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BLIVING EL KİTABI 

Faydalı Metodolojiler ve Tanımlamalar 

 



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

 

İÇERİK TABLOSU 

GİRİŞ SAYFA  3 

UNITE 1 –DEĞERLER VE İNANÇLAR   SAYFA 

 4-9 

UNITE 2 KİŞİLİK-KİMLİK SAYFA  

10-17 

UNITE 3 TOPLUM SAYFA  

18-22 

UNITE 4 KÜLTÜRLERARASILIK SAYFA 

23-30 

UNITE 5 FARKLI İNANÇLARIN ETKİLEŞİMİ SAYFA  

31-35 

UNITE 6  ÇATIŞMA YÖNETİMİ SAYFA 

36-42 

SÖZLÜK SAYFA  

43-47 

REFERANSLAR SAYFA  

48-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

 

GİRİŞ 

BLIVING EL KİTABI   Bliving projesinin üçüncü fikri çıktısı olup altı ünite içerisinde öğretmenler 

için faydalı metodoloji ve tanımlar içermektedir. Kitabın içerisindeki üniteler değerler ve inançlar, 

kişilik-kimlik, toplum, kültürlerarasılık, farklı dinler arasında etkileşim ve çatışma yönetimi olmak 

üzere altı unite başlığından oluşmaktadır. El Kitabı projenin diğer ki fikri çıtısı olan BLIVING 

EĞİTİM MÜFREDATI (FİKRİ ÇIKTI 2) ve uygulamaya yönelik etkinliklerden oluşan BLIVING EĞİTİM 

KİTİ(FİKRİ ÇIKTI 4) ile uyumlu olarak bilgi seviyesinde hazırlanmıştır.  

Söz konusu kitabı oluşturmak için altı ortak  kuruluş işbirliği yapmıştır: ASDAN (Birleşik Krallık), 

IASIS (Yunanistan),  BEST (Avusturya), INFODEF (İspanya), Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

(Türkiye) ve  CIEP, proje koordinatörü (Belçika) 

Çalışmanın amacı sınıf ortamının yanı sıra yaygın ve sargın öğrenme ortamlarında da 

kullanılabilecek etkileşim kanalları oluşturmaktır. 

BLIVING  EL KİTABI İngilizce ve diğer ortakların dillerinde bir açık erişim kaynağı olacak ve 

Eğitimsel Uygulama ve Öğrenme Platformu üzerinden yayınlanmaya devam edecektir. Tüm proje 

ortakları bilgi düzeyinde hazırlanan bu fikri çıktının potansiyel kullanıcılara ulaşması ve 

yaygınlaştırılması için işbirliği yapacaklardır.  
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VE 
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ortamı 

mentörlük ve 
koçluk 

farklılıkların 
takdir 
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Ünitenin Hedef ve Amaçları 

Bu ünitede değer ve inançların muhtemel sebep ve sonuçları ve aralarındaki farklılıklar 

tartışılacaktır. Burada amaç öğrenicilerin  modern dünyaya yönelik çok boyutlu bir bakış açısı 

geliştirmeleri için bilgi, inanç ve düşünceler bazında içgörü sağlamalarıdır. Etkinlikler yoluyla, 

öğrenicilere modern dünya olay ve kavramlarını anlamaları için destek sağlaması 

hedeflenmektedir. 

 

 Bilgi seviyesinde eğitsel kullanım  

 Kendi özelliklerine göre kişisel inanç ve değerlerin listelenmesi   

 Kültürel  bir olay için etkinlik yazılması 

 Inanç ve değerlere yönelik olarak farklı kaynaklardan bilgi toplanması  

 

Giriş  

İnançlar ve değerler genellikle birbirleriyle bağdaştırılsa da, söz konusu unite içeriğinin  net 

olarak anlaşılması için tanımlamaların belirginleştirilmesi önemlidir. Genel olarak bakıldığında, bir 

kişinin inançları ve değerleri kişinin seçimlerini ve fikirlerini yansıtmaktadır, diğer bir deyişle kişi 

değerler ve inançlar kişisel seçimlerinden oluşturabilmektedir. 

Bu durumun başlangıcı çocukluk döneminde başlayan kişisel değerlerin oluşturulmasıyla 

başlamakta, özellikle ail eve yakın ilişkiler tarafından şekillendirilmektedir.  This is developed 

further through interaction and society, both of which play a central role in the formation of 

personal beliefs. 

İnançlar söz konusu olduğunda, bunların yeni olaylar ve  deneyimlerle beslendiklerini ve sık sık 

bu konuda zorluklarla karşılaşıldığı görülebilmektedir.  

