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Önsöz
Bu müfredat ve ders içerikleri, Yaşadığın Yer İle Gururlan eğitimi alanındaki paydaşlar tarafından 
ortaklaşa oluşturulmuştur. İki akademik ortak, Yaşadığın Yer İle Gururlan kavramı için sağlam bir 
teorik temel geliştirmiştir, iki sivil toplum kuruluşu, yer temelli öğretim konusundaki yaygın eği-
tim metodolojilerindeki deneyimleri ile projeye katkı sağlamış ve iki eğitim kurumu, müfredatın 
eğitim sektörünün ve öğretmenlerinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamıştır. Bu yayının geliştiril-
mesi süreci, ilk temelin atıldığı proje ekibinin Cortemilia’da (İtalya) Sorgulamaya Dayalı Öğrenme 
yöntemini temel aldığı dinamik bir etkileşimle başlamıştır.

Müfredat, dört ortak ülkede (İrlanda, Portekiz, Türkiye ve İtalya) yaklaşık 170 öğrencinin yer aldığı 
beş okulda test edilmiş ve ardından değerlendirilmiş, geliştirilmiş ve nihai hale getirilmiştir. Bu 
yenilikçi Yaşadığın Yer İle Gururlan eğitimi canlı yüz yüze öğretim için geliştirilmiştir. Öngörüle-
meyen Covid-19 pandemisi nedeniyle, pilot aşamada yer alan tüm öğretmenler, yaratıcı nitelikle-
rinden yararlanmak ve müfredatı yerel ve ulusal eğitim koşullarına başarıyla uyarlamak zorunda 
kalmıştır. Ancak, bu yayında sunulan müfredat sanal öğretim için tasarlanmamıştır.

Müfredat ve ders içerikleri, pilot teste katılan 16 öğretmen tarafından değerlendirilmiştir. Öğretmen-
lerin %75’i öğretim metodolojisinin kalitesinin iyi ile çok iyi arasında olduğunu ve %93,8’i müfredatın 
sınıflarının öğrenme deneyimine uygun olduğunu belirtmiştir. Tüm öğretmenler, müfredatın ben-
zersiz niteliklere uygun olduğunu düşünmüştür. Öğretmenlerin %93,8’i müfredatın öğrencilerin yeni 
yetkinlikler öğrenmesine izin verdiğini ve %75’i müfredatla çalışmanın öğrencilerinin öğrenme hedef-
lerine ulaşmasını sağladığını ifade etmiştir. En önemlisi ve sanal öğrenme koşullarına rağmen, öğret-
menlerin %70’i öğrencilerinin müfredatla çalışarak yaşadıkları bölgeyi öğrenmekten keyif aldıklarını 
belirtmiştir. Özellikle pilot çalışmanın modern eğitimdeki muhtemelen en kaotik ve stresli dönemde 
gerçekleştiği düşünüldüğünde, bunlar elbette harika sonuçlar olarak değerlendirilmektedir. 

Pilot uygulamaya katılan öğretmenler, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (IBL) ile çalışma ve bu Yaşadı-
ğın Yer İle Gururlan müfredatını kullanma konusunda eğitim almıştır. IBL yaklaşımında tamamen 
yeni olan öğretmenler ve hem öğretmenlerin hem de bu metodolojinin  getirdiği farklı roller, bu 
yenilikçi öğretimi sınıflarında uygulamak için hazırlamak ve onlara rehberlik etmek için bir eğitim 
kursuna katılmak ihtiyacında olabilirler. Bu Erasmus+ projesinin bir parçası olarak, öğretmenlere 
bu desteği sağlamak ve bu müfredatı uygulamak için gerekli yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak 
için bir öğretmen yetiştirme kursu geliştirilmiştir.

Bu müfredatın geliştirilmesinde yer alan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve okullara inanılmaz derecede 
minnettarız. Onların güveni, bağlılığı, uyarlanabilir nitelikleri, zamanı ve enerjisi olmasaydı, bu yüksek 
kalitede bir parojeye ulaşmak imkansız olurdu. 

Bu yayının geliştirilmesine katkıda bulunan ortak kuruluşların personeli çok değerliydi.

Son olarak, bu proje boyunca destekleri ve rehberlikleri için Hollanda’daki Erasmus+ ulusal ajansının 
çalışanlarına teşekkür ederiz. 
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Değerlendirme sonuçları

Öğretmenlerin eğitimi

Teşekkür



Bu müfredat ve genel olarak Erasmus+ projesi ile toplumlarımız için büyük bir ekonomik, çevre-
sel, kültürel ve sosyal kaynak olan kırsal alanların refahına ve geçimine katkıda bulunabileceğimizi 
umuyoruz. Gençler bu toplumların geleceğidir ve bulundukları yerle olan duygusal bağları, onları 
korumaya, sürdürmeye ve geliştirmeye nasıl katkıda bulunacaklarına karar verme konusunda on-
ları motive edecektir. 

Mart, 2021.

Thomas Albers

Proje Koordinatörü 

thomas@anattafoundation.org

Geleceğe yönelik dileğimiz
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Proje web sitemiz www.prideofplace.eu, ücretsiz olarak indirilebilen tüm proje çıktılarının yanı 
sıra, bu müfredatın geliştirmeyi amaçladığı Yaşadığın Yerle İle Gururun teorik temelini oluşturan 
rapor ile kavramı ve içeriğini tanımlayan bir politika özetini içermektedir. Proje kırsal alanlar için 
önem arz etmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi, öğretmenleri “Pride of Place” müfredatının uy-
gulanmasına hazırlamak için bir öğretmen yetiştirme müfredatı oluşturulmuştur. Bu eğitim kursu 
veya genel olarak proje hakkında daha fazla bilgi için lütfen proje koordinatörü veya bu projede yer 
alan ortak kuruluşlardan herhangi biriyle iletişime geçiniz.

Daha fazlasını bilmek ister misiniz?
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Müfredat kısaca iki 
bölümden oluşmaktadır
• Bölüm 1 müfredatın kullanımına teorik bir giriş sunar
• Bölüm 2 müfredat nasıl kullanılacağı konusunda öğretmene talimatlar sağlar
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Giriş
Yaşadığın Yer İle Gururlan (YG), insanların kendilerini tanımladığı veya ilişkilendirdikleri yer için 
sahip olabileceği olumlu duygudur. Bu kişinin kendi aidiyeti ve kişinin kendi yer kimliğine bağlı-
dır, her ikisi de kişinin kendi yeri veya yerel alan olarak atfedilmiştir. Birinin geldiği yerin sağlıklı 
gururu, bir dizi sosyal ve çevre yanlısı davranış ortaya çıkarabilir, ancak sağlıksız bir gurur, dar 
görüşlülüğe ve anti-sosyal davranışlara neden olabilir.

Tüm Avrupa’da devam eden kentleşme eğiliminin bir sonucu olarak, kırsal alanlar kendi kasaba-
larında geçim sürdürmekte zorluk çekmektedir (EuroStat rakamları, 2050 yılında bu gezegende-
ki tüm insanların yaklaşık %75’inin kentsel alanlarda yaşayacağını göstermektedir). Bu eğilimin 
nedenlerinden biri, genel olarak kentleşmiş alanların genç ailelere daha iyi ekonomik fırsatlar ve 
eğlence sunmasıdır. Bu kentleşme eğiliminin bir diğer önemli nedeni, insanların kırsal alanlarda 
yaşadığı yerlere duygusal bağlılığın azalması veya olmamasıdır. Geçmişte insanlar yerin tarihini 
bilirdi, folklor müziklerle folklor dans ederlerdi, özgün gastronomik ürünler yerlerdi, özgün ye-
rel oyunlar oynarlardı, yerel diyalekt konuşurlardı, mevsimlerle ve yerel mevsimin getirdikleriyle 
yaşarlardı ancak şimdi bu yere bağlılık diye adlandırılan şey gençler arasında kayboluyor gibi gö-
zükmektedir. İnsanların yaşadığı yerlere duygusal ve bilişsel bağlılığının yokluğunun bir sonucu 
olarak, kırsal popülasyonlar kendi alanlarına bağlı hissetmezler ve ‘yer kimliği’ duygusunu ve eşsiz 
yerel kültürlerinin gururunu yitirirler. Bilimsel araştırmalar, aidiyet ve yer kimliğinin artmasının 
yerel düzeyde daha yüksek derecede aktif vatandaşlığa neden olduğunu, iyi kurulmuş yer kimliği-
nin daha iyi ruh sağlığını teşvik ettiğini ve güçlü yer kimliğinin ekolojik olarak daha sağlam davra-
nışa neden olduğunu göstermiştir (Comstock ve ark. 2010; Hinds & Sparks, 2008). 

Bu müfredat, gençlerin yerleri ile duygusal ve 
bilişsel bağlantılarını yeniden canlandırmak 
yoluyla kırsal alanlardaki nüfusun azalmasıy-
la mücadele etmek için geliştirilmiştir. Genç-
ler, yerlerini benzersiz kılan şeyleri ve kimlik 
duygusunun yaşadıkları yere nasıl dayandığını 
anlayabilecekler. Bu, gelecekte gençlerin ika-
metgahlarını yerinde tutacakları veya uzak-
laşmaktan geri dönecekleri anlamına gelebilir. 
Müfredatın bir diğer umut verici özelliği, yeni 
gelenlerin, yerin gerçekte ne anlama geldiğini 
daha iyi anlayarak, yere daha iyi entegre olma-
larına yardımcı olmasıdır. 

Bu belge, öğrencilerinin yer ile olan bağlantısını geliştirmek isteyen kırsal alanlarda çalışan öğretmen-
ler için geliştirilmiştir. Müfredat iki ana bölümden oluşmaktadır. Bölüm 1, müfredatın temel aldığı ye-
nilikçi yaklaşıma teorik bir giriş sunar. Geleneksel eğitim yaklaşımlarından farklı olduğu için öğretme-
nin ve öğrencinin rolü hakkında bilgi sunar. Bölüm 2 adım adım bir şekilde müfredat ile çalışmak için 
öğretmenlere talimatlar sunmaktadır. Ek I ve Ek II’de ek malzemeler bulunabilir. 

Müfredat nasıl kullanılır

Müfredatın iki ana hedefi 
vardır:

öğrencilerin kırsal 
alanlarda “yer gururunu” 
geliştirmek ve;

öğrencilerin 21. yüzyıl 
yeterliklerini geliştirmek.

1.

2.



“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Teorik bir giriş

Part I
21. yüzyıl eğitimine yenilikçi 
bir yaklaşım:  
teorik bir giriş
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Kısaca yaklaşım
• Sorgulamaya Dayalı Eğitim, sorgulama döngüsünü takip eden bir proje tabanlı öğrenme şeklidir 
• Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştireceği öğrenme için sosyal bir yaklaşımdır.
• Hem öğretmenler hem de öğrenciler farklı rollere sahiptir: öğretmenler kolaylaştırıcı ve öğ-

renciler araştırmacılardır
• Sorgulamaya Dayalı Eğitimin, K-12 eğitiminin tüm seviyeleri için etkili ve uygun olduğu bilim-

sel olarak kanıtlanmıştır.

Giriş 
Bu müfredat için öğrenme stratejisi, “öğrencilerin doğal, kültürel beya materyal dünya ile ilgili so-
rular sorduğu ve bu sorulara cevap vermek için veri topladıkları, verileri analiz ettikleri ve araştır-
malarına dayanan bir sonuç raporu yazdıkları sınıf süreçlerine” atfedilen Sorgulamaya Dayalı Eğitim 
(SDE)’e dayanmaktadır (Dobber ve ark. 2017) Sorgulama döngüsünü (Pedaste, 2015) takip eden bir 
proje tabanlı öğrenme şeklidir: oryantasyon, kavramsallaştırma, (sorgulama ve hipotez oluşturma), 
soruşturma (keşif/veri bulma ve veri yorumlama), sonuç ve tartışma (düşünme ve iletişim). SDE’de 
öğrenciler araştırmacıların rolünü üstlenirler ve eğitimin pasif alıcıları olmaktan ziyade bir araştırma 
sorusuna aktif olarak cevap bulmak zorunda kalacaklardır.

SDE yaklaşımı bilimsel olarak iyi test edilmiştir ve muhteşem öğrenme sonuçlarıyla, bilgi gelişme-
siyle, düşünme & akıl yürütme becerileriyle, öğrenme motivasyonuyla, iş birliği ve iletişim becerile-
riyle etkili bir öğrenme yaklaşımı olduğu kanıtlanmıştır (Kirschner ve ark. 2006). Bununla birlikte, 
hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin öğrenme sürecindeki yeni rollerine alışmaları gereken gele-
neksel eğitime oldukça yeni ve farklı bir yaklaşımdır. 

SDE’nin amacı, öğrencilerin kendi kendine öğrenme kapasitelerini arttırmak ve elde edilen yeterlilikleri 
’gerçek dünya‘ bağlamına, sorgulamaya dayalı bir yaklaşımla uygulamalarına yardımcı olmaktır. Öğren-
ciler birlikte incelenecek bir ‘gerçek dünya’ araştırma sorusuna dayanarak öğrenme sürecine başlayacak 
ve döngünün sonunda sonuçlar öğrenme tanınmasını optimize etmek için daha geniş bir kitleyle iletile-
cektir. SDE’de öğrenmenin gerçekleştiği dış dünya, sınıf eğitiminin bir parçası haline gelir. Öğrencilerin 
öğrenmesi, saha çalışmaları, edebiyat çalışmaları, multimedya çalışmaları, röportajlar, deney ve grup 
tartışması gibi çeşitli araştırma faaliyetleri aracılığıyla keşif ve soruşturma yoluyla gerçekleşir. 

Öğrenciler düşünmeyi ve bilim adamı gibi davranmayı öğrenecek olsa da, önemin odağı, sorgulama sü-
reci boyunca sosyal öğrenmeye daha fazla odaklanmaktadır. Bu, öğrencilerin ve öğretmenlerin birlikte 
ve birbirlerinden öğrendikleri anlamına gelir: fikirleri paylaşır, birbirlerine geri bildirim verir, birlikte 
veri toplar ve gerektiğinde birbirlerini desteklerler. Öğrenilenlerin kalitesi, sınıftaki sosyal etkileşimin 
kalitesine ve özellikle SDE yaklaşımının sosyal yönüne bağlı olarak öğretmenin rolü büyük önem ta-
şımaktadır. SDE’de öğrenciler ve öğretmenler işbirliği yoluyla paylaşılan anlam yaratırlar. Geleneksel 
eğitim ile önemli bir fark, sde yaklaşımında öğretmenlerin sorgulama döngüsünde kolaylaştırıcı olma-
ları ve öğrencinin öğrenme süreci boyunca aracılar haline gelmesidir.

SDE yaklaşımının özelliği, öğrenme sürecinin ideal olarak öğrencilerin kendilerinden gelen ya da en 
azından kendi çıkarları doğrultusunda olan “gerçek” bir soruyla yönlendirilmesidir. SDE’de öğrenmeyi 
öğrenme süreci, belirli bir konu hakkında bilgi edinmekten daha önemlidir. 

SDE, geleneksel öğrenme öğrencisinin aksine, doğrusal olmayan (döngüsel), multidisipliner ve bölüm-
lere ayrılmamış bir şekilde ortalanmış ve yapılandırılmıştır. Geleneksel eğitimde amaç genellikle (hala) 
bir bilgi aktarımı üzerinedir, SDE’de 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi öğrenme sürecinin amacın-
dadır (bkz. kutu). Ancak SDE yapılandırılmamış değildir, sadece geleneksel yaklaşımlardan farklı bir 
şekilde yapılandırılmıştır. Bu farklı yapı, bu nedenle biraz daha planlama ve özellikle öğretmen ve öğ-
renciden farklı bir rol gerektirir. 

Sorgulamaya Dayalı Eğitim nedir? 

SDE geleneksel yaklaşımlardan nasıl farklıdır?



21 st-
CENTURY

SKILLS

L I F E L O N G L E A R N I N G

FOUNDATIONAL
LITERACIES

How students apply core 
skills to everyday tasks

COMPETENCIES

How students approach
complex challenges

CHARACTER
QUALITIES

How students approach their
changing environment

1.  Literacy

2.  Numeracy

3.  Scientific
 literacy

4.  ICT literacy

5.  Financial
  literacy

6.  Cultural and
     civic literacy

7.  Critical thinking/
     problem solving

8.  Creativity

9.  Communication

10.  Collaboration

11.  Curiosity

12.  Initiative

13.  Persistence/
      grit

14.  Adaptability

15.  Leadership

16.  Social and 
       cultural
       awerness

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Teorik bir giriş
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Dijital öncesi dönemde, toplum gerçekler ve ilişkiler gibi belirli bilgilere sahip olmayı ihtiyaç duyuyordu 
ve gençlerin işgücü piyasasına anlamlı bir katkı sağlaması için bir avantajdı. Bununla birlikte, şuan ki 
dijital çağ, herkesin internete kolayca bağlanarak bilgi birikimine anında erişebildiğinden, gençlerden 
topluma katılmak için farklı bir yeterlilik seti gerektirmektedir. Doğru bilgiyi bulmak, yanlış bilgiyi ger-
çek bilgiden ayırmak, bir kaynağın güvenilirliğini değerlendirmek, bit okuryazarlığı, yaratıcılık, işbirli-

Geleneksel yaklaşıma kıyasla sınıfta SDE’nin tanıtımı ve kullanımı için birçok avantaj vardır:

• SDE yaklaşımının her yaş için etkili bir eğitim yaklaşımı olduğu kanıtlanmıştır (K-12; Dobber ve ark. 
2017)

• SDE öğrencilerin kendi kendine öğrenme kapasitelerini teşvik eder ve bu sınıf dışında da uygulana-
bilir

• Öğrenciler 21. yüzyılda (21. yüzyıl Beceri geliştirme) hayatta kalmayı ve toplumla anlamlı bir bağ-
lantı için kendilerini hazırlamayı öğrenecekler.

• SDE farklı ilerleme düzeylerine uygulanabildiğinden azınlıklar ve dezavantajları topluluklar daha 
kolay öğrenme sürecine dahil edilebilir. 

• SDE, öğrencilerin sahip olduğu deneyim ve bilgiyi doğrular ve bunu öğrenme sürecine getirir
• Yaklaşım, öğrencilerin kişisel gelişimlerinde içsel motivasyonunu ve merakını teşvik eder
• SDE çok esnektir ve sınıf ihtiyaçlarına uyarlanabilir

SDE’nin özellikleri

21. yüzyıl becerileri 

Şekil 1: 21. yüzyıl becerileri 



STRUCTURED INQUIRY

Students follow 
the lead 

of the teacher as 
the entire class 
engages in one 
inquiry together.

CONTROLLED INQUIRY

GUIDED INQUIRY

FREE INQUIRY

TYPES OF STUDENT INQUIRY

Teacher chooses
topics and identifies

the resources
students will use

to answer questions.

Teacher chooses
topics / questions

and students
design product

or solution.

Students choose
their topics without

reference to any
prescribed outcome.
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SDE, öğrencilerin ve öğretmenin ihtiyaçlarına ve deneyimine bağlı olarak bir sınıfa farklı şekillerde uy-
gulanabilir. Seviyeler (veya türler) düşük bir soruşturma seviyesinden yüksek bir seviyeye kadar değiş-
mektedir. 

Sorgulama düzeyindeki fark, bir öğretmenin sorgulama sürecine verdiği yön miktarı ile ve öğrencilere 
verilen özerklik miktarı ile ilgilidir. ‘Yapılandırılmış soruşturma’da (bkz. Şekil 2) öğretmen, genellik-
le öğretmenlerin düşünce sürecini takip eden tüm sınıfla yapılan sorgulama sürecinde öncülük eder. 
Aralığın diğer ucunda, ‘serbest soruşturma’da, öğrencilerin öğrenme süreci üzerinde tam etkisivar ve 
öğretmen burada kolaylaştırıcıdır.  Hemen hemen her adım öğrenciler tarafından geliştirilmiştir:  kendi 
konularına, araştırma sorularına ve süreçteki aşağıdaki adımlara karar verebilirler. Sorgulama seviye-
sine dayanarak, öğretmenin ve öğrencilerin rolü farklıdır. 

Farklı SDE düzeyleri

Şekil 2: Sorguya Dayalı Eğitimin dört düzeyi

ği yapmak, iletişim kurmak ve duygusal olarak zeki olmak gibi beceriler, 21.yüzyıl toplumuna 
katılmak ve katkıda bulunmak için gereken becerilerden sadece birkaçıdır. Ayrıca öğrenmeye 
yönelik doğru tutuma sahip olmak ve meraklı, empatik, uyarlanabilir olmak ve inisiyatif almak 21. 
yüzyıl becerileri çatısı altında kabul edilir. Resim 



SDE’de öğrenci öğrenme sürecinin aktif katılımcısıdır. Geleneksel eğitimden ne ve nasıl öğrenmek iste-
dikleri konusunda daha fazla özerkliğe sahiptirler çünkü öğrenme sürecine ve arkasındaki itici güç olan 
meraka sahiptirler. Sorgulama süreci, öğrencilerin ilgisini çeken gerçek bir soruya dayanarak gerçek-
leşir ve bu da öğrenme pasif olarak alındığında öğrenmeyi daha güçlü bir şekilde ilişkilendirir. SDE’de, 
öğrenci çeşitli yeterlilikler geliştirir ve öğrencilerde mevcut olan yeterliliklere her zaman bir başlangıç 
noktası olarak saygı duyar. Psikolojik ihtiyaçların kendi kaderini tayin teorisi (Ryan ve Deci, 2000), ide-
al içsel motivasyon için, özerklik, algılanan yetkinlik ve ilişkililik için insan ihtiyaçlarının yerine ge-
tirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Öğrencilerin SDE’deki öğrenme süreci için içsel motivasyonu bu 
nedenle genellikle oldukça yüksektir. 

SDE yaklaşımında öğrenciler, sorgulama sürecinin aşamasına ve niteliğine ve öğrencilerin ilerleme 
düzeyine bağlı olarak çiftler, alt gruplar veya tüm bir sınıf olarak çalışacaklardır. Daha ileri düzey öğ-
rencilerin, ortalama öğrencilerin daha iyi yaptıkları büyük gruplardan ziyade çiftler halinde çalışması 
yararlarına olur. 

