aşağıdaki gibi temel becerilerin uygulanması için tavsiye 
edilmektedir: 

- İletişim kurmak 

- Fikirleri paylaşmak 

- Ortak kurallara uyum sağlamak 

Bir ekip olarak başarılı olmak 

 

Ticari bir oyun olduğundan dolayı, oyun ilginç ancak herkes için tam 

olarak uygun değildir. Zihinsel farklılıklara sahip ekip üyeleri arasında 
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bazı çatışmalara neden olabilmektedir. Talimat kartları üzerinde yalnızca 

renk ya da şekil koşulunu seçmek yoluyla oyunun basitleştirilmesini 

tavsiye ediyoruz. Ayrıca, oyun gerçek kutular ve bir palet ile de 

oynanabilir. 
 

“MÜKEMMEL KARE” OYUNU 

Ekip: 1 lider ve 4 oyuncu 

Ekipman: Bir ip (10 metre) 

Hedef: İpi kullanarak mükemmel bir kare yapmak! 

Zorluk: Oyuncuların gözü kapalı iken lideri takip etme. 

Bu oyun aşağıdaki gibi temel becerilerin uygulanması için tavsiye 

edilmektedir: 

- Liderlik 

- Bireyden farklı strateji paylaşımı 

- Bir ekip içerisinde özel bir role sahip olma 

- Birbirini dinleme 

- Problemleri birlikte çözme 

 

Bu oyun takıma birçok değişiklik sunmaktadır ve farklı yetenek 

seviyelerine adapte edilebilmektedir. 

GERİ  BİLDİRİM 

- Günleri ve saatleri yönetme zorluğumu 

keşfettim. Bir ekibin iyi bir parçası olmak için 

zamanlama son derece önemlidir. 

- Bir öğrenme aracı olarak film; bir şeyleri 

ezberlemek için iyi bir yol. Farklı roller 

oynamayı öğrendim. 

- Başka insanlarla daha iyi iletişim kurmayı 

öğrendim. 

- Şimdi, yardımıma ihtiyacı olan kişilere yardım 

edebiliyorum. 

- Mükemmel Kare oyununu Esther ile birlikte oynadım. İşim ve sosyal 

hayatımdaki zorluklarla yüzleşmek adına kendimle alakalı çok şey 

öğrendim. 

- Deneyimler işgücü piyasasındaki kuruluşlar ile gerçek fırsatlara 

dönüştü. 

- Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. 

- Genellikle bir konu üzerinde yalnız çalışıyoruz, burada birlikte 

çalışma fırsatı bulduk. Hoşuma gitti. 

- İş arkadaşlarımızın yeteneklerini keşfettik. 
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- Bir ekipte çalışmak bana tefekkür getirdi. Düşünmek için 

zihinlerimizi boşaltmamız gerekti. Başkalarına karşı daha toleranslı 

oldum. Kendilerine güvenmeyi öğrendim. 

- Daha sabırlı olmayı öğrendim. Düşüncelerimizi ve fikirlerimizi 

paylaşmaya başladık. 

- Başlangıçta bir gruptuk, sonrasında ise bir takım/ekip olduk! 

- Tek başına yapamadığımız işlerinden üzerinden gelebildik. 

- İnsanların karşısında konuşmak konusunda yaşadığım zorlukların 

üstesinden gelmeyi öğrendim. 

- Bir grup içerisinde sorumluluk almayı öğrendim. 

- Harekete geçmeden önce öngörmeyi öğrendim. 

- Yeteneklerimizi geliştirdik, şimdi daha tecrübeli ve daha fazla bilgi 

sahibiyiz. 

- Birlikte, destekleyici çalışan olmadan dahi mükemmel işler 

yapabiliriz.  

 

Ekip becerisi ile alakalı STELLA Uzmanlarından 
Tavsiyeler 

• Engelli bireyler düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmek konusunda 

çekinmezler, 

• Engelli bireyler açık, dürüst ve saygılı şekilde iletişim kurabilirler, 

• Engelli bireyler kendilerini anlamaya çalışan ekip üyeleri tarafından 

dinlenildiklerini hissederler, 

• Engelli bireyler daha fazla netlik için soru sormaktan çekinmezler,  

• Engelli bireyler gruba güçlü aidiyet hissine sahiptirler,  

• Engelli bireyler grup kararlarına ve eylemlerine derin bir bağlılık 

sergilerler,  

• Engelli bireyler ekiple serbest zaman da geçirirler,  

• Engelli bireyler ekibin normlarını anlarlar, 

• Engelli bireyler ait oldukları ekibin eşit parçalarıdır, 

• Engelli bireyler diğer ekip üyeleriyle ilişki esasları geliştirirler, 

• Engelli bireyler sorumluluklar ve riskler almak konusunda güvenli 

hissederler, 
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• Engelli bireyler ekiplerini destekleyebilirler. 

 

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölümde, yapıcı eleştiri ve analitik düşüncenin öneminden söz 

edeceğiz. Buradaki ana konu eleştirilerin nasıl yapılması ve nasıl 
karşılanması gerektiği ve yapıcı eleştirinin kişisel gelişimi sağlamak adına 
nasıl kullanılması gerektiğidir.  

Yapıcı eleştiri herkesin katkı sunabileceği başarılı bir organizasyon ortaya 
çıkarmak adına bir araç olarak kullanılabilir. Bölümün içeriği STELLA proje 
ortakları bünyesindeki engelli katılımcılarla gerçekleştirilen görüşme ve 

atölye çalışmalarından ortaya çıkmıştır.  

Bu bölümde, şunları bulacaksınız: 
- Eleştirel düşünmeyi öğretme ve öğrenme yöntemleri  



 28 

- Engelli bireylerin eleştirel düşünce ve çalışma arkadaşlarına yönelik 

tavsiyeleri içeren yazıları. 

