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GİRİŞ 

PROJE 

AB şu anda bir paradoksla karşı karşıya: gençlerin istihdam oranı% 16,1 iken, Avrupa 
genelinde yaklaşık 2 milyon doldurulmamış açık pozisyon var. İşverenler, gençleri işe 
alırken, her şeyden önce gençlerin işyerinde etkili olmalarını sağlayacak doğru tutum 
ve yetenekleri aradıklarını belirtmişlerdir. Özellikle 5 anahtar yeterlilik 
öngörülmektedir: 

• İşveren ile iletişim / ağ kurma. 
• Uyarlanabilirlik / esneklik. 
• Yaratıcı düşünce. 
• Problem çözme. 
• takım çalışması. 

 
Bu beceri uyumsuzluğunun üstesinden gelmek için, bu örgütsel becerileri içermek ve 
gençlerin işgücü piyasasına girişini daha iyi hazırlamak için daha iyi MÖE sağlanması 
gerekmektedir. Bu nedenle STRATAGAME'nin temel amacı, mesleki eğitim ve öğretim 
öğretmenlerine örgütsel beceriler öğretimini mesleki faaliyetlerine dahil etmelerini 
sağlayan özel araçlar sağlamaktır. 
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FİKRİ  ÇIKTI  

Bu ürünün amacı, ilk ve ileri Sürekli Mesleki Gelişim (CDP) için ortak, sistematik bir 
yaklaşım geliştirmektir. Bunu Mesleki öğretim öğretmenlerini daha geniş sınıf 
etkinliklerinde tanılama testi ve yumuşak beceriler hakkındaki çevrimiçi oyunu dahil 
ederek didaktik yöntemlerle ilgili dijital rehberlerle donatarak yapmayı 
amaçlamaktadır. 

Çeşitli dillerde sunulan dijital kılavuzlar, tanılama testini dahil etmek için didaktik 
yöntemlere ve daha geniş sınıf etkinliklerinde çevrimiçi becerilere yönelik çevrimiçi 
oyunlara odaklanmaktadır: 

• öğrenciler arasında işbirlikçi girişimleri teşvik etmek 

• öğrencileri problem çözme ve yaratıcılık faaliyetlerine katılmaları için 

güçlendirmek 

• öğrencileri tartışmalar, müzakere ve çatışma çözme senaryolarına dahil etmek 

• öğrencileri rol oyunlarına ve oyunculuk alıştırmalarına katılmaları için 

güçlendirmek 

• öğrencileri ekip oluşturma faaliyetlerine dahil etmek 

 
Beklenen etki Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerine odaklanmaktadır. Bu kılavuz 
ilkeler, bir sınıf ortamında önerilen eğitim içeriğini daha iyi uygulamalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Önerilen yöntemler, deneysel eğitim yöntemini sınıf içine getirmek, 
gençlik mesleki eğitim ve öğretim öğrencilerinin daha iyi katılımını sağlamak ve onları 
öğrenme sürecine motive etmek için etkileşime odaklanacaktır. Bu nedenle, bu kılavuz 
ilkeler eğitim uygulamalarında eğitmenler için destekleyici bir araç olarak 
görülmektedir. 
STRATAGAME içinde geliştirilen önceki ürünlerde olduğu gibi, iş ortakları aktarılabilir 
bir materyal oluşturmayı umuyor, elektronik rehber, yeni yetkinliklerle genişletilmiş bir 
oyun binasına karşılık gelen yeni ek yetkinlikler hakkında gelecekteki yeni kılavuzların 
üretimi için bir model olarak hizmet etmeli ve böylece yeni öğrenim odalarına yol 
gösterici olmalı. 
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ÖĞRENİM YOLCULUĞU 

STRATAGAME öğrenme yolculuğu, ciddi oyun eğitimi ve geleneksel eğitime dayalı 
birleşik eğitim yöntemi kullanılarak öğrencilere beş temel yeterliliğin verilmesi 
eğitimine dayanmaktadır. Bahsedilen yeterlilikler: 

• İletişim /işveren ile ağ oluşturma 

• Uyum/Esneklik 

• Yaratıcı Düşünme 

• Problem Çözme 

• Takım çalışması 

 

Bu anlamda proje iki eğitim hattı oluşturdu. Bir yandan, aşağıdaki yönergeler, sınıf 
etkinliklerini içeren kitapçıkla birlikte, öğrencilerin bir sınıf ortamında söz konusu 
yeterlilikler hakkında eğitilmesini kolaylaştırmak için bir araçtır. Öte yandan 
konsorsiyum, öğrencilerin ilgi duyduklarını teşvik eden ve hedef kitlelere çekici olmayı 
amaçlayan bir ortamda her yetkinliği oynamasına ve öğrenmesine olanak tanırken aynı 
zamanda gerekli eğitim içeriğini sunmalarını sağlayan çevrimiçi, beş yeterlik hakkında 
bilgi edinmek için ciddi bir oyun yarattı. 
 
STRATAGAME konsorsiyumu tarafından üretilen tüm faaliyetler Mesleki Eğitim ve 
Öğretim eğitimine uygulanabilecek bir seviyenin ardından önerilmiştir. ECVET 
sisteminin kısa bir açıklaması ve bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımlanması, eğitmenler 
için yararlı bir materyal olarak kılavuzlara dahil edilmiştir. 
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ECVET SİSTEMİ 

Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi sistemi (ECVET sistemi), Avrupa Birliği 
tarafından, ulusötesi uluslarararası hareketliliği teşvik eden olduğu kadar, AB çapında 
öğrenme çıktılarının transferini, tanınmasını ve birikmesini teşvik eden ve esnek 
öğrenme yollarının oluşturulmasını kolaylaştırmak için oluşturulan bir araçtır. 

ECVET sistemi 2009'da kabul edildi ve her Üye Devlet, kendi MEÖ yeterlilik 
sistemlerinde uygulamak için gerekli koşulları uyarladı. ECVET aracılığıyla, öğrencilerin 
AB genelinde öğrenme birimlerini biriktirmesi, aktarması ve kullanması, öğrencileri 
mobil hale getiren ve hem ulus ötesi düzeyde hem de örgün, yaygın ve gayri resmi 
arasında hareketi kolaylaştıran bir öğrenme bağlamları çerçevesi sunmak mümkündür.1 

BİLGİ BECERİ VE YETERLİLİKLER 

AB ortak çerçevesinde hedeflenen bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanımı 
 
BİLGİ 

Avrupa Komisyonunda kabul edilen bilginin tanımı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinde 
(EQF) yer alan bilgidir. Buna göre, "bilgi, bilginin öğrenme yoluyla asimilasyonunun 
sonucu anlamına gelir. Bilgi, bir çalışma veya çalışma alanı ile ilgili gerçekler, ilkeler, 
teoriler ve uygulamaların gövdesidir."2 

BECERİ 

Bilgi durumunda olduğu gibi, kabul edilen beceri tanımı Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesinde (EQF) yer alan bilgidir. Buna göre “beceri, bilgiyi uygulama ve görevleri 
tamamlamak ve problemleri çözmek için know-how kullanma yeteneğidir”. Bilişsel 
(mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme kullanımını içerir) veya pratik (manuel el 
becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımını içerir) olarak 
tanımlanabilirler.3 

YETERLİLİKLER 

Avrupa Referans Çerçevesine göre, yeterlilikler “bağlama uygun bilgi, beceri ve 
tutumların birleşimi olarak tanımlanır. Kilit yetkinlikler, tüm bireylerin kişisel tatmin ve 
gelişim, aktif vatandaşlık, sosyal içerme ve istihdam için ihtiyaç duydukları 
yeterliliklerdir ”.4 

Referans Çerçevesi sekiz temel yeterlilik ortaya koymaktadır: 

1. Anadilde iletişim; 

2. Yabancı dillerde iletişim; 

 
1 Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi sistemi (ECVET) 
2 ESCOpedia. 
3 ESCOpedia. 
4 YAŞAM BOYU ÖĞRENME İÇİN TEMEL YETKİNLİKLER - Avrupa Referans Çerçevesi. 

https://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Knowledge#:~:text=ESCO%20applies%20the%20same%20definition,field%20of%20work%20or%20study.%22
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skill#:~:text=Skill,complete%20tasks%20and%20solve%20problems%22.
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3. Matematiksel yeterlilik ve temelDigital competence; 

4. Öğrenmeyi öğrenme; 

5. Sosyal ve yurttaşlık yeterlilikleri; 

6. İnisiyatif ve girişimcilik duygusu; 

7. Kültürel farkındalık ve ifade. 

Beceriler hakkında konuşurken, onları yeterliliklerden ayırt edebilmek ilginçtir 
(aşağıdaki noktada tanımlanmıştır). Beceriler, belirli bir ortam için, belirli, tanımlanmış 
bir görevle ilgili bir yöntem veya araç kullanma ile ilgili olsa da, yeterlilik daha geniştir 
ve yeni bir durum veya zorlukla karşı karşıya kalma yeteneğini gösterir ve bilgi ve 
becerileri bir sorunu çözmek için geleneksel olarak kullanılana göre bağımsız bir yoldur. 

BİLGİ     BECERİ     YETKİNLİK 
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TEORİ 

Kılavuzun aşağıdaki bölümü, STRATAGAME projesinde yer alan senaryoları ve Sınıf 
Senaryosu portföyünde yer alan STRATAGAME projesinin senaryolarını gerçekleştirmek 
için gerekli tüm teorik içeriği içermektedir. 

Proje ile analiz edilen her bir yeterlilik, bu teorik bölümde içeriğin anlaşılmasını 
kolaylaştırmak için senaryolarda çalışılan alanlara bölünmüştür. 

UYUM VE ESNEKLİK 

Uyarlanabilirlik, yeni ortama uyacak şekilde değişmenin veya kendi içinde değişiklikler 
yaratmanın doğasıdır. Bir işyeri kültürü için, bir kişinin yeni fikirlere veya değişikliklere 
açık olması, bağımsız olarak veya ekipler halinde çalışabilmesi veya yalnızca bir kişi için 
tasarlanmamış görevleri yerine getirebilmesi gerektiği anlamına gelir. 

İşverenler giderek artan bir şekilde tek rollerden rollerin rotasyonuna ve esnek iş 
tanımlarına geçmektedir. Bu, çalışanın değişen müşteri ihtiyaçlarına, teknoloji 
trendlerine uyum sağlayabileceğini gösterdiğinden aranan bir beceridir. 

Kişi daha donanımlı hale geldikçe kariyer büyümesine de bağlıdır. Uyarlanabilir bir kişi, 
birden fazla görevi yerine getirebilen, öncelikleri belirleyerek ve yeni kültürle birleşmek 
için tutumda değişiklikler yaparak birden fazla görevi yönetebilen kişidir. 

Herhangi bir durumda veya durumda dünyada işlemek veya icra etmek, bireyin temel 
uyum becerisine sahip olmasını gerektirir. Bu nedenle, daha fazla fırsat verildiğinde, 
uyarlanabilirliğin önemi güçlenmektedir. İşyerinde esneklik, kişinin neler olduğunu 
değerlendirmesine ve rol ve sorumluluklara ve hatta sunulan işe göre ayarlanmasına 
izin verir. 

İşveren ve çalışanın esnek olması çok önemlidir, çünkü piyasadaki değişiklikler 
nedeniyle benimsenen modern bir iş gücü ve teknoloji yaratır. 

DİNLEME YETİSİ 

Dinleme yeteneği, yaşamın her alanında son derece önemlidir, çünkü başarılı iletişimin 

anahtarıdır ve insan hayatı tamamen iletişim ile ilgilidir. Dinleme, tüm iletişim 

becerilerinin en önemlisi olarak düşünülebilir ve maalesef resmi olarak öğretilmeyen 

tek kişi budur. 

Dinleme yeteneği, diğerlerinin yanı sıra şunları sağlar: 

• İfadeleri doğru bir şekilde almak ve yorumlamak, 

• İletişim becerilerini geliştirmek, 

• Yanlış anlamaları önlemek ve sorunları çözmek için, 

• Olumlu insan ilişkileri kurmak ve sürdürmek, 
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• Olgunluğu ve saygıyı göstermek, 

• Kişisel gelişim sağlamak, 

• Benlik saygımızı ve güvenimizi artırmak, 

• Mesleki gelişime ulaşmak. 

 

Araştırmalar, zamanımızın yaklaşık% 70'inin, çoğunluğu dinlemeye adanmış iletişime 
bağlı olduğunu gösteriyor. 

BASKI ALTINDA ÇALIŞABİLME YETENEĞİ 

Baskı altında çalışma yeteneği günümüz dünyasında büyük önem taşımaktadır. 
Küreselleşen çağda, yaşamın hızı o kadar hızlı ve talepkar ki, baskı altında çalışma 
becerileri olmadan, hem kişisel hem de profesyonel yaşamda başarısız olmaya 
mahkûmuz. 

Baskı, zaman ve kaynak kısıtlamalarından hedeflerimize ulaşmak için yeterli bilgi 
birikimine, öngörülemeyen sorunlara, olaylara kadar çeşitli şekillerde anlaşılabilir. 
Modern dünyanın karmaşıklığı, baskı altında çalışmanın karmaşık bir tanımını ve 
tezahürünü gerektirir. 

Ne olursa olsun, baskı altında çalışma yeteneğinin, üzerinde çalışmamız gereken en 
önemli becerilerden biri olduğunu söylemeye gerek yok, çünkü çeşitli istatistiklerin 
belirttiği gibi, stresli / endişeli / baskı altında, çeşitli derecelerde hissetme, çağdaş 
toplumun büyük çoğunluğu için ortak bir şeydir. 

Ne sıklıkla stres yaşadığınızı söylüyorsunuz? 

 Grafik 
kaynağı: https://www.jlt.com/eb/media-centre/press-releases/mental-health-aociety-day-survey-october-2017 
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YENİ DURUMLARA UYUM BECERİSİ 

Yeni durumlara ve değişime uyum sağlamak, günümüz dünyasında son derece 

karmaşık ve dinamik olan vazgeçilmez bir beceridir. Yaşamın hızı sürekli arttıkça, 

bazıları hayatlarımızı tamamen değiştirebilecek ve bize fayda sağlayabilecek daha yeni 

ve çoğu zaman beklenmedik durumlarla ve fırsatlarla karşı karşıya kalıyoruz. 

Değişime alışmak zor bir iş olabilir. Çoğu zaman, profesyonel veya kişisel yaşamda 

olsun, rahatlık alanımızı terk etmeyi zor buluyoruz. İşte 21. yüzyılda yeni durumlara ve 

değişime uyum sağlama yeteneğinin arzu edilen ve gerekli olduğu birkaç neden: 

 

• Kişisel ve mesleki gelişim ve gelişme, 

• Yaşamın her alanında esneklik ve iyileştirmeler, 

• Yaşam değerlerinin güçlendirilmesi, 

• Fırsatlar ve yeni başlangıçlar, 

• Kişisel ve mesleki memnuniyet. 

İLETİŞİM BECERİSİ 

İletişim, kişisel ve mesleki bağlamda sosyal yaşamın en temel yönlerinden biridir ve 
etkili iletişim kuşkusuz sahip olduğumuz en önemli yaşam becerisidir. 

Neden iletişim kuruyoruz? Örneğin: 

• Mesaj gönderme ve alma, 

• Bilgi ve anlamları paylaşmak, 

• Yorum Yapma, 

• Sorular sorma, 

• Hızlı istek ve ihtiyaçlar, 

• Sosyal ilişkiler geliştirmek. 

“İletişim” kelimesinin kendisi “ortak yapmak” anlamına gelen Latince kök kelimeden 
gelir. Bu düşünce çizgisini takip ederek iletişim kurmak, anlayışımızı ve bilgimizi 
ortaklaştırmakla ilgilidir; her şey yeterince kolay görünen ortaklığı paylaşmakla ilgilidir. 
Bununla birlikte, etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisinin, özellikle sayısız farklı 
iletişim aracı ve platformunun bulunduğu çağdaş dünyada ustalaşması zordur. Dijital 
alanda ve teknolojide gittikçe daha fazla egemen olan dinamik dünyada, iletişim 
yeteneği, daha fazla olmasa bile, her zamanki gibi önemlidir. 