Bir inanç kaynağını farklı kaynaklardan alabilmektedir: 

 Kişinin kendi kişisel deneyimeri  

 Sosyal ve kültürel normların kabul edilmesi (örn. din) 

 Diğer insanların söyledikleri  (örn. eğitim veya mentörlük) 

Potansiyel bir inanç iyice adapte olununcaya ve  hayatının bir parçası haline gelene kadar kişiyle 

birlikte kalır. Her bir kişi kendi çapında değerlendirme yapar ve kendi potansiyel inancına ilişkin 

nedenler veya kanıtlar arar. Bir kişi inancını gerçek olarak kabul ettiği zaman, savunma yapma 
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ihtiyacı hisseder ve hatta bu konuda gönüllü olur ki bu şekilde inanç sisteminin parçası haline 

gelir.  

Değerler  söz konusu olduğunda ise, bunların kişi tarafından davaranışlar, düşünceler ve işlevler 

boyutunda kullanıldığı görülmektedir. Yüksek ahlaki değerleri olan birinin dürüstlük, cesaret, 

saygı, açıklık, anlayış ve empati gibi değerleri göstermesi gerektiği düşünülmektedir.   

Değerler bir insan için neyin önemli olduğuna ilişkin uzun süreli tutarlı inançlardır. Kişilerin 

yaşamlarını düzenleme ve tercih yapma standartları haline gelirler. 

 

Bir inanç kişinin adanmışlığının artması ve bunu gitgide daha önemli olarak algılamasıyla değer 

haline gelir.  

 

İnançların farklı değer çeşitlerine göre categorize edilmeleri mümkündür –  örneğin  mutluluk, 

zenginlik, kariyer, başarı veya aile gibi kavramlara ilişkin değerler gibi.  

 

Bir kişinin  net, mantıklı, sorumlu ve tutarlı karar verebilmesi için değerlerini netleştirmesi 

gerekmektedir.  

 

Bu unite açısından bakıldığında,öğrenicilerin öğrenme hedeflerini yerine getirebil hem inançlarını 

hem de değerlerini bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle bağdaştırabilmeleri önemlidir.  

ASDAN son otuz yıldır inanç ve değerler bağlamında uygulanabilecek, kendine özgü bir öğrenme 

stili geliştirmiştir. Kolb’un “dört basamaklı  döngüsel öğrenme teorisi...” olarak bilinen, ünlü  

öğrenme döngüsünden yola çıkılarak, deneyimi, algıyı, bilişselliği ve davranışı bağlayan bütüncül 

bir perspektif haline getirilmiştir, ASDAN bunu öğrenme müfredatı çerçevesinde Birleşik 

Krallık’ta 3. Seviye  içerisinde olduğu kadar başlangıç seviyesindeki öğreniciler için de 

kullanılabilecek şekilde geliştirmiştir.  

Bunu yanı sıra külürlerarası öğreniciler yeni beceriler ve yeterlilikler geliştirebilmeleri ve öğrenme 

yolculuğuna dahil olmaları için akademik destekten fazlasına ihtiyaç duyabilmektedirler. 

Öğretmenler olarak bizlerin  ayrıca öğrencilerin neden öğrenme sürecinde başarılı olmadıklarını 

keşfetmeye ihtiyacımız vardır.  Kültürlerarası öğreniciler önceki zorluklarını ve şimdiki ihtiyaçlarını 

anladıklarında(algıladıklarında), zorluklarla daha kolay başa çıkarlar, başarı yolunda daha emin 

adımlarla yürüler. 
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Metodoloji 

ASDAN’ın İnançlar ve Değerler çerçevesinde önerilen metodolojisinin odağı öğrenicileri 

destekleyecek bir dizi beceri ve kaliteleri içeren mentörlük (ve koçluk) kavramını içermek 

durumundadır.   

Mentörlük gelişime dayalı bir süreçtir, doğal veya prosedürel olarak gelişebilir, bir bireyin 

deneyim, bilgi ve becerilerini paylaşmasını ve  bu şekilde daha az deneyimli bir kişiye destek 

olunmasını sağlar. Seneler boyunca , akademisyenler, yazarlar ve uygulamacılar mentörlüğü 

farklı şekillerde tanımlamışlar, farklı türlerini ve uygulamalarını yansıtmışlar ve bundan dolayı  

mentörlüğün bir model mi yoksa bir süreç mi olduğu konusunda kafa karışıklığı oluşmuştur.  

“Mentörlük hayatın her yolunda bireylerin öğrenmelerini ve gelişimlerini geliştiren en iyi 

metodlardan biridir” (Klasen ve Clutterbuck, 2002, s1) 

Mentörlük geniş ve karmaşık bir kavramdır, tanımlanması güç bir öğrenme ve gelişim sürecidir. 

Şimdiye kadar koçluk, danışmanlık ve öğretmenlik gibi pek çok alana benzetilmiştir.  

Bununla birlikte, kavramı  netleştirmek gerekirse mentörlük bu alanların sadece bir tanesini 

temsil etmemektedir, aslında diğer öğrenme ve gelişim tekniklerinin kullanımını içerir. 