ENGELLİ BİREYLER ELEŞTİREL OLMAYI, 

YERLERİNİ ALMAYI VE KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ 

İFADE ETMEYİ ÖĞRENDİKLERİNDE, ÇALIŞMA 

ARKADAŞLARINI ELEŞTİREBİLİRLER. BU 

ŞEKİLDE, BU BİREYLER DE DAHA İYİ BİR 

ÇALIŞAN OLACAKTIR”. 

Başlangıç Noktası → Hedef 

Kişisel hayatınız, işiniz ve serbest zamanınızla ilgili 
söyleyecek pek fazla şeyinizin olmadığı başlangıç 

noktasından, çalışma arkadaşınıza işlerin nasıl 
yapılmasını istediğini anlatan kişi noktasına doğru nasıl 
gideceğinizi öğreneceksiniz. 

YÖNTEMLER 

Hazırlık aşamaları 

Engelli bireyler ve bu bireylerin çalışma arkadaşları, yapıcı eleştiri, analitik 
düşünce ve liderlik hakkında hem gruplar halinde hem de bireysel olarak 
görüşmeler gerçekleştirmiştir.  

Görüşülen sorunlar  

- Yapıcı eleştiri nedir?  
- Yapıcı eleştiriyi neden kullanırız?  

- Eleştiri yaparken yapılması ve 
yapılmaması gerekenler nelerdir?  

- Eleştirel düşünce – bu nedir?  

- Engelli bireyler ve çalışma 
arkadaşlarının eleştirel düşünür 
olmalarının iyi yönleri nelerdir? 

- İyi lider olmak ne demektir?  
 

Görüşmeler ve sohbetlerden ilham alarak, görüşmelere katılan katılımcılar 

düşüncelerini ve deneyimlerini ifade ettiler. Yazdıklarından örnekler: 

• Bir şey ya da bir kişi hakkında eleştirel olduğunuzda düşünülmesi 
gereken nedir? 

• Ekip içinde nasıl değerlendirme yapılır? 
• Nasıl iyi bir lider olunur? 

STELLA uzmanlarından tavsiyeler! 
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Engelli bireyleri cesaretlendir ve destekle: 

- Saygılı olmak 

- Neden bahsettiklerini bilmek 

- Dinleyici kitle önünde konuşmak 

- Değişim için yapıcı fikirlere sahip olmak 

 

 

 

5 “N” 1 “K” 

Ekipler; haberlerdeki yazılarla ilgili çalışırken günlük haberleri ve 5 “N” 1 
“K” sorularını kullanmışlardır. Bu konuda STELLA’nın sloganı şudur: 

“Eleştirmeden önce, ne hakkında konuştuğunuzu bilin!” 

Ne? (What?) Nerede? (Where?) Ne zaman? (When?) Niçin? (Why?) 
Nasıl? (How?) ve Kim? (Who?) 

Bu aracı kullanmanın engelli bireyleri daha interaktif ve daha 
rahat konuşabilir kıldığını fark ettik. Yine bu araç; 
katılımcıların birlikte daha fazla fikir paylaşmalarını 

sağlamıştır. Bir olayla ilgili geçmişe sahip olmak ve bu geçmiş 
bilgileri bir bağlam içerisine yerleştirebilmek akıl yürütme 

becerisini zenginleştirir ve eleştirel düşünceyi geliştirir.  

Sonraki aşama rolleri değiştirmek oldu, yani engelli bireyler artık bilgi alan 
kişiler değil, aksine aynı kilit soruları kullanarak bir gazeteci gibi bu 
bilgileri veren kişiler oldular. Burada hedef bilgi alırken ya da verirken 

objektif düşünceyi güçlendirmekti. 

Çalışma sürecinin bu aşamasında, eleştirel düşünce için gerekli olan bazı 
becerileri tanımlamak için beyin fırtınası etkinliği yapılmıştır: 

- Meraklı ve açık olma 
- İyi bir hafızaya sahip olma, analiz etme ve kaydetme 
- Delilleriyle birlikte doğruyu yanlıştan ayırma 

- Kendi fikrini paylaşma ve diğer fikirleri tartışma cesareti gösterme 
- Nasıl açıklayacağını ve tartışacağını bilme 

 

Pratik Uygulama 

Konu: Paris’teki seller 
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(Ne) Paris’teki seller, (Kim, Nerede) Sen nehri kıyısındaki şehir sakinleri, 

(Ne zaman) Ocak ayında, (Neden, Nasıl) hava koşullarından dolayı, nehir 
taşmıştır. 

Konu: Evsiz bir kişinin hayatı 

(Ne) Evsiz insanlarla aynı şeyi yaptık, (Kim) Yoksulluk içindeki insanlar, 
(Nerede) sokakta yaşayan (Ne zaman) tüm yıl boyunca (Neden) işsizlik ve 
kalacak yeri olmadığından dolayı, (Nasıl) işlerini kaybettiler ve paraları ve 

arkadaşları kalmadı. 

Sonuç →  

Şimdi, bu bilgilerle birlikte durumu anlamak ve düşüncelerinizi 

şekillendirmek daha kolay bir hale geldi. İnsanlar soru sorup cevap 
aldıkça, daha fazla bilgiye sahip olurlar. Sonuç itibariyle, analitik ve 
eleştirel düşünce giderek artıyor. 

BANA KATILIYOR MUSUN? 

Sonraki aşama; düşünceleri ve kararları teşvik etmek adına 

bir tartışma yapılandırmaktı. 

Daha yüksek bir analitik düşünce seviyesi uygulayarak 
kalıplaşmış düşünce tarzından daha karmaşık görüşe doğru 

giden bir yöntem uygulamaya karar verdik. Her seferinde işte ya da evde 
meydana gelebilecek olan hayali bir hikayeyle başladık. Bu çoğu zaman bir 
ikilemdi. Bu şekilde bir durumun temel bir yansıması yapılmış oldu. 