Öğrenciler SDE yaklaşımında araştırmacı rolünü üstlenirler. Araştırmacı olmak: 

SDE yaklaşımının öğrenci merkezli olduğu ve meraklarının öğrenme sürecinin arkasındaki itici güç ol-
duğu durumlarda, öğretmenin rolü dolayısıyla geleneksel yaklaşımdan farklıdır. İlgi konusunun uzma-
nı olarak kabul edilen merkezi figür olmak yerine, öğretmen, öğrencileri süreç boyunca yönlendiren bir 
kolaylaştırıcı veya koç rolünü üstlenir. Öğrencinin gerçek bir soruya varmasına ve sonraki araştırma, 
soruşturma, düşünme, analiz ve raporlamada onlara rehberlik etmesine yardımcı olurlar. SDE, bilgi 
aktarımı yerine yeterliliklerin geliştirilmesine odaklandığından, öğrencilerin öğrenme sürecinin de-
ğerlendirilmesi de farklı bir nitelikte olacaktır. 

SDE üzerine yapılan bir çalışma, öğretmen rolü söz konusu olduğunda, öğrenme sürecinde iki ayrımın 
önemli olduğunu gösterdi: öğretmen yönünün miktarı ve öğretmen düzenlemesinin türü. 

Farklı roller
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Araştırmacılar: Araştırmacıların yaptıkları:

Bilgili Sorular sorar, bildiklerini kullanır, kitap, video, fotoğraf, 
web sitesi gibi kaynakları paylaşır. 

Kritik bir düşünürdür Soruları yanıtlar sorular sorar, kaynaklar hakkında ciddidir, 
fikirleri motive eder, bilgi toplar.

Meraklı ve açık fikirlidir Daha iyi anlamak için başkalarının fikirlerini dinler ve okur, 
farklı kaynaklardan gelen bilgileri kullanır, 

Saygılıdır Başkalarına yardım eder, fikirleri paylaşır, başkalarının 
materyallerini kullanırken dikkatli olur, saygıyla diğer 
insanların fikirleriyle uğraşır.

Risk alıcıdır Grup tartışmalarına katılır, fikirleri paylaşır, başkalarına 
fikirlerini veya teorilerini sorar, bilgi bulmak için yeni 
gerekçeleri keşfeder, insanlarla röportaj yapar.

Düşüncelidir Görüşler yazar, grup tartışmalarına katılır, bilgileri 
değerlendirir, daha iyi araştırmacılar olmak için kendilerini 
ve başkalarını esas olarak olumlu olarak değerlendirir. 

Tablo 1: SDE öğrencisi için araştırmacı nitelikleri (tanis ve ark., 2014; Van aalst & Truong dayalı, 2011)

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Teorik bir giriş
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Yön yaklaşımı Öğretmenin rolü

Öğrenciye yönelik 
sorgulama

Öğrenciler araştırma sorusunu, bilgiyi nasıl 
toplayacaklarını ve nasıl/ne sunacaklarını belirler. 
Öğretmen sahneyi belirler ve süreci yalnızca gerekirse 
yönlendirir. Soruşturma süreci üzerindeki ajans esas 
olarak öğrencilerle birliktedir.

Karışık yön Hem öğretmen hem de öğrenciler sorgulama sürecinin 
yönlerini belirler. Öğretmen, öğrencilere soruşturma 
süreci boyunca sınırlı miktarda ajans verir. 

Öğretmene yönelik 
sorgulama 

Öğretmen, incelenecek araştırma sorusuna, hangi 
kaynakların kullanılacağına, kaynakların nasıl 
inceleneceğine ve sonuçların nasıl sunulması gerektiğine 
karar verir. 

Tablo 2: üç yön seviyesi, Dobber ve ark. 2017. 

Öğretmen yönü miktarı

SDE’de yaklaşık üç öğretmen yönü seviyesi vardır (bkz.Tablo 2; Dobber ve ark. 2017): öğretmen 
yönlendirmeli sorgulama, karışık yön ve öğrenci yönlendirmeli sorgulama. SDE seviyesine dayanarak, 
öğretmenin sürece verdiği yön miktarı değişir. Bu miktarın tüm SDE müfredatı boyunca aynı olması 
gerekmez, öğretmen rolünü SDE bağlamına göre uyarlamak zorunda kalacaktır. Öğrenciler SDE yakla-
şımına aşina olduklarında, daha öğrenci odaklı bir soruşturma, öğrencilerin SDE’ye yeni olduklarından 
daha uygun olacaktır. Müfredat ilerledikçe ve öğrenciler sorgulama sürecinden sorumlu olma konu-
sunda daha rahat hale geldikçe, öğretmen öğretmen odaklı soruşturmadan öğrenci odaklı soruşturma-
ya geçebilir. Özellikle SDE öğretmen tarafından ilk kez kullanıldığında, SDE sürecinde o anda öğrenci-
lere en uygun olanı bulmak için yön seviyelerini denemek faydalıdır. Öğretmenin, kendi yeterliliklerine, 
öğrencilerin ihtiyaçlarına ve öğrencilerin kullanacağı sorgulama faaliyetlerinin taleplerine dayanarak 
hangi yönde kullanmak ve başlamak istediğine karar vermesi önemlidir. Araştırma, öğretmenin sadece 
öğrenci odaklı bir yaklaşımı hedeflemek yerine, üç yön seviyesi arasında ayrım yapmasını öğrenme 
süreci için en etkili olduğunu göstermiştir: öğrenciler, öğretmeni taklit ederek sorgulama sürecini de 
öğrenebilirler.  

Araştırmacı düzenleme türü

SDE süreci multidisipliner olduğundan ve öğretmenlerin uzman olması gerekmediğinden, süreç bo-
yunca çeşitli rolleri ve düzenleme becerilerini kapsayacaklardır. Genel olarak, öğretmenlerin SDE süreci 
boyunca kullanacakları üç düzenleme türü vardır: (1) meta-bilişsel düzenleme, (2) sosyal düzenleme 
ve (3) kavramsal düzenleme. Bu türler ayrı düzenleme becerileri olarak sunulur, ancak pratikte iç içe-
dirler. SDE sürecindeki her sınıf ve her aşama farklı bir düzenleme türü gerektirir (baskın tür). Örneğin, 
öğrenme sürecinin daha önceki aşamalarında, öğrenciler konuyu veya yeni öğrenme stratejisini tanı-
mak için daha kavramsal bir düzenleme türüne ihtiyaç duyabilirken, süreç ilerlediğinde, metakognitif 
ve sosyal düzenlemeye daha fazla ihtiyaç duyulur. Tablo 3, farklı düzenleme türlerine genel bir bakış 
sağlar. 
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Düzenleyici 
yaklaşım Öğretmenin rolü Örnek

Metakognitif 
Düzenleme

Odak, bir bilim 
adamı olarak 
hareket etmeyi 
ve düşünmeyi 
öğrenme 
üzerindedir

Düşünme becerilerine 
odaklanma

Öğretmen, öğrencilerine sorularıyla ilgili 
sorular sorarak ve akranlarına cevap 
vermelerini isteyerek kendi kendini ifade 
etme sürecine girmeye teşvik eder.

Sorgulama kültürünü 
teşvik etmek

Öğretmen açıkça sınıfta öğrenci rolleri (daha 
aktif) üzerine yeni beklentileri hakkında 
iletişim kurar.

Yönlendirici 
sorgulama söylemi 

Öğretmen, çocuklara 'Bu nasıl.. buna 
bağlıdır...? cevabınızı açıklayın' gibi 
düşündürücü sorular sormayı teşvik etmek 
için ‘Düşünmek için Sor& Nedenini söyle’  
yaklaşımını öğretir.

Öğrencilerin bilimin 
doğasına aşina 
olmalarını sağlamak

Öğretmen, gerçek bir laboratuvarda 
öğrencilerle çalışır ve hipotezler hakkında 
düşünmeye, sonuçları tahmin etmeye ve 
verileri analiz etmeye odaklanır.

Sosyal 
düzenleme

Odak burada 
öğrenmenin 
sosyal sürecine 
rehberlik 
etmek 
üzerinedir

Yüksek ve 
düşük başarıları 
arasındaki boşluğu 
köprülemektir

Öğretmen, grup tartışmalarında daha anlamlı 
bir ortak olmak için düşük başarıya sahip bir 
öğrenci destekler.

Öğrenci öğrenimini 
gruplar halinde 
organize etme

Öğretmen öğrenci grupları oluşturmak için 
farklı stratejiler kullanır, örneğin öğrenme 
temel öğrenmeye yönlendirildiğinde 
(transfer olmadan), gruplar rastgele atanır 
ama öğrenme daha gelişmiş bir öğrenmeye 
yönlendirildiği zaman, ortalama öğrenciler 
daha büyük gruplar halinde ve gelişmiş 
öğrenciler de çiftler halinde çalışır.

İşbirliği sürecine 
odaklanmak. 

Öğretmen, projeler başlamadan önce işbirliği 
temel kurallarını belirler ve öğrencilerle 
tartışır.

Kavramsal 
düzenleme

Odak konuya 
özel bilgi 
ve kurallar 
üzerindedir

Araştırma konusu 
hakkında bilgi 
verilmesi

Öğretmen, öğrencilerin çalışılan nesne 
hakkında bildikleri her şeyi aramalarını ve 
yazmalarını isteyerek araştırma projesini 
başlatır(internet, Gazeteler, ebeveynlere 
sorarak) 

Kavramsal anlayışa 
odaklanmak

Öğretmen, sorgulama projesinden yeni 
bilgileri öğrencilerin ön bilgilerine bağlamaya 
odaklanır.

Tablo 3: Dobber ve ark., 2017’ye dayanan öğretmenler tarafından üç tür düzenleyici yaklaşım.

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Teorik bir giriş
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Yaşadığın yer ile gururlanmayı 
öğretmek için ne gerekiyor 

Genel psikolojide gurur, kişinin kimliği ve benlik saygısı ile ilişkili iyi duygulardan oluşan olumlu bir 
duygu olarak kabul edilir. İnsanlar yaptıkları ve başardıkları bir şeyle gurur duyarlar(”gerçek” gurur). 
Fakat aynı zamanda oldukları bir şeyden ya da ait oldukları gruplar (“kibirli” gurur) gibi kimlikleriyle 
ilişkilendirdikleri dışsal varlıkların başarısından gurur duyabilirler.

Tutarlı bir şekilde, Yer Gururu (YG), insanların hem bilişsel açıdan (örneğin, kimliğimin bir parçası ola-
rak tanıdığım bir yer) hem de duygusal açıdan (örneğin bağlı oldum bir yer) kendi tanımladıkları veya 
ilişkilendirdikleri yer için sahip olabileceği olumlu duygudur. Sadece birkaç çalışma bu konuyu araştır-
mış olsa da, YG’nin de hem “gerçek” hem de “kibirli” bir yöne sahip olabileceği muhtemeldir.

Gurur, bireysel benlik saygısı ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve kişisel refah duygularıyla güçlü bir 
şekilde ilişkilidir. Yerinden gurur duyan insanların kendine daha güvendikleri ve genel refahı daha 
yüksek bir düzeyde yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

Bir topluluk bakış açısından YG’nin olumlu etkileri vardır, çünkü yerlerinden gurur duyan insanlar 
genellikle bağlı oldukları yeri korumak ve geliştirmek için harekete geçmek için daha motive olur-
lar. Örneğin, yüksek YG’ye sahip sakinler, yerel gönüllü derneklere katkıda bulunmaya daha istekli 
olacaklar veya mahalleyi tehdit eden bir şey varsa (örneğin, yeni bir istenmeyen proje) harekete geç-
meye daha istekli olacaklardır. Gururlu sakinler, özellikle yerel çevre kalitesinin hemen ve görünür 
bir şekilde iyileştirilmesine neden olduklarında, çevre yanlısı davranışları ve koruma davranışlarını 
yürürlüğe koymaya daha istekli olacaklardır. 

Bununla birlikte, YG’nin bireyin benlik saygısına, aşırı etkilerine güçlü bir şekilde vurgulamaya sahip 
olması, YG kaynaklarını destekleyen, diğer yerlerine aidiyet duymayan bireyleri, grupları ve yerleri 
küçümseyen veya hatta saldırganlaştıran bireylerin antisosyal ve egoist tutumlarına yol açabileceği 
düşünülmelidir. Bu nedenle, tanıtılan yerin olumlu özelliklerini ve benzersizliğini vurgularken, çe-
şitliliğin ve diğer insanlarla ve yerlerle değişimin dahil edilmesini ve zenginleştirilmesini teşvik eden 
bir YG teşvik etmek önemlidir.

Ryan’ın ve Deci’nin kendi kaderini tayin teorisine göre (SDT, 2000), insanların her durumda herkesin 
psikolojik refahı için sürekli olarak yerine getirmesi gereken üç temel ihtiyacı vardır: özerklik, ilişki 
ve yetkinlik.  Bu ihtiyaçlar evrensel, doğuştan gelen, içgüdüsel, ve zaman boyunca insanlıkta görülen, 
cinsiyet ve kültür olarak kabul edilir. İnsanlarla birlikteyken, durumlarda, iş koşullarında, bu üç ihti-
yacı karşılamamızı sağlayan yerlerde iyi hissediyoruz. 

Bir yere atıfta bulunulduğunda, ilişki ihtiyacı, yerde yaşayan başkalarıyla ve/veya yerin kendisi ile 
tutarlı ilişkiler kurmaya başvurabilir. Özerklik, insanların yerlerine doğru hareket edebilmeleri, dü-
zenlemeleri, değiştirmeleri, sürdürmeleri gerektiğini hissettikleri öz yeterlik ihtiyacıyla ilgili olabilir. 
Yeterlilik ihtiyacı, gerekli ya da yararlı olabilecek becerileri geliştirme arzusu ile ilgilidir. Yerlilerin 
ihtiyaç memnuniyetini sağlayan bir yer yaratmak, insanları bu yerden gururlandırmalı ve insanları 
bu yerde kalmaya ve iyileştirmeye veya sürdürmeye motive etmelidir.

Yer gururu nedir?

YG’nin sonuçları nelerdir?

İnsanlar ne zaman YG geliştirir?



Genel olarak çeşitli çalışmalar YG’nin yer yapımı ve ödenek yoluyla gelişebileceğini düşündürmekte-
dir: insanlar yer ile bir ilişki kurabilmesi için yerin özelliklerine katkıda bulunabilmesi, değiştirmesi 
ve düzenleyebilmesi gerekir. YG, genellikle insanların kendileri için önemli olan aktiviteler yaptıkları 
ve benlikleri ve özsaygıları için önemli hissetikleri, onlara gurur veren yerlerle ilgilidir.

Güçlü bir sosyal ve kültürel önemi olan yerlerde YG ortaya çıkması daha olasıdır. Bu anlamda ta-
rihsel miras, maddi ve manevi, somut ve somut olmayan YG gelişiminin bir sermaye yönü olması 
muhtemeldir. Kültürel miras, belirli bir yerde yaşayan insanlar tarafından yaratılan sözel veya sözsüz 
geleneklerin işlevi, üretim yöntemleri, sosyal yaşam, ritüel, festivaller ve davranışların veya somut 
soyut öğelerin farklı deneyimler sonucunda gelecek nesillere aktarılması işlevi olarak tanımlanabi-
lir. Kültürel miras, geçmişten miras alınan ve şimdiki zamanın toplumu tarafından kabul edilen tüm 
soyut ve somut kültürel değerleri ifade eder. Örneğin, insanlar tarihi bir olayın o yerde vuku bulması 
sebebiyle o yerle gurur duyabilir veya gençlerin yerin geleceğinde söz sahibi olması sebebiyle gurur 
duyabilir Sosyal şöhret de insanların yer ile gurur duymasında önemli bir etkendir: tanınmış bir yerde 
yaşamak ve olumlu bir şöhretin olması insanların o yerle daha gurur duymasını sağlar ve etkili bir bağ 
kurulmasını kolaylaştırır (örneğin; Avrupa Başkenti etiket ve fonlama) 

Kültürel miras bilgisi üzerinde çalışmak, yerel girişimlere katılımın kolaylaştırılması ve sosyal katı-
lımın kolaylaştırılması, insanların ihtiyaçlarını karşılamalarına ve yerleriyle gurur duymalarına yar-
dımcı olmalıdır.

YG oluşturmak nasıl kolaylaştırılır?
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Kırsal alanlar genellikle birçok yönden benzersiz olan yerlerdir: genellikle özel manzaralar gibi bol 
miktarda mirasa ve mutfağa, (yerel yiyecekler ve içecekler), dile, sanata (müzik, dans), iş gelenekle-
rine (yerel doğaya veya ticari kaynaklara bağlı) sahiptirler. Sosyal açıdan bakıldığında, kırsal alanlar 
da genellikle güçlü sosyal bağlar ve sıkı topluluklarla ilişkilidir. Bu kırsal alanlarda yaşayan insanlar-
da güçlü bir YG olması gerektiğini gösterir ve bu nedenle insanlar topluluklarına dahil ve aktif olma-
lılar, orada yaşamaya ve katkı sağlamaya istekli olmalılardır.

Bununla birlikte, karşılaştığımız gerçeklik, küresel düzeyde ve özellikle Avrupa’da, kırsal alanların 
nüfus azalmasıyla tehdit edildiğini ve orada yaşayan insanlar, özellikle gençler, kentsel merkezlere 
geçme eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Bu projenin amacı, gençleri kırsal alanda yaşamaya motive ederek veya eğitim/ iş eğitimi için gittik-
leri kent merkezinden dönmelerini sağlayarak gençlik YG’sinde bir artış ile bu eğilimi tersine çevir-
mektir. 

Neden Yer Gururu kırsal alanlar ile ilgilidir?

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Teorik bir giriş



Bölüm II
Yaşadığın Yer İle 

Gururlan Eğitimi:
Pratik bir açıklama



Kısaca bu müfredat
• Müfredatın iki ana hedefi vardır: (1) gençlerin yerine gurur duygusunu teşvik etmek ve (2) 

öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerinin gelişimini teşvik etmek. 
• Müfredat, sorgulamaya dayalı eğitim yaklaşımından yararlanır.
• Farklı sorgulama seviyeleri vardır ve müfredat, okul bağlamına uygun olarak bu seviyelerden 

birini seçmeye izin verir. 
• Müfredat, her kullanıcının (okul) müfredatı yerel bağlamına uyarlamasına olanak tanır (aşa-

ma 2’de farklı konular arasından seçim yaparak). 
• Müfredat farklı okul seviyelerine, yani 10-16 yaşlarına uyarlanabilir. 
• Müfredat, farklı yoğunluk ve frekansların kullanılmasına izin verir (örneğin, 10 hafta boyun-

ca haftada 2 saat veya 1 tam hafta)

Yer Gururu (YG) müfredatı birbirine bağlı altı aşamadan oluşur. Bunlar birlikte öğrencilerin sorgula-
ma döngüsünü oluşturur ve öğrencilerin ana soruya cevap arayacakları bir öğrenme süreci oluştura-
caktır: “Yerimizi benzersiz kılan nedir?”(başka bir yerden daha iyi değil!). SDE, öğrencinin birlikte ve 
birbirinden öğrenmesi anlamına gelen sosyal bir öğrenme yaklaşımıdır. 

Müfredata giriş ve 
sorgulama döngüsünün altı aşaması

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Pratik bir açıklama
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• İşler ters gidebilir ve başarılı olamayabilir. SDÖ hem öğrenciler hem de öğretmenler için kar-
maşıktır, ancak öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. 

• Cevapları sağlamak için öğretmen refleksini bastırın. 
• Sınıfta ne olursa olsun açık olun. 
• Farklı öğretmen rolleri ve SDÖ seviyeleri ile deney yapın. 
• İşler ters gittiğinde de tadını çıkarın. Çoğu zaman bunlar öğrenme için en iyi anlardır. 

Aşama 1 müfredat ve SDE’ye giriş aşamasıdır: öğrenciler konuyu keşfetmek bir müfredat anlaşması 
yapmak ve hipotez ve ana soruya bir cevap bulmak için bir soruşturma planı geliştirecektir. 

Aşama 2 farklı yer konulu başlıklar içine keşif ve soruşturma oluşur. Seçilen konular, mekanın ben-
zersiz bağlamına ve müfredata ayrılan zamana bağlıdır. Bu aşamada öğrenciler ‘saha’ya inecek ve 
benzersiz yerleri hakkında veriler toplayacaklar. 

Aşama 3’te öğrenciler toplanan tüm verileri bir araya getirecek, toplanan verileri yorumlayacak, 
analiz edecek, aşama 1’de geliştirilen hipotezle ilişkilendirecek ve sonuç çıkaracaktır. 

Aşama 4, sonuçları ve elde edilen bilgileri daha büyük bir kitleyle paylaşmaktan oluşur. Bunu yapa-
rak topluluk öğrenme sürecinin bir parçası haline gelir ve öğrenme sonuçları daha sürdürülebilir bir 
şekilde kurulur. 

Aşama 5’te öğrenciler öğrenme sürecini yansıtacak ve öğrendiklerini ve bir daha ki sefere neyi farklı 
yapacaklarını göstereceklerdir. 

Aşama 6 sadece öğretmenler ve öğrencinin öğrenme sürecini (bir not ile) değerlendirmeye ihtiyacı 
olanlar içindir. 

Kısaca müfredat

Öğretmen için bazı hususlar
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Başlangıç

BÖLÜM A

Aşama 1

Giriş

Amaçlar

Önerilen süre

Modüller

Yönergeler

Bu aşama iki bölümden oluşmaktadır. Bölüm A, müfredata genel bir giriştir ve bölüm B, öğrencilerin 
izleyeceği aşama 2 modüllerinin planlanmasından oluşur. Sınıf için uygun olan sorgulama düzeyine 
(bkz. sayfa 11) dayanarak, Bölüm B öğretmen veya öğrencilerin kendileri tarafından yapılabilir.  Bölüm 
A, her zaman öğrencileri ve öğretmeni sorgulama sürecine hazırlamak için yapılmalıdır.

Bu aşama projenin başlangıcıdır ve öğrencilerin 
yerlerini düşünmelerini sağlayacaktır. Bu projede 
ilk kez SDE’yi uygulamaya koyacaklardır. Öğren-
ciler ayrıca rolleri, özgürlük ve sorumluluk açı-
sından onlardan beklenenin ne olduğu konusun-
da bilgilendirileceklerdir. 