Bahsedilen alanlar ve becerile belirli amaçları karşılamaküzere çok farklı noktalarda hayata 

geçirilmiştir.  

Mentörlük uygulaması sadece çalışma youyla değil, eğitim, kişi ve toplum etkileşiminin 

sağlanması yoluyla arttırılmıştır ve  hayatın her yolunda bireylerin öğrenmelerini ve gelişimlerini 

geliştiren en iyi metodlardan biri olmuştur. (Klasen ve Clutterbuck, 2002) 

Örneğin, mentörlük bugün üniversitelerde, okullarda ve diğer eğitim ortamlarında öğrenicilerin 

beklentilerinin, başarıları derecelerinin, özgüvenlerinin  arttırılması, kişisel ve sosyal becerilerinin   

geliştirilmesi için kullanılmaktadır.  Eğitimde kullanılan pek çok mentörlük süreci ‘akran 

mentörlüğü’ veya bazı durumlarda  ‘arkadaş mentörlüğü’ şeklinde büyük veya daha deneyimli 

öğrencilerin daha küçük ya da daha deneyimsiz öğrenicilere destek sağlarlar. Bu tür bir akranlık 

genelde öğrenme becerileri veya zorbalığın azaltılması  şeklinde uygulanabilmektedir. 

Pek çok mentörlük işlemleri çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından hedef kitlelerin ihtiyaçlarının 

karşılanması adına kullanılmaktadır. Mentörlük eşi veya  “arkadaş” ayarlanması okulda 

mentörlük görevine hizmet etmektedir (Murray, 2001) 
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Toplumda mentörlük farklı toplumsal ve sosyal refahın arttırılması ve dışlanma riski gösteren 

bireylerin ve grupların desteklenmesinde etkili bir araçtır ve giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

“Son yıllarda mentörlük kariyer ve iş dünyasının ötesine geçip geniş bir toplumsal ihtiyaçlar 

yelpazesini kucaklamaktadır.” (Clutterbuck, 2001, s 2) 

‘toplum bazlı’  programlar pozitif bir etki yaratılması ve sosyal dışlanma riski olan işsiz olan veya 

duygusal gereksinimleri bulunan  bireylere veya gruplara (hem mentör hem danışan) destek 

sistemlerini içermektedir. 

Bu şekilde Hayatboyu Öğrenme yolculuğu esnasında  mentörlerin danışanlara engelleri aşmaları 

için yardım etmeleri sağlanmaktadır.   

Söz konusu eğitim şekli, tüm katılımcılara sistematik bir çerçeve içerisinde hassas grup ve 

bireylere yaklaşabilme fırsatları sunmaktadır.  

Öğrenme çıktıları ele alındığında, ASDAN inançlar ve değerler üzerine bir odaklanarak aşağıdaki 

önerilerde bulunmaktadır:  

 Öğrenme ve mentörlük ilişkisi bakımından esneklik ve  sınırlarının öneminin 

dengelenmesi .  

 Etkili bir ilişki ve karşılıklı yarar sağlanması adına, ikili süreçler olan öz farkındalık ve 

yansıtıcı uygulamasıyla başlanılması. 

 Değerler ve İnançlar bakımından öğrenicilerin durumu anlamarının desteklenebilmesi ve 

bunun davranış ve kimlik açısından sergilenebilmesi .  

 Doğru bir anlama gerçekleşrilmesi ve doğru cevapların verilmesi için bir dizi beceri ve 

yeterliliklerin kullanılabilmesi.  

 Öğrenmenin ve duygusal  gelişimin beslenmesi için becerielr geliştirilmesi ve 

sergilenmesi.    

 Kültürlerarasılık, inançlararasılık ve küresel vatandaşlık kavramları çerçevesinde kariyer 

gelişimin yönlendirme becerisi.  

 Yargılara temel olan prinsip ve önyargıların tanımlanabilmesi.  

 Diğer profesyonel ve gönüllü çalışanlarla etkili bir şekilde çalışılabilmesi için işbirlikçi ve 

rekabetçi etkilerin dengelenebilmesi . 
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Öğretmenler& eğitmenler için bazı ipuçları   

ASDAN inançlar ve değerler müfredatı  kapsamında öğretmenler ve eğitmenler tarafından 

aşağıdaki içerik ve etkinliklerin kullanılmasını önermektedir: 

 Öğrenme etkinliklerinin ve stillerinin çeşitlendirilmesi  

 Mentörlük ve koçluk müdaheleleri  

 Planlama ve uygulamaların gözden geçirilmesi suretiyle öz farkındalığın geliştirilmesi ve 

sürdürülmesi.  

 Dahil etme, anlama ve yanıt verme konularına yönelik çoklu becerilerin ve yeterliliklerin 

geliştirilmesi.  