Oynadığımız birinci “oyun”, temel olarak belirli bir görüşün tarafında ya da 
karşısında tarafını seçme oyunuydu. Ardından, bir jüri olarak görev yapan 
katılımcıları tanıştırdık. Bunların görevi farklı düşünceleri ve nedenleri 

dinledikten sonra bir sonuca varmaktı. Katılımcılar bir konu hakkında daha 
geniş bilgiye sahip olunmasının ardından analitik ya da eleştirel düşünce 
geliştirmenin daha kolay olduğunu deneyimlediler. 

Pratik Uygulama 

Durum: Bir korunaklı atölyede, bir işçi eğitmeninin kendisinden yapmasını 
istediği işleri yapmayı reddediyor (örneğin: tüm gün boyunca bir keseye 

üç vida koy!) 

Zemine ip koyarak odayı iki bölüme ayır. İpin bir tarafı “işçi” tarafı, diğer 
tarafı ise “eğitmen” tarafı. 

Katılımcılara şunu sorun: İşçiye mi yoksa eğitmene mi katılıyorsunuz? 

Katılımcılardan taraflarını seçmelerini isteyin! 
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Hikayenin kahramanları (işçi ve eğitmen) ile alakalı yeni bilgiler verin ve 

durumla alakalı daha fazla bilgiyi açıklığa kavuşturun! 

Katılımcılara durumla alakalı daha fazla bilgi sahibi olmalarının ardından 
taraflarını değiştirmek isteyip istemediklerini sorun! 

Üç jüri üyesinden oluşan bir jüri heyeti oluşturun! 

Her bir savunmayı dinleyin, düşünceleri ve nedenleri birlikte tartışın ve 
soruna ilişkin adil bir çözüm bulun!  

Sonuç 

Basit bir varsayımla başlamak zaman alıcı olsa da, aşama aşama analitik 

düşünce sürecini gösterdiği için oyunun gelişimi son derece ilginçti. 

Başlangıçta, katılımcılar yalnızca tek bir varsayımı kullanabiliyorlardı. 

Sonrasında, analitik sürecin uygulanması ve eleştirel düşünce için 

tanımlanmış olan becerilerin kullanılmasının ardından, varsayım ve 

sonuçları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmişlerdir. Nihai olarak, engelli 

bireyler tüm süreci kavrayabilmişler ve yapıcı eleştiriler 

geliştirebilmişlerdir. 

 

MAHKEME 

Yukarıda özetlendiği üzere, katılımcılar sorular yöneltmeye, 

varsayımlar yapmaya ve ardından bir karar vermeye teşvik 
edilmişlerdir. Tüm bu çalışmaların başarılı şekilde 
tamamlanmasının ardından, “Mahkeme” adında rol oynama 

oyunu gündeme geldi. “Mahkeme” engelli bireylerin 
düşüncelerini ifade etmeleri ve paylaşmaları açısından idealdi. 

Bu süreçte, basit bir bakış açısından başlayıp sonrasında daha analitik 

düşünme tarzına evrilen bir yöntem uyguladık. Her bir katılımcı bir 
varsayımda bulunma ve bu varsayımı dereceli olarak detaylandırma fırsatı 
buldu. Oyunların ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumların 

kullanılmasının katılımcılar arasında bir motivasyon yarattığı görüldü. 

  

STELLA uzmanlarından tavsiyeler! 

- Rol oynama yöntemlerinde gerçek hayat senaryoları kullanın! Engelli 

bireyler motivasyonlarını yükselten durumları öğrenme ve katılım 

sağlama ile ilişkilendirebilirler. 

- Önerilen konular:  

- Duyarsız insanlardan rahatsız edici yorumlar, 

- Komşulardan rahatsız edici sesler,  
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- Toplu taşımada hakarete uğrama. 

GERİ  BİLDİRİM 

S.a.y.g.ı.– Yapıcı eleştirideki en önemli içerik.  

Eğer bir eleştiri; yapıcı olacaksa ve bir gelişmeye neden olması 
gerekiyorsa, saygı çerçevesinde yapılmalıdır. Çalışan olarak; güçlü bir 
pozisyonda olduğunuzun farkına varın.  

Katılımcı yöntemler kullanarak, katılımcılar adım adım daha fazla 
sorumluluk alabilirler.  
Alıştırma yapmak mükemmelleştirir! Kendinizi katılımcının yerine koyun ve 

oradan devam edin. 

 

İşinizde gelişen huzursuz ortamı yatıştırma araçları: 

 
Çalışan; yapıcı eleştiri yapma fırsatı için katılımcılara bir toplantı teklifi 
yapar.  

Forum/toplantı düzenli olarak gerçekleştirilir. Toplantıda, hiyerarşik düzen 
ortadan kaldırılır. Herkes eşittir. 

Katılımcıların istediklerini söylemek konusunda rahat hissetmelerini 

sağlamak personelin görevidir. 
Yapıcı eleştirinin temel yapılarını öğretmek de çalışanın 
sorumluluğundadır. 

Çalışan ve katılımcılar eleştirinin açık şekilde işle alakalı olacağı konusunda 
ortak karar verirler.  
 

Eleştiri yapabilmek için, aşağıdaki hususlar son derece önemlidir:  
İşyerinizde güvende hissetmeniz  
Değerinizi bilmeniz (Siz değerlisiniz!) 

Ne ile çalıştığınızı bilmeniz  
Haklarınızı bilmeniz 

Yükümlülüklerinizi bilmeniz  
Görüşlerinizi nasıl ifade edebileceğinizi bilmeniz  
“Hayır” demeyi bilmeniz 

Yöntem 
Takım içerisinde tam demokrasi tavsiye edilir. 
Bu durum herkese birbiriyle ilgili yapıcı eleştiri sunma konusunda eşit 

fırsat sunacaktır. 
Bu aynı zamanda çalışanın da eleştiri dozlarını ayarlayacağı anlamına da 
gelmektedir.     