İletişim sürecinin kendisi oldukça karmaşık ve çok yönlüdür. Sürecin basitleştirilmiş bir 
modeli aşağıda sunulmuştur. İletişim süreci, gönderen tarafından gönderilen mesajı 
içerir ve alıcının aldığı mesaj. İdeal iletişimde, alıcı tarafından kodu çözülen mesaj, 
gönderen tarafından kodlanan mesajla özdeştir. Etkili iletişimin başarmak için uğraştığı 
şey budur ve iletişim yeteneğimizi arttırmak neden bu kadar zor ama önemlidir. 
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İLETİŞİM SÜRECİNİN BİR MODELİ 

 

Grafik kaynağı: https://cdn.britannica.com/35/93835-036-8A32DC08.gif 
 
ETKİLİ PROBLEM ÇÖZME 

İnsanlar, sistemlerinde veya tutumlarında değişiklik yapma çağrısında bulunmaya 
zorlayan birçok durumla karşılaşırlar, sorunlara çözüm bulma konusunda etkili gibi 
görünürler. Aslında, herhangi bir sorun olduğunda nereye bakacaklarını bilirler. 

Problem çözme ve karar verme. Bunun işimizin kritik bir unsuru olduğunu biliyoruz, 
ancak bunu etkili bir şekilde nasıl yapacağımızı biliyor muyuz? İnsanlar bir sorunla 
karşılaştıklarında üç şey yapma eğilimindedirler: korkarlar veya rahatsız olurlar ve 
giderler; bir cevap bulmaları gerektiğini düşünürler ve doğru cevap olmalıdır ve 
suçlanacak birini ararlar. Bir sorunla karşılaşmak bir sorun haline gelir. 

Bir sorunu bir sorun olarak görme eğilimimizin iki nedeni vardır: çözülmesi gerekir ve 
en iyi çözümü nasıl bulacağımızdan emin değiliz ve muhtemelen en iyi çözümün ne 
olduğu konusunda çatışmalar olacaktır. Çoğumuz "çatışmaya karşı" olma eğilimindeyiz. 
Çatışma ile başa çıkmak konusunda rahat hissetmiyoruz ve kötü bir şey olacağı hissine 
sahip olma eğilimindeyiz. İyi bir problem çözme sürecinin amacı, bizi ve 
organizasyonumuzu daha "çatışmaya dost" ve "çatışmaya uygun" hale getirmektir. 

İŞ VE AİLEYİ DENGELEMEK 

Çalışanın mesai saatlerinden sonra ailesiyle birlikte rahatlayabileceği günler geride 
kaldı. Artık teknolojideki değişiklikleri benimsemeyi ve çalışmalarını dengelemek için de 
kullanmaları durumunda ailelerine de bakabilirler. İş ve aile arasındaki ince çizgi 
korunur. İş ve evi dengelemek kolay değildir, ancak bunu ne kadar iyi yönettiğiniz, 
ailenizle olan ilişkinizde önemli bir fark yaratabilir. 
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İş ve aile hayatı arasındaki çatışma, çalışan yetişkinler için en yaygın stres 
kaynaklarından biridir. Yaşadığımız üretkenlik odaklı bu toplumda giderek daha fazla 
insan hem evde hem de işyerinde rollerini yeterince yerine getirmekte zorlanıyor. Çoğu 
zaman, işçiler kariyerleri ve aileleri arasında bir denge noktası bulamazlar - her zaman 
diğerinden daha öncelikli olan bir tane vardır. Bu davranış bir dizi işlevsiz sonuçla 
ilişkilidir - gerilmiş ailevi ilişkiler, işteki verimsizlik ve zayıf fiziksel ve zihinsel sağlıktır. 

UYUM 

İşyerindeki esnek faaliyetler meslektaşlar ve yönetici ile daha iyi iletişim kurulmasını 
sağlar. Sizi yeni fikirlere ve etkinliklere açık hale getiriyorlar. Daha kolay bilgi 
edinilmesini ve yeni çözümlerin uygulanmasını sağlar. 

İLETİŞİM 

İLETİŞİMİN ELEMENTLERİ 

İletişim, kodlanmış bir mesajın vericiden iletilmesidir, mesajın kodunu çözen ve 
şifrelenmiş sırada bir yanıt veren bir alıcıya bir iletişim kanalı, böylece verici bir alıcı 
haline gelir. İletişim unsurları; mesaj, iletişim kanalı, iletişim ortamı, kültürel kimliktir. 
İyi iletişim için muhatabın tarafımızdan iletilen mesaja yanıtını beklemek her zaman 
önemlidir. Bu iletişim şekli, iletişim kurduğumuz iletişimin kendileriyle ne iletişim 
kurmaya çalıştığımızı ne ölçüde anladığını anlamamıza izin verir ve mesajımızın tam 
olarak anlaşılmadığını fark edersek, sonunda formda aynı mesajı bir diğerinin altına 
göndeririz , bu sefer cevabı da bekleriz. 
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İLETİŞİMİN SEVİYELERİ 

Herhangi bir kişi, kendisi ve çevresindeki dünya hakkında bilgi topladığı çoklu seviyelere 
sahip olarak kabul edilebilir: açık seviye, gizli seviye, kör seviye, bilinmeyen seviye. 

Açık alan, içeriğinin farkında olduğumuz ve başkalarına açıklamak istediğimiz alandır: 
anılar, ortak bilgi. 

Gizli alan, içeriğinin farkında olduğumuz, ancak kasten başkalarına açıklamak 
istemediğimiz alan: duygular, tepkiler, antisosyal olarak gördüğümüz dürtüler, kendi 
standartlarımıza veya grubunkilere göre başka şekilde davrandığımız olaylar. 

Kör Bölge, içeriğinin farkında olmadığımız, ancak bizim bir parçamız olan ve 
başkalarının görebildiği, sadece "kör "üz: bizimki olarak tanımadığımız duygular ve 
özellikler. 

Bilinmeyen alan, ne biz ne de diğerlerinin farkında olmadığı verileri içeren alandır: 
kuvvetle bastırılmış duygular, eğilimler ve dürtüler, potansiyel olarak tamamen 
bilinmeyen yetenekler, sadece kritik, özel durumlarda ortaya çıkan karakteristik 
reaksiyonlar, "kıyafetler" veya "gölgeler" şüphelenmediğimiz veya farkında 
olmadığımız yetenekler. 

İletişim kurduğumuz kişilerle benzer deneyimler yaşadığımızda konuşmak bizim için 
çok kolay. Bu nedenle, bazen belirli şeyleri söyleme konusunda daha özgür 
hissediyoruz, bazen de kendimiz hakkında bildiğimiz bazı şeyleri başkalarıyla paylaşmak 
istemeden kendimize saklamanın daha iyi olduğu izlenimine sahibiz. Ve bazen basit 
davranışımız, göklerde kelimelerde söylemediklerimizi anlamalarını sağlar. 

İLETİŞİM TİPLERİ 

Muhatapların her birinin iletişim düzeyine bağlı olarak, bu seviyeleri birleştirerek dört 
iletişim türümüz vardır. 

Açık iletişim - muhatapların açık alanları arasında iletişim kurulduğunda. Bu iletişim 
optimal ve etkilidir. 

İstemsiz iletişim - muhataplardan birinin açık alanı ile diğerinin kör alanı arasındaki 
iletişimdir, bu nedenle bir kişi hakkında aldığımız mesaj iletişimin niyetidir. Bilgi, 
muhatabın kişiliğinin bir bölümünü ortaya çıkarır; Öte yandan, bilgi geribildirim yoluyla 
kullanılabilir, örneğin: davranış değişikliği, rehberlik ve danışmanlık için. 

Kasıtlı iletişim - muhataplardan birinin gizli alanından diğerinin açık alanına olan 
iletişimdir ve bu iletişim karşılıklıdır. Hakkımızda genellikle gizlediğimiz bir şeyi kasten 
açığa çıkardığımızda bulunur. Bu düzeyde, kendine maruz kalma ve talep ve geri 
bildirim süreci, sağlıklı ve üretken iletişim ilişkilerinin oluşumu ve gelişimi için çok 
önemli süreçlerdir. 

Bilinmeyen iletişim veya "bulaşma" yoluyla iletişim - muhatapların her birinin 
bilinmeyen alanları arasındaki bir iletişimdir ve duygusal düzeyde iletişim kurduğu için 
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"bulaşma" olarak adlandırılır. Kişi, farkında olmadan veya kasten yapmadan diğer 
kişinin duygu ve davranışlarını etkiler. 

Arkadaş grubumuzda veya yeni arkadaşlar edinirken bile, başkalarının bizimkine benzer 
deneyimler yaşadıklarını fark ettiğimizde, kendimizi daha iyi hissediyoruz ve açık 
iletişimi birleştiriyoruz. Bu nedenle, bize ve daha önce hiç söylemediğimiz olayları 
anlatmamız çok daha kolay çünkü tam olarak bu takım tarafından tamamen 
anlaşıldığımızı hissediyoruz. 

İLETİŞİMİ SONLANDIRAN ELEMENTLER 

Etkili bir iletişim kurabilmek için muhataplarınıza eşit olarak saygı duymanız, karar 
verme, karar alma ve takdir etme hakkınıza saygı duymanız gerekir ve onları 
zayıflatmaz veya sabote etmezsiniz, değer ve deneyiminize 
saygı gösterirsiniz. 

Bir iletişimi kesintiye uğratabilecek unsurlar arasında şu 
unsurlar bulunabilir: düzen, iktidarın diğeri üzerinde 
kullanımı, manipülasyon amaçlı takdir, açıklama yapmadan 
emir verme, yapıcı olmayan eleştiri veya konunun kasıtlı 
değişimi. 

Çalışma ekibinde veya bir grup arkadaş olsak da, sık sık 
eleştirilmeleri veya dikkate alınmamaları halinde 
görüşlerimizi ifade etmekten çekinmeyin. Görüşlerimiz 
yanlış anlaşılır ve hatta bize karşı kolayca kullanılırsa 
marjinalleşiriz. 

İLETİŞİM YOLLARI: DİL 

Genel olarak konuşulan sözlü dilin yaklaşık % 7'sini, tonlama ve ses çekimiyle verilen 
sözel dilin % 38'ini ve vücut duruşu, jest, yüz ifadesi tarafından verilen sözel olmayan 
dillerin yaklaşık % 55'ini koruduğumuz bilinmektedir. Başka deyişle Meta iletişimi.. 
Bilindiği gibi: vücudumuz yalan söylemez, bu nedenle iletişim kurduğumuz kişilerin 
bedensel özelliklerini ve jestlerini yakından takip edebiliriz ve bu şekilde bize iletilen 
şeyin muhatabımız ne düşünüyor ile tutarlı olup olmadığını daha iyi anlayabiliriz. 

YARATICI İLİŞKİDE İLETİŞİM 

Yaşamlarımızda yaratıcı ve etkili bir ilişki kurmayı başarmak için muhataplarımızla belirli 
bir düzeyde iletişim kurmak gerekir. Bu nedenle, taleplerimizde özgürce ifade 
edildiklerini, nasıl soru sormak gerektiğini bilmek gerekir, çünkü diğerleri cevap 
vermekte özgürdürler, istemek ve istemek arasındaki farkı olgun bir şekilde yaparlar. 
Koşulsuz olarak, başka bir beklenti olmadan bizi başkalarının hizmetine sunmayı, nasıl 
teklif edeceğinizi bilmek önemlidir, aksi takdirde sadece bir değişimdir. Bize nasıl 
ulaşacağımızı, minnettarlıklarımızın gelmesine izin verelim, başkalarının reddetmelerini 
veya işlerini, sonunda diskalifiye olma korkumuzu veya tanınmamız gereken ihtiyaçları 
kabul edelim. Kendimize farklı poz vermeyi reddetme, hayır dememe, bu farkı kendi 
olma özgürlüğünde kabul etme yeteneğine sahip olalım. Bunu kendimize söyleyerek 
olumlu şekilde yapabiliriz: Kendimi tanımlayabiliyorum, diğer kişinin onayından 
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vazgeçebiliyorum ya da ötekini cezalandırdığım için hayal kırıklığına uğramamayı 
reddedebiliyorum. Bize nasıl ulaşacağımızı, minnettarlıklarımızın gelmesine izin 
verelim, başkalarının reddetmelerini veya işlerini, sonunda diskalifiye olma korkumuzu 
veya tanınmamız gereken ihtiyaçları kabul edelim. Kendimizde, reddetme, hayır deme, 
farklı poz verme, bu farkı kendi olma özgürlüğünde kabul etme yeteneğine sahip 
olalım. Bunu kendimize söyleyerek olumlu şekilde yapabiliriz: Kendimi 
tanımlayabiliyorum, diğer kişinin onayından vazgeçebiliyorum ya da ötekini 
cezalandırdığım için hayal kırıklığına uğramayı reddedebiliyorum 

İLETİŞİMİN RENGİ 

İletişimdeki renkler hem gönderdiğimiz mesajda hem de muhatap olarak belirlenen 
duygu içinde önemli bir rol oynar. Tartışmalarda / toplantılarda katılımcıları, menşe 
ülkelerini, geleneklerini ve kültürlerini daima göz önünde bulundurun. Ayrıca, grafik 
iletişimde, sunumumuzla, göndermek istediğimiz mesajla neyi vurgulamak istediğimizi 
hesaba katmalıyız. Özellikle yabancı iş ortaklarıyla ya da yurt dışından arkadaşlarınızla 
yaptığınız toplantılarda, kültürel alışkanlıklarını giyinme tarzım ve onlarla buluşurken 
kullandıkları renkleri dikkate alınız. 

YARATICI DÜŞÜNME 

“Yaratıcı Düşünme” hakkında konuştuğumuzda, bireyin etkilendiği sosyal ve kültürel 
bağlamla ilgili bilgileri yapılandırma sürecinin sonucu olan yeni bir şey yaratma 
yeteneğinden bahsediyoruz.  

Yaratıcı düşünme, gönüllü ya da istemsiz olarak olayları yeniden düzenleyen ve sonuç 
olarak bu aktivitenin gerçekleştirildiği ortamda olumlu ya da olumsuz tepkiler yaratan 
zihinsel bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Aslında, yaratmak kelimesinin etimolojisini 
analiz edersek, Sanskrit kökünden geldiğini gözlemleyebiliriz: Sankrit kök Kar- anlamı; 
yapan: Kar-tr ise yaratıcıdır 'hiçlikten yapan'. 
Yaratıcı düşünme, mantıksal, doğrusal 
düşünmenin aksine, neden sonuç üzerine 
yapılandırılmıştır ve insanda doğuştan gelir. 
Psikolog Edward de Bono, yanal düşünmeyi, 
zihnin görünüşte gizli bağlantılarını araştırmak 
için bir yöntem olarak düşünülen dikey 
düşünmeyle karşılaştırır. Yaratıcı düşünceden 
bahseden bir başka akademisyen, "farklı 
düşünme ' terimini tanıtan Guildford (1967), 
tek bir doğru cevap vermeyen, bir soruna bir 
dizi olası çözüm üretme yeteneği olarak 
tanımlamıştır. 

Guildford, bu düşünme biçimini ayırt eden 
yönleri tanımladı: akıcılık, esneklik, özgünlük, 
özen, değerlendirme. Bu yetkinlik, problemin 
tek bir doğrudan çözümünü aramaksızın, bir problemi birkaç bakış açısından analiz 
etmenize ve olağandışı ilişkiler yoluyla kararlar almanıza, olağan düşünce kalıplarını 
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kırmanıza izin verir. Matematikçi Poincaré şöyle yazdı: "Yaratıcılık, var olan öğeleri 
faydalı yeni bağlantılarla birleştirmektir"; böylece kriterleri tekrar tanıttı ve faydalıydı. 