Adım 1: projeyi sınıfa tanıtmak

Projeye başlangıç olarak öğrencilerde ‘yer’in ne 
olduğuna dair ortak bir görüş sağlamak gerekir. 
Bu noktada sadece okulun bulunduğu yere odak-
lanmak gerekli değildir, herhangi bir yer tartışıla-
bilir. Bu, aşağıdaki yollardan bir veya daha fazla-

En az 1-2 saat. 

Şablon 1, Ek 1’e bakın.

• öğrenciyi yeni öğrenme yaklaşımına ve rolle-
rine, özgürlüklerine ve sorumluluklarına ta-
nıtmak.

• yerel bağlamda Yer Gururu konusunu tanıt-
mak ve keşfetmek

• ana araştırma sorusunu (AS) formüle etmek: 
Müfredat “ yerimizi benzersiz kılan nedir?” ana 
sorusuna cevap bulmalıdır

• AS ile ilgili mevcut bilgi/becerileri haritalamak
• AS’ye olası cevapları formüle etmek (hipotez-

ler)

sında yapılabilir (öğretmenler kendi tekniklerini/
araçlarını kullanmakta serbesttirler): 
• Sınıfla yerleri hakkında kolektif bir beyin fır-

tınası yapın: nedir ve bu yer hakkında ne bi-
liyorlar. Fikirleri görselleştirmek için bir zihin 
haritası yapabilirsiniz. 

• Öğrencilerden sevdikleri veya sevmedikleri 
yerlerin fotoğraflarını getirmelerini isteyin. 
Onları sınıfa göstermeye ve bu fotoğrafı neden 
seçtiklerini paylaşmaya teşvik edin. Seçilen 
fotoğrafın arkasındaki hikaye nedir?

• Aynı şey bir hikaye, bir video, bir şarkı veya 
yerlerini temsil eden başka bir şeyle yapılabi-
lir. 

• Örneğin şöyle bir soru ile bir tartışma başla-
tın “tatiliniz nasıl geçti ve bulunduğunuz yer 
hakkında ne söyleyebilirsiniz?”

Adım 2: Bu adımda okulun bulunduğu yere (pro-
jede araştırılacak ana yer) odaklanılacaktır. 

Öğrencilere  bu projenin cevap aradığı ana soru 
aktarılacaktır. “Yerimizi benzersiz kılan nedir?” 

Yerimizi başka bir yerden daha iyi veya daha kötü 
yapan şey değil, yerimizi farklı kılan şey hakkında 
olduğunu vurgulamak önemlidir. Her yerin kendi 
benzersizliği vardır ve öğrenciler kendi kimlikle-
rinin ve gururlarının bir parçasını bulabilirler.

Bu adım bir beyin fırtınasından oluşur. Öğrenci-
lerin ve öğretmenin deneyimlerine dayanarak bu 
toplu veya alt gruplar halinde yapılabilir.

Aşağıdaki üç sorunun öğrenciler tarafından ce-
vaplanması gerekecektir (cevapları bildirmek için 
şablon 1’i kullanın): 
• Yerimiz ve benzersizliği hakkında ne biliyo-

ruz? Bu soru, öğrencilerin yer hakkında bildik-
lerini değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

• Araştırma sorusunu cevaplamada önemli ola-
bilecek ancak yer hakkında bilmediğimiz ne 
var? Bu, eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye 

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Pratik bir açıklama
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ve bilmedikleri şeylerin farkına varmaya yar-
dımcı olur. 

• Araştırma sorusunun olası cevapları (hipotez-
ler) nedir? 

• Aşama 3’te öğrenciler proje modüllerinden 
(Aşama 2) gelen cevaplarını hipotezlerle kar-
şılaştırır ve bu konuda düşünürler. 

Adım 3: Doğru beklentileri belirleme

Bu aşamada öğretmen, öğrencilere bu projedeki 
öğrencilerden ne beklendiğini ve sosyal öğren-
me becerilerini geliştirmelerinin (birbirleriyle ve 
birbirlerinden öğrenme) önemli olduğunu açık-
layacaktır. Bu, öğrencilerin işbirliği yapmaya ve 
iletişim kurmaya teşvik edildiği anlamına gelir: 
öğrendiklerini paylaşmak ve eleştirel düşünürler 
olmak. Öğrenciler araştırmacıların rolünü yerine 
getireceklerdir. Sayfa XX üzerindeki Tablo 1, araş-
tırmacıların bazı niteliklerini ve ne tür davranışla-
rın onlara ait olduğunu gösterir. 

• Öğrencilerin bu projenin aracısı olduklarını ve 
ortak araştırmacı olarak çalışacaklarını açıkla-
nacaktır. 

• Tablo 1’de gösterildiği gibi, ‘araştırmacılar’ ve 
‘araştırmacıların yaptıkları ‘ sütunuyla bir tab-
lo yapın. 

• Bir beyin fırtınası türü kolaylaştırmada, öğren-
cilere araştırmacıların niteliklerinin ne oldu-
ğunu düşündüklerini sorun. Listeyi Tablo 1’de-
kilerle tamamlayın. 

• Öğrencilere ne tür davranışların niteliklere 
bağlı olduğunu sorun. Örneğin: kritik bir dü-
şünür olmak için, bir araştırmacı sorular sorar, 
(basit) bir soruya alternatif cevaplar düşünme-
ye çalışır, fikirleri motive eder. 

• Aşama 5’te öğrenciler araştırmacı nitelikle-
rinin gelişimini düşünecek ve öğrencilerin bu 
projede hangi nitelikleri geliştirmek istedikle-
rini bireysel olarak yazmaları önerilir. 

• İsteğe bağlı olarak sınıf, tablo dışında nitelik ve 
davranışlarla sınıf öğrenme sözleşmesi yapa-
bilir.

Tavsiye:

• kapsayıcı öğrenmeyi teşvik etmek için, 
öğretmen grup temelli öğrenmeyi anlamak için 
‘biz’/’bize’ ve ‘fikirlerimiz’ açısından konuşa-
bilir. 

• Öğretmenler bu projede farklı bir role sahiptir 
ve bu üçüncü adımda bu projenin sosyal öğren-
me yönüne odaklanabilirler 

Adım 4: grup oluşturma

SDE ile sınıfın deneyimine ve öğrencilerin yaşı-
na dayanarak, öğretmen projeyi bütün bir sınıf 
yaklaşımıyla takip etmeye veya sınıfı alt gruplara 
bölmeye karar verebilir. Hangi yaklaşımın seçile-
ceğine karar vermek için kesin bir kılavuz yoktur: 
öğretmenin SDE ile olan deneyimi ve özgüveni ana 
pusuladır. Aşağıdaki yönergeler daha fazla yar-
dımcı olabilir: 
• SDE her yaş ve okulun her seviyesi için uygun-

dur (‘k12’ uygundur)
• SDE bir sosyal öğrenme yaklaşımıdır
• Alt gruplarda çalışmaya karar verirseniz, daha 

ileri düzey öğrencilerin çiftler halinde çalışma-
sı önerilir. Araştırmalar, daha iyi performans 
gösterdiklerini ve daha az gelişmiş olan daha 
büyük gruplarda çalışmak yerine başka bir ileri 
düzey öğrenciyle eşleştirildiklerinde daha fazla 
şey öğrendiklerini göstermiştir. 

• Ortalama öğrenciler 4 ila 5 kişilik gruplarda en 
iyi şekilde çalışırlar. 

• Bu aşamada ve proje boyunca öğretmenin 
sosyal düzenleme becerileri önemlidir, çünkü 
öğrenciler büyük olasılıkla grup çalışması sü-
reçlerinde sürekli kolaylaştırmaya ihtiyaç du-
yacaklardır. 



BÖLÜM B
Giriş

Amaçlar

Aşama 1’in bu ikinci kısmı, araştırma sorularını 
cevaplamak için izlenecek modüllerin planlan-
ması ve karar verilmesinden oluşur. Aşama 2, 
yerlerle ilgili konularda 13 modüle (bkz.Tablo 4) 
sahiptir ve ana araştırma sorusunu farklı konu ve 
perspektiflerden ele alacaktır. 

• kullanılan sorgulama düzeyine bağlı olarak, 
öğretmen veya öğrenciler tarafından yapılan 
aşama 2 modüllerini seçmek ve planlamak.

Yönergeler

Öğretmenin öğrencilerin veya öğretmen ve öğren-
cilerin soruşturma düzeyine göre, öğrenciler hangi 
modülü takip edeceklerine karar verebilirler. Aşa-
ğıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 
• Sınıf hangi tür sorgulama seviyesine sahip ola-

cak? Eğer KontrollüYapılandırılmış Sorgulama 
ise, öğretmen modül ve planlama konusunda 
karar verebilir. Eğer Kılavuzlu Sorgulama ise, 
öğretmen ve öğrenciler birlikte karar verirler 
ve eğer Serbest Sorgulama ise öğrenciler hangi 
modülü seçeceği konusunda özgürlerdir. 

• Proje için ne kadar zaman ayrılmalı? 
• Yerel bağlam temelinde en uygun konular se-

çilebilir.
• Potansiyel olarak öğrencilerin birbirine para-

lel farklı modülleri takip etmelerine izin ver-
mek mümkündür. Bu, öğrencinin aynı konuları 
araştırmayacağı anlamına gelir, ancak proje 
boyunca sonuçların paylaşılmasıyla, ayrı ça-
lışmalarından ana çıktılar hakkında birbirlerini 
bilgilendirebilirler.
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Modül 
Numarası Konu(lar)

1 Genel olarak dil 

2 Folklor Ve Mitoloji

3 Biyo-çeşitlilik

4 Refah

5 Gastronomi

6 Coğrafya

7 Yerel Etkinlikler

8 İş / Zanaat

9 Tarihçe

10 Mimari

11 Sosyal Normlar Ve Değerler

12 Müzik ve Dans

13 Spor ve Oyunlar

14 Rekreasyon

Tablo 4: konulara genel bakış

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Pratik bir açıklama



Giriş

Amaçlar

Aşama 2’deki farklı konulardaki her modül her 
zaman aynı yapıyı takip edecektir. Şablon 2’de, 
adım başına sonuçlar rapor edilecek ve Aşama 3 
için giriş olacaktır. Seçilen soruşturma seviyesine 
dayanarak öğretmen süreci farklı bir şekilde yön-
lendirecektir. Eğer Kontrollü Yapılandırılmış Sor-
gulama ise, öğretmen modül ve planlama konu-
sunda karar verebilir. Eğer Kılavuzlu Sorgulama 
ise, öğretmen ve öğrenciler birlikte karar verirler 
ve eğer Serbest Sorgulama ise öğrenciler hangi 
modülü seçeceği konusunda özgürlerdir. Ek II’de, 
Aşama 2’nin her adımı için konu başına örnekler 
verilmektedir. Bu örnekler, öğretmenin sorgula-
ma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olabilir 
ve sorgulama seviyesine göre yönlendirebilir. 

Her modül aşağıdaki yapıyı takip eder: 

Adım 1. Konuyu araştırmak ve araştırma (alt) 
sorusu geliştirmek

• Her modül konunun tanıtımı ile başlayacaktır. 
Bu herhangi bir yaratıcı şekilde yapılabilir. 

Aşama 2’de öğrenciler, kendilerine özgü yer-
leriyle ilgili çeşitli konuları araştıracaklardır. 
Aşama, öğrencinin Aşama 1B’DE yapılan plana 
göre takip edeceği modüllerden oluşur. Her aşa-
ma benzer bir yapı izler ve alt soruların cevap-
ları projenin ana sorusunu cevaplamak için girdi 
sağlayacaktır. 

• yeri farklı yer konularınyla farklı bakış açıla-
rından incelemek 
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Bilgi toplama 
Aşama 2

Önerilen süre

Modüller

Yönergeler

bkz. 

Şablon 2, bkz. Ek I.    
Modüller örnekler, bkz. Ek II.

• Araştırma sorusunu formüle etmek. Bu konu 
ve yer ile ilgili olarak ne öğrenmek isteriz? 
(bkz. ‘araştırma sorusu sanatı’

• Bu konu hakkında ne biliyoruz? Bu soru, öğ-
rencilerin yer hakkında bildiklerini değerlen-
dirmelerine yardımcı olacaktır.

• Bu konu hakkında ne bilmiyoruz? Bu, eleştirel 
düşünmeyi teşvik etmeye ve bilmedikleri şey-
lerin farkına varmaya yardımcı olur. 

• Araştırma sorusunun olası cevapları (hipo-
tezler) nedir? Modülün sonunda öğrenciler bu 
aşamada kendi düşünce sürecini yansıtacaktır. 

Araştırma sorusu sanatı. 

SDE’de bir araştırma sorusu geliştirmek ana be-
cerilerden biridir. Aşağıdaki yönergeler, iyi bir 
SDE sorusunu formüle etmeye yardımcı olacaktır: 
1. İyi bir soru öğrencilerden gelir, ya da en azın-

dan ilgilendikleri bir şeydir
2. Cevaplanabilir bir açık soru olmalı (Cevabı 

evet/hayır olmamalı)
3. Sadece basit bir gerçek değil, belirli bir karma-

şıklık seviyesine sahip olmalıdır
4. Soruşturma süreci başlamadan önce cevap bi-

linemez
5. Soruların nesnel bir temele ihtiyacı vardır, bir 

görüş veya yargılayıcı karakter olamaz
6. Soru fazla kişisel olamaz

Adım 2: Eksik bilgileri bulmak için kaynakları 
belirleme

Öğrenciler geliştirdikleri araştırma sorusuna ce-
vap bulmak için olasılıklar düşünürler. Bu adımın 
önemli bir parçası olarak, öğrenciler kaynağın 
güvenilirliği ve orada doğru cevapları bulma ola-
sılığı hakkında eleştirel düşünmelidir.

Adım 3: Kaynaklardan veri toplama

Öğrencilerin seçilen kaynaklardan veri toplaya-
bilecekleri farklı yollar vardır. Tablo 5’te listele-
nen çeşitli türleri vardır. Sosyal bilgilerde ağırlıklı 
olarak literatür, alan ve deneysel araştırmalar veri 
toplamak için kullanılmaktadır. 

Bu aşamada öğrenciler dışarı çıkıp adım 2’de 
seçilen kaynaklardan veri toplarlar. Bu adımda 
‘gerçek dünya’ öğrencilere ilginç pek çok bilgi 



sunduğundan öğrencilerin okul ortamından dışa-
rı çıkması teşvik edilir. 

• Öğrencilerin verilerin nasıl toplanacağını 
planlamaları önemlidir, bu, örneğin bir lite-
ratür çalışması durumunda belirli gazeteleri, 
yazarları veya web sitelerini seçecekleri anla-
mına gelir. Öğrenci bir saha çalışması yapacağı 
zaman, onların mülakat soruları veya gözlem 
planı (ne gözlemlenecek) geliştirmek zorunda 
kalacak. 

• Öğrenciler, kiminneyi ne zaman yapacağını 
planlayacaklardır.

Veri toplama 
türü Bu nedir?

Literatür 
araştırması

Öğrenciler, romanlar, 
şiirler, şarkılar, 
öyküler, gazete, dergi, 
internet kaynakları, 
vb. okuyarak veri 
toplayacaklardır.

Saha araştırması Veriler, röportajlar, 
gözlemler, grup 
tartışmaları vb. 
kullanılarak 
gerçek dünyadan 
toplanacaktır.

Deneysel 
araştırma

Öğrenciler, 
karşılaştırmalar 
yaparak veya yeni 
şeyler deneyerek 
cevapları bulacaklardır.

Tasarım 
araştırması

Veriler, yeni bir 
makine, maket 
veya başka bir 
kurulum tasarlayarak 
toplanacaktır. Esas 
olarak teknik derslerde 
kullanılır.

Simülasyon 
araştırması

Verilerin toplanması, 
araştırma sorularına 
cevap bulmak için bir 
(bilgisayar) simülasyon 
yoluyla gerçekleşir.

Tablo 5: araştırma türleri (Tanis ve ark. 2014)
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Adım 4. Verilerin yorumlanması

Bu adımda öğrenci aşağıdaki soruları cevaplaya-
caktır:  
• Bulduğumuz bilgiler bize araştırma sorumuz 

hakkında ne anlatıyor? 
• Hangi sonuçlara varabiliriz?
• Hipotezleri doğrulayabilir miyiz? 
• Hala bilmediğimiz ne vardır? 
• Son eksik bilgiyi bulmak için ne yapmamız ge-

rekiyor? 
• Hangi yeni sorular ortaya çıktı?
• Birden fazla grup durumunda: farklı grupların 

cevapları nasıl benzer veya farklı? Nasıl?

Adım 5. Bulguları kendi sözlerinizle basit bir şe-
kilde raporlayın

Bu adımda öğrenci sonuçları kendi yaratıcı yolla-
rıyla rapor edecektir.  

Adım 6: Modül üzerine düşünceler: 

Öğrenciler aşağıdaki soruları cevaplayacaklardır: 
• Modül nasıl geçti? 
• Bu modül hakkında ne beğendim ve ne beğen-

medim?
• Ne iyi gitti ve ne kötü gitti?
• Bir daha ki sefere farklı ne yapmalıyız? 
• Ne öğrendim?

Ek II’deki modül açıklamaları aşağıdaki bilgileri 
içerir:    

1. Modüle giriş: 2-3 cümlede kısa açıklama. 
2. Modülün amacı
3. Modül üzerinde harcamak için önerilen süre 

(örn. 3 ila 5 saat)
4. Konuyla ilgili modül için olası araştırma soru-

larına örnekler
5. Kaynak örneği
6. Soruların yanıtlarını bulmak için etkinlik ör-

neği / kaynaklardan bilgi nasıl alınır
7. Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunma örnekleri 

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Pratik bir açıklama
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Giriş

Bu aşamada öğrenciler, araştırma sorularına 
Aşama 2’deki modüllerden gelen tüm cevapları 
bir araya getirecek, Aşama 1’deki ana araştırma 
sorusuna cevaplarını bulmak için analiz edecek 
ve yorumlayacaklardır (“yerimizi benzersiz kılan 
nedir?). Modül ayrıca, bireyin ve toplumun ceva-
bının anlamını daha büyük bir sosyal varlık olarak 
yansıtacaktır.

Sorgulama sonuçlarının 
analizi & yorumlanması

Aşama 3

Amaçlar

• Aşama 2’deki farklı konularda yapılan çalış-
malarda araştırma bulgularına görsel bir bakış 
oluşturmak.

• Aşama 2’deki farklı modüllerde sorgulama 
sürecindeki bulguları analiz etmek ve yorum-
lamak

• Aşama 1’deki süreci (hipotez) yansıtmak ve 
sonuçları Aşama 1’deki gelişmelerle ilişkilen-
dirmek. 

• mekanın kimlik gelişimi ve mekanın bağlan-
ma süreci boyunca öğrencileri nasıl etkiledi-
ğine ilişkin sonuçları ve (düşünme) sonuçları 
ilişkilendirmek: yer gururu

Adım 1. Farklı cevaplara görsel bir bakış yapma

Öğrenciler, bitmiş modüllerin her biri için yapılan 
tüm sonuçları görsel bir genel bakışla bir araya 
getireceklerdir. Şablon 3’te kullanılan şekli veya 
tüm cevapların müfredatın ana araştırma soru-
suyla nasıl ilişkili olduğunu görselleştirmeye yar-
dımcı olan başka herhangi bir araç türünü (örne-
ğin zihin haritası) kullanabilirler. Bu, tüm sınıfla 

Önerilen süre

Modüller

Yönergeler

1-2 saat

bkz: ek I
Aşama 1’den Şablon 1

veya daha küçük gruplar tarafından yapılabilir 
ve daha sonra 2. adımda ayrı cevaplar tartışılabi-
lir. Bu adımda, en önemli olan şey yaptıkları tüm 
farklı sonuçlara ve bunların birbirleriyle nasıl iliş-
kili olduğuna ve ana araştırma sorusuna genel bir 
bakış oluşturmaktır.

Adım 2: Sonuçları analiz etme

Öğrenciler, 1.adımdan (şablon 1) genel bakışı kul-
lanacak ve ana araştırma sorusuna birlikte giriş 
sağlayacak cevapları analiz etmeye ve tartışmaya 
başlayacaktır. Bu adım ilk olarak ayrı küçük grup-
lar tarafından veya tüm sınıfla birlikte yapılabilir. 
Sonuçların daha küçük gruplar halinde tartışıl-
ması durumunda, dersin sonunda farklı grupların 
sonuçları karşılaştırılmalıdır. 

Bu adım için Aşama 1’den şablon 1 gereklidir. 

Öğrencilerin önlerindeki farklı verileri analiz et-
melerine ve eleştirel düşünmelerine yardımcı 
olacak bir tartışma başlatmalarına yardımcı ol-
mak için aşağıdaki sorular sorulabilir. 

• Ana soruyu 1. aşamadan nasıl cevaplarsınız? 
• Hipotezlerimizi doğrulayabilir miyiz? Neden 

ya da neden olmasın?
• Bu, Aşama 1 içinde doldurulmuş şablonla nasıl 

ilgilidir?
• Sonuçlar beklediğimiz gibi mi? Bu, bildiğimi-

zi düşündüğümüz ve bilmediğimiz şeyle nasıl 
ilgilidir?

• Şu anda yaptıklarımıza dayanan yeni araştır-
ma soruları nelerdir? 

• Araştırma sorusuna daha iyi bir cevap almak 
için hala araştırılması gereken şey nedir?

Adım 3: Sonuçları yorumlama

Bu adımın amacı, adım 2’nin veri anlamını oluş-
turma ve analizini yapmaktır. Bu sonuçlar, birey 
olarak ve toplum olarak bizim için ne anlama 
geliyor? Bu adım, biraz özdüşünüm gerektirir ve 
grup tartışmaları bu adımda çok yardımcı olur. 
Aşağıdaki sorular özdüşünüm ve/veya grup tar-
tışmasını başlatmak için kullanılabilir. Öğrenci-
lerin kendi cevaplarını yazmalarına izin verilmesi 
önerilir (tartışmadan önce veya sonra).