 
Çok önemli 
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Birbiri hakkında yapıcı eleştiride bulunmanın temel kurallarına etraflıca bir 

göz atmak.  
Ekip içerisinde rahat ve güvenli bir ortam oluşturmak. 
Özellikle ekibe ilişkin toplantıları sürdürmek.  

 
Tehlikeli 
Büyük toplantılar! Daha büyük toplantıların kişisel atışmalara doğru 

evrilme riskleri vardır.  
Bazı durumlarda, grup dışı bireylerin davet edilip fikirlerine başvurulması 
imkanı bulunmaktadır.  

Elbette ki bunun hazırlanması gereklidir. 

 

ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ UYGULAMAK İÇİN SURRA TİYATROSU ÖRNEĞİ  

STELLA proje ortaklarından biri de İsveçli bir kuruluş 
olan Medis5’tir. Bu kurum, 10 yılı aşkın süredir 

engelli ve engelsiz bireylerin birlikte çalıştıkları ve 
topluluk içerisinde birlikte gösteri yaptıkları “Teater 
Surra (Surra Tiyatrosu)” adında bir tiyatro 

işletmektedir. Tamamı zihinsel engelli olan aktörlerin 
üç tanesi ile eleştirel ve analitik düşünce üzerine ve 
(yapıcı) eleştiri ile ilgili kendi deneyimleri hakkında 

bir söyleşi gerçekleştirdik.  

Grafik (Sahne & Perde) 

"Eleştirel düşünce ve eleştiri üzerine yaklaşık 10 yıl süreyle çalıştık”, dedi 

Erik. “İlk başlarda, tam olarak işe yaramadı, arkadaşlar ağlayarak odayı 
terk ettiler. Şimdi ise iyi ya da çok da iyi olmadığını düşündüğümüz şeyleri 
söyleyebiliyoruz.” 

Ulrika ise: "İyi bir grubuz. Birbirimize güveniyoruz. Daha iyi olmak adına 
birbirimizi eleştirmeye cesaret ediyorum” dedi. 
Rolf da şunları söyledi: "Bazen arkadaşlar birbirleri hakkında eleştiri 

yapmaya cesaret edemeyebilirler. Ya da, biri eleştiri yapmaya cesaret 
edebilir ancak diğeri edemez. Eleştiri küçük tavsiyeler şeklinde formüle 
edildiğinde son derece iyidir.” 

Ulrika şunları da eklemiştir: “Eleştiri almak çok güç olmak zorunda değil, 
hatta sizi daha iyi yapacağını biliyorsanız sizi iyi bile hissettirmeli”. 
Erik ise şunu işaret ediyor; "Eleştirileri dinlemek son derece önemlidir. 

Eleştiri yapma işini nasıl yönettiğiniz konusunda yeni meslektaşlarınızı 
nasıl bilgilendiriyorsunuz? 

"Eleştiri yapmanın ve eleştirilmenin iyi bir şey olduğunu söylüyoruz” dedi 

Ulrika. “Bu sayede iyiye gitmeyi öğrenirsin. Ancak öncelikle bunu doğru 
şekilde yapmalısın ve yapıcı şekilde eleştirmelisin.” 
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"Hiçbir zaman eleştirilmemiş olan kişiler kendilerini asla eleştiremezler," 

der Erik. “Bu nedenle yeni çalışma arkadaşlarıyla kuralları gözden 
geçirmek önemlidir.” 

” Topluluk bir süredir oynadıkları bir sahne ya da karakter ile ilgili 

dışarıdan gelen eleştirileri alabilir. Ancak karakter henüz taze ve bir miktar 
şekilsiz iken ve tam olarak temellendirilmemişken, bir miktar beklemek ve 
tam olarak prova edildikten sonra seyircilere sergilemek önemlidir.”  

 
"Amacımıza ulaşmak açısından herkes çok önemlidir. Biz birlikte güçlüyüz. 
Birbirimize karşı dürüst olmak zorundayız. Yaptığımız tüm hatalar sonuçta 

bize fayda sağlayacaktır. Aktörler sahnede hata yapmaktan korkmamalılar 
ve başkası hata yaptığında da bunu dile getirmekten de korkmamalıdırlar. 
Ancak bunu her daim saygı çerçevesinde söylemelidirler", dedi Ado. 

SURRA TİYATROSU’NDAN TAVSİYELER 

Eleştiri yaparken düşünmeniz gereken tavsiyeler: 

Dürüst ol! 
Eleştirdiğin kişiyle olan kişisel ilişkini dikkate alma! 
Arkadaş da olsanız ya da eleştirdiğiniz kişi patronunuz da olsa, 

performansı objektif şekilde eleştirebiliyor olmak önemlidir! 
Açık bir sezgi ve anlayış ile neyin daha iyi olabileceğini gerçekten 
GÖRMEYE çalış! 

Kesin ve net ol! 
Lütfen alternatif öneriler sun! 
Eleştiri almanın zor olabileceği gerçeğinin farkında ol! Bu nedenle 

gerçekten ama gerçekten kibar olmak son derece önemlidir.  
Doğru kelimeleri seç!  
Küfretme ya da hakaret etme! 

Eleştirilirken düşünmeniz gereken tavsiyeler: 

Bahane yok! Özür yok! 
Eleştirileri almak ve üzerine düşünmek üzere acele etmeyin! 

Eleştirileri kabul etme cesaretine sahip olun! 
Eleştirileri daha iyi olmak için kullanın! 

Değerlendirme yapmaya ilişkin tavsiyeler: 

 
Daire şeklinde oturun. 
Bir lider seçin. 

Huzurlu ve keyifli bir ortamın var olduğundan emin olun. 
Her seferinde yalnız bir kişi konuşmalıdır. Diğerleri sessiz kalmalıdır.  
(Bu durum eleştirilen kişi için fazlaca zorlu olabilir.) 