Poincaré'den ilham alan Wallas, sürecin 4 aşamasını belirledi: 

• hazırlık: ilgili bilgilerin toplanması ve seçimi, sorun analizi, olası çözümlerin 
araştırılması. 
• inkübasyon: mevcut materyalin zihinsel olarak işlenmesi, yeni bir anlam 
oluşturabilecek bir düzen aranması. 
• aydınlatma veya içgörü: Aklın bilinçli bölümünde yeni bir fikir ortaya çıkar. 
Sezgi aniden ortaya çıkar, ancak sadece önceki aşama sayesinde. Henri 
Poincaré otobüse binerken karmaşık bir matematik problemini çözdüğünü ve 
bunu düşünmediğini söylüyor. 
• doğrulama: yeni bir fikir, bir çözüm, bir sezgi resmileştirilmeden önce test 
edilmeli ve doğrulanmalıdır. 

Sonuç olarak, bu düşünce biçimi, referans örüntüleri ve modellerini (bunlar da dikkate 
alınsa bile) kırmamıza, yeni bir şey sunmamıza olanak tanır; dünyayı farklı şekillerde 
algılamamızı ve görünüşte ilgisiz olaylar arasında bağlantı yaratmak ve çözümler 
üretmek için yeni gizli kalıpları keşfetmemizi sağlıyor. 

FANTAZİ 

Fantezi, insan zihninin görüntüleri oluşturmanıza ve izlemenize ya da deneyimleriniz 
tarafından sağlanan verileri özgürce yeniden çalışmanıza ve yeniden üretmenize izin 
veren bir fakültedir. 

Fantezi, "Yaratıcı Düşünme" becerisinin bir alt yeterliliğidir. Fantezi ve yaratıcılık 
arasında ayrım yapmak genellikle zordur. Ancak bu terimler farklı zihinsel süreçleri 
gösterir. 

Yaratıcı düşünme, fanteziden daha karmaşık bir yapıya sahiptir, çünkü mantıksal-
rasyonel, sezgisel, yaratıcı düşünmenin bir kombinasyonundan oluşur, bu da sorunlu 
durumlara yanıt olarak geniş bir çözüm repertuvarı üretebilir. 

Daha önce yazıldığı gibi, "Yaratıcılık, mevcut unsurları yararlı olan yeni bağlantılarla 
birleştirmektir" (Poincaré); bu nedenle kriterlere tekrar atıfta bulunulur ve faydalıdır. 

Öte yandan fantezi, mutlaka görünür veya "yararlı" bir şey üretmez, ancak esas olarak 
somut ve görünür olmayanların dünyasına atıfta bulunur gibi görünmektedir. 

Buna rağmen, planlanan ve yaratılan bazı olaylar birinin fantezisindeki ilk “biçimini” 
elde ettiğinde fantezi bir gerçeklik değeri kazanacaktı. 

İnsanın hayal gücü bu nedenle gerçekliğin ve çevrenin somut inşaat sürecinin ön 
aracıdır. 

Dolayısıyla fantezi ve yaratıcılık arasında sürekli bir bağlantı vardır. 

Fantezi, şeylerin gerçekliği ile ilgili olarak gerçek dışı ve uyumsuz olan her şey olarak 
düşünülmemeli, bunun yerine gerçeklikle ilgili yeni birleşik mantıklar oluşturmanıza izin 
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veren, bu nedenle de biçimlendirici ve öğrenme deneyimlerine dayanan bir kapasite, 
bilinen verilerin yeniden yapılandırılması olarak düşünülmelidir.. 

ORİJİNALLİK 

Özgünlük, benzersiz ve nadir bir şey yaratmak amacıyla farklı olasılıkları keşfedip 
geliştirerek sorunları anlamamıza ve bunlarla başa çıkmamıza olanak tanıyan bir 
beceridir. Aslında, orijinal kişi diğerlerinden ayrılır ve yeni fikirlere sahip olmak için 
doğrudan deneyimin ve bilinenlerin ötesine geçen "konfor bölgesini" terk eder. 
Özgünlük, yaratıcı düşüncenin bir alt bileşeni olarak, bağımsız düşünceyi veya yapıcı 
hayal gücünü kullanır. 

UYGULAMA 

Uygulama terimi, belirli bir hedefe ulaşmak amacıyla bir modelin, planın, yöntemin 
veya fikrin gerçekleştirilmesini, başarılmasını, yürütülmesini veya uygulanmasını 

belirtir. 

Yaratıcı düşünme çalışması genellikle uygulama 
ile ilişkilidir, çünkü yaratıcılık söz konusu 
olduğunda, fikrin yürütülmesine de dikkat 
etmek gerekir. 

Uygulama süreci, önceden yapılanlara daha 
fazla katkıda bulunmaya, yeni unsurları 
"genişletmeye" ve iyileştirmeler üretmeye 
olanak sağlar. Bu cümle, bu eylemin bir şeyin 
gerçekten gerçekleşmesi için bazı ön düşünceler 
ve eylemler gerektirdiğini ima eder. 

Bir fikri, yöntemi veya eylemi uygulamak için önce belirli bir problem tanımlanmalı, 
verilen görevi anlamalı ve farkında olmalı, problemi analiz etmeli, problemin kaynağını 
ve projede eksik olanı bulmalı, yeni bir yöntem bulmalıdır. Sonuçları değerlendirmek ve 
uygulanan bir sistemin başarısını veya başarısızlığını değerlendirmek, bir iş planlamak 
ve uygulama durumunu doğrulamak için bir plan geliştirmek ve son olarak bir fikri 
referans çerçevesi belirlenmelidir. 

RİSK ARZUSU 

Kişide bulunan bazı özellikler yaratıcılığı destekleyen unsurlardır. Tespit edilen çoklu 
unsurlar arasında, önyargılardan kurtulmaya ve yenilikleri aramayı kolaylaştırabilecek 
risk eğilimi de vardır. 

Yaratıcı eylem, mevcut zihinsel kalıpların yıkılması ve riske doğru eğilen ile başlar, 
genellikle çok katı kısıtlamalara karşı çıkar ve kesin olanı "istikrarı" riske atar. 

Risk iştahı, iş bağlamlarında değer yaratabilecek bir beceridir: bu beceri, potansiyel 
sorunları veya tehditleri tahmin etmeye ve karmaşık durumları çözebilecek stratejiyi 
planlamaya yardımcı olur. Risk iştahı günlük karar verme sürecinin bir parçasıdır ve 
stratejinin oluşturulması ve uygulanmasının ayrılmaz bir parçasıdır. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların  
görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan  

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz." 
 

17 

Gerçekten de, etkili risk iştahı, riskleri dengelemek ve problemleri çözmek için temel 
itici güç olarak ödüllendirmek için karar verme mekanizmasını geliştirir. 

Dahası, bu yeteneğe sahip olan kişi genellikle sorumluluk alan bir kişidir. 

FİKİRLERİN BAĞLANTILARINI OLUŞTURMA YETENEĞİ 

Yaratıcı, yenilikçi ve özgün bir şey yaratmak için genellikle farklı insanlardan gelen 
fikirleri ilişkilendirmek veya deneyimleri, bilgileri yeni bir şeyle birleştirmek gerekir. 

Aslında, Mednik'e göre, yeni (yaratıcı) bir fikir veya onun yeniden işlenmesi, beyinde 
kayıtlı olan izlenimlerin hafızası, uyarımlar ve öğrenilen bilgiler gibi birbirine bağlanan 
dernekler dizisinden oluşacaktı. Bu nedenle, bir problemi çözmek ve yenilikçi ve orijinal 
kombinasyonlar oluşturmak için, en önemli bilgileri seçmek, bilgiyi, hatta görünüşte 
uzlaşmaz bilgileri bile bağlamak ve son olarak daha önce öğrenilen bilgilerle 
ilişkilendirmek gerekir. 

Geçmiş deneyimler ve yeni bilgiler arasındaki bağlantı yoluyla, yaratıcı bir çözüme yol 
açacak fikirler arasında bir bağlantı süreci gerçekleşebilir. 

Fikirler arasında bağlantı kurma yeteneği, aynı zamanda arabuluculuk becerilerini de 
ima eder. Gerçekten, herkesin söylediklerini hesaba katmadan 2 kişilik fikirleri 
bağlamak mümkün olmazdı. 

Son olarak, fikir bağlantıları oluşturma yeteneği iyi bir öz farkındalık ve yapıcı bir 
şekilde kararlar verme, olası seçenekleri değerlendirme, yapılan seçimlerin sonuçlarını 
ve sorumluluğunu tartma ve üstlenmeyi ifade eder.. 

KALIPLARI KIRMA BECERİSİ 

Kalıpları kırma yeteneği, "yaratıcı düşünme" nin özelliklerinden biridir. DeBono, bu 
yeteneği alışılmışın dışında ve görünüşte mantıksız yöntemlerle sorunları çözme 
yeteneği olarak tanımladı.  

Bu yetenek, sağlamlaştırılmış yöntemleri, rutinleri ve kuralları işlevsel veya güven verici 
görünseler bile bir araya getirdikleri ve dolayısıyla kesin oldukları için sorgulamanızı 
sağlar.  

Zihinsel aktiviteler normalde, önceden tanımlanmış düşünce yollarını belirleyen ve 
mantık ve muhakeme (doğrusal düşünme) temelinde neden-sonuç stratejilerini 
kullanan düşünce kalıpları ve referans sistemleri tarafından düzenlenir. Öte yandan, 
farklı kategoriler ve alanlar birbirine karıştığında, zihinsel olarak farklı seviyelerde 
çalışırsınız, kurallardan uzaklaşırsınız, tipik, tam olarak, bir düşünce biçimi olan yaratıcı 
düşüncenin öngörülemeyen, yaratıcı çözümlerini üretebilirsiniz. Önceden okunmamış 
hipotezler aracılığıyla bunları okumayan gerçekleri analiz eder. Kalıpları kırmanın, yeni 
ve orijinal bir şey üretmek için tek amacı yoktur, ancak sistemlerin katı işleyişinin 
üstesinden gelmek demek, kavramları ve algıları değiştirmek, bakış açısı değişimini 
desteklemek ve diğer stratejileri geliştirmektir.  

Tahmin edebileceğiniz gibi, kutudan çıkmak birden fazla zorluk ve direnç içerir. 
Bununla birlikte, çevrenin uyaranlarını yakalayarak, bakış açılarını değiştirerek, yeni 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların  
görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan  

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz." 
 

18 

durumları deneyerek ve deneyerek, sezgi yoluyla çözümleri tanımlayarak, bilgi alanı ve 
geleneksel-lineer mantık dışında bunu yapmak mümkündür. 

. 

TAKIM ÇALIŞMASI 

Takım çalışması, işle ilgili bir hedefe ulaşmak için bir grup insanla işbirliği içinde çalışma 
süreci olarak tanımlanabilir. Bir iş birimi ya da bölüm gibi resmi bir ekip ya da geçici bir 
projede birlikte çalışan, aynı şirkete ait olsun ya da olmasın, multidisipliner bir grup gibi 
gayri resmi bir ekip olabilir. Çeşitli meslek gruplarındaki ve seviyelerindeki insanları 
içerebilir. En önemli nokta, bu yeterliliğin kişinin eşit bir ekip üyesi veya akran olduğu, 
gruptaki diğer üyelere göre daha fazla yetki veya sorumluluğa sahip olmadığı durumları 
ifade etmesidir. 

EMPATİ 

Empatik insanlar iş tekliflerinde en zorlu yetkinliklerden bazıları için doğal bir yatkınlığa 
sahiptir: takım çalışması, liderlik becerileri, müzakere becerileri ve müşteri hizmetleri 
gibi. 

Empati, birisiyle özdeşleşme ve duygularını paylaşma yeteneğidir. Diğer doğuştan gelen 
kapasiteler meydana geldikçe, bazıları onu daha fazla geliştirir, bazıları da çok fazla 
geliştirmez ve geliştirmek her zaman mümkündür. 

Empati geliştirmek için bazı ipuçları: 

• Birlikte çalıştığınız kişileri tanımak için zaman ayırın: ortak toplantı yerlerinde 
sohbet başlatın veya izleyin. 

• Meslektaşlarınızın hayatında neler olduğunu takip edin: Meslektaşlarınızın 
kişisel yaşamı hakkında biraz bilgi sahibi olmak (evlilikler, çocuklar, boşanmalar) 
birbiriniz hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olmanızı ve sunulacak işe nasıl 
tepki vereceğinizi bilmenizi sağlar . 

• Kendinizi partnerinizin yerine koyun: İş yerinde birçok yanlış anlama, kötü 
yanıtlar, ses tonları vb.İle hoş olmayan durumlara neden olan meslektaşlarınızla 
empati kurmamamızdan meydana gelir. 

• Kendinize bir başkasının işini kolaylaştırabilecek bir iyilik yapın: Bu şekilde sizi 
bağlayabilir ve muhtemelen gelecekte size geri verilecektir. 

AKTİF DİNLEME 

Dinleme, sahip olabileceğiniz en önemli becerilerden biridir. Ne kadar iyi dinlediğinizin 
iş verimliliğiniz ve diğerleriyle olan ilişkilerinizin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi 
vardır. Örneğin: 

• Bilgi almak için dinliyoruz. 
• Anlamak için dinleriz. 
• Zevk için dinleriz. 
•Öğrenmek için dinliyoruz. 
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Yaptığımız tüm dinlemeler göz önüne alındığında, bu konuda iyi olacağımızı 
düşünürdünüz! Aslında, çoğumuz değiliz ve araştırmalar, Edgar Dale'in Deneyim Konisi 
tarafından açıklandığı gibi, duyduklarımızın sadece yüzde 25 ila yüzde 50'sini 
hatırladığımızı gösteriyor. Bu, patronunuzla, iş arkadaşlarınızla, müşterilerinizle veya 
eşinizle 10 dakika konuştuğunuzda, konuşmanın yarısından daha azına dikkat ettikleri 
anlamına gelir. 

Geri çevirin ve yol tarifleri alırken veya bilgi sunulduğunda, tüm mesajı da 
duymadığınızı gösterir. Önemli parçaların yüzde 25-50'nin de yakalanmasını 
umuyorsunuz, ya da değilse? 

Açıkçası, dinleme, hepimizin geliştirmekten faydalanabileceğimiz bir beceridir. Daha iyi 
bir dinleyici olarak, verimliliğinizi ve etkileme, ikna etme ve müzakere etme 
yeteneğinizi artırabilirsiniz. Dahası, çatışma ve yanlış anlamalardan kaçınacaksınız. 
Bunların hepsi işyeri başarısı için gereklidir! 

Rogers ve Farson aktif olarak dinlemenin üç yolunu tanımladılar: 

• Duyduklarınızın gerçek anlamını bulun. Hem kelimeleri hem de arkasındaki 

duyguları anlamaya çalışın. 

• Metinlere değil duygulara yanıt verin. Genellikle gerçek mesaj, mesajı oluşturan 

kelimeler değil, duygudur. Bu durumlarda, metni unutun ve duygulara cevap 

verin. 

• Dinlemekten daha fazlasını yapın. İletişimin çoğu sözel değildir, bu yüzden 

dikkatli olun. 

İşte FBI'ın özel ajanlarını öğrettiği aktif dinleme tekniklerinden bazıları: 
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•  Yargılama. Belki de en zoru en gerekli olanıdır: diğer kişiyi yargılamadan 
dinleme veya sonuç çıkarma. Bir yargıç gibi düşündüğünüz veya davrandığınız 
anda, dinleyici olarak yararlılığınızı kaybedersiniz. 

• Tavsiye vermeyin. İpuçları her zaman bizim olması gerekmeyen bir bağlama 
dayanmaktadır. Hala kesinlikle harika bir fikriniz olduğunu düşünüyorsanız, en 
tavsiye edilen şey muhatabınızdan izin istemektir: "Bununla ilgili görüşlerimi 
duymak ister misiniz?" 