 Katılımcıların öğrenme kapasitelerini geliştirme stratejileri.  

 Baskıcı olmayan ve yansıtıcı bir çerçeve içerisinde tüm öğrenme etkinliklerinin yerine 

getirilmesi.  

 Kendinden emin olma ve kendini koruma  hakkındaki sorumluluklarını anlama.  

 Kariyer rehberliğinin ve kültürlerarası girişim planlarının yerine getirilmesi için stratejiler.  

 Çok kültürlü ve kültürlerarası altyapılardan gelen kuruluşlar ve bireylerden oluşan ağ 

vasıtasıyla destekleme ve besleme.  

 

Öneriler 

 Güvenli bir öğrenme ortamı oluşturun  

 Etkinlik-bazlı öğrenmeyi uygulayın   

 Öğreniciler grubu içerisinde farklılığı takdir edin   

 Öncelikli olarak mentörlük ve koçluk üzerine eğitim almış personele yer verin  
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ÜNİTE 2   
KİMLİK-
KİŞİLİK  

Maneviyat 

Dinsellik  

Kültürlerarası 
Etkileşim 

Kültürlerarası 
Bilgi  

Kişilik 
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Ünitenin Hedef ve Amaçları 

Bu ünitede, din/kültür rolünün kimlik ve kişilik kavramlarıyla ilgisi tartışılacaktır. Öğreniciler kimlik 

ve kişilik kavramlarının eylem ve davranışlar üzerindeki etkisini anlayacaklardır. Burada amaç 

öğrenicilerin kimlik ve kişilik kavramlarının yolculuklarında nasıl önemli bir rol oynadığını, nerede 

olduklarını ve nereye gitmekte olduklarını görmelerini  kolaylaştırmaktır. 

 

 Bilgi Seviyesinde Eğitimsel Kullanım  

• Kimlik kavramının özelliklerinin hatırlanması ve bunun kendini anlama ve öz algı gibi 

kavramlarla ilişkisinin anlaşılması  

• Kendi kültürünü etkileyen bprensiplerle başka kültürleri etkieyen prensiplerin 

karşılaştırılması  

• Özgüven seviyelerinin listelenmesi  (neler özgüvenli hissettirmektedir)  

 

Giriş 
 

Akademik alanlarda örneğin sosyoloji, piskoloji, eğitim ve psikiatri gibi alanlarda, din, maneviyat ve 

öz kimlik arasında giderek daha artan bir ilgi kurulmaktadır (Ellison & Levin, 1998). Jung (1969), 

Fromm (1941), Allport (1967) Maslow (1964) ve Frankl (1964) gibi teorisyenler  din ve maneviyat 

kavramlarının bütüncül olarak ele alınması gerektiğini öne sürmüşlerdir  (Hill et al., 2000). Frankl 

(1964) maneviyatı hayatın içinde anlam bulunmasıyla ilişkilendirmiştir. Hayatın anlamını bulmanın  

son derece önemli bir factor olduğu, anlamsızlığın pek çok patolojiyle sonuçlanabileceği sonucunua 

varmıştır  (Hussain, 2011). Carl Junginsna olmanın manevi  özellikleri ve kişiliğin kimliği üzerine 

çalışıyordu. Aslında psikolojinin önemli bir görevinin de dinsel ve manevi deneyimlerin aldılanması 

olduğuna inanıyordu (Jung, 1968). Ayrıca öz farkındalık ve kişisel gelişim ile ilgili olan herkesin de 

maneviyatla ilgilendiğini düşünüyordu (Jung, 1969). 

 

Kimlik ve kişilik üzerine yapılan  çalışmalardaki gelişmeler son on yıl içerisinde ortaya çıkmıştır  

(Leak, 2008). Erikson’ın (1963; 1968) insan yaşam süresinin  artması üzerine olan psikososyal teorisi 

süreyi etkileyen bazı faktörler ücretli çalışma, ilişkiler, cinsiyet, maneviyata olan ilgisi ve din 

faktörleri gibi (Erikson, Erikson, & Kivnick, 1986). Bunun yanı sıra inancı, şüpheyle karşılaştırmış, 

sağlıklı yetişkinlerin kendilerini anlamak için manevi eğilimlerini incelediklerini açıklamıştır  (Erikson, 

1962).  Erikson’ın düşüncesine göre (e.g., Erikson, 1963)kişisel olgunluk manevi olgunlukla yakından 

ilişkiliydi çünkü ikisi de umut-güven-inanç karamlarıyla ilgilidir ve ünyayla ilişkilidir (Emmons, 1999). 