İşleyişin bozulması durumunda, lider düzeni sağlamakla sorumlu olacaktır. 
Değerlendirme süreci herkesten kısa bir iki değerlendirme ile başlar ve 
ardından karşılıklı görüşmeler ile devam eder. 
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Amaç; nelerin daha iyi olabileceği ve oraya nasıl erişebileceği konusunda 

yapıcı tartışmalar yapabilmektedir.  
Örnek: Birisi çok yavaş ve sessiz konuşuyor. Bir diğeri konuşurken 
kollarını sallıyor.  

Birlikte, daha yüksek sesle konuşmanın ve kolları daha az sallamanın 
yollarını tartışabilirsiniz.  
Pratik tavsiyeler eleştirileri alan kişiye yardımcı olmaktadır.  

Kolektif yaratıcı çalışma, grup çalışmasının sonuçları ve bireylerin gelişimi 
için teşekkürler.  
 

Anahtar kelimeler  
Birbirinize güvenin! 
Kurallara bağlı kalın! 

Kelimelerinizi özenle seçin! 

İLETİŞİM BECERİLERİ  

Bu bölümde, iletişim 
becerilerinin önemini, 

özellikle de işyerindeki 
önemini ele alacağız. 
Bölümün içeriği, engelli 

bireyler olan katılımcılarla 
gerçekleştirilen çalıştaylar 
ve görüşmelerden ortaya 

çıkmıştır. Buradaki amaç; 
iletişim becerilerinin neler 
olduğunu ve bunların 

hayattaki hedeflerini 
gerçekleştirmeleri 
konusunda engelli bireyleri 

nasıl destekleyebileceğini 
ortaya koymaktır. 

ENGELLİ BİREYLER NASIL DAHA ETKİN ŞEKİLDE İLETİŞİM KURACAKLARINI 

ÖĞRENDİKLERİNDE, İŞ BULMA KONUSUNDA ŞANSLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE 

ARTIRMAKTADIRLAR.  

İletişimin önemi 

İletişim; insan hayatının özüdür. İnsanlar olarak hepimizin dinlenilmeye 
ihtiyacı vardır. Aynı zamanda kendimizi ifade etmeye ihtiyacımız da vardır. 
Günlük durumların içerisine aktif olarak müdahil olmayı isteriz. Bu 

nedenle, nasıl iletişim kuracağımızı biliyor olmamız son derece önemlidir. 
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Doktor Merahbian adındaki ünlü bir bilim insanı iletişimin formülünü 

aşağıdaki şekilde bulmuştur: 

• Kelimeler - 7% 

• Vücut dili - 55% 

• Ses tonu - 38% 

İletişim becerileri toplumsal kapsayıcılığın önemli bir parçasıdır. Kendiniz 

için konuşmak ve aynı zamanda başkalarını da dinlemek hem kişisel 
hayatta hem de iş hayatında önemlidir. Şirketler iletişim becerileri kuvvetli 
kişileri işe almayı tercih ederler.  

İletişim türleri 

Değişik iletişim türlerinden bazıları şunlardır:   

• Sözlü iletişim – Nasıl konuştuğunuz!  

• İşaret dili – Kendinizi ellerinizle nasıl ifade ettiğiniz! 

• Braille/Körler alfabesi – Kör olan insanlara özel dil  

• Vücut dili – Konuşmadan iletişim kurarız. (jestler, yüz ifadeleri, göz 

teması vb.)   

• Vücut hareketleri – el ya da kol hareketleri  

• Göz teması – İyi bir göz teması kurmak ve sürdürmek önemlidir 

• Duruş/pozisyon – Duruş, oturuş ya da kollarımızı tutuş şeklimiz.   

• Yazılı iletişim – Bu yöntem mesaj göndermek, kayıt tutmak ya da 

delil sunmak için kullanılır.  

İletişim becerilerini öğrenmenin farklı yolları bulunmaktadır. STELLA ekibi 

şu üç yolu tercih etmiştir: 

• İşyeri için iletişim rehberi hazırlama 

• Performans sanatları: Şarkı yapmak 

• Gazetecilik: Görüntülü röportajlar yapma 

İletişimi öğrenmek için beyin fırtınası, grup 

görüşmeleri ve rol oynama aktivitelerini 

kullandık. Bazı becerileri öğrenmek adına bazı 

atölye çalışmaları da yapılmıştır. 

YÖNTEMLER & ATÖLYE ÇALIŞMALARI 

İletişim Rehberi - Alıştırma 1:  

Her bir katılımcı sırayla kendisini gruba takdim etmek durumundadır. 
Sunumlarına başlamadan önce, başarılı bir öz-sunum mu yoksa berbat bir 

öz-sunum mu yapmalarını gerektiğini bildiren bir kağıt seçtiler. Verilen 
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talimatlara bağlı olarak, daha öncesinde tanımlamış olduğumuz tüm 

şeyleri akılda tutmak ve kendilerini takdim etmenin uygun şeklini 
uygulamak durumundaydılar. Sonunda, “izleyiciler” (yani diğer grup 
üyeleri) sunumla alakalı yorum yapmak ve “sunucuya” verilmiş olan hangi 

talimatın birinci sırada olduğuna karar vermek durumundaydılar.   

İletişim Rehberi - Alıştırma 2:  

Rehber için görsel malzeme oluşturmak adına, üyeler “yönetmenler” ve 

“aktörler” olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Yönetmenler sahneyi 
oluşturmak ve aktörlere neler söylemeleri ve/veya nasıl durmaları 
gerektiğine dair talimatlar vermekle sorumluydular. Aktörler ise, görüntü 

sonuçlarının ilgili senaryonun açık bir tasviri olmasını sağlamak adına 
verilen tüm talimatları harfiyen uygulamaktan sorumluydular. Aktörler ve 
yönetmenler farklı senaryolarda yer değiştirdiler, böylece her bir üye her 

iki rolü de oynamış oldu.  