• “Yerimizi benzersiz kılan nedir?” 
• Yerimizin hangi yönüyle gurur duyabiliriz? 
• Gurur duyduğumuz şeyde bir fark var mı? 
• Gurur kaynağı kontrol edilemez ama kararlı 

mı (kibirli gurur) veya kontrol edilebilir ama 
kararsız mı (gerçek gurur)

• Bu sonuçlar, birey olarak ve toplum olarak bi-
zim için ne anlama geliyor? 

• Bu yer konusunda sen kimsin? Kendini bura-
nın bir parçası olarak nasıl görüyorsun?

• Yeni gelenlerin topluluğumuzun bir parçası 
olmalarına ve bu yerden gurur duymalarına 
nasıl yardımcı olabiliriz?

Müfredatın bu aşamasını tartışmanın bir özeti ile 
bitirin ve bunu bir sonraki aşama için girdi olarak 
kullanın. 

26

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Pratik bir açıklama
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Giriş

Bu aşamada öğrenciler önceki aşamanın yorum-
larını (3. adım) daha geniş bir kitleyle paylaşıla-
bilecek yaratıcı bir forma dönüştüreceklerdir. Bu 
raporlama ve paylaşımın amacı, toplumu veya 
yeri öğrenme sürecinin bir parçası haline getir-
mektir. Araştırma, araştırma temelli eğitim yak-
laşımının bu bölümünün, öğrencilerin kendi ken-
dine yeterli öğrenmede güçlenmeleri için gerekli 
olduğunu ve çalışılan konunun sağlam bir anla-
yışını oluşturduğunu göstermiştir. Raporlama, 
sürecin sonuçlarına (aşama 3) ve bir bütün olarak 
müfredata odaklanır. İlginçtir ki, öğrenciler bu 
aşamada potansiyel olarak yeni yerel kültürel mi-
ras geliştirebilirler.

Sonuçları daha geniş bir 
kitleyle raporlama 
ve paylaşma

Aşama 4

Amaçlar

• sonuçları (aşama 3) ana araştırma sorusunun 
(aşama 1) cevabı olarak sadece sınıftan veya 
okuldan (yani yerin sosyal topluluğuyla) daha 
geniş bir kitleye bildirmek ve paylaşmak için 
yenilikçi ve yaratıcı bir yol oluşturmak. 

• sorgulamaya dayalı eğitim müfredatının öğ-
renme sürecini daha geniş bir kitleyle paylaş-
mak: öğrencilerin son haftalarda neler yaptı-
ğını göstermek.

Önerilen süre

Yönergeler

öğrencilerin yapmaya karar verdiklerine bağlı 
olarak 1-5 saat arasında.

Öğrenciyi, sınıf olarak veya alt gruplar halinde 
müfredata nasıl rapor sunacakları ve aşama 3’teki 
cevaplar konusunda beyin fırtınası yapmaya teş-
vik edin. Bunu, büyük ya da küçük, tek seferlik bir 
olay ya da yayın olarak ya da uzun süreli bir sergi 
olarak istedikleri her şekilde yapabilirler. Öğren-
cilerin (ve öğretmenlerin) müfredata uygun gör-
dükleri her şey mümkündür. 

Örnekler

• Yer hakkında bir ansiklopedi yazma
• Tiyatro oyunu düzenleme
• Yerin benzersizliği hakkında bir okul fuarı dü-

zenlemek
• Yer hakkında bir sergi düzenlemek
• Müfredat ve yer hakkında kısa bir video hazır-

lamak
• Proje hakkında bir web sitesi yapmak



28

Giriş

Bu aşama, öğrencilerin öğrenme süreçlerine (öz)
düşünmesine odaklanmaktadır. Müfredat sıra-
sında hangi yeterlilikleri geliştirdiklerini ve araş-
tırmacı olarak nasıl performans gösterdiklerini 
anlamalarına yardımcı olacaktır. 

Öğrencilerin öğrenme süreci 
üzerine düşünmesi 

Aşama 5

Amaçlar

• öğretmenin yardımı / kolaylaştırması ile öğ-
rencilerin kendileri tarafından bir araştırmacı 
olarak yetkinliklerin ve performanslarının ge-
liştirilmesi

Önerilen süre

Modüller

Yönergeler

1 saat 

Şablon 2, bkz. Ek I.

Mevcut zamana ve öğrencilerin özdüşünüm de-
neyimine dayanarak, bu aşamayı düzenlemenin 
farklı yolları vardır. Zaman kısa ise, tek bir grup 
veya bireysel düşünme yapılabilir. Daha fazla za-
man varsa, düşünme birkaç turda yapılabilir; bi-
reysel olarak, çiftler halinde, alt gruplar halinde 
ve / veya bütün bir sınıf olarak. Öğrenciler özdü-
şünüm konusunda çok yetenekli değilse, öğren-
cilerin öğrenme deneyimlerinin ne olduğunu far-
kındalık yüzeyine getirmelerine yardımcı olacak 
öğretmenden daha fazla kolaylaştırmaya ihtiyaç 
vardır. Öğrencilerin özdüşünümü daha gelişmiş 
ise, öğretmenin farklı bir tür kolaylaştırmaya ih-
tiyacı vardır; deneyimleri ifade etmekten ziyade 
paylaşma ve tartışmaya daha çok odaklanma. 

Aşağıdaki üç kategori üzerine düşünülebilir: 
• Araştırmacının müfredattaki rolü 
• 21. yüzyıl yeterliklerinin gelişimi
• Genel olarak SDE süreci ile deneyimleri

Şablon 4, öğrencilerin öğe başına kendi gelişim-
lerini derecelendirmeleri için bir puanlama listesi 
sağlar. 

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Pratik bir açıklama
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Giriş

Değerlendirme, okul hayatının ayrılmaz bir par-
çasıdır. Öğrencilerin öğrenme sürecini kontrol 
etmek ve değerlendirmek öğretmen için önemli 
bir araçtır, çünkü belirlediği hedeflerin karşıla-
nıp karşılanmadığını belirler. Geliştirilen çalış-
ma, gözlem sistemleri ve kontrol listeleri üzerine 
düşünme yoluyla, öğretmen notları (eğer durum 
buysa), yerleştirme, ilerleme, öğretim stratejileri 
ve müfredatın kendisi hakkında karar verir. Ayrı-
ca öğrenci için, çabalarını doğrulamanın bir biçi-
mi olarak işlev görebilir ve aktif öğrenmeyi teşvik 
edebilir.

Öğrenme sürecinin öğretmen 
tarafından değerlendirilmesi

Aşama 6

Amaçlar

• öğrencinin öğrenme sürecini öğretmenler ta-
rafından değerlendirmek

!Başarılara veya diğer öğrencilere kıyasla değer-
lendirme YAPILMAZ. Değerlendirme, öğrencinin 
kendi kapasiteleri ile ilgili olarak nasıl geliştiğine 
dayanmaktadır. 

Modüller

Şablon 4

Yönergeler

Sorgulamaya dayalı eğitim değerlendirmesini 
kullanırken devam eden bir şekilde gerçekleşir 
ve süreç nihai sonuç kadar önemlidir. Öğrenciler 
sorgulama sürecinin her aşamasında farklı bece-
riler sergiliyor ve geliştiriyorlar ve öğretmen ve 
öğrencilerin önceden tanımlanmış beklentileri 
(Aşama 1 ve 5) ile karşı karşıya kaldıklarında de-
ğerlendirilen bu becerilerdir. 

Öğretmenler, bu metodoloji ile geliştirilmekte 
olan becerilerin (21.yüzyıl becerileri) niceliksel 
olarak her zaman kolayca ölçülebilir olmadığını 
ve bu bağlamda değerlendirmenin temel amacı 
olmadığını akılda tutmalıdır.  Öğrencilerin katı-
lımlarını ve gelişimlerini biçimlendirici bir pers-
pektiften göstermeleri için ne kadar fazla fırsat 
sunulursa; öğretmenin öğrencilerin düşünme ve 
öğrenmeyi anlaması o kadar kolay olur. Bu ne-
denle, değerlendirmeyi kolaylaştırmak için bilgi 
toplamak için çeşitli yollar kullanmanız önerilir:
• Resmi ve resmi olmayan gözlemler
• Tartışmalar, öğrenme konuşmaları, sorgula-

ma
• Grup çalışması
• Gösteriler, performanslar
• Projeler, portföyler
• Özdüşünümler

Öğrencinin öğrenme sürecini değerlendirmek için 
kullanımı kolay bir sistem bu aşamaya dahil edil-
miştir. 
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1. Aşama için gerekenler
1. ŞABLON

Neler bilmek istiyorum? 

Bu müfredatın Araştırma Sorusu nedir? 

Yaşadığımız yeri benzersiz kılan şey nedir?

Araştırma Sorusuna verilebilecek olası cevapla-
rın neler olduğunu düşünüyoruz? (hipotezler)

Yaşadığımız yer hakkında hali hazırda neler 
biliyoruz? 

Yaşadığımız yer hakkında neler bilmiyoruz?

1 4

2 3



“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Eğitimi

34

2.Aşama için gerenler
2. ŞABLON

Ne bilmek istiyorum?

Bu müfredatın Araştırma Sorusu nedir? 

Araştırma Sorusuna verilebilecek olası 
cevapların neler olduğunu düşünüyoruz? 
(hipotezler)

Yaşadığımız yer hakkında hali hazırda neler 
biliyoruz?

Bu konu hakkında neleri bilmiyoruz?

Modülün adı: 

Öğrencilerin adı: 

1. Adım:

1 4

2 3
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Kaynak

Kaynağın adı ve yeri

Bu kaynaktan yanıt alma 
olasılığınız nedir?  

1 = hiç; 
2 = ola da bilir, olmaya da bilir; 
3 = oldukça olası; 
4 = büyük bir olasılıkla

Bu kaynak ne kadar 
güvenilirdir? 

1 = hiç güvenilir değil; 
2 = tartışmalı; 
3 = oldukça güvenilir; 
4 = çok güvenilir

2. Adım:



Ne yapacağız? Ne zaman? Kim? Neye ihtiyaç 
duyulmaktadır?

3. Adım (Planlama): 

4. Adım: 

• Elde ettiğimiz bilgiler araştırma sorumuz hakkında bize neler anlatmaktadır? 

• Hangi sonuçlara varabiliriz?

• Hipotezleri doğrulayabilir miyiz? 

• Bilmediğimiz daha neler vardır?

• Eksik olan son bilgiye ulaşmak için ne yapmamız gerekmektedir? 

• Birden fazla grup olması durumunda: farklı grupların cevaplarının benzerlikleri veya farklılıkları 
nelerdir? Bu nasıl olmaktadır?

5. Adım (Modül üzerindeki yansımalar):

• Bu modül nasıl ilerledi?

• Bu modül hakkında neleri sevdim ve neleri sevmedim?

• Neler iyi gitti, neler iyi gitmedi?

• Bir dahaki sefere neyi farklı yapmalıyız?

• Neler öğrendim?
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“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
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3. Aşama ile ilgili: Yorumlama
3. ŞABLON

Yaşadığın 
yerin eşsiz 
özellikleri 
nelerdir?
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5. Aşama için Gerekenler: Yansıtma
4. ŞABLON
Lütfen yeterliliklerinizi yazınız ve proje sırasında bu yeterliliği nasıl geliştirdiğinizi derinlemesine tanımlayın.

Bu yeterliliği geliştirmenize yönelik en uygun kutucuğu seçin- “Çok iyi değil”, “iyi” ya da “Harika” - neden öyle yaptı-
ğınıza dair bir örnek veya açıklama verin. Sadece sizin için geçerli olan kutucuklara yazınız.

Yeterliliğin Adı Çok iyi değil İyi Harika

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
Eğitimi
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Bu yeterliliği geliştirmenize yönelik en uygun kutucuğu seçin- “Çok iyi değil”, “iyi” ya da “Harika” - neden 
öyle yaptığınıza dair bir örnek veya açıklama verin. Tüm kutucukları doldurmanıza gerek yoktur.

Ben ne ölçüde bir 
araştırmacıydım:

Çok iyi değil İyi Harika

Bilgili

Eleştirel bir düşünür

Meraklı ve açık fikirli

Saygılı

Risk alan biri

Yansıtıcı / Mütefekkir

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama

Lütfen deneyiminizin 
her aşamada nasıl 
olduğunu yazın. 

• Bu aşama sizin 
için nasıldı?

• Neler öğrendiniz?
• Neleri sevdiniz, 

neleri sevmediniz? 
Neden?

• Neler yolunda 
gitti? Bir dahaki 
sefere neyi farklı 
yapardınız? Ne-
den?



EK II
MODÜL ŞABLONLARI

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK II - Modül şablonları
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Tablo 1’de listelendiği gibi Ek II, müfredatın 2. Aşamasıyla ilgili modülleri içermektedir. Ek III’te ise her 
modül için arka plan okuması ve kapsadığı konular hakkında temel bilgiler bulacaksınız.

Her modül aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:

1. Modüle giriş: 2-3 cümlelik kısa açıklama 

2. Modülün amacı

3. Modül için önerilen süre (örneğin: 3-5 saat arası)

4. Modülün öğrencilere nasıl tanıtılabileceğine yönelik örnekler

5. Modülün konusu için muhtemel araştırma sorusu örnekleri

6. Kaynak örnekleri

7. Sorulara cevap bulmak için etkinlik örnekleri/ kaynaklardan nasıl bilgi alıdığı

8. Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmaya yönelik örnekler

Tablo 1: Konulara Genel Bakış

Modül 
Numarası

Konular

1 Edebiyat 

2 Folklor ve Mitoloji

3 Biyoçeşitlilik

4 Refah (Esenlik)

5 Gastronomi

6 Coğrafya

7 Yerel Etkinlikler

8 Meslekler / Zanaatkarlık

9 Tarih

10 Mimari

11 Sosyal Normlar & Değerler

12 Müzik ve Dans

13 Spor ve Oyunlar

14 Rekreasyon



Yazan Eduardo Naia
1. EDEBIYAT 
1.1 Modüle giriş:

Bu modül, edebiyatın ortak kimlik duygumuzu nasıl şekillendirdiği ile ilgilidir.

1.2 Modülün amacı:

Öğrencilerin kimlik duygularını edebiyat yoluyla keşfetmesi.

1.3 Recommended time:4-6 saat

1.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

a. Öğrencilerin yerel edebiyatla ilgili ön bilgileri nelerdir?
b. Yerel edebiyatınızı bilmek sizin için ne kadar yararlı?
c. Yerel bir kütüphaneyi ziyaret edin.
d. Sınıfa yerel bir yazar getirin.

1.5 Araştırma sorularına örnekler:

a. Edebiyatımız yaşadığımız yer için neden önemlidir? Edebiyatımızın önemi diğer yerler için de geçerli 
mi?

b. Edebiyatımızın hangi yönleri yaşadığımız yerin benzersizliğini yansıtıyor?

1.6 Kaynak örnekleri:

a. Yerel kütüphane
b. Okul kütüphanesi
c. Müzeler
d. Anıtlar
e. İnsan kaynakları-toplumdaki insanlar (yazarlar, şairler vb.)
f. İnternet
g. Diğer medya

1.7 Cevapları bulmak veya toplamak için aktiviteler:

a. Toplumumuzdaki uzmanlarla edebiyatımız hakkında röportaj yapın
b. Edebi eserleri okuyun
c. Bulunduğumuz yere göre edebiyatı analiz edin
d. Kitaplarda, şiirlerde vb. anlatılan alanı ziyaret edin.

1.8 Yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Edebi bir karaktere mektup yazın
b. Bir hikâyeye devam edin
c. Okuduğunuz edebi eserde anlatılan yerin resmini çiziniz.
d. Okuduğunuz edebi eserde adı geçen yerin özelliklerini açıklayınız.

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK II - Modül şablonları
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Yazan Eduardo Naia
2. FOLKLOR VE MITOLOJI
2.1 Modüle giriş:

Bu modül, folklor ve mitolojinin bize kimliğimizi ve yaşam yeri duygumuzu nasıl öğrettiğini araştırıyor.

2.2 Modülün amacı:

Öğrenciler, aidiyet duygularını güçlendirmek için yerel folklor ve mitolojiyi keşfederler.

2.3 Önerilen süre 4-6 saat

2.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

a. İki kavramı tanımlayın ve olası bağlantıları kurun
b. Yerel bir kütüphaneyi veya kültürel derneği ziyaret edin
c. Sınıfa yerel bir tarihçi getirin

2.5  Araştırma sorusu örnekleri:

a. Folklor ve mitolojimizin hangi yönleri o yerin benzersizliğini yansıtıyor?
b. Folklor ve mitoloji bugün hayatınızda ne kadar belirgin yer tutuyor?
c. Folklor ve mitoloji aracılığıyla yeriniz hakkında neler öğrenebilirsiniz?

2.6 Kaynak örnekleri:

a. Edebiyat
b. Arşivler (TV, radyo, kütüphane vb.)
c. İnsan kaynakları-toplumdaki insanlar (yazarlar, şairler vb.)
d. İnternet

2.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Bir metin/hikâye okuyun
b. Bir hikâye dinleyin
c. Müzik dinleyin
d. Bir yeri ziyaret edin
e. Bir video veya röportaj izleyin
f. Resimler
g. Heykel

2.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Bir makale yazın
b. Sergi kurun
c. Bir şarkı veya yazı parçası oluşturun
d. Dans
e. Kültürel etkinlik
f. Video çekin
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Yazanlar Paola Prato & Marina Sacchetto
3. BIYOÇEŞITLILIK
3.1 Modüle giriş:

Biyoçeşitlilik terimi (“biyolojik çeşitlilik’’ anlamında), genlerden ekosistemlere kadar tüm seviyelerinde dünya 
üzerindeki yaşamın çeşitliliğini ifade eder.

Biyoçeşitlilik yalnızca işlevsel bir ortam sağlamakla kalmaz; yiyecek, barınak, giyecek ve diğer malzemeler için 
yerel bir kaynaktır. Yerel alanların ekonomileri, yenilenebilir ekonomik kaynaklar ve ekosistem hizmetleri, tıbbi 
ve bilimsel faydalar sağladığından dolayı ve kültürel ve estetik değerler açısından paha biçilemez olduğu için bi-
yolojik çeşitliliğe dayanmaktadır.

Biyolojik çeşitlilik, ailelerin, toplulukların, ulusların ve gelecek nesillerin bağlı olduğu kaynaktır.

3.2 Modülün amacı:

Biyoçeşitliliğinyaşadığımız yer için neden önemli olduğunu ve onu nasıl koruyacağımızı anlamak için yerel biyo-
çeşitliliği keşfedin.

3.3 Önerilen süre: 6 saat

3.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

El yapımı yerel ürünlerle ilgili resim, video ve yerel gazete veya web makalelerinden oluşan bir derleme sunarak 
günlük yaşamda kullanılan malzemelere (yiyecek, giysi, barınak...) ilgiyi artırın.

3.5 Araştırma sorusu örnekleri:

Biyoçeşitlilik, aşağıdakiler için yerel malzemelerin sağlanmasına nasıl dahil edilir:
a. Yiyecek
b. Barınak
c. Giyim
d. Sürdürülebilir uygulamalar
e. Bölgemizdeki biyolojik çeşitliliği korumak neden önemlidir?
f. Bölgemizdeki biyoçeşitlilik nasıl korunur?

3.6 Kaynak örnekleri:

a. Yerel bir çiftçiyle geleneksel ürünler/gıda/araçlar hakkında röportaj yapın
b. Geleneksel ürünler/gıda/araçlar hakkında yerel halkla (ebeveynler, akrabalar, arkadaşlar) görüşün
c. Yerel müzede araştırma (etnografik…)
d. Yerel kütüphanede araştırma (resimler, belgeler…)
e. İnternette araştırma yapın
f. İnsan kaynakları
g. İnsan kullanımına yönelik yerel ürünleri araştırmak

3.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

Laboratuarda, çiftlikte veya açık havada pratik aktiviteler:
a. Ekmek pişirin
b. Peynir yapın
c. Şarap yapın
d. Farklı türde yerel yemekler pişirin
e. Yerel mahsulleri hasat edin

3.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Okulda veya yerel bir kamusal alanda çizim sergisi
b. Öğrencilerin yaptığı araçlarla yerel sergi
c. Bölge sakinleri için dijital sunum
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Yazan Orlaith Ruiséal
4. İYI OLMA HALI
4.1 Modüle giriş:

Refah, bireylerin genel sağlığı için temeldir, zorlukların üstesinden başarıyla gelmelerini ve hayattan istediklerini 
elde etmelerini sağlar. Tutumlar ve bakış açıları refahı etkileyebilir.

4.2 Modülün amacı:

Refahı anlamak, teşvik etmek ve öğrencilere kendi refahlarını yönetmeleri için onlara araçlar vermek.

4.3 Önerilen süre: 3-5 saat

4.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

Refahın tanımı.

Refah nedir? Bulunduğum bölgede esenlik araçları bulabilir miyim? Refahımızı geliştirmek için ne yapabiliriz? 
Refahımızı etkileyen faktörler nelerdir? Güçlü yönlerinizi bulmak ve bunları kullanmak.

4.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Bulunduğum bölgede refahımı neler etkiler?
b. Refahımı etkileyen faktörler nelerdir?
c. Nasıl daha bağlı hissedebilirim?
d. Evden uzaktayken refahımda bir değişiklik olduğunu nasıl fark ederim?

4.6 Kaynak örnekleri:

a. İnternet
b. Kütüphane
c. Yerel Profesyoneller
d. İnsan Kaynakları

4.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Yoga
b. Farkındalık
c. Meditasyon
d. Yürüyüşler
e. Egzersiz/Diyet
f. Şükran Günlüğü
g. nezaket
h. Minnettarlık: Belirli bir süre boyunca bir minnettarlık günlüğü tutmak.
i. PobalscoilChorcaDhuibhne’de Dijital Bire Bir program.

4.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Modülün başında ve sonunda refah anketi
b. Anket bulgularını geri bildirin
c. Refah üzerinde olumlu etkisi olabilecek yerel alanda mevcut kaynakların sunumu.
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Yazan  Ramazan Eren
5.  GASTRONOMI
5.1 Modüle giriş:

Bu modül, öğrencilerin yerel gastronomi hakkındaki bilgilerini artırmak ve gastronominin o yerin benzersizliğine 
nasıl katkıda bulunduğu ile ilgilidir.

5.2 Modülün amacı:

Students will discover the connection between geography, agriculture and cooking.