Hoare (2002) bu gelişim durumunu  “her zaman diğer insanlara ve Mutlak Diğerine yönelir” şeklinde 

açıklamıştır (p. 85). 
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Marcia (1966) maneviyatın, dinsel yönelimin ve adanmışlığın dini kimlik dahil kimlik gelişim 

sürecinin bütün alanlarına dahil olduğunu ileri sürmüştür . Erikson’ın (1963; 1968) teorisi kimlik 

algısının kişisel karakterlerle ve tarihi ve sosyal deneyimlerle olan etkileşimden ortaya çıktığını öne 

sürmektedir ki bunun içerisinde  “hem kendi içerisinde aynılık, tutarlılık (öz aynılık) hem de 

başkalarıyla olan ilişkisinde tutarlı paylaşım” şeklinde adlandırmıştır  (Erikson, 1980, p. 109).Böylece, 

manevi kimlik doğa, amaç, hayatın anlamı hakkında sorulan, bireyin öz değerleriyle ilişkili davranış 

ve tavırlarla sonuçlanan tutarlı öz algı olarak tanımlanmıştır. Manevi kimlik kişileerin kendi hayatları 

içerisinde kendilerine uygun bir biçimde din sembolü kültür içeriği olarak ortaya çıkmıştır  (Leak, 

2008). A sense of spiritual identity is a role-related aspect of an individual’s overall sense of ego 

identity (Cote & Levine, 2002). 

 

Bugünün toplumlarındaki kültürel farklılık ve dinsel çokluluk ele alındığında, farklı kültür ve din 

mensuplarının arasındaki etkileşimin ve öz kimliğin eğitim ve toplum için son derece önemli 

olduğunu görürüz. Tam bir çözüm için akademik çalışmalardan yeni uygulamalar ortaya 

çıkarılmalıdır.  

 

Metodoloji 

 

Kültürlerarası eğitim genellikle din eğitimi içerisinde yer almaktadır  (Leak, 2008). Birden fazla dinin 

yer aldığı eğitimde iki boyut bulunmaktadı , dinden öğrenme ya da  din hakkında öğrenme. İki 

boyutta da din hakkında öğrenme ve farklı inançlar arasında etkileşim yer almaktadır . Din hakkında 

öğrenme, ön yargıları önlemek amacıyla, farklı dinler/kültürler hakkında bilgi toplanması ve 

hikayenin tamamlanmasıyla ilgilidir. Din yoluyla öğrenme  yaklaşımı ise öğrencilerin kendi veya 

başkalarının dinsel deneyimleri ile ilgili  görüşleriyle ilgilidir  (Keast, 2006).  

 

Din hakkında öğrenme  yaygın eğitim ve bireysel çalışmalarla ilişkilendirilebilmektedir. Din youluyla 

öğrenme  bireyin dinle ilgisini değerlendirebilmek, din ve culture ilişkin bilgi ve anlayışı geliştirmek 

ve anlaşılmasını sağlamak için yaygın eğitim metodolojisiyle ilişkilendirilebilmektedir (Keast, 2006).  

Din hakkında şu sorular sorulabilmektedir  «Kişi din yoluyla kendisi hakkında neler 

öğrenmektedir? », « Kişi kendi çevresi, toplum ve kültürü hakkında neler öğrenmektedir? ».Her iki 

boyut da kültürlerarası eğitimin parçası olarak ele alınmaktadır. Bununla birlikte, insane din yoluyla 

kendisi, toplumu hakkında gerçekten öğrenebilmektedir, yine de sadece din için öğrenme kendini  

öğrenmeye yol açmayabilmektedir.  
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1) Dolaylı metodolojiler: Dinden ve din yoluyla öğrenme bir çeşit kişisel öze değerlendirmedir 

ve hassas bir konudur. PEk çok yetişkin ve çocuk için din ve maneviyat son derece kişisel ve 

özeldir.Ayrıca dini toplumlar pek çok özellik açısından ayrışmaktadır. Bu nedenlerden ötürü, 

dolaylı meytodolojiler ve teknikler çalışma ve öğrenmeninin güvenli bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlar.Dolaylı tekniklerden örnekler: 

 

 Dinsel/manevi inançlar, ünlü filozoflar, etkileyici figürler hakkında bilgi sağlanabilir. 

Burada forumlar, videolar ve internet faydalı kaynaklar olarak gösterilebilmektedir  

 Hedef grupla (örneğin gençler, göçmenler vs.) benzer özellikler taşıyan karakterler 

örnek gösterilebilmektedir. Hayali karakterler video ve öykü yoluyla aktarılabilir ve 

öz değerlendirme sağlanabilir. 

 

 

2) Simülasyon metodolojileri: Simülasyon yapılandırılmış gerçek hayat durumlarıdır ve gerçek 

hayatın anlaşılmasına yardımcı oldukları söylenebilmekle beraber maaneviyatın özü nasıl 

etkilediğine ilişkin fikir de sağlayabilmektedir. 