STELLA uzmanlarından tavsiyeler!  

Konu ya da görevin fazla karmaşık olması durumunda, 

görevi ya da konuyu küçük parçalara ya da birbirini 

takip eden aşamalara ayırın. Bu şekilde, kapsayıcı bir 

ekip çalışmasının tüm üyeleri tekli ve basit görevleri 

daha hızlı ve daha kolay şekilde kavrayabilirler. Her bir 

küçük iş paketini anlamak suretiyle, herkes büyük resmi 

kavrayabilir ve buna başarılı şekilde katkı sunabilir.  

   TEK SEFERDE TEK KELİME 

Bu doğaçlama egzersizi en az iki ya da üç kişiyi gerektirir, ancak ne kadar 

çok kişi olursa, o kadar iyi olur. Bu egzersizin tek kuralı; bir hikayeyi her 
bir kişinin tek seferde yalnızca bir kelime kullanıp anlatmak zorunda 
olmanız.  

Örneğin: Bir – Gün – Bizim – Kedimiz – Kaçıp – Gitti – Ve – Bir – Ağaçta 
– Mahsur – Kaldı. 

Ne öğreniriz? 

- Yaratıcı düşünme,  

- Ekip çalışması  

- Sözlü iletişim.  

Yaratıcı süreçte herkes küçük bir rol oynar ve hiç kimse tüm hikayeyi 

belirleyemez. 

YASTIK 
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Bu alıştırma en az iki ya da üç kişiyi gerektiren basit bir oyundur. İki 

oyuncu bir yastığı paylaşır. Herhangi bir kelime kullanmadan, yastığı 
almanın ve vermenin farklı yollarına ilişkin bir deney niteliğindedir.  

- Yastığı çok değerli ve kıymetli bir şey yapın.  

- Yastığı hoşa gitmeyen bir şey yapın.  

- Yastığı çok ağır yapın. Sonra hafif yapın. Sonra onu dikenli bir şey 

yapın. Sonra yastık saatli bombaymış, yaralı bir kediymiş, çok sıcak 

bir tabak, yeni doğmuş bir bebekmiş vb. gibi davranın. 

Ne öğreniriz?  

- Sözlü olmayan iletişim 

- Vücut dili 

- Fiziksel sunum becerileri 

AĞIR ÇEKİM 

Bu da basit bir grup oyunudur. Gruptan bir takım senaryoları ağır çekimde 

yeniden oynamalarını isteyin. Örneğin; atılan bir golün sevincini, omlet 
pişirmeyi, bir resmi boyamayı ya da bir iş görüşmesine katılmayı 

Ne öğreniriz?  

- Sözlü olmayan iletişim 

- Vücut dili  

- Fiziksel sunum becerileri 

TOPLAMA OYUNU 

Grubunuzu ikili takımlara ayırın.  

Her bir takımda bir kişinin gözü bağlı olmalıdır. Gözü bağlı olan kişinin 

görevi dairenin ortasından belirli eşyaları almaktır. Diğer kişi ise gözü bağlı 
olan oyuncuya ipuçları vermektedir. Bu egzersiz ilk başladığında kolay 
görünmektedir. Ancak daha fazla gözü bağlı kişi daireye girip eşyaları 

bulmaya çalıştığında oyun giderek daha da karmaşık hale gelmektedir. 
Sonunda, oyuncuların başkalarının seslerini ve karmaşayı duymazlıktan 
gelmek ve bir ekip olarak çalışmaya odaklanmak için kullandıkları 

yöntemleri tartışınız. 

Ne öğreniriz? 

- Sözlü iletişim,  

- Dinleme, 

- Ses tanıma,  

- Güven oluşturma.  
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BİR VİDEO HAZIRLAMAK 

Bir video hazırlarken, kontrol (yapılacaklar) listesi kullanın! 

Röportaj yapmak istediğiniz kişiyi seçin! 

Sormak istediğiniz soruları seçin! 

Röportaj için sahneyi/ortamı hazırlayın! 

Ekibinizdeki herkesi işe dahil edin (bir kişi soruları sorsun, bir kişi 

kamerayı kullansın, bir kişi spot ışığını tutsun vs.)! 

Videonun sunumunu yapın! – bir sunumda, bir konferansta yada online 
olarak (Örneğin Youtube’da) videonuzu sunun! 

Düşünülmesi gereken konular! 

- Röportaj gerekçesini açıklayın! 

- Röportajın kaydedilmesi için onay isteyin!  

- Kapalı uçlu sorular sormayın!  

- Cevaplara yönelik tavsiyelerde bulunmayın!  

- Aynı anda birden fazla şey değil, yalnızca bir şey sorun!  

- Dikkatli şekilde dinleyin! 

- Röportaj yaptığınız kişinin sözünü bölmeyin! 

- Görüşmenizi teşekkür ederek sonlandırın! 

RADYOCULUK ATÖLYESİ 

Elbette bir radyo istasyonu; birçok izlenimin oluşturulabileceği ve pek çok 

yeni şeyin tecrübe edilebileceği için çalışma yeri olarak son derece 
heyecan verici bir yerdir. Radyo istasyonundaki atölye çalışmalarında her 

bir seferde öğrenilecek farklı konulardan oluşmuştur. 

- Radyoculuğa ilişkin temel tanıtım (teknikler, odalar, çalma listeleri, 

yayın akışı vb.) 

- Mikrofon (farklı türlerde mikrofonlar, işlevleri, doğru şekilde 

kullanımı vb.) 

- Kaydetme  

- Deneme testi (ilk röportajı engelli bireyin rahat hissettiği bir kişi ve 

konuyla bir deneme yayını şeklinde yapmak) 

- Dinleme ve öğrenme (engelli bireylerin ilişkileri ile ilgili yapılan iyi 

dinleti örneklerini dinlemek) 

- Düşünceler ve değerlendirme.  