5.3 Önerilen süre: 4-5 saat

5.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

a. Yerel olarak üretilen meyve ve sebzeleri görmek için yerel pazarı ziyaret edin.
b. Hangi ürünlerin yerel olarak yetiştirildiğini keşfetmek için bir çiftçiyle konuşun.
c. Bazı geleneksel tarifleri sınıfa getirin.

5.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Yerel gastronomi, yer ve özellikleriyle (coğrafya, tarım, kültür) nasıl bağlantılıdır?
b. Mutfak kültürümüz son on yılda nasıl değişti?
c. Geleneksel yöresel yemekler yerel ürünlerle nasıl şekilleniyor?
d. İklim yerel tarımı ve üretimi nasıl etkiler?
e. Yerel ekonomiyi canlandırmak için geleneksel ve yerel ürünler ne şekilde kullanılabilir?
f. Yerli ürünlerimizi ülkemizde/diğer ülkelerde nasıl tanıtabiliriz?

5.6 Kaynak örnekleri:

a. Çiftlikler, 
b. sokak pazarları, 
c. topluluk, 
d. yerel dükkanlar, 
e. yerel festivaller, 
f. internet, 
g. yerel yemek tarifleri kitapları, 
h. yerel şefler, 
i. belediye binası, 
j. saha gezileri (nehir, deniz vb.), 
k. ormanda yürüyüş, 
l. restoranlar.

5.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Röportajlar, 
b. fotoğraflar, 
c. okumalar, 
d. yürüyüşler ve saha gezileri.

5.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Sınıf için bir sunum yapın ve velileri, akrabaları ve öğretmenleri davet edin.
b. Bir fotoğraf sergisi düzenleyin.
c. Yerel tarifler ve fotoğraflar içeren bir yemek kitabı yazın.
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Yazanlar  Paola Prato & Marina Sacchetto
6. COĞRAFYA
6.1 Modüle giriş:

Yerel manzaranın, peyzajın analizi yoluyla yerel coğrafyayı incelemek (uydu görüntülerinden dünya gözlemi, 
doğrudan gözlem, resimlerin ve resimlerin gözlemlenmesi), insanlar ve çevreleri arasındaki etkileşimin anlaşıl-
masını kolaylaştırdığı için Yaşadığın Yer ile Gururlan eğitiminin önemli bir yoludur ve ayrıca yaşadığımız yerde 
çevresel özelliklerin nasıl korunacağını ve sorumlu davranılacağını da kolaylaştırır.

6.2 Modülün amacı:

Promote positive Pride of Place, sustainability and responsible citizenship through the exploration of landscape’s 
characteristics in the area where you live.

6.3 Önerilen süre: 6 saat

6.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

a. Yerel manzara hakkında bir dizi resim, video, yerel gazete veya web makalesi ile ilgi uyandırın.
b. Manzarayı keşfetmek için yaşadığınız yerde bir açık hava etkinliği düzenleyin (panoramik manzara 

veya kırsal köylere ve yerlere yürüyerek).
c. Yerel peyzajın uydu görüntülerini gözlemleyin.

3.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Yer şekilleri, insanların çevre ile etkileşimini anlamamıza nasıl yardımcı olur?
b. Bölgemizdeki peyzajın bazı unsurlarını korumak veya değiştirmek neden önemlidir?
c. Bölgemizdeki peyzajı nasıl koruyabilir veya iyileştirmeye yönelik değişiklikleri nasıl teşvik edebiliriz?

6.6 Kaynak örnekleri:

a. Doğrudan gözlem
b. Yerel müzede araştırma (manzara resimleri, eski resimler,)
c. Yerel kütüphanelerde araştırma (resimler, belgeler,)
d. İnternette araştırma, Google Earth gözlemi
e. İnsan kaynakları

6.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Fiziksel ve kültürel peyzaj özelliklerini ayırt etme alıştırması yapın: yerel fotoğraf galerisindeki fizik-
sel ve kültürel peyzajlar hakkında gözlemler yapın, her fotoğrafın yerini bir harita üzerinde doğrulayın 
ve belirleyin, öğrencilerin fotoğraflardaki yerler ve insanlar hakkında çıkarımlar yapmasını sağlayın.

b. Yerel bir kırsal yolu takip edin ve bölgenin kültürü veya ekonomisiyle olan bağlantıları hakkında araş-
tırma yapın.

c. Yerel bir doğal manzara veya bölgenize özgü bir manzara, ilgili politikalar, yerel ekonomi üzerindeki 
etki ve bunun nasıl korunacağına ilişkin örnekler hakkında internetteki gazete makalelerini veya ha-
berleri okuyun. Her konu için anahtar kavramların altını çizin ve bunları bir tablo üzerinde rapor edin. 
Ardından öğrencilerin gözlemlerini ve çıkarımlarını tüm sınıf olarak tartışın.

6.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Öğrenciler tarafından seçilen bir temada çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir sergi düzenleyin (yerel 
doğal peyzaj, yerel peyzaj koruma örnekleri)

b. Peyzaj uygulamasının sürdürülebilir uygulamaları hakkında öğrencilerin gözlem ve önerilerini içeren 
bir dijital sunum yapın.

c. Yerel bir kırsal yolun bakımını yapın.
d. Peyzajla ilgili durumları (binaların, kamusal alanların veya yolların kötü yönetimi) bildirmek ve çö-

züm önermek için yerel yetkililere bir mektup yazın.
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Yazan Ramazan Eren
7. YEREL ETKINLIKLER
7.1 Modüle giriş:

Bölgede düzenlenen etkinlikler: bunlar ulusal veya uluslararası etkinlikler veya küçük topluluk etkinlikleri olabi-
lir. Önemli olan olayın konusu veya mekâna özel olup olmadığı ve mekanın itibarına nasıl katkı sağladığıdır.

7.2 Modülün amacı:

Bu modül sayesinde öğrenciler, mekâna özgü yerel olayları keşfedecek ve 
a. Bu olaylar hakkında bilgi edinecek
b. Bu etkinliklere katılacak
c. Yerel sosyal bağlar hakkında farkındalık kazanacak
d. Bölgedeki insanların ortak kültürel geçmişi hakkında bilgi edinecek
e. Olayları araştırarak araştırma becerilerini geliştirecek
f. Bu olaylarla ilgili en uygun bilgileri seçerek özerklik ve eleştirel düşünme geliştireceklerdir.

7.3 Önerilen süre: 4-6 saat.

7.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

-

7.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Bölgede hangi yerel etkinlikler düzenleniyor?
b. Bu olaylarda yerin hangi özgün ürünü veya özelliklerinden bahsedilmiştir?
c. Yerel etkinlikler yerimiz için neden önemlidir?
d. Bölgemizin hangi yönleri yerin benzersizliğini yansıtıyor?
e. Yerel etkinlikler yerin itibarına nasıl katkıda bulunur?
f. Bu etkinlikler kültürümüze nasıl katkı sağlıyor?

7.6 Kaynak örnekleri:

a. Yerel meclis, 
b. öğrenci yakınları, 
c. İnternet, 
d. STK’lar ve okul.

7.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Interviewing people in our community about local events
b. Visiting the local council to get the local events’ calendar
c. Visiting NGO representatives to learn about the events they take part in
d. Check event websites 
e. Interviewing people to learn about local events they participate in

7.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Yerel etkinlik(ler)e katılın
b. Aile ve arkadaşlarla bir etkinliğe ziyaret düzenleyin
c. Sınıfı göstermek ve diğer öğrencileri gelecekteki etkinlikleri ziyaret etmeye teşvik etmek için fotoğraf 

çekin
d. Okul dergisi/yıllığı için bir haber yazısı yazın

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK II - Modül şablonları
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Yazan Teresa Cameira

8. MESLEKLER/
 ZANAATKARLIK
8.1 Modüle giriş:

Bu modül, benzersizlik duygumuzu güçlendirmede geleneksel/modern ticaret ve mesleklerin önemi konusunda 
farkındalık yaratmak istemektedir.

8.2 Modülün amacı:

Yerel bir kimlik ve bağlılık duygusu geliştirmede farklı zanaat ve mesleklerin öneminin farkına varmak.

8.3 Önerilen süre: 5-6 saat.

8.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

a. Zanaatkarlık nedir? Zanaatkar tanıdığın var mı?
b. Bir atölyeyi ziyaret edin.
c. Bir zanaatkarı sınıfa davet edin.

8.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Gerçek bir yerel kimliğin inşasında yerel meslekler ne kadar ilişkili?
b. Bu meslekler zaman içinde nasıl gelişmiştir?
c. Bu meslekler modern zamanlara nasıl uyum sağladı?
d. Bu meslekler, sakinlerin kendi bölgelerinde kalmalarına ne şekilde katkıda bulundu?
e. Yerel mesleklerin itibarı yurt içinde ve yurt dışında nasıl tanınır?

8.6 Kaynak örnekleri:

a. Esnaf atölyeleri
b. Sokak pazarları
c. Topluluk
d. Alan gezileri
e. Arşivler
f. Yerel kütüphane
g. İnternet

8.7 Cevapları bulma ve toplama faaliyetleri:

a. Yerel zanaatkarları ve atölyelerini ziyaret edin
b. Makaleleri ve resimleri okuyun
c. Kısa belgeseller
d. Anıtları ziyaret edin

8.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Bir etkinlik düzenlemek
b. Zanaatkârları ürünlerini sergilemeye davet etmek
c. Toplantı düzenlemek
d. Zanaatkarları okula gelmeye ve meslekleri hakkında konuşmaya davet etmek
e. Bulguların daha genç öğrencilere rapor edilmesi
f. Saha gezilerinin (zanaatkar atölyeleri, fabrikalar, söyleşiler vb.) videosunun çekilmesi
g. Yayınlanacak makalelerin yazılması (bloglar, yerel ve okul gazeteleri, yerel radyo istasyonları, sosyal 

ağlar)
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Yazan Orlaith Ruiséal
9. TARIH
9.1 Modüle giriş:

Özellikle insan ilişkilerinde geçmiş olayların incelenmesi- ‘Ortaçağ Avrupa tarihi’

Belirli bir kişi veya şeyle bağlantısı olan geçmiş olaylar dizisinin tamamı.

Yerel tarih, paylaşılan deneyimleri tasvir eder ve yerel tarihimizin incelenmesi, atalarımızı daha iyi anlamamızı 
ve muhtemelen bize daha güçlü bir yer bağlantısı sağlar. Yerel tarih de bize insanlığın durum ve şartlarını öğretir. 
Tarihimiz yaşadığımız yeri nasıl eşsiz kılar?

9.2 Modülün amacı:

Öğrencileri yerel tarihlerine ve miraslarına aktif olarak dahil etmek ve yaşadıkları yerleri benzersiz kılan şeyleri 
öğrenmek.

9.3 Önerilen süre: 3-5 saat

9.4 Öğrenciler için giriş örnekleri:

a. Öğrenciler yerel tarih hakkında hangi ön bilgilere sahip?
b. Kişinin yerel tarihini bilmesi neden önemlidir?
c. Yerel kütüphaneye bir gezi yapın.
d. Sınıfa yerel bir tarihçi getirin.

9.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Yaşam yeri hakkındaki hikayeniz nedir?
b. Belirli bir zaman diliminde bölgede neler oldu(örneğin1840-1850/1916 ) ?
c. Yerel tarihi şahsiyetleri araştırın ve onlar hakkında bir proje yapın.

9.6 Kaynak örnekleri:

a. İnternet
b. Kütüphane
c. Yerel alan
d. Yerel tarihçiler
e. Bölge halkı

9.7 Cevapları bulma ve toplama faaliyetleri:

a. Yerel tarihe dayalı yaratıcı kurgusal fakat olmayan yazı.
b. Belirli bir olay hakkında bir gazete raporu yazmak, örneğin İrlanda’da 1916 yükselişi veya rönesans 

sırasında İtalya..
c. Tarihteki belirli bir olay hakkında drama veya radyo draması hazırlamak
d. Tarihi yerleri ziyaret etmek
e. Bölgedeki tarihi alanların haritasının oluşturulması
f. Yerel halkı geçmişleri/veya geçmiş olayları hakkında hikayeler anlatırken dinlemek, canlı/kayıtlı/ak-

tarılan (Kaynaklar kütüphane/RnG/Radyo Kerry/RTE, yerel tarihçi vb.) (Archives:library/RnG/Radio 
Kerry/RTE, yerel tarihçi etc.)

g. Yazılı belgeleri, haritaları, hatıra levhalarını, heykelleri, mezar işaretlerini, mezar taşlarını, arkeolo-
jik/tarihi yerleri, eserleri, doğum/ölüm kayıtlarını, okul kayıtlarını, nüfus kayıtlarını, fotoğrafları vb. 
incelemek.

h. Öğrencilerin, uygunsa kişisel/aile geçmişini de içerecek şekilde, bulundukları yerin veya yaşam ye-
rinin tarihinin bir yönü hakkında rapor vermelerini sağlamak. Örneğin. Piaras Firtéar, Tomás Ághas, 
aile üyeleri, yerliler, dini öğretim tarikatları, dini/kilise tarihi, binalar, kıtlık, göç, istihdam, toprak 
sahipleri ve toprak reformu, tarihi cinsiyet rolleri, gelenekler yeniden doğum, ölüm, evlilik, folklor, 
sosyal değişim vb.

9.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Bulgular projesini sınıfa sunmak.
b. Yerel tarihten olaylar hakkında bir blog/mektup/haber makalesi yazmak.
c. Yerel bir tarih karakteriyle Kurgusal Röportaj yazmak.

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK II - Modül şablonları
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By Daniela Bertonasco
10. MIMARI
10.1 Modüle giriş:

Bu modül, öğrencilerin yerel mimari ve bu mimarinin kendi yerlerini benzersiz ve özel kılma şekli hakkındaki 
bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

10.2 Aim of the module:

Öğrenciler, mimarlığın doğal alan ve yaşadıkları yerin tarihiyle nasıl bağlantılı olduğunu keşfedecekler.

10.3 Önerilen süre: 5-6 saat

10.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

Anıtları ziyaret edin, doğadaki tipik mimari özellikleri (örneğin. taş duvarlar, köprüler, barajlar, nehir kıyıları…) 
fark edin, bölgenizin eski ve modern haritalarını/fotoğraflarını/kartlarını getirin, Bu belirli özelliklerin geçmişte 
hangi işlevlere sahip olduğunu keşfetmek için yerel halkla konuşun, vb.

10.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Bölgenizde hangi özel yapım teknikleri kullanılmış?
b. Bunlar zaman içinde nasıl değişmiş? Neden?
c. Hangi malzemeler kullanılmış? Neden?
d. Bu farklı binaların geçmişte hangi özel işlevi vardı? (kültürel, dini, sosyal, eğlence, spor, boş zaman…)
e. Onların şimdiki işlevleri nedir?

10.6 Kaynak örnekleri:

a. Anıtlar, 
b. binalar, 
c. arkeolojik kalıntılar, 
d. haritalar, 
e. arşivler, 
f. eski fotoğraflar/kartlar, 
g. internet, 
h. kitaplar, 
i. yerel halktan tanıklıklar.

10.7 Cevapları bulma ve toplama aktiviteleri:

a. Yaşam yerinin yıllar içinde nasıl değiştiğini anlamak için eski ve güncel haritaları, 
b. fotoğrafları ve kartları karşılaştırmak; yerel halk ve uzmanlarla röportaj yapmak, 
c. kitap okumak, 
d. yerleri ziyaret etmek.

10.8 Sonuçları yaratıcı bir şekilde sunmak:

a. Yerel simge yapılarını tanıtmak için bölgenizde bir tur planlayın.
b. Terk edilmiş/antik binalar için farklı/modern kullanımlar planlayın. 
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Yazan Thomas Albers 

11. SOSYAL NORMLAR 
 VE DEĞERLER
11.1 Modüle giriş:

Normlar ve değerler genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak bunlar farklıdır. Değerler, toplumun önemli gör-
düğü daha geniş yaşam alanlarıdır (kariyer, sürdürülebilirlik, aile hayatı veya demokrasi gibi) ve toplumun kabul 
ettiği yönlerdir. Normlar ise, insanların toplumun değerli bir üyesi olmak için saygı duymaları gereken daha spesifik 
davranış kurallarıdır (birisiyle selamlaşırken el sıkışmak veya eğilmek, dakik olmak veya ihtiyacı olan birine yardım 
etmek gibi). Normlar ve değerler, her toplumun kültürel buzdağının bir parçasıdır, genellikle algılanamaz ve kav-
ranması zordur. Onlar buzdağının batık kısmının bir parçasıdır ve bu normları ve değerleri anlamak, yeni gelenlerin 
tam olarak bütünleşmesi için esastır. Genellikle bir yerdeki farklı kuşakların farklı normları ve değerleri vardır.

11.2 Modülün amacı:

a. Yaşam yerinin sosyal norm ve değerlerinin neler olduğunu keşfetmek ve görünür kılmak.
b. Yeni gelen biri olarak tam olarak bütünleşebilmek için yerel yazılı olmayan sosyal kuralların ne kadar 

önemli olduğunu anlamak.

11.3 Önerilen süre: 3-5 saat

11.4 Öğrencilere giriş örnekleri:

a. Öğrencilerden yaşadıkları kültürel bir yanlış anlaşılmayı (tatildeyken veya başka bir kültürden biriyle 
birlikteyken) düşünmelerini/bir örnek getirmelerini isteyin. Öğrencilerle yanlış anlamanın neye da-
yandığını tartışın (genellikle farklı normlar veya değerler).

b. Bir norm veya değerin yanlış anlaşıldığı bir video veya gazete makalesi örneği getirin. Konuyu incele-
mek için bu makaleyi kullanabilirsiniz.

c. Farklı değerlerden oluşan bir sözlük oluşturmak için ekteki değer kartlarını kullanın. Öğrencilerden 
yerel halk için önemli veya önemsiz olduğunu düşündükleri bir dizi değeri seçmelerini isteyin. Bu de-
ğerleri, yaşam yerinin ilk zihin haritasında haritalayın.

11.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Bu yerin normları ve değerleri zaman içinde nasıl değişti?
b. Yeni nesil ile eski nesil arasındaki sosyal norm ve değerlerdeki farklılıklar nelerdir?
c. c)Yeni gelenlerin, toplumun nasıl işlediğini anlamak için yaşam yerinin normları ve değerleri hakkın-

da ne bilmeleri gerekir?

11.6 Kaynak örnekleri:

a. Edebiyat: bölgede geçen romanlar/ peri masalları/ mitler veya folklor hikayeleri
b. İnsanlar: o yerde yaşayan yaşlılar (eski nesiller) ve yeni gelenler (farklı kültürler)
c. Gazete makaleleri

11.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Farklı kültürlerden eski nesiller veya yaşlı insanlarla normlar ve değerlerindeki farklılıklar hakkında 
görüşmeler yapmak. Bunlar daha sonra öğrencilerin önemli olduğunu düşündükleri normlar ve de-
ğerlerle karşılaştırılabilir.

b. Normların ve değerlerin nasıl tanımlandığına dair literatürü okumak.
c. Farklı normlar ve değerler hakkında onlarla röportaj yapmak için o yerde yaşayan farklı insanlarla bir 

odak grup veya grup toplantısı düzenlemek.
d. Eski hikayeler veya masallar, değerler veya normlar için bir başka kaynak olabilir: kahramanlar ve/

veya karakterler davranışlarında sosyal değerler sunabilir.

11.8 Yaratıcı bir şekilde sunum yapmak:

a. Öğrenciler cevaplarının bir zihin haritasını yapabilir ve bunları girişteki ilk zihin haritasıyla karşılaş-
tırabilir.

b. Öğrenciler, norm ve değerlerdeki farklılıkların nasıl yanlış anlaşılmalara ve çatışmalara yol açabilece-
ği hakkında bir hikaye yazabilir.

c. Öğrenciler, farklı kuşakların ve yeni gelenlerin yaşam yerinin gençleri için neyin önemli olduğunu an-
lamalarına yardımcı olmak için sunulan norm ve değerleri içeren posterler yapabilir.

d. Öğrenciler, diğer okullardan akranları veya bölgedeki turistler için yaşam yerinin tarihi ve değerleri 
hakkında bilgi içeren ayrıntılı bir ziyaretçi turu düzenleyebilir.