• Yalnızca gerekli olduğunda konuşmayı kesin. Birisi ara verdiğinde, aşağıdaki 
mesajları gönderiyor: 

•  Söyleyeceklerim sizinkinden daha önemli. 

•  Bu bir konuşma değil; bu bir tartışma ve kazanmak istiyorum. 

•  Düşüncelerinizin ayrıntılarını duymak istemiyorum. 

• Hatırladığınız ayrıntılara bakın. Önceki konuşmalardan ayrıntıları hatırlamakta 
genellikle kötüyüz. Bununla birlikte, birini hatırlar ve konuşma sırasında 
söyleyebilirseniz, ne kadar küçük olursa olsun, çok ilginç bir etki elde edersiniz. 

• Gerektiğinde konuşmayı yeniden yönlendirin. Konuşmaların başka bir yere 
gitmesi genellikle kaçınılmazdır. Bir soru muhatabınızın size söylemek istediği 
şeyle ilgisi olmayan bir yöne yöneldiğinde, konuşmayı kökenine geri 
yönlendirmek aktif bir dinleyici olarak sizin sorumluluğunuzdadır. 

• Az önce duyduklarınızı tekrarlayın. Dinlediğinizi ve böylece diğer kişiyi 
konuşmaya devam etmek için daha motive hale getirmenin çok basit bir yolu, 
katılıp katılmamanıza veya katılmamanıza bakılmaksızın, zaman zaman 
söylediklerini tekrarlamaktır. 

• Duygusal olarak açılma duygularınızı yansıtır. Kendinizi sadece duyduğunuz şeyi 
tekrarlamakla sınırlamayın: diğer kişinin hissedebileceği duygular açısından 
yorumlamaya çalışmalısınız. Bunu yapmanın yolu basit.. Size söylediklerine bir 
duygu katmakla ilgilidir: “Öyleyse böyle bir şey olduğunda üzgün / mutlu / 
kızgın / vb. Hissediyor musunuz?” 

• Uygun sorularla daha fazla bilgi isteyin. Zaman zaman soru sormak, dikkatli 
olduğunuzu ve konuşmaya hakim olduğunuzu göstermenin başka bir yoludur. 

• Size az önce söylediklerinin sonuçlarını sorun. Bu, insanların sorunlarını kendi 
başlarına çözmelerini sağlamak için en güçlü tekniktir. Ve aynı zamanda en basit 
olanı, sadece söylediği şey olsaydı ne olacağını düşündüğünü sormanız gerekir. 

• Düşüncelerini ve duygularını netleştirmesine yardımcı olun. Muhatabınız 
durakladığında, duygularıyla ilgili Kapalı uçlu sorular sormak yerine açık uçlu 
sorularla düşüncelerini açıklığa kavuşturma fırsatını kullanabilirsiniz ("İşteki şu 
anki durumunuzda tam olarak neyle ilgileniyorsunuz?")  

• Pozitif takviyeler ve açık beden dili kullanın. Vücut duruşunu ve yüz ifadelerini 
yansıtmak, takdirle yapıldığı sürece duygusal durumlarda daha fazla empati 
yaratmaya hizmet eder. Aslında, eğer gerçekten dinliyorsanız, bunu bilinçsizce 
yapıyorsunuzdur. 

• Sessizliklere saygı gösterin. Mantıksal olarak aktif dinlemenin anahtarlarından 
biri dinlemektir, ancak sessizlik konusunda da rahat olmalısınız. Sessizlikler 
insanlara en doğru kelimeleri düşünmeleri ve bulmaları için zaman tanır, bu 
yüzden onları doğru  kullanın. 
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• Tipik hatalardan kaçının. Ayrıca, muhatabınızla iletişim ve duygusal bir 
bağlantıya engel olabilecek bazı hatalardan kaçınmanız önerilir: Aşkınlığı en aza 
indirin, küçümsemeyen ve merhametli bir tutum sürdürün, Diğer kişi için 
cümleleri bitirin, vb. 

• Son olarak, konuşmanın sonuçlarını özetleyin. Konuşulan her şeyi resmi hale 
getirmenin, durumu gevşetmenin ve daha büyük bir bağlılık yaratmanın iyi bir 
yolu, muhatabınızın daha önemli gördüğü unsurlar ve duygular dahil olmak 
üzere konuşmayı özetlemektir. 

LİDERLİK 

Liderlik bireyin sahip olduğu bir yetenek olarak düşünülebilir; bazı insanlar lider olarak 
doğarlar, bazıları ise bu özellik ve becerilerin bir kısmını kazanmak için son derece sıkı 
çalışmak zorundadır. Liderliği tanımlamak çok zor bir şeydir, ancak bazen diğerlerini 
iyileştirmeye motive etme ve her duruma uyum sağlama ve ayarlama yeteneğine sahip 
olma olarak tanımlanır. 

 Girişim, bir şeyi başlatanlar olarak tanımlanır ve genellikle iş açısından, ne yapacağını, 
ne zaman yapılacağını tamamen bağımsız olarak belirleyebilecek birini tanımlamak için 
kullanılır. İnisiyatifiniz yoksa lider olamayacağınıza inanılmaktadır. 

Liderlik ve inisiyatif son derece önemlidir ve bir şirkette uygulanır. Liderlik genellikle 
işletmenin 'lideri' tarafından yürütülür ve başkalarının çok çalışmaya devam etmenin 
bir yolunu veya nedenini bulmalarına yardımcı olur. Ancak, iş dünyasındaki herkes 
liderlik özelliklerini gösterebilir. Başkalarına yardım etmek, hatta bir iş arkadaşını işi 
daha hızlı halletmek için motive etmek gibi eylemler kendi başlarına bir liderlik 
eylemidir.  
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Liderlikte yetiştirilmesi için bazı ipuçları: 

• Örnekle rehberlik. Liderlerin hareket etmesi gerekir, sadece konuşmakla kalmaz. 
Çalışanlarınızın farklı tutum ve taahhütlere sahip olmalarını istiyorsanız, onlara 
sahip olduğunuzu ve uygulamanızı ilk gösteren siz olun. 

• Biraz alçakgönüllülük seni uzaklara götürür. Lider olmak ve patron olmak arasında 
büyük bir fark vardır. Her ikisi de sorumlu olmasına rağmen, bir lider spot ışığı 
paylaşıyor ve diğerlerine de kredi vermekte rahat. Büyük liderler duyulduklarından 
ve anlaşıldıklarından emin olurlar, ancak dinlemenin de önemli olduğunu bilirler. 

• Sınırlarını bil. En nazik ve en dikkatli liderin bile sınırları vardır. Onları kurun ve 
onlara savunun. Başkaları neyi tolere edemeyeceğinizi biliyorsa, daha az hayal 
kırıklığı olacaktır, bu karışıklığı önleyecektir. 

• Bir mentor bulun. En iyi liderler ne zaman yardıma ihtiyaç duyduklarını bilir ve 
nereden başvuracaklarını bilir. Kimse her şeyi bilemez, bu yüzden işler 
zorlaştığında size tavsiyede bulunmak için güvendiğiniz birini bulun. 

• Duygusal olarak farkında olun. Birçok kişi duyguları işten ayırmanızı tavsiye etse 
de, müzakereler insanlarla ilişkilerdir. Onları sürdürebilmek için, farklı bakış 
açılarına duyarlı olmak için duygusal olarak zeki olmanız gerekir. 

• Ortak liderlik hatalarından kaçının. Herkes yanlış, ama bazı hatalardan kaçınılabilir. 
Onları tekrarlamamak için, takıntısız olarak farkında olmalısınız. 

• Geçmişten ders çıkarmak. Geçmiş, yakın geçmiş veya geçmiş, başarılı iş modelleri 
ve büyük başarısızlıklarla doludur. Hayran olduğun insanları düşün ve kariyerlerini 
bir skandalla bitirenler için neyin yanlış gittiğini öğren. 

• Asla gelişmeyi bırakmayın. Büyük liderler sürekli öğreniyorlar. Her zaman üzerinde 
çalışabileceğiniz bir şey veya ustalaşmak için yeni bir yetenek olacaktır. Fikrinizi 
yeni fikirlere ve olasılıklara açık tuttuğunuzdan emin olun. 

SAYGI 

Saygı, etik ve ahlakın her alanda ve her zaman dayandığı temellerden biridir. 

Saygı, kibar ve nazik bir muamele gerektirir; Saygı, insan ilişkilerinin, toplumdaki 
yaşamın, ekip çalışmasının, kişilerarası ilişkinin özüdür. Saygı şeffaflığın garantisidir. 

Saygı bir güvenlik ve samimiyet atmosferi yaratır; Başkalarının sınırlamalarının kabul 
edilmesine ve başkalarının erdemlerinin tanınmasına izin verir. Suçlardan ve 
ironilerden kaçının; şiddetin kriter getirme aracı olmasına izin vermez. Saygı, her 
insanın özerkliğini bilir ve farklı olma hakkını kabul eder. 

Saygı güveni arttırır ve ikincisi şeffaflık ve iyi iletişimin garantisidir. Rahat çalışmanın ve 
kişi, şirket / organizasyon ve genel olarak toplum olarak büyümenin temel yönleridir. 

 

Saygı, başka bir bireyin yaptığını olduğu gibi kabullenmek ya da düşünmek anlamına 
gelmez, ancak kendi yaşama, düşünme, hareket etme tarzından dolayı, insanları kabul 
etmeyen, ayrımcı, rahatsız edici,  aşağılayıcı olmamak, en basitinden onlarla aynı 
düşüncede olmamaktır. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların  
görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez ve Komisyon, burada yer alan  

bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz." 
 

23 

 

Saygı ile ilgili en önemli dayanaklardan biri, saygı duyulmasının, saygı duymayı 
öğrenmenin gerekli olduğudur. Öğrenme yolu kendine saygı ile başlar ve buradan her 
meyve bağı içinde olan bütün meyvelere yansır. Bu nedenle, fiillerde zıt bir mesaj 
gösterildiğinde akranlardan, amirlerden veya astlardan saygı talep etmek de kabul 
edilemez. 

BAĞLILIK 

"Taahhüt", "Kuruluşun amaçlarını kendilerinin amacı gibi hissetmek" olarak 
tanımlanabilir. Ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine tamamen bağlı kararları 
destekleyin ve uygulayın. İş hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olan engelleri 
önleyin ve üstesinden gelin. Taahhüt hem kişisel hem de profesyonel taahhütlerini 
yerine getirmektir" 

Birçok kuruluş "Örgütün amaçlarını kendilerininki gibi hissetmek" anlamını 
karıştırmaktadır. Birçok şirket, taahhüdün pozisyondaki günlük kalış saatleri ile eşit 
orantılı olduğunu düşünürken, diğerleri önerilen herhangi bir kararı veya yaklaşımı 
sorgulamadan "her şeye her zaman evet" demekle eşit olduğunu düşünmektedir. 

Bizim düşüncemize göre "Örgütün amaçlarını kendilerinin amaçları gibi hissetmek" 
şirketin hedeflerini anlamak, saygı göstermek, varsaymak, savunmak ve mücadele 
etmekten ibarettir. 

Çalışma ekiplerinde bağlılığı teşvik etmek için bazı anahtarlar: 

• Her insanın zaten öyle olsa bile, yine de zamanını ve çabasını şirkete ayırmak 
istemesi için çalışın. Katılımcıları, değer kattığımızı, değer ithal ettiğimizi vb. 
hissetmeliyiz. 

• Her ekip üyesinin ne yapacakları, ne zaman, nasıl, ne zaman, ne için ne olacağı 
ve etkileşimde bulunacakları her zaman kime güveneceklerini bilmelerini 
sağlayınız. 

• Her ekip üyesinin motivasyonunu ve bir görevi daha keyifli yerine getirmek ve 
onları istediğimiz sonuçlara yönlendirmek için kullanılabilecek olası ihtiyaç ve 
ödülleri öğrenin. 

• "Ekibi tanımak", sizi en iyi sonuçlarla götürebilmek için şarttır. 

•  Sıraya geç. Her bireyin açık sınırlar, oyun kuralları, temel değerler ve şirketin ya 
da ekibin proje için çalışma şekline sahip olması gerektiğini unutmamalıyız, 
böylece çalışanlar onlarla rahat hissederler. Şirketin misyonu ve vizyonu ile ne 
kadar uyumlu olursak; bağlılık ta o kadar artar. 

• Hesap verebilirliği teşvik edin. Bağlılık, hepimiz ekip çalışmasında olduğumuz 
sürece sorumluluk ile ilişkilidir. Eğer biri başarısız olursa, hepimiz başarısız 
oluruz. Eğer biri uymazsa, zincir kırılır ve hepimiz kaybederiz. 

• Çabaları test edin, ilerleyin ve kutlayın. İş yerinde ilerleme kaydettiğimizi, daha 
az kaldığımızı, çok az kaldığımızı, bitirmeyi başardığımızı, bir başarı olduğunu 
bilmeliyiz... Ve nihai sonuç beklediğimiz gibi değilse ya da son müşteri bizi 
seçmiyorsa;  takımı destekliyor, öğreniyor ve devam ediyoruz.. 
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KARAR VERME 

Ekonomik modeller, seçim yaparken, kendileri için en iyi kararları verirken, toplumdaki 
tüm insanların rasyonel aktörler olduğunu varsayıyordu. Artık insanların irrasyonel 
olduklarını ve uzun vadeli refahları pahasına bile kısa vadeli kararlar verme eğiliminde 
olduklarını daha iyi anlıyoruz. 

Korku ve ego gibi duygular karar alıcıları harekete geçirir ve bu da şirketlerin 
davranışlarını etkiler. Kuruluşlar, stratejilerinin pazar bilgileri gibi verilere dayandığını 
düşünmek isteyebilir, ancak insanlar bu stratejilerin arkasındadır ve duygu her zaman 
bir faktördür. 

Belki de anahtar, duygularımızın karar verme sürecimizi nasıl etkilediğini anlamak ve bu 
da kuruluşların da yararlanabileceği bir şeydir. 

Bir kuruluşun sahip olabileceği en yararlı duygu belki de empatidir. En büyük marka 
hatalarından bazıları; kuruluşun izleyicileri için şaşırtıcı bir empati eksikliği göstermesi 
nedeniyle meydana geldi. 

Günümüzün yüksek denetimli ortamında markalar, empati turları nedeniyle giderek 
daha fazla cezalandırılıyor. Ancak müşteriler için empati, işletmelerin onlara nasıl daha 
iyi hizmet verileceğini anlamalarına da yardımcı olur. Duygunun örgütsel karar 
vermede bir yeri vardır: Anahtar, bu rolün tam olarak ne olduğunu anlamaktır. 

Daha fazla zaman ve enerji harcayarak karar verme 
yeteneği geliştirilmelidir. Günümüzde, iş endüstrisinde 
meydana gelen değişiklikler önceden kestirilemez, bu 
yüzden sizler bunu yönetmek için karar verme 
becerilerinizi geliştirmeye devam edersiniz. Doğru 
kararları almak için yeteneklerinizi zihinsel olarak 
geliştirmelisiniz. Kararlarınızı ve seçimlerinizi tam 
zamanında iletmeyi ertelediyseniz, hedefinize ulaşmanıza 
yardımcı olmaz. 

Karar verme terimi, düzenli uygulama ile geliştirilebilecek 
gerekli becerilerden biridir. İyi kararlar vermek şirketin 
artan satış ve kar oranını karşılamasını sağlayabilir. 
Örgütlerin ve çalışanlarının çoğu, bazı yanlış kararlar 
nedeniyle büyük stres nedeniyle acı çekiyor. Aşağıda, 
karar vermeyle ilgili olarak belirtilen kilit bileşenlerin 
listeleri verilmiştir..  
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Adımları izleyiniz: 

1. Sorunları iyice değerlendirin: Karar verme becerilerinin temel amacı sorunları etkili 
bir şekilde çözmektir. Karar vermeden önce liderlerin ve yöneticilerin zorlukları 
iyice tanımlamaları gerekir. Doğru soruları sorarak doğru çözümler bulabilirsiniz. 
Yanlış tanımlama yanlış kararla sonuçlanacak ve sorunların çeşitliliği artırılacaktır. 
İlk önce, korkuları, hedefleri, ilgiyi ve hedefleri analiz ederek çalışmaya başlamanız 
gerekir. Sorunlar ele alındıktan ve belirlendikten sonra, karar vericiler farklı bir 
şekilde düşünmeye başlayabilir. 