 

 Farklı değerleri, inançları,kültürleri inceleyen durum incelemeleri bu alanda etkili bir 

biçimde kullanılabilmektedir.  

 Simüle edilmiş durumlar zıt fikirler, çoğulluk ve diyalog gerektiren  sorular  

 

3) Bireysel öz değerlendirici etkinlikler  kültürel kökenlerin, dinsel uygulamaların kişiliğe 

etkisini inceleyen bir dizi simülasyon uygulanabilir 

 

Etkileşimli Fenomolojik Yaklaşım (IPA)  kültürlerarası eğitim bazında kültürel farklılığı ve öz 

değerlendirmeyi en iyi sağlayan yaklaşımlardan biri olarak ele alınmaktadır. Fenomoloji  kavramı 

öğrenicilerin görüşlerine ilişkin bir kavram olup burada bireysel fikirlere vurgu yapılmaktadır(Smith 

& Osborn, 2003; Moustakas, 1994). Diğer bir deyişle, fenomolojik yaklaşım dini veya manevi 

öğretiler nesnel olarak dünyanın nasıl olduğuyla değil bireyin bu dünya hakkında ne hissettiğiyle 

ilgilidir. Kendi kendini değerlendirme bilgisi diğer dinsel inançlara empatik yaklaşım da sağlanarak 

güçlenir. Fenomolojik yaklaşımın içerisinde yer alan yorumlayıcı yaklaşım deneyimler arasında 

farklılığı göz önüne alır ve birey için anlam oluşumunu yapılandırır. Bu yüzden öğreniciler farklı 

dinler üzerine fikir sahibi olmakla beraber her bir bireyin özel ve kendine has olduğunu kavrarlar.  

Yorumlayıcı fenomolojik yaklaşım öğreniciye öğrenme sürecini gözden geçirmesi için fırsat verir. 
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Kişilerarası fenomolojik yaklaşıma ilişkin iki önemli temel unsure bulunmaktadır: 

 

 Öğreniciler anlamalarını ve dünyayı algılayış şekillerini gözden geçirirler  

 Öğreniciler yapılandırmacıdır, sunulan olgulara ilişkin yaklaşımları eleştireldir  

 Öğrenicinin nesnel bir şekilde dinsel/manevi konular yerine öznel deneyimlerine 

odaklandırılması öz değerlendirmeyi beraberinde getirmektedir 

 

 

Öğretmenler& eğitmenler için bazı ipuçları   

 Çok kültürlü bir ortamdan gelmeniz şart değildir fakat farklı kültürler ve dinsel inanışlar ile 

ilgili bilgi toplanılması ve bu kültürler ve dinlere ilişkin temel ve hassas konular hakkında 

bilgi edinilmesi gereklidir. Bu tür bir bilgi edinme farklı ülkelere iş amacıyla veya turistik 

ziyartelerdde bulunurken de gerekmektedir .  

 Başka kültürlerle iletişim kurarken, klişeler, hafife alınan inançlar, buna ilişkin alışkanlıklar 

ve davranışlar tavırlarımız ve beklentilerimizi etkileyebilmektedir. Klişeler kültürler hakkında 

bilmediğimiz unsurlar hakkında hayali örüntüler oluşturulmasıyla oluşmaktadır ve 

kültürlerarası etkileşimi olumsuz etkilemektedir. Klişeler paylaşılsın veya paylaşılmasın, 

kültürlerimizin arasına sızar ve bu klişilerin mantığının sürekli sorgulanması büyük önem 

taşımaktadır. Ancak bu şekilde uluslararası boyutta başkalarını yanlış varsayımlarla 

yargılamaktan kendimizi alıkoyabiliriz.  

 Öğretmen/ danışman olarak sizin uygun etkileşim ortamları yaratmanız daha kolaydır. Eğer 

danışma merkezlerinde öğretmenlik yapacaksanız, danışma merkezi konusunda da size 

tecrübe gereklidir; aynı şekilde çok kültürlü ve farklı inançlardan öğrenicilerin bulunduğu 

öğrenme ortamlarında da deneyim gerekli olacaktır. İş dünyasında insanlarla etkileşimde 

gerekli olan bilgi öğrenme ortamlarında ders verirken de gereklidir. İş tecrübesi de yeni 

gelenler için iş dünyasında en önemli faktörlerden biridir ve ciddiyetle ele alınmalıdır. 

 Pek çok kişinin aklına   kültürler/dinler arası eğitim denilince  yurt dışında çalışma, gönüllü 

hizmet hatta seyahat gelmektedir. Farklı ülkelerde çalışmak ve vakit geçirmek farklı 

özelliklerde kişilerin iş dünyasında ve iş dünyasının dışında nasıl oldukları konusunda  

gözlerinizi açar. Bu şekilde kendi kültürünüzü ve değerlerinizi de gözden geçirerek kültür 

şoku, sıla hasreti gibi unsurlar konusunda da tecrübe sağlar. 