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK II - Modül şablonları
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KİŞİSEL 
DEĞERLER
Kart Sıralaması

W.R.	Miller,	J.	C’de	Baca,	D.B.	Matthews,	P.L.	
Wilbourne,	University	of	New	Mexico,	2001

BENİM İÇİN ÇOK 
ÖNEMLİ

BENİM İÇİN 
ÖNEMLİ

BENİM İÇİN 
ÖNEMLİ DEĞİL 1 2

3 4 5

6

KABUL
Olduğum	gibi	kabul	edilmek

DOĞRULUK
Görüşlerimde	ve	inançlarımda	

doğru	olmak

KAZANIM
Önemli	başarılara	sahip	

olmak

MACERA
Yeni	ve	heyecan	verici	
deneyimler	yaşamak

ÇEKİCİLİK
Fiziksel	olarak	çekici	

olmak

YETKİ
Başkalarına	karşı	yetkili	ve	

sorumlu	olmak 7

9

13

11

15

8

10

1412

16

ÖZERKLİK
Kendi	kaderini	tayin	etme	ve	

bağımsız	olmak

BEAUTY
Etrafımdaki	güzelliği	

takdir	etmek

İLGİLİ
Başkalarıyla	ilgilenmek

TAAHHÜT
Kalıcı,	anlamlı	taahhütlerde	

bulunmak

MEYDAN OKUMA
Zor	görevleri	ve	sorunları	

üstlenmek

MERHAMET
Başkaları	için	endişe	duymak	ve	

hareket	etmek

DEĞİŞİKLİK
Değişim	ve	çeşitlilik	dolu	

bir	hayata	sahip	
olmak

KATKI
Dünyaya	kalıcı	bir	katkıda	

bulunmak

KONFOR
Keyifli	ve	rahat	bir	hayata	

sahip	olmak

İŞBİRLİĞİ
Başkalarıyla	iş	birliği	içinde	

çalışmak 17
NEZAKET

Başkalarına	karşı	düşünceli	ve	
kibar	olmak
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19

2321

25

18 20

24

22

26

YARATICILIK
Yeni	ve	orijinal	fikirlere	

sahip	olmak

GÜVENİLİRLİK
Güvenilir	ve	güvenilir	

olmak

ADALET
İlişkilerde	sadık	ve	doğru	

olmak

GÖREV
Görev	ve	yükümlülüklerimi	

yerine	getirmek

ŞÖHRET
Bilinmek	ve	
tanınmak

EKOLOJİ
Çevre	ile	uyum	içinde	

yaşamak

FAMILY
Mutlu,	sevgi	dolu	bir	aileye	

sahip	olmak

HEYECAN
Heyecan	ve	spontane	dolu	

bir	hayata	sahip	
olmak

FİTNESS
Fiziksel	olarak	zinde	ve	

güçlü	olmak

27 29

33

31

35

28

30

34

32

36

FLEXIBILITY
Yeni	koşullara	kolayca	

uyum	sağlamak

BAĞIŞLAMA
Başkalarını	affedici	

olmak

DOSTLUK
Yakın,	destekleyici	arkadaşlara	

sahip	olmak

TANRI’NIN 
İRADESİ
Tanrı’nın	iradesini	
aramak	ve	itaat	

etmek

EĞLENCE
Oynamak	ve	
eğlenmek

BÜYÜME
Değişmeye	ve	büyümeye	

devam	etmek

CÖMERTLİK
Sahip	olduklarımı	başkalarına	

vermek

SAĞLIK
Fiziksel	olarak	iyi	ve	

sağlıklı	olmak

GERÇEKLİK
Gerçekte	olduğum	kişi	gibi	davr-

anmak

YARDIMSEVERLİK
Başkalarına	yardımcı	

olmak 37 38
DÜRÜSTLÜK

Dürüst	ve	doğru	
olmak

UMUT
Olumlu	ve	iyimser	bir	görünüm	

sürdürmek

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
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39

43

41

45

40

4442

46

TEVAZU
Mütevazı	ve	alçakgönüllü	

olmak

İÇ HUZUR
Kişisel	huzuru	
deneyimlemek

MİZAH
Kendimin	ve	dünyanın	mizahi	

tarafını	görmek

SAMİMİYET
En	içten	deneyimlerimi	

başkalarıyla	
paylaşmak

BAĞIMSIZLIK
Başkalarına	bağımlılıktan	

kurtulmak

ADALET
Herkes	için	adil	ve	eşit	

muameleyi	teşvik	
etmek

SANAYİ
Hayatımdaki	görevlerde	sıkı	

ve	iyi	çalışmak

BİLGİ
Değerli	bilgileri	öğrenmek	ve	

katkıda	bulunmak 47

49

5351

55

48 50

54

52

56

BOŞ ZAMAN
Dinlenmek	ve	eğlenmek	için	

zaman	ayırmak

SEVİLEN BİRİ 
OLMAK
Yakınlarım	
tarafından	
sevilmek

SEVGİ
Başkalarına	sevgi	

vermek

MONOGAMİ
Yakın,	sevgi	dolu	bir	ilişkiye	

sahip	olmak

USTALIK
Günlük	faaliyetlerimde	

yetkin	olmak

SORGULAMAK
Otorite	ve	normları	sorgulamak	

ve	meydan	okumak

FARKINDALIK
Şimdiki	anın	bilincinde	ve	

farkında	olarak	
yaşamak

MANEVİ İLGİ
Başkalarıyla	ilgilenmek	ve	

onları	beslemek

ORTA YOL 
BULMAK

Aşırılıkları	önlemek	
ve	bir	orta	yol	

bulmak

AÇIKLIK
Yeni	deneyimlere,	fikirlere	

ve	seçeneklere	
açık	olmak

57 58
DÜZEN

Düzenli	bir	hayata	
sahip	olmak

TUTKU
Fikirler,	faaliyetler	veya	

insanlar	hakkında	
derin	duygulara	
sahip	olmak 59

KEYİL ALMAK
İyi	hissetmek
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61

65

60

64

62

66

RASYONELLİK
Akıl	ve	mantık	tarafından	

yönlendirilmek

POPÜLERLİK
Birçok	kişi	tarafından	

sevilmek

GERÇEKÇİLİK
Gerçekçi	ve	pratik	olarak	görmek	

ve	hareket	etmek

GÜÇ
Başkaları	üzerinde	kontrol	

sahibi	olmak

SORUMLULUK
Sorumlu	kararlar	almak	ve	

yürütmek

AMAÇ
Hayatımda	anlam	ve	yön	

sahibi	olmak

RİSK
Risk	ve	şans	

almak 67

69

73

71

75

68

70

7472

76

ROMANTİZM
Hayatımda	yoğun,	heyecan	

verici	bir	aşka	
sahip	olmak

GÜVENLİK
Güvenli	ve	emniyetli	

olmak

KENDİNİ KABUL
Kendimi	olduğum	gibi	

kabul	etmek

HİZMET
Başkalarına	hizmet	

etmek

İRADE
Kendi	eylemlerimde	

disiplinli	olmak

ÖZSAYGI
Kendimi	iyi	
hissetmek

BASİTLİK
Hayatı	basit	bir	

şekilde,	minimum	
ihtiyaçlarla	
yaşamak

KENDİNİ BİLME
Kendimle	ilgili	derin	ve	
dürüst	bir	anlayışa	

sahip	olmak

YALNIZLIK
Diğerlerinden	ayrı	

olabileceğim	zamana	
ve	alana	sahip	

olmak 77

7978 80

RUHSALLIK
Ruhsal	olarak	büyümek	

ve	olgunlaşmak

İSTİKRAR
Oldukça	tutarlı	kalan	bir	

hayata	sahip	
olmak

HOŞGÖRÜ
Benden	farklı	olanları	

kabul	etmek	ve	
saygı	duymak

GELENEK
Geçmişin	saygın	kalıplarını

takip	etmek

56
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DÜNYA BARIŞI
Dünyada	barışı	teşvik	etmek	

için	çalışmak

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

ERDEM
Ahlaki	olarak	saf	ve	mükemmel	

bir	hayat	yaşamak

ZENGİNLİK
İhtiyaçlarını	karşılayacak	paraya	

sahip	olmak

57
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Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer

Başka bir değer
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Yazan Ramazan Eren
12. MÜZIK VE DANS
12.1 Modüle giriş:

Bu modül müzik, yerel müzik kültürü kaynakları ve yerel müzik ile kültür arasındaki ilişki hakkındadır.

12.2 Modülün amacı:

Bu etkinlik sayesinde öğrenciler müziğin kültürleri üzerindeki etkisini keşfedecek ve
a. Yerel/ulusal şarkı ve müzik tarihi,
b. Yerel/milli müziğin kültürleri için önemi,
c. Eski ve/veya geleneksel müzik ve şarkılar,
d. Topluluğun ortak kültürel geçmişi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

12.3 Önerilen Süre: 4-6 saat

12.4 Öğrenciler için tanıtım örnekleri:

-

12.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Bölgede hangi yerel müzik ve şarkılar dinlenmektedir?
b. Yerel halk hangi tür yerel müzik/şarkıları hangi etkinliklerde dinliyor?
c. Müzik, mekânın tarihi hakkında bilgi veriyor mu?
d. Bu bölgeden bir müzik aleti var mı?
e. Yerli malzemelerle üretilmiş müzik aletleri var mı?
f. Yerel geleneksel müzik ve şarkılar yaşam yerinin imajını ve itibarını nasıl etkiler?

12.6 Kaynak Örnekleri:

Öğrenciler yerel kurumlardan, akrabalardan, internetten, STK’lardan, müzelerden ve okuldan yerel müzik ve şar-
kılar hakkında bilgi bulacaklardır.

12.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Topluluktaki insanlarla müzik ve şarkılar hakkında röportaj yapmak
b. Geleneksel müzik kültürü hakkında bilgi almak için belediye meclisini ziyaret etmek
c. Geleneksel müzik kültürü hakkında bilgi almak için ilgili STK temsilcilerini ziyaret etmek
d. Müzikle ilgili öğeleri bulmak için yerel müzeleri ziyaret etmek
e. Yerel kültürel etkinliklerde çalınan müzik hakkında bilgi edinmek için insanlarla röportaj yapmak

12.8 Yaratıcı bir şekilde sunum yapmak:

a. Öğrenciler, geleneksel şarkılarla ilgili hikâyeler hakkında bir tiyatro etkinliği düzenleyebilirler.
b. Öğrenciler etkinliklerinden videolar paylaşabilir ve yayınlayabilir
c. Öğrenciler okul dergisi/yıllığı için haber yazısı yazabilirler.
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13. SPOR VE OYUNLAR
13.1 Modüle giriş:

Bu modül, gençleri yaşadıkları bölgede oynanan spor ve oyunlarla tanıştırmaya yönelik etkinlikleri içermektedir. 
Gençler oyun ve sporu keşfederken yaşam yerinin özelliklerini öğrenecek ve toplumla bağlarını güçlendirecektir. 
Böylece gençlerin spor ve oyunların arkasındaki kültürel mirası ve sosyal paylaşımı tanımaları bekleniyor.

13.2 Modülün amacı:

Kendi alanınıza özgü oyunları/spor aktivitelerini ve bunların hem bireylere hem de topluma kazandırdığı birleş-
tirici nitelikleri belirleyin. Sporların/oyunların toplulukları bir araya getirerek sınıf ayrımını ortadan kaldırdığını 
keşfedin. Spor ve oyunlar, insanların günlük rutinlerinden uzaklaşmalarına ve kendilerini başka bir dünya ve çev-
rede hissetmelerine olanak tanır. İnsanların spor yaparak toplumda popüler hale geldiğini fark edin. - Popülerlik 
yaşayan kişi kendini önemli hissettiği bir ortamdan uzaklaşmak istemez. Sportif faaliyetlere katılmak, bireyleri 
kötü alışkanlıklardan uzak tutar.

13.3 Önerilen Süre: 5 saat

13.4 Öğrenciler için Tanıtım Örnekleri:

-

13.5 Araştırma sorusu örnekleri:

a. Spor ve oyunlar fiziksel ve zihinsel sağlığa nasıl katkıda bulunur?
b. İnsanlar oyun oynarken sosyal kimliklerini/statülerini bir kenara bırakıp sadece oyuncu mu oluyorlar?
c. Spor ve oyunlar stresi önlemeye katkıda bulunur mu?
d. Spor uluslararası olabilir, ancak bölgesel farklılıklar var mıdır?
e. Spor ve oyunlar insanlar arasında birlik ve bütünleşmeyi nasıl sağlar?
f. Spor tarihi ile toplum tarihi arasında bir bağlantı var mıdır?
g. Takım oyuncularının aileleri toplum yaşamıyla yakın ilişkiler kuruyor mu?
h. Yaşlılar ve gençler arasında oyun oynama açısından bir fark var mı?

13.6 Kaynak Örnekleri:

a. Oyunlar somut olmayan kültürel miras unsurlarıdır ve gençler önceki nesilden öğrenirler.
b. Aile ve komşular, yaşlılar
c. Resmi bilgi için bölgedeki folklor uzmanları
d. Yerel spor takımlarının üyeleri ve kulüpleri
e. İnternet ve medya
f. Federasyonlar

13.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. Yerel kültürel oyunlara katılın.
b. Bu oyunları aileleriyle oynayarak kuralları öğrenin – öğrenciler bu oyunları büyükanne ve büyükba-

baları veya amcaları ile oynayabilirler.
c. Yaşlılarla ve genç nesille görüşmeler yapın.
d. Yerel kurumlarda araştırma yapın.
e. Kitaplar
f. Yerel hikâyeler

13.8 Yaratıcı bir şekilde sunum yapmak:

a. Bu oyunları zaten oynuyorlar mıydı? Yoksa ilk kez mi oynadılar?
b. Öğrenciler gelecekte çocuklarına oyunları nasıl öğreteceklerini anlatabilirler.
c. Bu oyunları sınıf arkadaşlarına öğretip birlikte oynamalarını sağlayın.
d. Sınıfta başka oyunlar keşfedilmiş ve bahsedilmişse, bir dergi için hepsi hakkında bir makale yazabi-

lirler.
e. Tüm sınıflar veya takımlar birbirlerini her oyunu oynarken filme alarak YouTube’da görsel ansiklo-

pedi yapabilirler.
f. Bu oyunun neden o bölgede daha iyi oynandığına dair bir hikâye yazabilirler. Donmuş nehirlerde oy-

nanan curling gibi.

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK II - Modül şablonları
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14.1 Modüle giriş:

Bu modül rekreasyonla ilgilidir ve öğrencilerin bölgelerindeki mevcut etkinlikleri ve bunların toplum üzerindeki 
etkisini keşfetmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Eskilerin de dediği gibi “Hep çalışıp hiç oyun oynamamak Jack’i 
sıkıcı bir çocuk yapar” sözü konuyu keşfetmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir.

14.2 Modülün amacı:

Öğrenciler bölgede hangi rekreasyon aktivitelerinin mevcut olduğunu ve boş zamanlarında neler yapabilecek-
lerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, rekreasyonun hem fiziksel hem de zihinsel sağlık ve genel yaşam kalitesi için 
neden önemli olduğunu öğrenecek ve hangi rekreasyon faaliyetlerinin bölgeye/yöreye özgü olduğunu keşfede-
ceklerdir. Öğrenciler boş zaman ve rekreasyon hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenciler, aileleri ve bölgelerindeki 
diğer insanlarla birlikte boş zaman geçirmenin önemini ve faydalarını keşfedeceklerdir.

14.3 Önerilen süre: 5 saat

14.4 Öğrenciler için Tanıtım Örnekleri:

-

14.5 Araştırma sorusu örnekleri:

Rekreasyon aktiviteleri gerekli mi?
a. Rekreasyon insan yaşamına nasıl katkıda bulunur?
b. İnsanlar rekreasyonel faaliyetlere katıldıklarında ne gibi duygular hissederler?
c. Etkinliklere katılmak sizi nasıl etkiledi? Aileniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi etkiledi mi?
d. Rekreasyonel faaliyetlerde liderlik önemli midir?
e. Hangi faaliyetler yaşadığımız yere özgüdür?

14.6 Kaynak Örnekleri:

a. Rekreasyonel faaliyetleri organize eden/yapılmasına olanak sağlayan kişiler
b. Doğal alanları ziyaret edilmesi

14.7 Cevapları bulmaya veya toplamaya yönelik faaliyetler:

a. İnsanlarla görüşün ve onlara boş zamanlarında ne yaptıklarını sorun.
b. Ailenizle birlikte doğal güzelliği olan alanları ziyaret edin.
c. Rekreasyonel etkinliklerine katıldıktan sonra duygularınızı yazın.
d. Belediye meclisini ziyaret edin ve bölgedeki mevcut faaliyetler hakkında bilgi edinin.

14.8 Yaratıcı bir şekilde sunum yapmak:

a. Sınıf arkadaşlarıyla rekreasyonel etkinliklere katılmak
b. Öğrenciler etkinlik düzenleyebilir ve yönetebilir
c. Ziyaretlerinden resimlerin gösterilmesi
d. Ebeveynlerle birlikte boş zaman etkinliklerine katılmak ve aktiviteden sonra duyguları hakkında ko-

nuşmak
e. Etkinliklerin olayın boyutuna göre listelenmesi ve sıralanması.

14. REKREASYONEL 
 FAALIYETLER



EK III
MODÜL ARKA 
PLAN OKUMASI

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK III - Modül Arka Plan Okuması
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Dil, fikirleri, duyguları, hisleri ifade etme, sembolize etme ve aktarma; kısacası, dünyaya anlatma yeteneğidir. Bu 
nedenle dil, en insani niteliğimizdir.

Dillerin çeşitliliğinin olduğu bir yer olarak tasavvur edilen bir okul, aynı zamanda anlamların, yeni anlayışların, 
insaniliği çoğaltmaya olanak sağlayacaktır. Değerleri aktarmanın sürdürülebilir bir yolu olan öğretimi gerçek-
leştirebilen bir okul, Artık yalnızca teknik öğrenimin artmasını sağlamakla kalmayan okul; öğretimi, değerleri 
aktarmanın sürdürülebilir bir yolu haline getirmektedir.

Günümüzde okulun karşılaştığı en büyük zorluklarından biri, yerel çeşitliliğin ulusal kimliğin ayrılmaz bir parçası 
olduğunun ve bu çeşitliliğin temsil ettiği zenginliğin farkında olunmasıdır. Bu çeşitlilik, kültür, sanat ve eğitimle 
birlikte karışık bir biçimde eklemlenerek bir ülkenin mirasının bir parçasını oluşturmaktadır.

Belirli bir yere ait toplumu meydana getiren etnik ve kültürel çeşitliliği aydınlığa kavuşturma arayışındayken, 
toplumun ilişkilerini anlayarak, dünyanın gelecekteki vatandaşlarını eğitiyoruz.

“Yaşadığın Yere Gururlan” projesi, öğrencileri, yaşadıkları ya da geldikleri yere ait köklerini ve bağlarını asla 
unutmadan, mükemmel bir şekilde öğrenmeye ve bir dünya vatandaşı olarak hareket etmeye davet etmek ve teş-
vik etmek misyonuna sahiptir.

Bu proje, belirli bir yerin veya bölgenin kültürel ve doğal mirasının zenginliği ile doğrudan temas sağlayacaktır. 
Çoklu disiplinli bir yaklaşımla öğrenciler, gözlem ve analiz yoluyla yerel dili (lehçeyi) anlamayı ve coğrafi, biyolo-
jik, tarihsel, sosyal ve politik faktörler arasında ilişkiler kurmayı öğrenirler.

“Yaşadığın Yerle Gururlan” aynı zamanda, yerel halkı da dahil ederek öğrencileri farklı kültürel formlara yak-
laştıran etkinlikler, bir diğer deyişle bir halkın kimliğini oluşturan bellek, sosyal ilişkiler, bilgi ve uygulamalar 
aracılığıyla bulundukları yere/bölgeye ait olma duygusunu harekete geçiren sunular geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüzde okulun, popüler kültürel manifestoları savunmak, teşvik etmek ve yaymak konusundaki büyük öne-
mi tartışılmazdır.

“Yaşadığın Yere Gururlan”, okulun farklı dillerle birlikte bilgiye dair daha geniş ve daha çeşitli konuların üretile-
bileceği bir yer olduğunun altını çizmektedir.

1. GENEL OLARAK 
 EDEBIYAT VE DIL 

Kaynakça

• ARIAS, P. G. (2002). La cultura. Estrategias Conceptuales para comprender a identidad, la diversidad, la alteridad 
y la diferencia. Escuela de Antropologia Aplicada UPS-Quito. Ediciones Abya-yala.

• FERREIRA, F. (2005). O Local em Educação. Animação, Gestão e Parceria. Fundação Calouste Gulbenkian. Lis-
boa: Textos de educação.

• GREVER, M. & BOXTEL, C. (2011) Reflections on heritage as an educational resource. In BOXTEL, C., KLEIN, S. 
& SNOEP, E. Heritage education. Challenges in dealing with the past. Amsterdam, The Netherlands Institute 
for Heritage.



Yazan Eduardo Naia
Popüler bilgi, inanç ve geleneklerle ilgilenen herkes, bir halka ait olan benzersiz düşünme, hissetme ve davranış 
biçimlerini oluşturan tüm unsurların tadına vararak, belirli bir döneme ya da bölgeye ait mirasla ilgili bilgi sahibi 
olabilir.

Folklor, değer verilen ve korunan popüler bilgidir. Geleneklerine dikkat etmeden bir yerin tarihinden bahsetmek 
mümkün değil. Farklı sosyal grupların yaşam biçimlerini ifade eden ve belirleyen kültürel temel olan bu gelenek-
ler, zamanla biriken ve nesilden nesile devam eden bilgi aktarımıdır.

Bu tema üzerinde çalışmak, çocuklarda ve gençlerde atalarına karşı gerçek bir ilginin ve merakın uyandırılması, 
onların bölgelerinin/vatanlarının kültürel zenginliğine olan ilgilerinin canlandırılması demektir.

Şarkılar, destanlar, popüler şenlikler ve grup oyunları, yerel folklorun en güçlü tanımlayıcı unsurlarıdır ve bunları 
okullarda ve sınıflarda keşfetmeleri, çocukların yaşadıkları bölgenin tarihini canlı tutarken, onların halk mirası-
nın hatırasını uyandırmalarına da olanak tanır.

Okullarda ve eğitsel uygulamalarda folklorun tanıtılması, çocukların ve gençlerin, karakterlerinin ve zekâlarının 
şekillenmesine katkıda bulunmaktadır. Geçmişi olmayan bir gelecek inşa edemez.Çocuklar okula geldiklerinde, 
çantalarında sadece defterler veya boya kalemleri değil, aynı zamanda eğitsel faaliyetlerin geliştirmeye çalışacağı 
aile çevresinden miras kalan bir bilgi yükü de taşırlar.

Günümüzün çocukları genellikle uzak olaylara dair çalışmaları reddetmekteler. Çocukların görünüşte eski te-
malara olan merakını uyandırmanın ve teşvik etmenin en iyi yolu, folklorun temsil ettiği ait olduğu zamanları 
şimdiki zamanla birleştirerek, gerçekte olmayan bir atmosfer yaratmaktır. Bu nedenle, şarkılar ve anekdotlar ile 
ayrıntılı olarak anlatılan hikayeler mükemmel eğitsel etkinliklerdir Ancak öğrencilerinin kendilerininkinden çok 
farklı evrenlere olan ilgilerini uyandırmak ve teşvik etmek için öğretmenlerin ekstra bilgiye ve yaratıcılığa sahip 
olmaları gerekmektedir.

Okul, öğrencilerin yaş grubuna uygun olduğu sürece, aile katılımıyla dahi kültürel etkinlikleri; performansları, 
dansları, müziği veya kültürel canlanmanın önemini ifade eden herhangi bir etkinliği teşvik edebilecek durum-
dadır ve bunu yapmalıdır. Çocuklar doğaları gereği akıllı, dikkatli ve meraklıdırlar ve folklorla iç içe olmak onlara 
endişe ve kaygılara ilişkin cevaplar sağlayabilir. Okul arkadaşları arasında kitap okurken, şarkı söylerken, dans 
ederken, oyun oynarken ve hikaye dinlerken büyülenme, oyunbazlık ve duygulanım boyutları kendi mekanların-
dan çok farklı karakterler, anlatılar ve manzaralar aracılığıyla en iyi şekilde aktarılır.