2. Doğru Çözümü Bulun: Bir karar verici olarak, siz yatırımcılar ve paydaşların 
karşılaştığı sorunları düşünmelisiniz. Kararınız, işletmenizle ilgili tüm insanlar için 
faydalı olmalıdır. Sorunu çözerken, ilgili bilgileri bulmak için daha fazla bilgi 
toplamanız gerekir. Çözümünü seçmek için birçok alternatifi düşünün. 

3. Alternatif Çözümleri Belirleyin: Tek bir cevap bile sorunlarınızı iyi bir şekilde 
çözmenize yardımcı olmaz. Analiz sürecinin tamamlanmasından sonra farklı bir yol 
bulmalısınız. Nihai kararlar yatırımcılar ve paydaşlar dahil tüm insanlar tarafından 
takdir edilmelidir. Sorunlarınızı etkili bir şekilde çözmek için çok çeşitli alternatif 
çözüm çeşitlerini öğrenin. 

4. Doğru Çözümü Seçin ve Dikkatle Devam Edin: İşinizle ilgili sorunlarınız için tam 
olarak uygun olan en iyi çözümü seçmelisiniz. İşletmenizin büyümesini ve verimlilik 
oranını artırmak için mümkün olan en iyi kararı verin. Karara varmadan önce, 
işinizin zorluklarına uygun olup olmadığını analiz etmelisiniz. Doğru karar almayı 
seçmek sorunları iyi bir şekilde çözebilir. 

5. Kararınıza Doğru Bir Test Yapın: Kararınızı uygulamaya başlamadan önce, bunu 
kendiniz yapmanız gerekir. Kararınızın sonucunun siz ve kuruluşunuz için iyi olup 
olmadığını analiz edin. Eğer hatalardan herhangi birini bulabilirseniz, düzeltmek 
için bir fırsatınız vardır. 

BAŞKALARI İLE ÇALIŞMA 

Başkalarıyla çalışmak, görevleri tamamlamak ve paylaşılan hedeflere ulaşmak için diğer 
insanlarla çatışmaları etkili bir şekilde etkileşim kurma, işbirliği yapma, işbirliği yapma 
ve yönetme yeteneğidir. Bu, başka biriyle çalışmayı veya küçük veya büyük insan 
gruplarında çalışmayı içerir. Diğer insanlarla birebir olarak ve bir ekibin parçası olarak 
çalışmak da dahil olmak üzere, işle ilgili görevleri yerine getirirken gruplar halinde etkili 
bir şekilde etkileşim kurmak için gerekli bilgi ve beceriler:   

• Başkalarıyla etkin bir şekilde çalışmak: İşyerindeki diğer insanlarla etkili bir 
şekilde çalışmak, grubun kültürünü, kurallarını ve değerlerini anlamak ve 
çalışmak; ortak planlama ve karar verme; müzakere ve uzlaşma; fikir ve fikirlerini 
ifade etmek ve farklı geçmişlere sahip insanlar da dahil olmak üzere başkalarının 
fikirlerine saygı göstermek; ve ne zaman liderlik rolü üstleneceğini bilmek ve ne 
zaman takım arayacaklarını bilmek de dahil olmak üzere roller açısından esnek 
olmaktır. " 
• Başkalarını Etkileyen Başkalarıyla Çalışma Yeterlilikleri 

• Durumun gerektirdiği şekilde yönlendirerek, koçluk yaparak ve temsilci 
seçerek başkalarını istenen sonuçları elde etmeye motive edin 

• Mesleki ilişkiler kurmanın önemini kavrayın 
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• İrtibat ve meslektaş ağlarını geliştirin 

• Kilit oyuncularla ilişki kurun 

• Güç ve sorumluluk devrederek başkalarını güçlendirin ve hesap verebilir 
olun 

• Başkalarından işbirliği ve bağlılık kazanın 

• Başkalarıyla Çalışma Yetkinlikleri 

• Başta astların olmak üzere başkalarının ihtiyaçlarını ve yeteneklerini 
tanımak 

• Adil ve eşit muamele edilmesi 

• Mesleki gelişim için fırsatlar sağlamak 

• Performansı tanıma ve ödüllendirme 

• Profesyonel ve kişisel durumlarda diğerlerini destekleyin ve onlara 
yardımcı olun 

• Doğru Takım Çalışması Ortamı Nasıl Oluşturulur? 

• Ortak bir amaç ve hedefiniz olsun. 

• Birbirinize güvenin. 

• Baştan itibaren rollerini netleştirin. 

• Açık ve etkili iletişim kurmak. 

• Fikir çeşitliliğini takdir edin. 

• Takım odağını dengeleyin. 

• Miras ilişkilerinden yararlanın. 

• Bir proje üzerinde başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız, sağlıklı işbirliğinin şu 
öğelerini not edin: 

• Ortak çalışma sürecinde ortakların rolleri hakkında net tanımlar 
ve anlaşmalar oluşturmak. 

• İletişimi ekipler arasında açık tutun, görevleri yerine getirmek için 
gerekli bilgileri asla saklamamak. 

• Proje veya görevleri tamamlamak için hedefler ve yöntemler 
konusunda fikir birliğine varmak. Tüm üyeler kabul edene kadar 
ilerlememek. 

• Tüm ortak çalışanların katkılarını tanımak ve bunlara saygı 
göstermek. Kredinin vadesi geldiğinde kredi vermek önemlidir. 

• Engelleri dikkatlice belirleyin ve sorunları ortaya çıktıklarında 
işbirliği içinde ele alın. Ekip çalışması her zaman önemlidir. 

• Grup hedeflerini, özellikle liderseniz, kişisel memnuniyet ve / 
veya takdirin üzerine yerleştirin. İstenen proje sonuçlarını ön plana 
çıkarmak çok önemlidir. İşbirliği bireysel hedeflerle ilgili değildir. 

• Yanlış adımlar için özür dilemeye ve başkalarını hatalar için 
affetmeye istekli olun. Kin tutmak veya diğer ekip üyelerinin çabalarını 
sabote etmek işbirliğini yok eder. 
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KENDİNE GÜVEN 

Girişkenlik, sosyal ve iletişim becerileri eğitiminde düzenli olarak değinilen bir 
beceridir. İddialı olmak, saldırgan veya pasif olarak 'yanlış' kabul etmeden, kendi veya 
başkalarının haklarını sakin ve olumlu bir şekilde ayakta tutabilmek anlamına gelir. 
İddialı bireyler, başkalarını rahatsız etmeden veya kendilerini üzmeden kendi fikirlerini 
anlayabilirler. Herkes zaman zaman pasif ve agresif bir şekilde hareket etse de, bu tür 
cevap verme yöntemleri genellikle kendine güven eksikliğinden kaynaklanır ve bu 
nedenle başkalarıyla etkileşimde bulunmanın uygun olmayan yoludur. 

 

Girişkenlik, duyguları, istekleri, istekleri ve arzuları uygun bir şekilde ifade edebilmekle 
ilgilidir ve önemli bir kişisel ve kişilerarası beceridir. Diğer insanlarla (evde veya iş 
yerinde, işverenler, müşteriler veya iş arkadaşları ile) tüm etkileşimlerinizde, atılganlık, 
kendi veya başkalarının haklarını baltalamadan kendinizi açık, açık ve makul bir şekilde 
ifade etmenize yardımcı olabilir. 

Girişkenlik, bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini, gereksiz kaygı 
duymaksızın ayağa kalkmalarını, dürüst duyguları rahatça ifade etmelerini ve 
başkalarının haklarını reddetmeden kişisel hakları ifade etmelerini sağlar.  

İddialı davranış şunları içerir: 
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➢ Dilekleri, düşünceleri ve duyguları ifade etme ve başkalarını da benzer şekilde 
yapmaya teşvik etme konusunda açık olmak. 

➢ Başkalarının görüşlerini dinlemek ve bu görüşlere uygun olup olmamasına 
bakılmaksızın uygun şekilde yanıt vermek. 

➢ Sorumlulukları kabul etmek ve başkalarına yetki vermek. 
➢ Yaptıkları veya yapıyor oldukları için düzenli olarak başkalarını takdirinizi ifade 

etmek. 
➢ Hataları kabul edip özür dileme. 
➢ Öz kontrolün sağlanması. 
➢ Başkalarına eşit davranmak.  

Girişkenlik dengeye dayanır. Başkalarının haklarını, ihtiyaçlarını ve isteklerini 
düşünürken istekleriniz ve ihtiyaçlarınız konusunda açık olmayı gerektirir. İddialı 
olduğunuzda, kendinize güveniyorsunuz ve bakış açınızı sağlam, adil ve empati ile ele 
almak için bundan güç alıyorsunuz. 

Agresif davranış kazanmaya dayanır. Diğer insanların haklarına, ihtiyaçlarına, 
duygularına veya arzularına bakmadan kendi çıkarınıza olan şeyi yaparsınız. Saldırgan 
olduğunuzda, kullandığınız güç bencildir. Saldırgan, hatta zorbalık gibi karşı karşıya 
gelebilirsiniz. Sık sık sormadan istediğini alırsın. 

Yani, tatile gitmeden önce öğleden sonra masanıza bir yığın iş koyan ve hemen 
yapılmasını talep eden bir patron saldırgan oluyor. İşin yapılması gerekiyor, ancak 
uygun olmayan bir zamanda size verilerek, ihtiyaçlarınızı ve duygularınızı göz ardı 
ediyor. 

Öte yandan, patronunuza işin yapılacağını ancak tatilden döndükten sonra olacağını 
söylerseniz; pasiflik (yeterince iddialı olmamakla) ve saldırganlık (düşmanca, kızgın veya 
kaba olmak) arasındaki tatlı noktaya çarptığınızda, Patronunuzun işi halletme ihtiyacını 
fark ederken kendi haklarınızı da beyan edersiniz. 

İddialı olmanın temel faydalarından biri, kim olduğunuzu ve sunduğunuz değeri daha 
iyi anladığınız için daha kendine güvenmenize yardımcı olabilmesidir. Atılganlık, hem 
işyerinizde hem de hayatınızın diğer alanlarında size yardımcı olabilecek başka faydalar 
da sağlar. Genel olarak, iddialı insanlar: 

• Harika yöneticiler olur. İnsanlara adil ve saygılı davranarak işler yaparlar ve 
karşılığında başkaları tarafından da aynı şekilde muamele görürler. Bu, çoğu zaman 
sevildikleri ve insanların çalışmak istedikleri liderler olarak görüldüğü anlamına 
gelir. 

• Başarılı "kazan-kazan" çözümlerini görüşün. Rakibinin konumunun değerini 
tanıyabilir ve onunla hızlı bir şekilde ortak bir zemin bulabilirler. 

• Daha iyi çalışanlar ve sorun çözücülerdir. Karşılaştıkları sorunlara en iyi çözümü 
bulmak için gereken her şeyi yapma yetkisine sahiptirler. 

• Daha az endişeli ve streslidir. Kendine güvenirler ve işler planlandığı gibi veya 
beklendiği gibi gitmediğinde kendilerini tehdit altında veya mağdur hissetmezler. 
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İpuçları-Nasıl Daha İddialı Olunur: 

Daha iddialı olmak her zaman kolay değildir, ancak mümkündür. Bu nedenle, eğiliminiz 
veya iş yeriniz iddialıdan daha pasif veya agresif olma eğilimindeyse, dengeyi doğru 
bulmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki alanlarda çalışmak iyi bir fikirdir: 

Kendinize ve haklarınıza değer verin. Daha iddialı olabilmek için, kendiniz hakkında iyi 
bir anlayışa sahip olmanın yanı sıra, içsel değerinize ve kuruluşunuza ve ekibinize olan 
değerinize güçlü bir inanç edinmeniz gerekir. 

Bu inanç, kendine güven ve iddialı davranışın temelidir. Saygınlık ve saygıyla muamele 
görmeyi hak ettiğinizi anlamanıza, haklarınıza sadık kalmanıza ve sınırlarınızı 
korumanıza ve kendinize, isteklerinize ve gereksinimlerinize sadık kalmanıza güven 
vermenize yardımcı olacaktır. 

Kendine güven, atılganlığın önemli bir yönü olsa da, bunun bir öz-önem duygusuna 
dönüşmediğinden emin olmanız çok önemlidir. Haklarınız, düşünceleriniz, hisleriniz, 
ihtiyaçlarınız ve arzularınız herkesinki kadar önemlidir, ancak başkalarınınkinden daha 
önemli değildir. 

İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi güvenle söyleyin. Tam potansiyelinize göre performans 
gösterecekseniz, önceliklerinizin - ihtiyaç ve isteklerinizin - karşılandığından emin 
olmanız gerekir. Başka birinin neye ihtiyacınız olduğunu tanımasını beklemeyin. 
Sonsuza kadar bekleyebilirsin! İnisiyatif alın ve şimdi istediğiniz şeyleri tanımlamaya 
başlayın. Ardından, hedeflere ulaşmak için hedefler belirleyin. Bunu yaptıktan sonra, 
patronunuza veya iş arkadaşınıza, bu hedeflere açık ve kendinden emin bir şekilde 
ulaşmanıza yardımcı olmak için onlardan neye ihtiyacınız olduğunu tam olarak 
anlatabilirsiniz. Ve silahlarına yapışmayı unutma. İstediğiniz şu anda mümkün olmasa 
bile, isteğinizi altı ay içinde tekrar ziyaret edip edemeyeceğinizi (kibarca) sorun. 
Başkalarının ihtiyaçlarını feda etmekten kaçınmak için istekte bulunmanın yollarını 
bulun. Unutmayın, insanların size yardım etmesini istersiniz ve aşırı agresif veya 
saldırgan bir şekilde bir şey istemek, muhtemelen bunu yapmayı erteleyebilir ve hatta 
ilişkinize zarar verebilir. 

Başkalarının davranışlarını kontrol edemeyeceğinizi onaylayın. İnsanların atılganlığınıza 
nasıl tepki verdiklerine dair sorumluluğu kabul etme hatasını yapmayın. Örneğin, size 
karşı öfkeli veya kırgın davranıyorlarsa, onlara aynı şekilde tepki vermekten kaçının. 

Sadece kendinizi ve kendi davranışınızı kontrol edebileceğinizi unutmayın, bu yüzden 
işler gerginleşirse sakin ve ölçülü olmak için elinizden geleni yapın. Saygılı olduğunuz ve 
başkasının ihtiyaçlarını ihlal etmediği sürece, istediğiniz şeyi söyleme veya yapma 
hakkınız vardır. 
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PROBLEM ÇÖZME 
Problem çözme, hem kişisel hem de profesyonel olarak tüm seviyelerde oldukça etkili 
bir beceridir. Doğru bir problem çözme anlayışı ile, bir problemi çözmek için gereken 
çabalar ve çıktılar önemli ölçüde azalır ve gerçek için faydalı bir çözüm bulma şansı 
daha fazladır. 

Problem Çözme normalde problemin tüm yönlerinin ve çözümün dikkate alınmasını 
sağlayan bir dizi adımla gerçekleştirilir. Aşağıdaki noktalarda, bu adımlar ayrıca analiz 
edilir.  

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 

İhtiyaç belirleme, satış temsilcisinin, müşterinin bugün olduğu ve gelecekte olması 
istediği yerler arasındaki ihtiyaçları veya “boşluğu” belirlemek için bir soru ve cevap 
oturumu şeklinde müşterisiyle konuştuğu bir süreçtir. Bu boşluğa dayanarak, çözeltinin 
toplam boşluğun tamamını mı yoksa bir kısmını mı dolduracağını belirlemek için 
ihtiyaçlar netleştirilebilir. 