 Bir ülke/din hakkında derinlemesine bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde bile, eğer 

öğretemiyorsanız bu konuda başarısız sayılırsınız. Eğitmen olmak insanlara yeni kapılar 



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

açmak, onların öğrenme süreçlerine dahil olmak, anlamalarına ve yeni düşünme yolları 

bulmalarına yardımcı olmakla ilgilidir.  Kültürel/dinsel eğitim de  bundan farklı değildir.  

 

 “Sosyal beceriler günün başlangıcında bağlantı kurulmasına yardımcı olabilmektedir. Sunum 

becerileri, konuya ilgiyi yüksek tutmak da buna dahildir. Sınıf becerileri konu ile ilgili 

egzersizler yapılmasını ve farklı etkinlikleri de içerir.  Zaman planlaması da önemlidir. Kimse 

öğle yemeği vaktinin alınmasını istemez ”Eğitmen/Uzman  Mr Matthew Hill ‘in önerileri size 

bu anlamda yardımcı olacaktır! 

 

 Yazım becerileri çalışma kağıdı, rapor, öneri, anket, slayt gibi matertyallerin hazırlanmasında 

son derece önemlidir. Farklı şeylerin yapılandırılması ve yazıya dölkülmesi bu yüzden büyük 

önem taşımaktadır.  

 

 Kültürlerarası eğitim sadece kültürler le ilgili değildir. Bu aynı zamanda farklı işbirliği 

yöntemleri, bölgesel, nesille ilgili veya profesyonel, eğitimsel bilgi gerektirebilmektedir. 

Kültürlerarası eğitmen olmak kendi ayaklarınızın üzerinde durmanızı ve kutunun dışında 

düşünmenizi gerektir. Hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim program 

hazırlanmasında  yaratıcılık ve esneklik önemlidir. Bu da çalışmayı çeşitli ve ödüllendirici bir 

hale getirmektedir. Bu şekilde yaptığımız işin globalleşen dünyamızda ne kadar büyük önem 

taşıdığı görülmektedir. 

 

 Bütün bunlarla birlikte, başarılı olabilmek, başarıyı koruyabilmek için kişisel özelliklerin 

yanısıra gelişmiş bilgi, beceri ve tecrübeye de ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. 

 

 Aşağıda Eğitmen/ Uzman Randy Glasbergen (2002) kültürlerarası eğitmenler için yararlı 

olacak temel– yeterlilikler ve beceriler sunulmaktadır: 

 

1. Kapsamlı kültürlerarası deneyim: buna uluslararası yaşam, çalışma ve kültürlerarası 

etkileşimde farklı roller edinme gibi unsurlar dahildir. Eğitmenlerin ayrıca 

deneyimlerinden edindikleri bilgi ve becerileri aktarabilmeleri gerekmektedir. 

2.  Profesyonel ve organizasyonel deneyim ve bilgi: bu şekilde bireylerin   ihtiyaçlarını, 

onları motive edebilecek unsurları anlayabilir, performanslarını ölçebilir; takım 

çalışması, kültürlerarası bilgilendirme çalışmaları bunlara dahildir 

  



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

3. Eğitmenlik, kolaylaştırıcılık, sunum, koçluk gibi becerilerin her zaman kıymetli yatırımlar 

olarak bilindiği bir alandır. 

4. Kültürlerarası teorilerin, modellerin, çerçeve planlarının vs. bilgisi (CQ)) ve nasıl 

uygulanabilecekleri: bu anlamda  bir kursa gitmek veya bir uzmandan yardım almak 

yardımcı olabilmektedir (Hall’ ün kültür buzdağı modeli ve  Hofstede’in kültür boyutları 

gibi  Milton Bennett ve  Helen Spencer-Oatey ‘in akademik eserleri de yararlı  kaynaklar 

olarak gösterilebilmektedir).  

5. Kendi uzmanlık ve tecrübe alanlarınızla da kültürlerarasılığı birleştirebilirsiniz. Buna  

farklı bölgeler ya da belirli ülkelerde veya özel bir endüstri sahasında edindiğiniz 

deneyimler de dahildir örn. akademik uzmanlık alanları, otomobil endüstrisi, macera 

etkinlikleri ve spordalları gibi .   

6. Kişisel beceriler: farklı işverenlerin farklı özellikler aradğının bir gerçek olmasıyla birlikte, 

anlayışlı, empatik, uyumlu olarak tanınan ve sürekli yeni beceriler edinmeye ve mevcut 

becerilerini geliştirmeye istekli bireyler her zaman iş dünyasınd aranan kişilerdir. 