Kayıt için hazırlık oturumları 

- Kayıtlar esnasında kameralar ve sahnelerle ilgili bilgi edinmek  
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- Teknik içerikle ilgili bilgi edinmek (ses, ışık ve mikrofon) 

- Röportajlar için adayların seçilmesi  

- Seçilen adaya ilişkin sorunların oluşturulması  

- Röportajın senaryosunun hazırlanması  

- Soru sorma ve cevapları dinleme yoluyla sözlü iletişimin 
uygulanması  

- Adayla röportajın gerçekleştirilmesi (her bir ekip üyesini muhabir, 

kameraman, ışık mühendisi vb. farklı görevlerde kullanarak) 

- Kayıtlardan videonun oluşturulması  

- Röportajların değerlendirilmesi (Neler iyi yapıldı? Neler bir sonraki 

seferde daha iyi yapılabilir?)  

GERİ  BİLDİRİM 

“Şarkı sözleriyle birlikte gelen müzik oturumlarından 
hoşlandım ve kayıt stüdyosu içerisinde şarkı 
söylemekten zevk aldım.” 

“Şarkıları kaydetmek hoşuma gitti, böylece başka 
ülkelerden insanlar da onu dinleyebilecek.” 

“Şarkı söylemek ve kayıtlara dahil olmak çok hoşuma 

gitti. Söylediğim şarkının kaydını dinlediğimde, çok mutlu oldum. “ 

“Başka insanların iş bulmalarına yardımcı olacak bir rehber hazırlamaktan 
zevk aldım!” 

“İlk başta biraz zor bulsam da, ilk defa kendi CV’mi kendim hazırlamak çok 
hoşuma gitti.” 

“Bu proje bana büyük ve önemli bir şeye katılma fırsatı verdi.” 
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TEKNİK BECERİLER   

Bu bölüm işyerindeki herkes için 
önemli olan teknik becerilerle 

ilgilidir. Tanımlamış olduğumuz 
teknik beceriler şunlardır: 

• El Becerileri 

• Zaman Yönetimi Becerileri 
• Para Yönetimi Becerileri 
• Teknoloji Becerileri – Görsel 

İşitsel Ekipmanlar  
• İletişim Becerileri 
• Kendini Tanıtma & 

Performans Becerileri 
• Ekip Çalışması Becerileri 

 

TEKNİK BECERİLER HERKESİN DAHA ETKİLİ ÇALIŞMASINA, GÜVENİNİZİ 

ARTIRMAYA VE SİZİ İŞVERENLER İÇİN DAHA DEĞERLİ BİR ADAY YAPMAYA 

YARDIMCI OLABİLİR.  
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STELLA Uzmanlarından tavsiyeler!  

Bir seferde yalnızca bir adım ilerleyin! 
Küçük değişiklikler yapın! 
Yeni öğrenilen becerileri günlük hayatınızda uygulayın! 

Nereden başlamanız gerektiğini bilirseniz pek çok teknik 
beceriyi kazanmak oldukça kolaydır. Engelli bireylerin 
becerileri ile alakalı tüm tartışmalar güçlü yönleri 

tanımakla başlamalıdır, eksiklikleri değil. 

Zaman Yönetimi Becerileri 

Zamanlama iş dünyasındaki çalışanlar için her zaman çok önemlidir. 

Verilen bir görevi zamanında tamamlamak da önemlidir. Bu nedenle, 
teknik beceriler üzerine çalışan tüm STELLA ekipleri zaman yönetimi 
becerilerini ön plana çıkarmışlardır.  

Zaman Yönetimi – Pratik Yaklaşımlar 

İtalya ekibi etkinliklerinin belirlenen tarih ve zamanda başlayacağına ilişkin 
tanıtımlarını yaptılar, bu nedenle engelli bireylerin tüm hazırlık 

çalışmalarının etkinlik açılışı öncesinde tamamlandığını garantiye almaları 
gerekmekteydi. İngiltere ekibi de prova, film çekimi, kayıt ve performans 
zamanlarına ilişkin bir program sahipti. Aynı şekilde, Polonya ekibi de 

yoğun mesailerine uyum sağlamak önemli olduğundan dolayı siyasetçilerle 
yapılacak olan röportajlar için zamanında hazır bulundular.  

STELLA uzmanlarından tavsiyeler!  

Programınızın her daim göz önünde olması adına toplantı odanızdaki 
büyük duvar takviminizin üzerinde zaman çizelgesi hazırlamak ya da not 
almak gibi görsel öğeler kullanın! 

Para Yönetimi Becerileri 

Bu becerileriler; proje bütçelerine dair farkındalık ve kontrol sahibi 
olmaktan, müşterilerle para idaresine kadar değişiklik göstermektedir. 

Para idaresi ile alakalı farkındalık engelli bireylerin kendi finansal 
kaynaklarını da yönetmesine yardımcı olmaktadır.   

Teknoloji Becerileri – Görsel İşitsel Ekipmanlar 

Bu beceri; makineleri, elektrikli donanımları ya da elektronik cihazları 
doğru şekilde kullanma becerisidir. Bu beceriler pek çok işte son derece 
önemlidir.  

STELLA proje ekiplerinin tamamı teknolojik becerileri ön plana 
çıkarmışlardır. Polonya grubu teknolojik ekipmanları (mikrofonlar, 
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kameralar vb.) kullanmış ve röportajları düzenleyip yayınlamak adına 

Bilişim Teknolojileri donanımları kullanmışlardır. 

Kendini Tanıtma & Performans Becerileri 

İlk izlenimler önemlidir. Kilit iş becerisi; iş arayan, müşteri karşılama 

çalışanı ya da bir ekibin üyesi olarak iyi bir izlenim bırakmaktır. Kişisel 
hijyen, uygun giyim ve kişisel bakım tıpkı motivasyon, davranış ve iyi 
iletişim kadar önemlidir.   