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
tanımlamak için kendi kendine rapor 
anketleri, gözlem, bireysel görüşmeler, 
günlük kayıtları vb. Gibi çeşitli 
yöntemler kullanılabilir. Soru-Cevap 
görüşmeleri kullanılan en önemli 
yöntemlerden biridir. 

İhtiyaç belirleme sürecinde kullanılan 
soru serilerini beş farklı kategoriye 
ayırabiliriz: 

 

 

• Durumsal sorular. Alıcının mevcut durumu hakkında gerçek bilgiler elde etmeyi 
amaçlar. Bu sorudan çıkarılan bilgiler, satış temsilcisinin ürünlerinin müşterinin 
mevcut ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğine dair potansiyel fikirleri ortaya 
koymaktadır. 

• Sorun bulma soruları. Bu tür sorular müşteriye mevcut sorunlarının satış 
elemanının ürünü veya hizmetleri tarafından çözülebileceğini gösterebilmekten 
ibarettir. Bu sorulara verilen cevaplar, satış elemanının müşteriyi nasıl ikna 
edeceği konusunda fikirler üretmesine yardımcı olur. 

• Sorun etkisi soruları. Bu soruların ardındaki fikir, müşterinin bu tür sorunların 
çözülememesi durumunda ortaya çıkabilecek temel sonuçların (maliyet ve 
zaman) farkına varmasıdır. 
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• Çözüm değeri soruları. Alıcının sorunlarını vurgulamayı ve bir çözümün 
potansiyel değerini göstermeyi içerir. Satış görevlisinin amacı, müşteriye soruna 
bir çözüm bulursa ne kazanabileceği hakkında bilgi vermektir. 

• Doğrulayıcı sorular. Bu sorular sırasında genellikle olan şey, alıcının satış 
elemanının ürünleri / hizmetleriyle ilgilendiğini ve onlar hakkında daha fazla 
bilgi edinmek istediğini tespit etmektir. 

VERİ TOPLAMA VE ANALİZ 

Temel olarak, veri toplamak, bilgi toplamak için tasarımınızı faaliyete geçirmek 
anlamına gelir. Bir sonuca, amaca veya karara varmak ve stratejik ve liderlik karar 
vermeyi sağlamak için çok çeşitli siteler ve kaynaklardan objektif ve tarafsız bir şekilde 
bilgi aramak veya toplamak ve sentezlemekten oluşur. 

Örneğin gözlem yapıyorsanız, neyi gözlemlediğinizi tanımlamanız ve uygun zamanlarda 
gözlem yapmak için ayarlamalar yapmanız gerekir, böylece o sırada neye ihtiyacınız 
olduğunu gerçekten gözlemlersiniz. Gözlemleri uygun şekilde kaydetmeniz ve çok 
kullanışlı olacak şekilde düzenlemeniz gerekecektir. 

Verilerin kaydedilmesi ve düzenlenmesi, toplanan bilgilerin türüne bağlı olarak farklı 
şekillerde olabilir. Verilerinizi toplama şekliniz, bunları analiz etme ve kullanma 
planınızla bağlantılı olmalıdır. 

Bilgileri analiz etmek, içinde bulunabilecek ilişkileri, örüntüleri, eğilimleri vb. 
Gösterecek şekilde incelemeyi içerir. Bu, sizi sadece değişkenler arasında ne tür 
ilişkilerin var olduğunu değil aynı zamanda aldığınız cevaplara hangi düzeyde 
güvenebileceğinizi gösteren istatistiksel işlemlere tabi tutmak anlamına gelebilir. 
Verilerden bazı sonuçlar çıkarmaya yardımcı olmak için bilgilerinizi diğer gruplarla 
(kontrol veya karşılaştırma grubu, eyalet düzeyindeki rakamlar vb.) Karşılaştırmayı 
içerebilir. Değerlendirmeniz açısından amaç, çalışmanızı ve önem verdiğiniz insanlar 
üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak veya genel durumu daha iyi anlamak için doğru 
bir değerlendirme elde etmektir. 
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Neden veri toplamalı ve analiz etmelisiniz? 

• Veriler, bağımlı değişken (ler) üzerinde etkilemek istediğiniz önemli bir 
değişiklik olup olmadığını gösterebilir. Veri toplama ve analizi, performansınızın 
beklenen sonuçları alıp almadığını görmenize yardımcı olur. 

• Bağımlı değişken (ler) deki değişikliklerle ilişkili olabilecek faktörleri ortaya 
çıkarabilir. Veri analizi beklenmedik faktörleri ortaya çıkarmaya yardımcı 
olabilir; örneğin, aşırı zorlama. 

• Değerlendirmenizin sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli faktörler arasındaki 
bağlantıları gösterebilir. Bazı istatistiksel prosedürler, değişkenler arasındaki 
bağlantıları arar ("korelasyonlar" araştırma terimidir). 

• Çalışmanızın neden etkili veya belki de beklenenden daha az etkili olduğunu 
açıklamaya yardımcı olabilir. Nicel ve nitel analizi birleştirerek, genellikle sadece 
neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını değil, nedenini de belirleyebilirsiniz. 

• Elde etmeyi umduğunuz sonuçlar hakkında güvenilir kanıtlar sağlayabilir.   

ÖNCELİKLENDİRME  

"Her şey sırayla". Teşhis ve problem çözmede en önemli faaliyetlerden biri 
önceliklendirmedir. Önceliklendirme, hedeflere ulaşmak ve farklı sorunları çözmek için 
doğru çözümü bulmak için öncelikler atama yeteneğidir. 

 Başka bir deyişle, bir grup öğeyi veya görevi zamanında yerine getirmek için 
değerlendirmek, seçeneklerin veya görevlerin her birinin önemini ve sırasını dikkate 
alarak bir dizi öncelik oluşturmak. 

Önceliklendirme matrisi nedir? 
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Önceliklendirme matrisi, en önemli görevleri tanımlamak için bir dizi kriterin ilişkili 
olduğu bir tablodur. Önceliklendirme matrisinin detaylandırılması,: 

• Her görev için değerlendirme kriterlerini değerlendirin ve tanımlayın, böylece 
görevleri önceliklerine göre düzenlememize izin verin. 
• Durumları ve sorunları netleştirin. 
• Sorunlara alternatifleri ve çözümleri analiz ediniz. 
• Belirli süreçleri iyileştirmek için yeni fırsatları gözünüzde canlandırın. 

 
Önceliklendirme matrisini geliştirmeye karar verdikten sonra, aşağıdaki adımları 
izlememiz gerekecek: 

1. Amaç nedir? Görevleri önem sırasına göre sıralayın, sorun bulun, karar vermeyi 
kolaylaştırın ... 

2. Hedefimize ulaşmak için hangi seçeneklere sahibiz? Geliştirebileceğimiz farklı 
alternatifleri belirtin. 

3. Karar kriterleri. Hedefe göre, projenin görevlerini mümkün olan en iyi şekilde 
organize etmek için dikkate almamız gereken kriterleri tanımlamalıyız. Bu 
kriterler, örneğin, her görevin yerine getirilme zamanı, ihtiyaç duyulan finansal 
kaynaklar, etki, önem ... 

4. Bir değer üzerinden kullanılacak kriterlerin ağırlıklandırılması ve farklı 
seçeneklerin ağırlıklandırılması. 

5. En iyi seçenek hangisidir? Son olarak, seçenekleri / görevleri önceliklendirme 
matrisindeki puanlarına göre seçmeli ve sıralamalıyız.  

MEDİTASYON 

Arabuluculuk, adli davadan kaçınarak, amacı taraflar arasındaki çatışmanın ayrılmaz bir 
çözümüne ulaşmak olan alternatif bir çatışma çözümü yöntemidir. 

Arabuluculuk, her iki taraf için tarafsız bir çözüm bulmak amacıyla anlaşmazlığın 
çözülmesine yardımcı olacak tarafsız bir üçüncü taraf olan arabulucunun fikir ayrılığı 
çatışmasına müdahalenin oluşmasını sağlar. Bu üçüncü kişinin katılımı, yalnızca ilgili 
taraflar arasında bir anlaşmaya varmaya çalışan müzakere sürecindeki farktır. 

Arabuluculuk ilkeleri gizlilik, gönüllülük, taraflar arasında sözlü olma ve aralarındaki 
tam iletişim, arabulucunun tarafsızlığı ve arabulucunun söz konusu konudaki 
tarafsızlığıdır. 

Her çatışma çok farklı olsa da, arabuluculuk süreci bir dizi adımın ardından 
geliştirilmelidir: 

1. Hazırlık. İlk olarak, anlaşmaya varmak için izlenecek farklı kurallar veya 
prosedürler oluşturulmalıdır. 

2. Çatışmayı anlamak. Moderatör, sorunu anlamak için her iki tarafın tarihini ve 
görüşünü dinlemeli ve bu şekilde en uygun çözümü aramaya yardımcı 
olabilmelidir. 
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3. Anlaşma ve anlaşmazlık noktalarını tanımlamak. Amaç, sorunu çözmeye 
başlamak için diğer tarafın bakış açısını anlamak için her iki tarafı da 
başlatmaktır. 

4. Anlaşma için seçenekler oluşturma. Her iki taraf da birbirinin fikrini anladıktan 
sonra, herkesin bir sorun olduğunda bu sorunları çözmek için fikir vermeye 
başlama zamanıdır. Tüm tarafların görüş ve fikirlerini ifade etmeleri önemlidir. 

5. Bir anlaşma geliştirilmesi. İlgili taraflar arasında yapılması gereken anlaşma 
SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı) olmalıdır. 

PLANLAMA 

Problem çözmede planlama, sorunu çözmek için gerçekleştirilmesi gereken farklı amaç 
ve hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflerin yeterli zaman ve mekanda organize 
edilmesi ve yapılandırılması sürecidir. 

Planlama Sürecindeki Adımlar: 

1. Mevcut fiziksel ve finansal kaynaklar dikkate alınarak, şirket tarafından 
geliştirilecek farklı politika, prosedür ve yöntemlerin geliştirileceği hedeflerin 
belirlenmesi. 

2. Şirketin karşı karşıya kalacağı gelecekle ilgili yapı veya tahminlerin geliştirilmesi. 
Bu tahminler, mevcut planlar ve farklı politikalar hakkında daha önce yapılmış 
olan diğer bilgiler dikkate alınarak yapılacaktır. 

3. Hedeflere ulaşmak için farklı olası alternatifleri listeleyin. 
4. Farklı alternatiflerin değerlendirilmesi ve her birinin olumlu ve olumsuz 

yönlerini dikkate alarak en iyi seçeneği seçmek. 
5. Planın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi. 

 Gerçekleştirilecek görevlerin veya aşamaların doğru planlanmasının bir dizi avantajı 
vardır: 

• Planlama bize, takip edilen hedefe 
ulaşmak için geliştirilecek görev ve 
süreçlerde takip edilecek yönü 
sağlayacaktır. 
• Planlama, belirsizlik ve beklenmedik 
durumlar riskini azaltır. 
• Planlama, faaliyetlerin çakışmasını ve 
kaynak israfını azaltır. 
• Yenilikçi fikirleri teşvik eder. 
• Karar alma sürecinde yardımcı olur. 
• Şirketin hedeflerine ulaşmaya odaklanır 

 
TARTIŞMA 

Tartışma, iki veya daha fazla kişi arasında aynı konuda farklı iletişim ve fikirlerin 
açıklanması eylemidir. Grup tartışmaları toplumumuzda yaygındır ve bir müdahale 
veya girişim planlamaktan problem çözmeye kadar farklı hedeflere sahip olabilir. 
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Sorun çözmede, tartışma önemlidir çünkü başkalarının fikirlerini ve görüşlerini 
bilmemizi sağlar ve böylece soruna daha iyi bir çözüm sağlar. 

Grup tartışmasının ana yönlerinden bazıları: 

• Tüm katılımcılar kendi fikirlerini ifade etme fırsatına sahiptir, aynı zamanda 
diğer katılımcıları da dinleme olanağına sahiptir. 

• Dürüst ve saygılı bir şekilde başkalarının görüşleri hakkında geri bildirimde 
bulunma imkânı. 

• Farklı bakış açılarının tartışılması. 

• Tartışma tek bir kişi tarafından yönetilmez. 

• Grup bir anlaşmazlığı çözmek, bir sorunu çözmek, bir plan oluşturmak, bir karar 
vermek, herkesin kabul edebileceği ilkeleri bulmak veya tartışmanın devam 
edebileceği bir sonuca varmak için birlikte çalışır. 

EĞİTİM NOTLARI-ONLİNE SENARYOLAR 

Bu bölümde, STRATAGAME oyununda sunulan çevrimiçi senaryoların her biri 
tanıtılacak ve sınıfta veya evde potansiyel kullanımın kısa bir açıklaması yapılacaktır. 

SENARYO:  UYUM  VE  ESNEKLİK  

Uyarlanabilirlik ve esneklik kapısı 6 odadan oluşur (alt yetkinlikler): etkili problem 
çözme, baskı altında çalışma yeteneği, yeni durumlara uyum sağlama, iletişim kurma 
yeteneği, aile ile çalışmayı dengeleme ve uyum sağlama. 

Oyunun bu kısmı, işyerinde esnekliğin meslektaşları ve amirleri ile nasıl daha iyi 
iletişime olanak sağladığını daha iyi anlamayı sağlayacaktır. Yeni fikirlere ve görevlere 
açık olmanızı sağlar. Daha kolay bilgi edinimi ve yeni çözümlerin uygulanmasını sağlar. 

SENARYO/  İLETİŞİM  

İletişim senaryosu, farklı durumlarda nasıl iletişim kurulacağını öğrenmek için gerekli 
olan farklı yönlerin öğrenildiği 7 odanın birleşimidir. Her odada bir işyeri için farklı 
durum simülasyonları vardır. Etkili bir iletişimin ne anlama geldiğini öğrenmek ve 
oynamak için ekstra öğrenme materyalleri ve ipuçları sunulmaktadır.  

Her odadan sonra, iletişim mekanizmasını tam olarak anlamak için öğrenciler ve 
öğretmen arasında yargılayıcı olmayan açık bir tartışma yapılması tavsiye edilir. Her 
odada iletişim adı verilen büyük bir kompleksten bir yön sunulmaktadır..  

SENARYO  /  YARATICI  DÜŞÜNME  

Yaratıcı düşünme senaryosu, yaratıcılığın nasıl kullanılacağını öğrenmek için farklı 
yönlerin öğrenildiği 6 odadan (fantezi; özgünlük; uygulama; risk iştahı; fikirler arasında 
bağlantı oluşturma, yeterli düşünmek yeteneği; kutuyu kırma yeteneği) oluşan bir ev 
olarak yapılandırılmıştır. Her odada, referans teori ile birlikte alt yeterliliğin bir 
açıklamasını bulmak mümkündür. 
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Oyunun soruları, öğrencinin kendini algılaması ile gerçek yetkinlik seviyesi arasında, 
cevapların doğruluğu ile gösterilen bir karışım elde edecek şekilde yapılandırılmıştır. 

Sonunda, öğrenci, elde edilen puana göre edinilen beceri ve uyarlanmış tavsiye düzeyi 
ile geri bildirim alacaktır. 

Bu senaryoyu kullanırken, öğrencilerin anladıklarından emin olmak, izlenimlerini ve 
geri bildirimin neden olduğu ruh halini bilmek için bir tartışma başlatması önerilir. 

SENARYO  /  TAKIM  ÇALIŞMASI  

Takım çalışması, oyuncunun çözmesi gereken gerçekçi bir çalışma durumu ile karşı 
karşıya kaldığı bir hikâye olarak geliştirilmiştir. Oyuncu, STRATAMARK adlı kurgusal bir 
şirketin çalışanı olarak TEAMWORK binasına girer. Oyuncu ilk odaya girerken biri 
ağlıyor diğeri hiçbir şey olmamış gibi çalışan iki kişiyi görecek. O ne yapmalı? Ağlayan 
işçi ile konuşup, ona yardım etmeye çalışacak,  yoksa kayıtsızlığı hatırlatarak ve kendi 
görevlerine gidecektir? Bu ilk oda empati ile ilgilidir ve insanlar başkalarına yardım 
etmeye çalışırken çabaları için ödüllendirildiklerini gösterecektir. Ayrıca, oyuncu farklı 
ekip çalışması yeterlilikleri üzerinde çalışırken şirketteki konumunu daha iyi hale 
getirecek, diğerlerinin yanı sıra çabaları desteklemeyi, güvenmeyi, temsilci olmayı, 
ödüllendirmeyi ve kabul etmeyi öğrenecek. 