2. FOLKLOR VE MITOLOJI

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK III - Modül Arka Plan Okuması
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Biyoçeşitlilik terimi, “tür içi, türler ve ekosistemler arasındaki çeşitliliği de içeren; diğerlerinin yanı sıra, karasal, 
deniz ve diğer su ekosistemleri ve bunların parçası oldukları ekolojik kompleksler dahil olmak üzere tüm kaynak-
lardan gelen canlı organizmalar arasındaki değişkenliği” tanımlar. Bu tanımın önemi, biyolojik çeşitliliğin birçok 
boyutuna dikkat çekmesidir.

Biyoçeşitlilik, genlerden ekosistemlere kadar tüm boyutlarda Dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliğini ifade eder ve 
yaşamı sürdüren evrimsel, ekolojik ve kültürel süreçleri kapsayabilir. Biyoçeşitlilik, yalnızca nadir, tehdit altın-
da veya tehlikede olduğunu düşündüğümüz türleri değil, aynı zamanda insanlardan, mikroplara, mantarlara ve 
omurgasızlara kadar hakkında çok az şey bildiğimiz organizmalar dahil her canlıyı içerir.

“Biyokültürel” terimi, insanların ve bölgenin dinamik, sürekli gelişen ve birbirine bağlı doğasını ve ayrıca sosyal 
ve biyolojik boyutlarının birbiriyle ilişkili olduğuna dair bir düşünceyi tanımlar. Bu kavram, insan geleneklerinin, 
bilgilerinin ve inançlarının, insan topluluklarının bir parçası olduğu ekolojik sistemleri etkilediğini ve dolayısıyla 
onlardan etkilendiğini kabul eder. Bu ilişki, türler, topraklar ve içinde yaşadığımız yerlere kültürel bağlantılar 
dahil olmak üzere bir bütün olarak biyoçeşitliliği örneklemektedir.

Biyoçeşitlilik, çeşitli ve sağlıklı bir gezegenin korunmasında kilit bir rol oynarken, refahımız için büyük bir öneme 
sahiptir.

Birçok nedenden dolayı,biyoçeşitlilik insanlar için gereklidir:

• Ekonomik - biyoçeşitlilik, insanlara tüketim ve üretim için hammadde sağlar.
• Ekolojik yaşam desteği - biyoçeşitlilik, oksijen, temiz hava ve su, bitkilerin tozlaşması, haşerat kontrolü, 

atık su arıtma ve birçok ekosistemin devamını sağlayan ekosistemler görevlerini yerine getirir.
• Rekreasyonal - kuş gözlemciliği, yürüyüş, kampçılık veya balık tutma gibi birçok eğlence etkinliği benzersiz 

biyoçeşitliliğimize dayanmaktadır. Turizm sektörü de biyo-çeşitliliğe bağlıdır.
• Kültürel - kültür, biyoçeşitlilik ile yakından bağlantılıdır.
• Bilimsel - biyoçeşitlilik, doğal dünyayı ve temellerini anlamamıza yardımcı olan bir dizi sistematik ekolojik 

veriyi temsil eder.

Biyoçeşitliliğin durumunda yaşanacak herhangi bir azalma veya bozulma, yukarıda özetlenen tüm değerleri teh-
likeye atabilir ve insan refahını etkileyebilir. Bir değerlendirmeye göre, kırsal toplulukların biyoçeşitlilikten maddi 
refah, güvenlik, dayanıklılık, insan bağlantıları ve sağlık açısından fayda sağladığı tespit edilmiştir.
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Yazan Orlaith Ruiseal
Refah, birey olarak kişinin gelişimine odaklanır.

Aşağıdaki temel unsurlar, kayda değer düzeyde bir hayat yaşamak için gereklidir. Hayatta neyin önemli olduğuna 
dair her nüansı içermezler, ancak çoğu insan için gerekli olan beş geniş kategoriyi temsil ederler:

• İlk unsur, zamanınızı nasıl doldurduğunuz veya her gün yaptığınız işi nasıl sevdiğinizle ilgilidir: Kariyer 
Refahı.

• İkinci unsur, hayatınızda güçlü ilişkilere ve sevgiye sahip olmakla ilgilidir: Sosyal Refah.
• Üçüncü unsur, ekonomik hayatınızı etkin bir şekilde yönetmekle ilgilidir: Finansal Refah.
• Dördüncü unsur, iyi sağlık koşullarını ve işleri günlük olarak yapmak için yeterli enerjiyi kapsar: Fiziksel 

Refah.
• Beşinci unsur, yaşadığınız bölgeyle olan bağlılığınız ile ilişkilidir: Toplum Refahı.
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İnsanların %66’sı bu alanlardan en az birinde başarılı olurken, beşinde birden sadece %7’si gelişiyor. Çoğumuz 
gibi bu alanlardan herhangi birinde zorlanıyorsak, bu durum refahımıza zarar verir ve günlük hayatımızda ger-
ginlik yaratır.

Ancak bu sorunun basit bir çözümü bulunmaktadır: Uzun vadeli hedeflerimizle uyumlu kısa vadeli isteklerde bu-
lunabilirsek, o anda olumlu değişiklikler yapmak çok daha kolay gerçekleşir.

Çocukların ilişkileri ve aileleri ve toplulukları/ortamları ile olan etkileşimleri, onların refah duygusuna önemli 
ölçüde katkıda bulunur. Çocukların kendilerine değer verildiğini, ilgilenildiğini ve topluluğa/ortama dahil olduk-
larını hissetmeye ihtiyaçları vardır. Ayrıca kendilerine, başkalarına ve çevrelerine/ortamlarına saygı duymala-
rı gerekir. Yetişkinler onlara değer verdiğinde ve onlarla sıcak ve destekleyici ilişkiler kurduklarında kendilerini 
iyi hissederler. Fiziksel çevrede/ortamda kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmek, çocukların refah duygusunu 
yükseltecektir.

Hayat zorluklar ve mücadelelerle doludur. Bu nedenle, topraklanmış olmak ve yakın çevre/ortam ile olumlu bir 
bağlantıya sahip olmak çok önemlidir. Tüm zorlu deneyimler, çocukların esnek ve becerikli olmalarına ve işlerin 
ters gittiği durumlarla ve değişimlerle başa çıkmayı öğrenmelerine yardım eder.

Fiziksel refah, öğrenme ve gelişme için önem arz eder. Çünkü, çocukların çevrelerinde/ortamlarında keşfetme-
lerini, araştırmalarını ve kendilerine meydan okumalarını sağlar. Vücutları ve yetenekleri hakkında artan bir far-
kındalık da bunun bir parçasıdır.

Yetişkinler, beslenme, hijyen ve egzersiz konusunda sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olarak çocukların 
psikolojik ve fiziksel refah hallerini destekler. Yine yetişkinler, çocukların kendilerini ifade etmeleri, onları başka-
larıyla oynamaya ve çalışmaya teşvik etmeleri ve zorluklarla başa çıkmaları konusunda planlar yaparlar ve fırsat-
lar sağlarlar. Yetişkinler aynı zamanda çocuklarına etkinliklerinde seçim yapmaları ve karar vermelerine ön ayak 
olurlar ve fırsatlar yaratarak bağımsızlıklarına sahip olmalarına yardımcı olurlar.

Oluşturduğumuz şablon, öğrencilere esenliğin ne olduğu, ona nasıl ulaşılacağı ve nasıl devam ettirileceği konu-
sunda açıklayıcı olacaktır. Bu modül, öğrencilerin kendi esenlik hallerini daha iyi tespit etmelerine yardımcı ola-
caktır.

Kaynakça

• Five elements of wellbeing (Source: Modified from a website published in Gallup-Healthways Well-Being 
index, 2014)

• Wellbeing: The Five Essential Elements by Tom Rath and Jim Harter, Ph.D.

4. İYI OLMA HALI

“Yaşadığın yer ile gururlan” eğitimi
EK III - Modül Arka Plan Okuması



Yazan Ramazan Eren
Yaşadığın Yerle Gururlan projesi kırsal kesim nüfusunun azalması sorununu temel alarak çözüm önerileri ge-
tirmeyi amaçlamaktadır. Kırsal kesimde yaşamını sürdürmek isteyen bireylerin sayısının artması bu bölgelerin 
kalkınmasını sağlayacaktır. İnsanları kırsal kesimde yaşamaya teşvik etmek için kullanmak istediğimiz bir araç 
gurur duygusudur. Projenin adı ve çıkış noktası, Yaşadığın Yerle Gururlan, insanları kırsal alanlara bağlama po-
tansiyeline sahip bir fenomen/duygudur.

Yer gururu (YG/ POP), mekanın kültürel ve fiziksel özelliklerinin keşfedilmesiyle başlar. Burada gastronomi, in-
sanlar için harika bir yer gururu kaynağı olabilir. Gastronomi kavram olarak yerel içecekler ve mutfaklar ile bölge-
de yetişen gıda ürünleri, yiyecek ve içeceklerin yerel yapım ve sunum yöntemleri olarak tanımlanabilir.

Gıda, fizyolojik, psiko-duyusal, sosyal ve sembolik bir çevrenin parçasıdır. Hijyenik ve besin değerlerinin yanı sıra 
psiko-duyusal ve sembolik özelliklere sahiptir. Bu yemek sembolizmi birçok farklı görünümde kendini göster-
mektedir:

• Bir sembol olarak yiyecek: bazı yiyecekler, imgelerin ve sembolik niteliklerin (ekmek, şarap, tahıllar, avcılar 
için oyundaki kirli kan) temelidir.

• Duygu birliğinin bir simgesi olarak yemek: başkalarıyla paylaşılan ve yenen yiyecekler temel bir sosyal bağdır 
(örneğin, iş yemekleri, aile kutlamaları, günlük yemekler). Yemek, hem bilgi hem de anlam olarak bir durumu 
özetler ve aktarır. Bu, yiyeceklerin iletişim yapısının işlevsel bir birimi olduğuna dair gerçek bir işarettir.

• Arma olarak yemek: Bu boyut, belirli bir coğrafi alanın veya topluluğun mutfak mirası için geçerlidir ve be-
lirli bir bölgenin sakinlerinin kendilerini tanımalarını sağlayan bir tür semboldür.

Nitekim insan besinlerle ve aynı zamanda da işaretler, semboller, rüyalar ve hayal gücüyle de beslenir. Yemek, 
kişinin inançlarını ve temel imgesel yapılarını ortaya çıkarır. Bir bakıma “yiyen ne tüketirse ona dönüşür”. Yemek 
yemek, yediğiniz yiyeceğin niteliklerinin bütünleştirilmesi veya benimsenmesidir.

Aynı şekilde, “yiyen bir kültürün parçası haline gelir”, hem yemek hem de mutfak, kültürel olarak belirlendiği için 
tüketiciyi sosyal bir evrene ve kültürel bir düzene yerleştirir. Yeme alışkanlıkları, kolektif bir kimliğin ve dolayı-
sıyla başkalığın temelidir (Bessiere, 1998).

Bu modülün amacı genç öğrencilere yerel gastronomik kültürü tanıtmaktır. Yöresel yiyecek ve içeceklerle ve bu 
yiyeceklerin nasıl pişirildiği/yapıldığıyla ilgili bilgilerin yaygınlaşması kültürün yaşatılmasına yardımcı olabilir. 
Yerel gastronomi, bir bölge, ekonomik geliri ve Yer gururu için önemli bir tanınma kaynağı olabilir. Roquefort 
(peynir türü) ve Porto (şarap cinsi) köyleri gastronominin güzel örnekleridir. Anarea’da yetişen veya bulunabilen 
bitkiler ve diğer canlılar da yerel gastronomiyi şekillendirerek bölgeye özgü hale getirir. Böylece, öğrenciler gast-
ronominin kendi kültürlerinin bir parçası olduğunu ve yerel ürünler ve ekinlerle şekillendiğini fark edebilecektir.
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5. GASTRONOMI



Yazan Paola Prato ve Marina Sacchetto
Kırsal araziler, dünya çapında artan bir ilgi ve merak ile karşılaşmaktadır. Arazilerin yaşadıkları derin dönüşüm-
lere tepki olarak sahip oldukları somut ve soyut değerleri anlamak, korumak ve geliştirmek için birçok girişim 
yürütülmektedir. Bu değişiklikler arasında arazinin terk edilmesi, tarımın yoğunlaşması, geleneksel ve yerel bilgi 
kaybı, kentsel gelişme baskısı gibi değişiklerdir.

Kırsal araziler, benzersiz bir yer duygusu taşıyan ve insanların kimliğinin temel bileşeni olan, bütünsel ve karma-
şık niteliklere sahiptir. Geleneksel tarım, hem yerel biyo-çeşitliliği hem de zengin kültürel çeşitliliği koruyarak, 
toprağın doğal özelliklerine saygı gösteren, atalardan kalma kırsal uygulamalarla yıllar boyunca edinilen sürdü-
rülebilir arazi kullanımını teşvik etmektedir. Ek olarak, günümüzde kırsal araziler gelecek nesiller için ekonomik 
ve kültürel bir kaynaktır ve bu nedenle özenle koruyucu bir biçimde ele alınmaları çok önemlidir.

Kırsal coğrafya, kırsal yaşamın ve çevrenin mekânsallığına odaklanır. Alt disiplinler olarak tarihsel gelişimi üç 
döneme ayrılabilir. İlk dönem (1950 öncesi); insan, bölgesel ve kültürel coğrafyanın, metropol dışı çalışma alan-
ları için daha geniş bir disiplin tercihinin bir parçası olarak, çoğunlukla istemeden kırsal alanlara odaklandığı dö-
nemdir. Gelişim dönemi (1950’ler-1970’leR); alt disiplinin başlangıçta tarım, arazi kullanımı ve nüfus/yerleşim 
kalıplarını vurgulayan bir başlık altında resmileştirildiği bir dönemdir. Çağdaş Dönem (1970’lerden günümüze); 
politik-ekonomik ve post-yapısal teorilerin entegrasyonu ve kırsal yeniden yapılanma, sosyal hareketler, söylem, 
yönetişim, kimlikler ve deneyimlerdeki yeni ilgilerin damgasını vurduğu dönemdir. Kırsal sosyoloji, daha önce 
(I. Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra) gelişen ve sürekli olarak kırsal-coğrafi çıkarlarla ilgili bilimler üreten 
yakından ilişkili bir alt disiplindir.

Farklı yıllara ait arazi kullanım haritaları, bölgenin baskın kırsal arazi özelliklerini ve mono kültür dönüşümleri 
(şarap ve sert kabuklu yemişler) ve insan göçü ile bağlantılı olarak zaman içinde maruz kaldıkları dönüşümleri 
belirlemek üzere incelenebilmektedir.

Coğrafya şablonu, öğrencilere arazi dönüşümlerini anlama becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu durum onları 
kendi alanlarında sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde hareket etmeye teşvik etmelidir ve kuşkusuz “Yaşadığın 
Yer ile Gururlan” güdülerini yükseltmenin en etkin yoludur.
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Yazan Ramazan Eren
“Yer Gururu” (YG / POP) toplum üzerinde olumlu etkileri vardır ve toplum yararına olacak girişimlere yol aça-
caktır. Kültürel etkinlikler (örneğin, Avrupa Başkenti), “Yer Gururu” nu artırarak şehir yenileme süreçleri için 
özellikle etkili bir hızlandırıcı olarak görülmektedir (Liu, 2015). Farklı bir kültürel kaynakta, yaşanılan yere ait 
olmanın verdiği gururun Nepal’de toplum sağlığına faydaları ile yeni hijyen uygulamalarının benimsenmesi için 
bir itici güç olduğu tespit edilmiştir (McMichael & Robinson, 2016).

Yerel etkinlikler, bir bölgenin kaynaklarının ve özgünlüklerinin zenginliğini göstermektedir ve yerel kültürün bir 
parçasıdır. Bu etkinlikler bölgeye özel ürünlerin tanıtılmasına ve toplumun bir araya gelmesine olanak sağlamak-
tadır. Topluluk karşılaşmaları, bireyler arasındaki ilişkileri geliştirir ve ortak bir kültür için bir gurur duygusunu 
paylaşmalarını sağlamaktadır. Bu etkinliklere katılmak gençlerin aileleriyle vakit geçirmelerine ve toplumun di-
ğer üyeleriyle daha yakınlaşmalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca, yerel etkinlikler çevre bölgelerden, hatta daha 
fazlasından da ziyaretçi çekmektedir.

Turizm bağlamında çekiciliğe sahip olan yerel etkinlikler:

• Dikiş, nakış ve dokuma gibi zanaat faaliyetleri
• Tarihi, doğal veya kültürel yerleri ziyaret etmek
• Trekking, yürüyüş, balık tutma, avcılık, binicilik, golf, bisiklet, kürek gibi sportif faaliyetler
• Kurulan tarım çiftliklerinde hayvancılık faaliyetleri ve meyvecilik gibi tarıma dayalı faaliyetler;
• Kültürel ve sportif yarışmalar
• Fuarlar ve festivaller
• Geleneksel giysiler giyilen köy düğünleri ve yöresel halk oyunları
• Resim veya fotoğrafçılık gibi hobi faaliyetleri
• Geleneksel el sanatları, yerel mutfak ve halk oyunları hakkında öğrenme faaliyetleri
• Manzara, güneş seyri ve güneşlenme
• Kafe veya çay bahçelerinde buluşma ve sohbet
• Yürüyüş, bisiklet veya doğa yürüyüşü

Yerel etkinliklere dahil olmaları, gençlerin bölgeyi daha iyi tanıması noktasında yardımcı olmaktadır. Kültürel 
unsurlar, tarım ürünleri, doğal güzellikler, yerel sanat-beceri-tarih, gençler tarafından gurur kaynağı olarak gö-
rülebilir. Gençleri bu etkinliklere değer vermeye ve katılmaya teşvik etmek, onların ortamlarıyla ve toplumla bağ-
larını güçlendirmeye yardımcı olabilecektir.
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Yazan Teresa Cameira
Zanaatkarlık, belirli bir zanaatta sahip olunan yetkinlik olarak tanımlanabilir ve “zenginlik rezervleri olan, özün-
de değerli malzemeleri barındıran ve imalatına yapılan yatırımın emek olduğu”, insan eliyle nitelikli kaynakla ya-
ratılan eserleri ifade eder.Genellikle bir anlamlılığı ortaya koyarlar ve bizlere bir yerin tarihi ve insanları hakkında 
çok şey anlatırlar. Bu nedenle “zanaatkârlık da insana dair bir özelliktir” çünkü insanların duyularını, duyguları-
nı, değerlerini ve mirasını betimlemektedir.

Belirli bir bölgede, belirli esnaf ve el sanatlarının varlığı, tarihsel, sosyal ve ekonomik nedenlerle ilgili çeşitli fak-
törler sonucunda ortaya çıkmaktadır ve çoğunlukla bunların yok olmalarına neden olan da aynı faktörlerdir. Za-
naatkârların tutkularını genç nesillere aktarma ve kolektif bilgiyi koruma çabalarına rağmen, günümüzün seri 
üretim ve hızlı bilgi dünyası ile rekabet zorlayıcıdır. Detaylara dikkat, beceri ve düşünce gerektiren, insan eli ve 
ruhu tarafından dikkatle yönlendirilen geleneksel işlerin temeli zayıflama eğilimindedir.

Çalışmalar, tamamı zanaatkarlığın karakteristiği olan özgünlüğe, kaliteye, karaktere ve tarihe değer veren bir 
tüketici eğilimi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak gelişimi konusunda, yerel ve/veya devlet yatırımlarındaki 
kaynak yetersizliği nedeniyle halen büyük ölçüde aksamalar söz konusudur.

Yaşadığın Yerle Gururlan, bölge ve kimliğin güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve kişinin bulunduğu bölgeye 
bağlılık düzeyinin insanların yaşam seçimlerini etkileyebileceğini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Aynı şekil-
de, bu modül öğrencilerin bulundukları yerle ilgili bilgilerini genişletebilecek, aidiyet duygularını ve sonuç ola-
rak yerel el sanatlarını ve geleneksel el sanatları sektörünü modernize etme isteklerini geliştirebilecek etkinlikler 
sunmaktadır.

Kaynakça

• Costin,Cathy Lynne (1998), Introduction: Craft and Social Identity. California State University, Northridge

• Klamer, Arjo (2012), Crafting Culture:  The importance of craftsmanship for the world of the arts and the 
economy at large. Erasmus University Rotterdam

8. ESNAF VE EL SANATLARI 
 (ZANAAT)
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Yazan Orlaith Ruiséal
Yerel tarih size yaşadığınız topluluk hakkında bilgi verir.

Toplumunuzdaki insanlar, yerler, yer adları ve nesneler, yaşadığınız yerdeki geçmiş nesillerin mirasını yansıtır.

Yerel tarih, öğrencilerin kendi çevrelerine ilişkin bilgilerdir. Topluluk ve ilgili kuruluşlar bir öğrenmek için bir okul 
görevi görebilirler.

Doğumdan itibaren çocuklar kim ve nerede olduklarına dair bir his geliştirirler. Aidiyet, bir grup insan ve yer ile bir 
ilişki veya bağlantıya sahip olmakla ilgilidir.

Öğrenciler için Yaşam Yeriyle Gururlanmak, aidiyet duygusu anlamına gelir ve duygusal bir güç geliştirir. Yaşam 
Yeri Gururu, öğrencilerin ailelerine, geçmişlerine, kültürlerine, inançlarına, dillerine ve fiziksel çevrelerine karşı 
olumlu duygular beslemelerini sağlar.

Yaşam Yeriyle Gururlanmak ait olmakla ilgilidir. Aidiyet, insanlarla ve 
yaşam yeriyle bir ilişki veya bağlantıya sahip olmakla ilgilidir. Yaşam 
Yeriyle Gururlanmak ve aidiyet duygusu, öğrencilerde duygusal gücü 
geliştirir, özgüveni artırır, kim oldukları ve nereden geldikleri konu-
sunda sağlam bir gurur duygusunun oluşmasını sağlar.