Ekip Çalışması Becerileri 

Ekip çalışması iş dünyasında son derece önemlidir. Çalışanlar 
birbirlerinden izole şekilde çalıştıklarında çok az iş başarırlar. Görevleri 

işbirliği halinde yapmak üzere başka insanlarla birlikte çalışmayı öğrenmek 
tüm çalışanların sahip olmaları gereken becerilerdir.  

Ekip çalışması becerilerine örnekler! 

Bir röportajın kaydedilmesi görevi; birlikte çalışması gereken birden fazla 
kişiyi kapsamaktadır – röportaj sorularını hazırlayan ve belirleyen editoryal 
ekip, muhabir, kamera operatörü, ses ve ışık personeli. Tüm ekip 

üyelerinin uyum içerisinde birlikte çalışmaları gerekmektedir.  

 

YÖNTEMLER 

YAPARAK ÖĞRENME 

Zanaatkarlık Becerileri & Etkinlik Organizasyonu açısından, İtalya STELLA 

ekibi el sanatı ürünleri yapmaya alışıktı. Engelli bireylere el sanatı 
ürünlerini yapmanın arkasındaki süreci derinlemesine düşünmeleri ve el 

sanatı ürününün nasıl yapıldığı bilgisini başka birisine aktarması öğretildi. 
Buradaki bütün amaç; bu süreci engelli bireylerin merkezlerinde yaptıkları 
tüm ürünlere uygulamaktı. 

Bu durumda, öğrenme yalnızca bir ezberleme meselesi değil aynı zamanda 
bir anlama meselesi idi. Yaparak öğrenme; bir eylemin içselleştirilmesi ve 
farkında olunması anlamına gelmektedir. Elbette, yalnızca “yapmak” 

yeterli değildir, bu nedenle faaliyetlere grup tartışmaları ve 
değerlendirmeleri eşlik etti ve böylece “yaparak ve düşünerek 
öğrenme” kavramı ortaya çıktı. 

Aynı zamanda, ekipler bu yapma ve düşünme eyleminin verimli 
olma motivasyonu ile desteklenmesi gerektiğini not etmişlerdir. 
İnsanın yaptığı işe duyduğu motivasyon öğrenmesi ve anlaması 
için son derece önemlidir. 
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Yaparak öğrenme kavramının şartları! 

Öğren – Yap – Düşün! Motivasyon al – Ürün (el sanatları, videolar, 
şarkılar) ver! 

Kendi işleriyle ilgili derinlemesine düşünmek için, ekipler daima 

destekleyici, aktif metodolojiler kullanmışlardır:  

- rol oynama oyunları,  

- Görselleştirme,  

- Ekip ruhunu güçlendirecek oyunlar,  

- Engelli bireylerin becerilerini ön plana çıkaracak oyunlar, 

- Tekrarlar. 

Pratik yaklaşım 

Örnek olarak, bir şarkının sözlerinin öğrenilmesi okuma, dinleme ve 
hatırlama becerilerini gerektirmektedir. Somut bir sonuç/ürün (bizim 
vakamızda: kaydedilmiş ve filme alınmış bir şarkı) elde etmek üzere 

birlikte çalışarak, gruplar “yaparak öğrenmeyi” uygulayabilmişlerdir.  

 “BİRLİKTELİK” PATİKASI 

Polonya STELLA ekibi, engelli bireylerin mesleğe ilişkin gerekli tüm 
yönleriyle birlikte gazeteci olarak eğitilmeleri için bir yol geliştirdi. Grup 
kendini tanıtma ile işe başladı ve ardından vokal teknikler üzerinde 

çalışmalar yaptı ve nihai olarak videonun üretilmesi üzerinde çalıştı. 
Önemli olan başka bir şey de her bir ekip üyesinin sürecin her aşamasına 
dahil olmasıydı. Bu nedenle, her ne kadar videoda yalnızca bir kişiyi 

soruları sorarken görseniz de, tüm diğer ekip üyeleri görsel röportajın 
oluşturulması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi çalışmalarına dahil 
olmuşlardır. Bu nedenle, işbirliği içinde çalışma şekli STELLA gazetecilik 

ekibi için en iyi uygulama yöntemi olmuştur. 

Ekip çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür! 

Her bir ekip üyesinin belirli bir görevi bulunmaktadır. Tüm görevleri doğru 

sırayla bir araya getirdiğimizde, başarılı bir sonuç elde edeceğiz.  
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GERİ  BİLDİRİM 

 “İşimin öneminin artık daha da farkındayım. Görevlerimi artık daha az 

içgüdüsel ve daha fazla bilinçli şekilde 

yapıyorum.”  

“Güvenim ve inancım arttı. Başından 

sonuna kadar işimle gurur 

duyuyorum.” 

“Kendilerine olan öz-saygılarının 

gelişmesini izleme fırsatı buldum. 

Müşterilerimiz gerçekleştirmiş oldukları 

başarılarla ilgili müthiş hisler 

geliştirdiler.” 

“Tüm katılımcıların bu deneyimden son 

derece keyif aldıkları, sıkı 

çalışmalarından ne kadar gurur 

duydukları sahnede yüzlerindeki 

gülümsemelerden belli oluyordu.” 

“Bir gazeteci olarak çalıştığım bu işten 

çok hoşlandım ve bu alanda çalışmaya 

devam etmek istiyorum.” 

“Şu anda, radyo, televizyon ya da 

çevrimiçi platformlarda çalışan 

gazetecilerin ihtiyaç duydukları teknik 

becerilere ilişkin daha fazla anlayışa ve 

fikre sahibim.” 

“Bir ekip içerisinde çalışmayı ve ekip olarak birbirini desteklemeyi 

öğrendim. Bu benim için çok özeldi.” 
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