Bu senaryoyu bir sınıfta kullanabilir veya öğrencinizden bu binayı evde bireysel olarak 
geçmesini isteyebilirsiniz. Bir katılımcı düşük performans gösterdiğinde, yeterli 
seviyeye ulaşana kadar odadan tekrar geçmek zorunda kalacaktır. Ayrıca, 
öğrencinizden performansları hakkında geri bildirimde bulunmalarını istemek, odaya 
kaç kez gitmek zorunda kaldıklarını, önerilen durumu anlamaları, daha önce düşünmüş 
olmaları ve ilk duygularının ne olduğunu bilmek iyi olabilir. Ekip çalışması sosyal ve 
duygusal zekaya güvenirken, başkalarının duygu ve davranışlarını anlama ve analiz 
etme, ve bir öğrencinin kendi davranışını uyarlamasına kesin olarak yardımcı olur. 
Ayrıca, bu bina sınıfta kendini çalışma ortamına ve takımların beklentilerine nasıl 
adapte edeceğine dair daha fazla diyalog için bir temel oluşturmalıdır.  

SENARYO  /  PROBLEM  ÇÖZME  

Problem Çözme senaryosu, problemlerin etkili bir şekilde nasıl çözüleceğini öğrenmek 
için gerekli olan farklı yönlerin öğrenildiği 6 odanın birleşimidir. Bu odalardan bazıları, 
seçilen çözümün proje için en uygun olduğundan emin olmak için izlenmesi gereken 
ilgili adımların bilgisini içerir. 

Bu senaryoyu, sınıfta veya evde kullanırken, tüm odaların üst üste geçmemesi önerilir. 
Bunun yerine, her odanın sonunda durun ve öğrencinin senaryonun arkasındaki teoriyi 
tam olarak anladığından emin olun. Öğrencilerin odayı çalıştıktan sonra tartışmaları ve 
içerdiği konunun problem çözme ile nasıl ilişkili olabileceğini tartışmaları da olumlu 
olacaktır. 

Problem Çözme senaryosundan geçtikten sonra tartışılabilecek bir diğer ilginç husus, 
odaların nasıl sunulduğudur. Öğrenciler, alt yeterliklerin senaryoda mantıksal bir sıraya 
uygun olduğunu düşünüp düşünmediklerini ve problem çözmeyi etkili bir şekilde 
gerçekleştirmek için gerekli olacağını düşündükleri adımları tartışabilirler.  
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İYİ DENEYİM VE EĞİTİM METOTLARI 

İlerleyen sayfalarda, söz konusu yeterliliklerin sınıfta eğilmesini teşvik etmek ve bunları 
öğrencilerle eğitmek için yöntemlerin araştırılmasına yardımcı olmak amacıyla 
yeterlilikle ilgili bir dizi etkinlik ve eğitim yöntemleri bir araya getirilmiştir. 

UYUM VE ESNEKLİK 

İYİ DENEYİM / ADIMLARI TAKİP ET 

Uyumluluk önemlidir, çünkü yeni teknoloji geliştikçe, “eski yollarla” kurulan şirketler, 
sektörlerindeki büyük oyuncularla rekabet etmekte zorluk çekebilirler. İşverenler güçlü 
uyum becerileri gösterebilen ve şirket lideri olabilecek çalışanları arıyor. Bu beceriler 
talep edilmektedir ve işe alınmanıza yardımcı olacaktır. 

Esnek ve öğrenmeye istekli misiniz? İşyerindeki değişimi olumlu bir şekilde kabul ediyor 
musunuz? Yeni şeyler deneyebilir ve farklı iş akışlarını idare edebiliyor musunuz? 
Öyleyse, en çok aranan liderlik becerilerinden biri olan uyarlanabilirlik gösterirsiniz. 

İşyerinde uyumluluk, başarılı olmak için değişebilmek anlamına gelir. Uyarlanabilirlik, 
işverenlerin adayları işe alırken aradığı yumuşak bir beceridir. Bir liderlik rolündeki 
çalışanlar genellikle açık talimatların olmadığı olağandışı durumları yönetmek 
zorundadır. Kendi yargılarına nasıl dayanacaklarını öğrenmeli ve zor kararlar almak için 
kendilerine güven duymalıdırlar. 

Hızlı öğrenen bir insansanız, bunun nasıl adapte edileceğini bildiğiniz içindir. Yeni şeyler 
deneyerek ve çeşitli durumlarda problem çözme yeteneğinize meydan okuyarak uyum 
becerilerinizi daha da geliştirebilirsiniz. 

İYİ DENEYİM / UYUM VE ESNEKLİK AKTİVİTELERİ İÇİN İPUÇLARI 

Esneklik, kısa vadeli değişime hızlı ve sakin bir şekilde uyum sağlama kapasitesidir, 
böylece beklenmedik sorunlarla veya görevlerle etkili bir şekilde başa çıkabilirsiniz. İşte 
nasıl gösterebileceğinize dair birkaç örnek: 
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➢ Aşırı yüklendiğini fark ederseniz, başka bir ekip üyesine yardım etmesini rica 
edin. 

➢ İzinli iken bir iş arkadaşının işine yardım etmek için gönüllü olun. 
➢ İnsanların daha iyi bir iş / yaşam dengesi sağlamalarına yardımcı olmak için 

evden çalışmalarına izin verin. 

➢ Bir sorunla karşılaştığınızda, sorunu çözebilecek çeşitli çözümler sunun.
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İLETİŞİM 

İYİ DENEYİM / ADIMLARI İZLEYİNİZ 

İletişim, sonunda vericiyi de bir alıcı haline getiren, kodlanmış bir mesajın vericiden bir 
alıcıya-mesajın kodunu çözen ve şifrelenmiş sırada bir yanıt veren- bir iletişim kanalı 
aracılığı ile iletilmesidir. 

İyi bir iletişim süreci için tüm öğeleri içerdiğinizden emin olun 

- Gönderen: bilgileri başkalarına ileten kişi 
- Fikirler: iletişim konusu, bir duygu, bir tutum, bir düzen, bir bakış açısı hakkında 

olabilir. 
- Kodlama süreci: mesajı kodlamak için kelimelerin, resimlerin veya eylemlerin 

kullanımı 
- İletişim kanalı: konuşma, e-posta gönderme, mektup gönderme, düzenleme ve 

etkinlik gibi resmi veya gayri resmi yollar. 
- Mesajın alıcısı, mesajı anlamaya çalışan kişidir. 
- Sesleri, metinleri, görüntüleri veya sembolleri tam olarak anlamak için 

dönüştürerek mesajın kodunu çözme. 
- Mesajın aynı anlamda anlaşılmasını ve gönderilmesini sağlamak için iletişim geri 

bildirimi.  

İYİ DENEYİM / İLETİŞİM AKTİVİTESİ İÇİN İPUÇLARI 

İletişim hakkında öğretimde öğretmenler tarafından kullanılabilecek bazı faydalı 
ipuçları: 

• Öğrencileri açık ve sabırlı olmaya teşvik edin ve muhatabın yanıtını her zaman 
beklemenin önemli olduğunu vurgulayın. 

• Öğrencileri iç durumlarını keşfetmeye ve iletişimlerinin buna göre ne kadar 
verimli olduğunu gözlemlemeye teşvik edin. 

• Öğrencilerle ortak bir zemin bulun ve oradan örnekler geliştirmeye başlayın. 
İletişim kurduğumuz kişilerle benzer deneyimler yaşadığımızda konuşmak bizim 
için çok kolaylaşır. 

• Eleştirmeyin, yapıcı gözlemler yapın. Sebepsizce sık sık eleştirildiğimizi 
hissettiğimizde etkili iletişim kuramayız. 

• Sözlü ve sözsüz iletişimi teşvik edin. Vücudun hareketi ve duruşu sözlü iletişim 
ile koordine edildiğinde iletişim çok daha etkilidir. 

• Öğrencileri birbirleri arasında soru sormaya ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın 
meslektaşlarına yardım etmeye teşvik edin. 

• Renk veya kıyafet yoluyla iletişim ve bir iş toplantısında önemi hakkında faydalı 
bilgiler verin.  
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YARATICI DÜŞÜNCE 

Yaratıcı düşünme, sorunun ortaya çıkardığı yeni ve orijinal, etkili, yararlı, takdir 
edilebilir ve yeni fikirlere, sorunlara veya fırsatlara olanak sağlayan fikirleri veya 
çözümleri geliştirmenizi sağlayan bir düşünme şeklidir. 

İYİ DENEYİM / ADIMLARI İZLEYİNİZ 

Yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için, öncelikle aşağıdaki gibi basit görevlerle 
pratik yapmak yararlı olabilir: 
Etrafınıza bakın ve ilk kez olduğu gibi şeylere bakın; 
Bir görevi yerine getirirken, geleneksel olarak kullanılması gereken çözümün ne 
olacağını düşünün. Bundan sonra, diğer olası çözümleri bulun ve tanımlanan diğer 
çözümlerin orijinal olup olmadığını ve geleneksel çözümler kadar işlevsel olup 
olmadığını değerlendirin. 
Wallas'ın teorisinde belirtildiği gibi karmaşık görevlere hazır olduğunuzda, yaratıcı 
fikirler üretmek için şu adımları izleyin: 

• hazırlık: Bir sorunun bilgisini seçin, analiz edin, konunun kalbini bulun ve olası 
çözümleri keşfedin 
• inkübasyon: mevcut materyali hazırlayın, ona yeni bir sipariş verin, yeni bir amaç 
verin. 
• aydınlanma veya içgörü: rahatlayın! Sezgi, tüm veriler işlendikten sonra aniden 
ortaya çıkar. Genellikle fikir, bunu düşünmediğinizde ve rahat olduğunuzda gelir. 
• kontrol edin: fikri uygulayabilmeniz için test edin, kontrol edin 
 
İYİ DENEYİMLER/ SINIFTA YARATICI DÜŞÜNME AKTİVİTELERİ İÇİN İPUÇLARI 

“Bireysellik, hayal gücü ve yaratıcılığı baskılayan standardizasyon ve uygunluğa dayalı 
bir eğitim sistemi işletiyorsanız, işte bu şekilde şaşırmayın” (Robinson, 2015) 
Aşağıda, öğretmenler tarafından yaratıcı düşünmeyi öğretmede kullanılabilecek bazı 
yararlı ipuçları bulacaksınız: 

• Duyguları ve duyguları ifade etmek için yaratıcı detaylandırmaları, kişisel ve 
özgün yapımları teşvik edin;  

• Öğrencilerinizi yaratıcı üretimlerine yeni dilbilimsel ve üslup unsurları tanıtmaya 
teşvik edin. 

 
Aktif ve yaratıcı öğretim için atölye çalışmaları sunun:  
Öğrencileri hayal gücünü kullanmaya davet etmek için sınıfa anlatı metinleri önererek 
başlayabilirsiniz; örneğin, belirli oyunlar yoluyla, öğrencileri meydana gelebilecek, 
ancak gerçekleşmemiş, olabilecek alternatif senaryoları veya durumları hayal etmeye 
alıştırın; ya da öğrencileri bir nesnenin işlevi hakkında ilk ve en belirgin cevaplara 
takılmamaları için teşvik edin (bir laboratuvar, bir nesneden yapılabilecek tüm olası 
kullanımların etrafına inşa edilebilir). Bu şekilde, öğrenciler basit bir nesnenin 
etrafındaki perspektifi zenginleştirmeye teşvik edilir. Bu tür bir yaklaşım, öğrencileri 
akla gelen ilk performanslarda durmamaya, daha ileri gitmeye ve diğer olasılıkları 
incelemeye davet etmeye hizmet eder. 
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Hayali düşünmeyi kullanarak oynamak ve geliştirmek, öğrencilerin yüzeysel olarak 
gerçek olarak algılanan şey hakkında alternatif hipotezler ortaya koymalarına izin verir. 
Yeni fikirler üretmek için beyin fırtınası oturumlarını teşvik etmek ve kurmak; yaratıcı 
düşünceyi teşvik etmenin yanı sıra, bu etkinlik sınıfı işbirlikçi çalışmaya hazırlar ve 
ayrıca öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olur. 

TAKIM ÇALIŞMASI 

İYİ DENEYİM: BİR İŞBİRLİĞİ ZORLUK UYGULAMASI 

Araştırmalar, ekiplerde çalışan öğrencilerin, kursun belirtilen öğrenme hedeflerine 
ulaştıklarını kabul etmelerinin sadece bireysel olarak çalışan öğrencilerden önemli 
ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, ekip çalışması becerisine ilişkin en iyi uygulama aslında eğitim bağlamında bir 
ekip çalışması çerçevesi uygulamaktır. Burada sınıfta bir takım çalışması uygulamak için 
bazı adımları detaylandırıyoruz: 

- Bir meydan okuma tanımlayın: bir takım ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte 
çalışan bir grup insandır. Ayrıca, ilk adım bu hedefin tasarımıdır. Teknik alanda 
çalışıyorsanız, çalışma alanınızla ilgili ürünün hazırlanması olabilir (ahşap mobilya 
için mobilya, yemek tarifi, mekanik öğretirseniz robot, pazarlama kampanyası…) 
Gerçek bir müşteri bulabilirseniz daha iyi, sorumluluk hissini artıracaktır. 

- Kuralları belirleyin: grupların büyüklüğü, teslim süresi, toplantı sayısı, vb. 
Öğrencilerinizin profiline bağlı olarak, onlara kendi işbirliği çerçevelerinin tasarımı 
konusunda sorumluluk vermeye karar verebilirsiniz. 

- Takip: ilerlemelerini düzenli olarak gözden geçirin ve işbirliklerini sorun: ekipten 
memnunlar mı? Problemleri var mı? Sorunlarını çözmek için ne yapıyorlar? 
Duygularını paylaşmalarını sağlayın ve gerekirse ekip arasında diyaloga yardım 
eden bir arabulucu olun. 

- Sonuçlarını sınıfın geri kalanına sunmalarını sağlayın. Burada da bir takım olarak 
hareket etmelerini isteyin, kimin konuşacağını, işi nasıl sunacaklarını seçmelerine 
izin verin, etkileşime davet edin. 

- Son olarak, değerlendirme yorumlarınıza sadece başarılarının teknik yönlerini 
değil, aynı zamanda bir ekip olarak başarılarını da ekleyin. Farklılıklarının 
üstesinden geldiler mi? Eylemlerini koordine etmek için çözüm bulabildiler mi? 
Performanslarının olumlu ve olumsuz yönlerini vurgulayın ve yapıcı bir diyalog için 
kendi izlenimlerini vermeye davet edin.  

İYİ DENEYİM/ SINIFTA KARAR VERMNE BECERİSİNİ ÖĞRETME 

İyi seçimler yapmak kolay değildir: psikolojik araştırmalar, bazı önyargıların karar 
verme şeklimizi bozduğunu ve yavaş, daha analitik yaklaşımlardan ziyade düşüncemizin 
daha hızlı, daha otomatik yönlerine vurgu yaptığımızı ortaya koymuştur. Bu önyargılar 
ele alınabilir, ancak ilk karar vermenin kendisi, bir araba sürmek veya yeni bir dil 
konuşmak gibi bir dizi yönlendirilmiş adımdan öğrenilebilen bir beceri olarak 
görülmelidir. 
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Okulların çocuklara nasıl düşünceli, etkileşimli ve üretken vatandaş olabileceğini 
öğretmeleri beklenir, ancak iyi kararlar vermenin önemli becerisi nadiren sınıf 
etkinliklerinin bir parçasıdır. Bir grup araştırmacı ve öğretmen bunu değiştirmeye 
çalışıyor. 