Yerel tarihle oluşan duygusal bağ, benim hikayem, benim ailem, be-
nim bölgem felsefesi dahilinde, sözlü veya yazılı olarak ifade edilen 
formlar, sanat eserleri, müzik, drama, pandomim, hareketler, bilgi ve 
iletişim teknolojileri aracılığıyla teşvik edilebilir ve geliştirilebilir

Farklı sosyal çevrelerden ve dönemlerden gelen “sıradan” ve de  “daha 
ünlü” olan yerel halkın yaşamlarını incelemek, o yerin tarihi için duy-
gusal empati ve düşüncenin oluşmasına neden olabilir. Yerel insanlar 
ve tarihsel olaylar hakkındaki hareket ve duyguların tartışılması/ele 
alınması öğrencilerin yerel insanlara ve yaşam yeri gururuna ilişkin 
duygusal tepkilerini geliştirdiği için teşvik edilmelidir. 

Oluşturduğumuz şablon, öğrencilerin yerel tarih ve mirasla aktif olarak ilgilenmelerini sağlayacak ve bu da onla-
rın yaşadıkları yerlerini benzersiz kılan şeyleri öğrenmelerini sağlayacaktır. Bu modül, öğrencilerin tarihsel araş-
tırmayı - zaman ve kronoloji, neden-sonuç, değişim ve süreklilik, kanıt kullanımı, sentez, iletişim ve empati ile 
ilgili beceriler - geliştirmelerini ve uygulamalarını, yerel tarih ve yaşadıkları yerleri benzersiz kılan şeylerin neler 
olduğu hakkında geniş ve dengeli bir anlayış kazanmalarını sağlayacaktır. 

9. TARIH
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Yazan Daniela Bertonasco
Her bölge (kasaba, köy veya kırsal alan) tipik binalara sahiptir. 

Geleneksel mimari bize bölgenin tarihi hakkında birtakım bilgiler verir. Bunlar; insanların geçmişte nasıl yaşa-
dıkları, çevrelerine nasıl uyum sağladıkları, peyzajla ilgili sorunları nasıl çözüldükleri gibi konularla ilgilidir. Mi-
mari miras, geçmiş ile günümüz arasındaki bağı canlı tutmaktadır ve nesiller boyu aktarılırken gurur kaynağı 
olarak görülecek bir konudur.

Gerçekte de, “architetti.com” adlı internet dergisinin de dediği gibi: “Kırsal mimari ve peyzaj arasında derin bir 
bağ vardır. […] Peyzaj ve kırsal mimari, maddi kültürün önemli somut birikimleri ve kişinin kimliğinin simgesel 
sistemleridir. Kırsal mimari, toprağı, arazileri ve ekinleri şekillendirmek için kullanılan ayırt edici unsurlarla bir-
likte uzak geleneklerden temellenmektedir. Bu unsurlardan bazıları, kaybolmayan eski bilgileri saklar ve bölge ve 
arazi ile ilgili sürekli olarak çok şey öğrenilebilmesini sağlayabilir”.

Kırsal alanlarda yaşayan yetişkinler, bölgelerini karakterize eden “büyük ve küçük” yapılara özel bir bağlılık his-
sederler. Ancak, bu duygu gençlerde daha az yaygındır.

Oluşturduğumuz şablon, genç öğrencileri yerel mimari konusunda daha bilinçli hale getirmeyi, onlarda gerçekten 
hatırlanmayı ve gelecek nesillere aktarılmayı hak eden bir bölgeye ait olma duygusunu geliştirmeyi amaçlıyor.

Eski binalarımızın restorasyonunun ve onarımlarının atalarımızın tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiği ko-
nusunda insanları bilinçlendirmek kadar, geleneksel yerel mimarinin dikkatli yönetimi de önem arz etmektedir.

Proje aynı zamanda geleneksel binaların çeşitliliğini vurgulamayı, daha geniş bir kitle tarafından tanınır olma-
larını sağlamayı, turistleri bölgemizin benzersiz özelliklerini deneyimlemeye davet etmeyi ve yerel halkı yerel 
kaynaklarla sürdürülebilir bir ekonomi geliştirmeye ve geliştirmeye motive etmeyi amaçlamaktadır.

Yaşadığın Yerle Gururlan, kırsal alan nüfusunun yerel hizmetlerin sınırlılığı ve yetersiz istihdam olanakları nede-
niyle azalmasının devam ettiği bir dönemde başlatılmaktadır.

Kaynakça

• “Il valore del territorio” Umberto Allemandi & C. ( 2001)

• “Paesaggio, Architettura e pietra di Langa” Lorenzo Mamino

• Comunità Montana Langa delle Valli  -  Arti grafiche Dial   (2008)

• (da www. architetti.com del 24/11/2016 “Architettura rurale e Paesaggio, una relazione da preservare e valorizzare”)

• https://www.architetti.com/architettura-rurale-e-paesaggio-una-relazione-da-preservare-e-valorizzare.html
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Yazan Thomas Albers
Her toplum, iyi bir işleyiş gösterebilmek adına, belirlenmiş standartlar aracılığıyla davranışların düzenlenme-
siyle elde edilen sosyal düzene belirli bir oranda ihtiyaç duymaktadır. Normlar ve değerler, her toplumun kültü-
rel buzdağının genellikle algılanamaz ve kavranması zor bir parçasıdır. Normlar ve değerler terimleri genellikle 
birbirinin yerine kullanılır ancak esasen bu iki kavram aynı değildir. Sosyal değerler, bir toplum için önemli olan 
(kariyer yapma, ekolojik sürdürülebilirlik, aile hayatı, herkes için eşit haklar veya demokrasi gibi) daha geniş ya-
şam alanlarıdır ve bir toplumu yön veren yönergelerdir.  Diğer yandan normlar ise, insanların toplumun değerli 
bir parçası olabilmeleri için saygı duymaları gereken daha spesifik davranış kurallarıdır (birini selamlarken el 
sıkışmak veya eğilmek, dakik olmak veya ihtiyacı olan birine yardım etmek gibi). Sosyal normların birkaç önemli 
özelliği vardır [1]:

• Normlar, sosyal yapının iyi işlemesini sağlamak ve insanların işlerin belirli bir yönde ve biçimde yürümesini 
beklemelerine yardımcı olmak için insanların sosyal bir bağlamda nasıl davranmaları gerektiğini düzenle-
yen grup davranışının standartlaşmış biçimidir.

•  Normlar değer yargısı içerir. Normlar standartlaştırılmış ve beklenen davranış biçimleri olduğundan, aynı 
zamanda toplumun genel olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl gördüğüne dair bir yargı içerir. 
Normdan sapma genel olarak olumsuz değerlendirmelere sebebiyet verir.

• Normsuz bir toplum imkansızlıktır. Birlikte olmak ve iyi bir işleyiş ortaya koyabilmek için, herhangi bir grup 
insan otomatik olarak kabul edilen davranış biçimlerini geliştirir.

•  Normlar toplumda uyum sağlar. Herhangi bir sisteme gelince, bir toplumun organize bir şekilde bir arada 
kalabilmesi için  kendine ait bir dizi norm geliştirmesi ve o normların sürekliliğini sağlaması gerekecektir. 
Bu ornaize olma durumu genellikle farkında olunmayan bir durumdur, ancak dolaylı olarak önemlidir.

• Normlar bireyin tutumlarını etkiler.  Bir grubun (iyi) üyesi olmak, toplumun takdir ettiği norm ve değerlere 
uymak ve bunları kendi tutum ve hayata bakış açılarına dahil etmek anlamına gelmektedir. Kabul edilmiş 
normlar ve değerler, bireyin yargılarını dolaylı olarak belirlemektedir.

Açıkçası, ister yerel ister ulusal düzeyde olsun, sosyal normlar ve değerler, sosyal hayatın işleyişi biçimin önemli 
birer parçasıdır. Bunlar buzdağının görünmeyen kısmının birer parçasıdır ve bir topluma yeni gelenlerin bu yere 
tam olarak entegre olabilmeleri bu normları ve değerleri için anlamaları temel bir esastır.  Çoğu zaman, aynı yer-
deki farklı kuşaklar farklı normlara ve değerlere sahiptir ve (kuşaklar arası ve kültürel) çatışmalar veya yanlış 
anlamalar, kuşakların kabul edip önemsediği normlar ve değerler dizisindeki farklılıklara dayanabilir.

Kaynakça

• [1] Shah, Shelly. Values and Norms of Society: Conformity, Conflict and Deviation in Norms. Online pub-
lication: http://www.sociologydiscussion.com/society/values-and-norms-of-society-conformity-confli-
ct-and-deviation-in-norms/2292 (visited 24-11-2019)
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Yazan Ramazan Eren
Müzik aracı ses olan bir sanat şekli ve kültürel bir etkinliktir.

Birçok kültürde müzik, amatör karaoke şarkı söylemekten bir grupta çalmaya veya bir topluluk korosunda şarkı 
söylemeye kadar, dini ritüellerde, geçiş törenlerinde (örneğin mezuniyet ve evlilik), sosyal faaliyetlerde (örneğin 
dans) ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kilit bir rol oynadığı için insanların yaşam biçiminin önemli bir parçasıdır. 
İnsanlar bir gençlik orkestrasında çello çalan bir genç gibi hobi olarak müzik çalabilir veya profesyonel bir müzis-
yen veya şarkıcı olarak çalışabilir.

Birçok etnografik araştırma, müziğin katılımcı, toplum temelli bir etkinlik olduğunu göstermektedir. Müzik, bi-
reylerin yalnız olmaktan büyük bir konsere katılmaya, bir müzik topluluğu oluşturmaya kadar çok çeşitli toplum-
sal ortamlarda deneyimlediği, bireysel irade ya da tesadüfün bir işlevi olarak anlaşılamayan; ortak değerlere sahip 
hem ticari hem de ticari olmayan katılımcıları bünyesinde barındırır. Müzikal performanslar farklı kültürlerde ve 
sosyo-ekonomik ortamlarda farklı biçimler almaktadır.

Topluluk ve yerel dans

Yer, mekan ve doğa kavramları ve bunların topluluk, dans ve müzikle olan bağlantısı çağdaş antropoloji ve etno-
müzikolojinin konusu olmuştur.

Dans ve müzikle bağlantılı ‘özgünlük’ tanımları, ‘yerel’ müzik ve dans uygulamalarına katılımın, “bizi diğer 
insanlardan farklı kılan müziğin bu olduğunu” göstererek yerel halkın kendilerini çevrelerindeki diğerlerinden 
ayırmalarına olanak sağladığı yollara odaklanır. ”.

Yaşanılan yer ile müzik ve dans arasındaki bağlantı, dans ve müzik yapmanın sosyal pratiğine yapılan vurguyla 
yeniden doğrulanmıştır. 

Bir yer hakkında aldığımız his, büyük ölçüde uygula-
maya ve özellikle de uygulamanın düzenli olarak tek-
rarlanmasına bağlıdır. Bu anlamda, dans ve müziği 
içeren uygulamalara katılım, yalnızca toplumun bir 
yansımasını ortaya koymaz. Bunun yerine, “yaşam 
yerine ilişkin hiyerarşilerinin müzakere edildiği ve 
dönüştürüldüğü araçları” ortaya koyar. Daha da ileri 
gitmek gerekirse, müzik ve dans hala “bir yere ilişkin 
deneyimleri, başka herhangi bir sosyal aktivitenin eşi 
olmayan bir yoğunluk, güç ve sadelikle sunmaktadır”.

Yerel müzik, şarkı ve dans içeren sosyal etkinlikler, 
yalnızca davetlilerin katılımıyla, halka açık veya özel 
kulüp ve restoranlarda gerçekleştirilebilir. Bu sos-
yal etkinlikler, Noel, Yılbaşı, Aziz günleri, Sevgililer 
Günü için düzenlenen partiler ve kültürel topluluklar 
tarafından düzenlenen yıllık balolar gibi düzenli tak-
vim etkinlikleri veya düğünler, vaftiz törenleri ve re-
şit olma partileri gibi yaşam döngüsü etkinlikleriyle 
bağlantılı olabilir. Her şeyden once bu etkinlikler temel 
olarak yerel katılımcılı sosyal dansları içermektedir.

Müzik, topluluk yaşamının büyük bir parçasıdır ve 
şarkı ve dans yoluyla izleyicilerle hikayeleri ve kültürü 
paylaşan sanatçıları ve icra edenleri bir araya getirir. 
Yukarıda bahsedilen örnekler, müzik ve dansın yerel 
kültürün ne kadar önemli bir parçası olduğunu göster-
mektedir. Müzik ve dans, yerel toplum için bir iletişim 
biçimi, nesilden nesile aktarılan bir tür bilgidir.

Müzik ve dans, öğrencilerin bulundukları yerle kur-
dukları sosyal bağların bir parçasıdır. İçinde yaşadık-
ları toplumda önemli paylaşım araçları olan bu yerel 
kimlik öğelerini tanımak, geçmiş ile gelecek, insan, 
kültür ve yaşanılan yer arasındaki bağlantıları keşfet-
meye yardımcı olabilir.

Kaynakça

• Mellish, Liz (2015). “Performing local identity: Place, community and dance in Timişoara, Romania.” Ethno-
musicology Ireland, Issue 3, February 2015, 1–15, The Irish National Committee of the ICTM. http://www.ictm.
ie/?p=1616
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Yazan Ramazan Eren
Sporlar, gelişigüzel/sıradan veya organize katılımlar yoluyla olan her türlü rekabetçi fiziksel aktivite veya oyun tür-
lerini içerir. Bu etkinlikler en azından kısmen de olsa, katılımcıların ve bazı durumlarda da izleyicilerin eğlenmesi-
ni sağlarken, fiziksel yetenek ve becerileri kullanmayı, korumayı veya geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Tek oyunculu 
olanlardan, yüzlerce eşzamanlı katılımcıya, takımlar halinde veya bireysel olarak yarışanlara kadar yüzlerce spor 
aktivitesi bulunmaktadır.  Yarış gibi belirli sporlarda, birçok yarışmacı aynı anda veya art arda tek bir kazananla ya-
rışabilir; diğerlerinde ise, yarışma (maç) gibi, her biri diğerini geçmeye çalışan iki taraf bulunmaktadır. Bazı sporlar, 
tek bir kazananın olmadığı bir “eşitlik” veya “beraberlik” olmasına olanak sağlarken; diğerleri, bir kazanan ve bir 
kaybeden sağlamak için eşitlik bozma yöntemlerinin kullanılmasını gerektirir.

Bir spor etkinliği, genellikle netbol veya basketbol gibi, bir dereceye kadar rekabeti içeren atletik bir aktivite olarak 
tanımlanmaktadır. Bazı oyunlara ve pek çok yarış türüne spor denmektedir. Çoğu insan arkadaşlarıyla spor yapmak-
tadır. Takımlara veya bireylere nasıl daha iyi yapılacağını öğretmek veya eğitmek için koçlara ihtiyaçları vardır. Spor, 
kapalı mekânlarda veya açık alanlarda bireyler veya takımlar tarafından oynanabilir.

Çocuklar yaşamlarında spor son derece önemli bir rol oynar ve fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak her yönden geli-
şimlerini sağlar. Spor ayrıca çocukların zinde olmalarına ve sağlıklı kalmalarına da yardımcı olur.

Spor ve geleneksel oyunlar kültürün bir parçası ya da bir gelenek olabilir. Spor ve oyunları bir gelenek olarak düşün-
düğümüzde spor ve kültür arasındaki bağlantıyı görebiliriz. Kültür bize aittir ve bizi atalarımıza ve yaşadığımız yere 
bağlar. Tarih sporu geçmişten günümüze getirir ve bize atalarımızın yaptığı gibi oynama fırsatı verir.

Bir yerin benzersiz özellikleri, sporları ve oyunları şekillendirebilir. Örneğin curling’in kökleri, donmuş nehirlerin 
insanlara oyun oynama fırsatı sunduğu ve insanları belirli bir süre (donmuş nehir mevsimi) eğlenmek için bir araya 
getirdiği bir yere dayanmaktadır.Spor ve oyunlar, genç ve yaşlı, insanlar ve yaşanılan yer arasındaki ortak bir tarihin 
parçasıdır.

13. SPOR VE OYUNLAR
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Yazan  Ramazan Eren
Rekreasyonel faaliyetlerin artması ile toplumun endüstriyel gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. Oyun teorisi 
ve rekreasyon teorisi yakın anlamlara sahip olsa da, oyunlar çoğunlukla çocuklar içindir ve rekreasyon yetişkinler 
içindir. “Rekreasyon” kavramı, Latince “recreatio” kelimesinden türetilmiştir. Rekreasyon kavramı ‘sağlığın geri 
dönüşümü’ anlamında kullanılırken, daha sonra ‘bireyin işten sonra yenilenmesi’ tanımıyla sınırlandırılmıştır. 
Rekreasyon kavramı ‘boş zaman’ olarak ifade edilmektedir: Bireylerin gönüllü olarak kendilerini geliştirmeleri ve 
eğlenmeleri için gönüllü olarak katıldıkları etkinliklerdir.

• İhtiyaç olarak rekreasyon: zevk için yapılan aktiviteler.
• Boş zaman etkinliği olarak rekreasyon: boş/atıl zaman etkinlikleri.
• Yeniden yaratma olarak rekreasyon: zihinsel ve fiziksel dinginliği teşvik eden aktiviteler.
• Birey ve toplum için bir değer olarak rekreasyon.

Rekreasyonel etkinliklere katılmak, bireylerin sayısız yaşam sorununu çözmelerine ve kendileri, başkaları ve yaşa-
dıkları yerle olan ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Rekreasyonel Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

Eylem Düzeyine Göre

• Yarı Aktif: biraz çaba gerektirir (bir futbol maçını televizyonda izlemek yerine stadyumda izlemek)
• Aktif: fiili olarak ve doğrudan katılım gerektirir (örn. kayak)
• Pasif: çaba gerektirmez (evde film izlemek gibi)

Amacına Göre

• Rahatlatıcı: rahatlamak, gevşemek için bir fırsat sunan aktiviteler
• Kültürel: sanat galerilerini ve müzeleri, tarihi yerleri ve binaları ziyaret etmek
• Sosyal: sosyal etkileşimi ima eden faaliyetler
• Fiziksel: spor, oyunlar, fitness
• Turizm: gezi, şehir turları, doğa temelli ve macera aktiviteleri
• Sanatsal: sanat ve el sanatları, resim, çanak çömlek vb. gibi yaratıcı etkinlikler.

Güdülenmeye Göre / Yeteneğe Göre 

• Dayanıklılık: hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayıcı bir aktivite türü, örn. Dağ tırmanışı hem fiziksel hem 
de zihinsel dayanıklılık gerektirir

• Rekabet: bireyler veya takımlar birbirleriyle rekabet eder
• Yaratıcı: sanatsal etkinlikler

Mekâna Göre

• Açık Hava Rekreasyonu: Doğada veya doğada veya doğal peyzaj alanlarında gerçekleşen aktiviteler. Örneğin: 
doğa yürüyüşü (hiking) gibi...

• İç Mekân Rekreasyonu: bir bina içinde düzenlenen etkinlikler, ör. Sinema gibi..

Ortama Göre

• Kentsel: Şehir merkezindeki mekanlarda, genellikle kolay ulaşılabilen yerlerde, ör. fitness kulübü, sinema 
veya tiyatro.

• Kırsal: Bireylerin şehir hayatından uzaklaşmasını, doğayla bağ kurmasını sağlayan yerler.

Kaynağına / Odağına Göre

• Doğa odaklı: doğal bir ortamı ifade eder, örneğin trekking, kuş gözlemciliği, gün batımını izleme gibi.
• İnsan odaklı: sosyalliği ve duygusal dayanışmayı teşvik eden faaliyetler, örn. hobi sınıfları, kitap kulüpleri
• Hem kaynak hem de insan odaklı: aktivite, her iki öğenin de gerekli olduğu bir yerde düzenlenir, örn. bir dizi 

becerinin yanı sıra ekipmana ve doğaya ihtiyaç duyulan alp disiplini gibi...

Rekreasyonun en önemli yönü, insanlara boş zamanlarında toplumun değerlerine uygun olarak kendilerini ifade 
etme fırsatı vermesidir.

Öğrenciler, yerel rekreasyon kaynaklarını denemeye ve değerlendirmeye, rekreasyon ve toplumsal değerler ile 
kendi değerleri arasındaki bağlantı üzerinde düşünmeye davet edilecektir. Bu modül öğrencilere yerel kaynakları 
ve mevcut eğlence etkinliklerini deneyimleme ve tam olarak takdir etme/değer verme fırsatı verir. Onların bu 
faaliyetlerin kendileri üzerindeki etkileri, diğerleriyle ve yaşam yeri ile olan ilişkileri üzerine düşünmeleri teşvik 
edilmektedir.

Kırsal alanlardan gelen gençler, kuş gözlemciliği, rafting, bahçecilik, bisiklete binme, yerel oyunlar ve sporlar vb. 
gibi tüm doğa temelli etkinlikler dahil olmak üzere, yerel olarak ne gibi etkinliklerin olduğunu bilmekten kazançlı 
çıkacaktır. Boş zaman etkinlikleri, bağlılık duygusunu geliştirerek ve yaşanılan yerden gurur duymalarını sağla-
yarak, gençlerin yaşamının ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelebilir. 
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Öğrenme Becerileri Okuma yazma becerileri Yaşam becerileri
Konu
Gastronomi

Grup tartışmalarına yaratıcı 
ve eleştirel bir şekilde katkıda 
bulunur.

Bulguları grup içinde ve daha 
geniş bir kitleye aktarır.

Bilgiye etkin bir şekilde ulaşır ve 
organize eder/kullanır.

Bilgileri algılar ve sentezler. İşbirlikçi ve esnek bir tutum 
sergiler

Odaklanmayı ve olumlu bir 
tutumu korur

Student’s name
Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman
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Öğrenme Becerileri Okuma yazma becerileri Yaşam becerileri
Konu
Gastronomi

Grup tartışmalarına yaratıcı 
ve eleştirel bir şekilde katkıda 
bulunur.

Bulguları grup içinde ve daha 
geniş bir kitleye aktarır.

Bilgiye etkin bir şekilde ulaşır ve 
organize eder/kullanır.

Bilgileri algılar ve sentezler. İşbirlikçi ve esnek bir tutum 
sergiler

Odaklanmayı ve olumlu bir 
tutumu korur

Student’s name
Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman

Her 
zaman Sıklıkla 

Hiç bir  
zaman



PRIDE of PLACE

www.prideofplace.eu

ISBN 978-90-831319-3-1