2017'den başlayarak, karar bilim adamı Robin Gregory ve çeşitli meslektaşları sınıfa 
karar verme müfredatını tanıtmak için British Columbia'daki Delta Okul Bölgesi ile 
işbirliği yapıyorlar. 1'den 12'ye kadar olan sınıflarda uygulanabilen müfredat (daha 
önce karar bilimlerine daha önce maruz kalmamış olan) öğretmenleri eğitir ve 
öğrencilere daha iyi seçimler yapmak için sorgulama ve sorgulamaya dayalı bir 
yaklaşımın arkasında yatan zihniyetleri öğretir. Bu yaklaşımın temeli, değer odaklı karar 
verme fikirleri, doğruluklarını sağlamak için gerçeklerle ilgili sorular sorma ve sorunlara 
daha iyi çözümler sağlayabilecek yeni alternatifler oluşturma istekliliğidir. 

İYİ DENEYİM / İZLENECEK ADIMLAR 

Burada sınıfta bir Karar Verme uygulaması için bazı adımları detaylandırıyoruz. 
Öğrencilere, düşünceli karar verme pratiğinde altı temel adım vardır: 

1. Çerçeveleme - Sorun nedir ve nasıl bir seçenek olarak çerçevelenebilir? 

2. Amaçlar - Bu karardan etkilenebilecek neleri önemsiyoruz? 

3. Alternatifler - Hangi alternatifler düşünülebilir? 

4. Sonuçlar - Farklı eylem yollarının olası sonuçları nelerdir?  

5. Tercihler - Ödünleşmeler hakkında ne hissediyoruz? Her şeyi 
düşündüğümüzde en çok neyi seviyoruz? 

6. Uyarlama - Bizi davranışlarımızı yeniden düşünmemize, yeniden 
değerlendirmemize veya uyarlamamıza ne sebep olabilir? 

Müfredatın bir parçası olarak, öğrenciler Guts vs. Heads adlı bir oyun oynarlar. Bu 
şekilde çalışır:  

• İlk öğrenciler, okul yılının sonunda bir saha gezisine nereye gidecekleri gibi 
birlikte verebilecekleri bir kararı düşünürler. 

• Öğrenciler daha sonra hızlı düşünmeyi (bağırsaklarını) kullanarak hızla karar 
verirler. 

• Daha sonra öğretmen bu alternatif listesini tahtaya yazar ve öğrencilerden bu 
seçim açısından kendileri için neyin önemli olduğunu (başka bir deyişle 
hedefleri veya neye değer verdiklerini) düşünmelerini ister. 

• Öğrencilerden her bir alternatifi ve hedeflerine ulaşmak için iyi bir iş yapıp 
yapamayacaklarını (yavaş düşünme) düşünmeleri istenir. 

• Son olarak, öğrenciler diyalog kurmaya ve birbirlerine soru sormaya teşvik 
edilir:  

1. Beğendiğiniz alternatif hakkında ne var? 
2. Neden benden farklı bir alternatif seçtiniz? 
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Öğrenme Hedefleri:  

Bu alıştırma sayesinde, öğrenciler analitik karar vermenin değerini ve sınıf 
arkadaşlarına merhametli bir şekilde nasıl dinleyeceklerini öğrenirler. Bir öğrenci 
oyunun sonunda öğrencilerin birbirlerinden ziyade birbirleriyle konuştuklarını söyledi. 
Nihai tercihlerinin ilk tercihleriyle nasıl çeliştiğini keşfederek, seçimlerde birden fazla 
hedefin önemini ve yalnızca bir boyuttaki (ön plan etkisi) aşırı vurgulamanın karar 
verme süreçlerini nasıl bozabileceğini de öğrenirler. 

Müfredat ayrıca insani yardım bağlamında karar verme ve çok sayıda insanın (psişik 
uyuşma) getirdiği karar verme yanlılıklarının üstesinden nasıl gelinebileceği ve 
genellikle karşısında ne yapılması gerektiği konusundaki tartışmalara eşlik eden 
umutsuzluk (psödoefilik) duyguları üzerine dersler içerir. İklim değişikliği, göç veya 
diğer önemli ulusal ve küresel kamu politikası seçenekleri gibi. Değerler ve hedeflere 
odaklanacak şekilde karar vermeyi öğrenerek, öğrenciler daha iyi kararlar almayı 
öğrenirler. Ve akranlarını yakından dinlemeyi öğrenerek, daha hoşgörülü ve şefkatli 
vatandaşlar olma potansiyeline sahip olurlar. 

Öğretmenler ve öğrenciler karar verme müfredatına olumlu geribildirim verdiler. 
Araştırmacılar şu anda projeyi ABD, Kanada ve Avrupa'daki diğer okul bölgelerine 
genişletmek için fon arıyorlar. 

PROBLEM ÇÖZME 

Problem Çözme bir eğitim yöntemidir. Bununla birlikte, eğitimde problem çözmeyi 
kullanırken dikkate alınması gereken bazı yönler vardır. 

İYİ DENEYİM/ADIMLARI İZLEYİNİZ 

Her şeyden önce, problem çözme ile çalışırken izlenecek en iyi uygulama, adımlardan 
faydalanmaktır: problem çözme, problemin en iyi çözümüne ulaşmak için genellikle 
takip edilecek bir dizi adım sunar. Örneğin: 

1. Sorunu tanımlayın 

2. Bilgi toplama ve analiz etme 

3. Potansiyel çözümleri belirleyin 

4. Potansiyel çözümlerin fizibilitesini değerlendirmek 

5. Potansiyel olarak en iyi çözümü seçin 

6. Çözümü uygulayın 

7. Uygulamanın ardından sonucu değerlendirin ve mümkünse ve gerekliyse gerekli 
düzeltmeleri yapın. 

İYİ DENEYİM/PROBLEM ÇÖZME AKTİVİTELERİ İÇİN İPUÇLARI 

Ayrıca, eğitim ortamında problem çözmeyi daha kolay hale getirebilecek bazı ipuçları 
vardır: 
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• Hem siz hem de öğrencilerin soru sorduğundan emin olun: öğrencilerden “ne 
olur…?” Gibi sorularla yola çıkabilecek olasılıklar hakkında düşünmelerini 
isteyerek analitik zihinleri teşvik edilecektir. Dahası, bu kendilerine soru 
sormalarına yardımcı olacaktır. Bu, sorunlarıyla ilgili sorunlarının veya 
şüphelerinin hangileri olduğunu belirlemelerine yardımcı olacaktır. 

• Eleştirel düşünmeyi ve tarafsız kararları kolaylaştırmak için grup çalışmasını 
teşvik edin. Her grup üyesinin farklı görüşleri olacaktır ve grup çalışması, ilk 
fikirlerini en iyi olanı doğrudan düşünmeden doğru olanı görmelerine yardımcı 
olmak için iyi bir yoldur. 

• Öğrencilerin, şüphelerini veya zorluklarını ifade etmekte sorun yaşadıklarını 
anladığınızdan emin olun. Bu, soru sormayı teşvik etmek için önceki yöntemle 
yapılabilir; eğer öğrenciler bu soruyu nasıl detaylandıracaklarından emin 
değilse, gerçek şüpheler ortaya çıkana kadar düşünme sürecini yavaşlatarak 
düşünmelerini sağlayın. 

• Öğrencilere cevap vermeyin. Problem çözmede öğrencilerin cevaplara kendi 
başlarına ulaşmaları önemlidir. Yolda bir ortak olmalısınız, engelleri kendi 
başlarına aşmalarına yardımcı olmalı ve asgari ve yalnızca gerekirse onlara 
yardım etmelisiniz. 

SINIF SENARYOLARI 

Aşağıdaki bölümde konsorsiyum tarafından oluşturulan sınıf senaryolarının kısa bir 
açıklaması verilmektedir. Bu sınıf senaryoları yüz yüze etkileşim için yararlı içerik 
sağlamak amacıyla oluşturulmuştur ve bağımsız bir belgede mevcuttur. 
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UYUM VE ESNEKLİK SENARYOLARI 

OYUNDA EN YÜKSEK BİNAYI İNŞA EDİYORUZ SENARYOSU 
Aşağıdaki senaryo, Honey'e göre takım rollerini ifade eder, takım çalışması becerilerini 
geliştirir, takım çalışmasına katılma öz değerlendirme yeteneğini ve elde ettiği 
sonuçları geliştirir. 
 
ETİKET TAKIM OYUNU SENARYOSU 

Bu senaryo, öğrencilerin bir grup üyesi olarak, yalnız çalışabileceklerinden daha güçlü 
ve olumlu özelliklere sahip olduklarını anlayarak kendilerinin veya bir ekip üyesinin 
sahip olabileceğini hissettikleri zayıflığa uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Her 
insanın grupla paylaşması için, grubun genel başarısına katkıda bulunan bireysel güçlü 
yönleri ve olumlu özellikleri ortaya çıkarmak. 

İLETİŞİM SENARYOSU 

İLETİŞİMİN ELEMENTLERİ SENARYOSU 

Bu senaryoda, öğrenciler gruplara bölünecektir. Her birimizin iletişim kurduğumuz veya 
iletişimden kaçındığımız dört alanı vardır. Bu senaryoda, grubun her üyesinin hangi 
alandan iletişim kurmak istediklerini seçmesi gerekecektir: açık alan, gizli alan, kör alan, 
bilinmeyen alan. Öğrenciler farklı unsurları kullanarak bölge arasında seyahat 
edebilirler. Alıştırmadan sonra iletişimi verimli hale getiren unsurlar hakkında tartışma 
yapmak çok önemlidir.  

FAVORİ RENK SENARYOSU 

Bu senaryoda, öğrenciler gruplara ayrılacak ve en sevdikleri renkleri iletmek zorunda 
kalacaklar. Aynı zamanda iletmek isteyen mesaja ve aynı zamanda grubun diğer 
üyelerinin aynı anda ilettiği mesaja dikkat etmeleri gerekir. Bu özellik, yalnızca kendi 
bilgilerini iletmekle ne kadar ilgilendiklerini ve başkalarının söylediklerine ne kadar 
özenli olduklarını, dinleme düzeyini vurgulayacaktır. 

YARATICI DÜŞÜNME SENARYOSU 

YARATARAK ÖĞRENME SENARYOSU 

Öğretmen öğrencileri 4 ila 8 kişilik gruplara böler. Öğrencilerin görevi, örneğin bir film, 
fotoğraf albümü, reklam panosu gibi yaratıcı bir şekilde bir konu oluşturmak ve ortaya 
çıkarmak olacaktır. Tüm takımlar çalışmaya başlamaya hazır olduğunda, öğretmen 
metne gerçekleştirilecek faaliyetleri ve seçilen konunun teorisini sağlayacaktır. 
Öğretmen öğrencilere yapılacak bir ürün örneği sunabilecektir. 

Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra, her gruptan bir temsilci çalışmayı 
öğretmene ve sınıf grubuna (veya bir okul meclisine) sunacaktır. En yaratıcı çalışmalara 
oy verilecek ve ödül töreni düzenlenecek. 
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YARATICI DİL: BLOG-ONLİNE MAGAZİN SENARYOSU 

Senaryo, öğrencilerin bir blog aracılığıyla iletişim kurmaya, kendilerini ifade etmeye ve 
bilgi paylaşmaya davet edildiği 2 saatlik toplantılardan oluşan bir atölye çalışması 
oluşturmayı içerir. 

Toplantılar çevrimiçi eğitici bir blog dergisi yaratmayı hedefleyebilir. 

Bu laboratuvar yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye izin verecektir, çünkü öğrenciler 
üzerinde çalıştıkları şeyi "yakınsak" bir şekilde yazmaları gereken bir parçaya sahip 
olmayacaklar, ancak konularını ifade ederek içeriği derinleştirmek, geliştirmek ve 
organize etmek zorunda kalacaklar. Bakış açısı, hoş bir dil kullanmak, bu nedenle 
ıraksak veya oldukça yaratıcı bir düşünce kullanmak. Aslında, öğrenciler mevcut öğeleri 
(gerçek gerçekler) faydalı yeni bağlantılarla (bakış açıları) birleştirmek zorunda 
kalacaklar. 

Bu nedenle önceden var olan unsurları kendi bakış açılarıyla ilişkilendirerek orijinal ve 
kullanışlı bir montaj oluşturacaklar. 

TAKIM ÇALIŞMASI SENARYOSU 

İP SENARYOSU 

Halat, İK uzmanları tarafından ekip oluşturma faaliyetleri çerçevesinde kullanılan tipik 
bir senaryodur. Bu senaryo, insanları ortak bir amaca ulaşmak için eylemlerini daha iyi 
koordine etmeye itmeyi amaçlamaktadır: başlangıç pozisyonlarına geri dönme. Bu 
senaryoda, tüm katılımcılar dev bir iple bağlanır. Ama bir problemleri var, başlangıçta 
mükemmel bir daire içinde iyi konumlandırılmışlarsa, şimdi hepsi karışık, büyük bir 
düğüm oluşturuyorlar. Ayrıca kördürler. Başlangıç pozisyonlarına nasıl geri 
dönebilirler? İşbirliği yaparak. Harekete geçmeden önce iletişim kurmaları, kendilerini 
örgütlemeleri, düşünmek için acele etmemeleri ve yavaş yavaş bir daire oluşturmak 
için geri dönüş yollarını bulmaları gerekecek.  

KARAR VERME MODELİ SENARYOSU 

Bu strateji, öğrencilerin durumları ve olayları görüntüleme ve sorunları çözme 
yetenekleri hakkında kendi inançlarını düşünmelerine yardımcı olurken, başkalarıyla 
karar vermenin nedenlerini paylaşır. 

Öğretmen SWOT Analiz Modelini öğrencilere öğretecektir, ancak modeli kullanmak için 
öğrencilerin problem, seçimler ve kararlar hakkında net bir fikre sahip olması 
gerekecektir. 

Daha önce karar vermede yer almayan öğrenciler, bir senaryoda problemi tanımlamayı 
zor bulabilir, bu nedenle önce çevrimiçi senaryoyu gerçekleştirmek önemlidir. 

PROBLEM ÇÖZME SENARYOSU 

ÇÖPÇÜ AVI SENARYOSU 

Bu senaryoda, öğrenciler gruplara bölünecek ve Çöpçü Avı'nı tamamlamak için 
çözmeleri gereken bir “problemler” listesi olacaktır. Öğrenciler tamamladıkları “av” ın 
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her bir kısmı için bir yapboz parçası alacaklar ve kazananlar bulmacayı ilk pozisyonda 
tamamlayanlar olacak. 

Bu senaryonun amacı problem çözme teorisinin bazı adımlarında çalışmaktır. Çöpçü 
Avı'nda yer alan görevlerin listesi sınıfın ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceğinden 
tamamen uyarlanabilir bir senaryodur.  

Kart karışım senaryosu 

Bu senaryoda, öğrenciler gruplara bölünecek ve öğretmen birbirleriyle konuşmadan 
aralarında iki kart destesi sipariş etmek zorunda kalacaklar, öğretmen ise onlar için 
zorlaştırmak için talimatları değiştirmeye devam edecek. Bitirdikten sonra, senaryoda 
yaşadıkları farklı bölümleri, teori yoluyla öğrenilen problem çözme adımlarıyla 
eşleştirmek zorunda kalacaklar. 

Bu senaryonun amacı, öğrencilerin değişen ve değişen zorluklarla bir sorunu nasıl 
çözeceklerini öğrenmektir. Ayrıca, sipariş desteleri gibi bir eğitim arka planında hiç 
alakalı görünmeyen durumlarda problem çözmenin nasıl kullanılabileceğini 
bulmalarına yardımcı olacaktır. Öğrenciler aynı zamanda problem çözmedeki farklı 
adımların gerçek durumlarda nasıl olduğunu öğreneceklerdir. 
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