 

 

 

       Öneriler 

 
 Kitaplar okuyun – bkültürlerarası eğitimi, farklı inançların etkileşimi konularını içeren 

yüzlerce kitap bulabilirsiniz. Mutlaka bir okuma listesi oluşturun, bunun için de akademik 

alanda ciddi araştırmalar yapın, bu konuda şimdiye kadar neler yazılmış olduğunu görün. 

 Kendi sosyal çevrenizde kültürlerarası eğitim ve araştırma olanakları bulun ve katılın  – Bu 

tür olanaklar bazen çok yakın çevrenizde de olabilmektedir. Kendinizi bir endüstri , akademi 

alanında bulmadan once yakın çevrenizden başlayarak deneyim elde etmek, bireyin kendi 

kendisini hızlı bir şekilde izleyebilmesini sağlar 

 Yutdışında çalışın veya yurtdışına seyahat edin – yurt dışında belirli bir zaman geçirdiyseniz 

bile, bundan sonra da buna devam edin. Eğer özel bir ülkenin kültürüyle ilgiliyseniz bu ülke 

ile ilgili okumalarınızı arttırın, bu ülkeye daha sık seyahatlar düzenleyin, hatta bu ülkede bir 

iş dahi bulabilirsiniz. 

 Ders alın  – eğer gerçek anlamda kültürlerarası eğitim konusunda bilgi edinmek ve bu 

konuda yeni beceriler kazanmak istiyorsanız, bu konudaki eğitim ortamlarına dahil olun. Bu 

şekilde ders alınması sizing kaliteli bir eğitimci olarak yetişmenize yardımcı olacaktır. 
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 Deneyim kazanın  – size yeni deneyimler kazandıracak hiç bir uğraştan kaçınmayın. Bu bir 

kültürlerarası kuruluşta  çalışma, gönüllü hizmette bulunma, işbaşı gözlemde bulunma da 

olabilmektedir. Yeni deneyimlerden uzak durmayın! 

 Ve tabi ki B.Living metodolojileri ve materyallerini günlük çalışmalarınızda kullanın, test 

edin, hatta bir üst seviyeye getirin geliştirin  
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Ünitenin Hedef ve Amaçları 

Bu ünitede toplumların  bireyler üzerindeki etkisi tartışılacaktır.  Öğreniciler ile toplum arasındaki 

ilişki analiz edilecek, toplumları şekillendiren farklı unsurlara ve kültürün rolüne odaklanılacaktır. 

Buradaki amaç öğrenicilerin toplum hayatına aktif katılımını desteklemek ve toplumsal engellerin  

üstesinden  gelinmesine  katkı sağlamaktır. 

 

 Bilgi seviyesinde eğitsel kullanım  

• Toplum ve birey arasındaki ilişkinin ve özellikleri, inançları, değerleri ve öz saygıyı nasıl 

etkilediğinin belirlenmesi   

• Önyargılaraın, klişelerin ve toplumların üzerindeki olumsuz etkilerin kaynağının ve 

nedenlerinin tanınmlanması   

• Toplumdaki farklı değer ve kültürel unsurların tanımlanması  

 

Giriş 

Bu ünitede öğrenme konusu birey ve toplum üzerine odaklanmıştır. Her birey toplumun bir 

parçasıdır, bu bireylerin topluma katılım anlamında aktif veya pasif olmaları, ailesel veya dini 

kökenleri bu durumu değiştirmemektedir. Eğitim anlamında, tolum ve birey arasındaki ilişkinin 

incelenmesi ilginç bir alandır, çünkü iki faktörün birbirinden tamamen ayrı kavramlar olduğu da 

düşünülebilmektedir. Her ikisi de birbirini karşılıklı olarak etkileyebilmekte, şekillendirebilmekte 

ve değiştirebilmektedir.  

Birey ve toplum arasındaki farklılıklar fikirlerden, tavırlardan ve değerlerden 

kaynaklanabilmektedir. Söz konusu ayrımların çoğu zaman tanınması güçtür  çünkü, daha once 

de belitildiği gibi, belirli standartlar ancak toplum ve kültürel altyapı tarafından 

şekillendirilmektedir.  Bu nedenle, katılımcıların öz değerlendirmelerde bulunmaları  ve önyargı 

oluşumna karşı cesaretlendirilmelidirler.  

Bu ünitede katılımcıların aktif bir şekilde katkı sağlayabilecekleri uygulamaya yönelik etkinliklere 

odaklanılacaktır. Söz konusu etkinlikler katılımcıların öz algılarına, değerlerine ve belirli 

standartlarına yönelik  yönelik grup çalışmalarını, rol oynamaları, simülasyonları içermektedir. 

Katılımcıların deneyimleme gerçekleştirmeleri, davranışlarını, tutumlarını, bilgi ve birikimlerini 

sergilemede katılımcı olmaları gerekmektedir. Bu unite itibariyle dürüst ve açık fikirli bir tavır 

sergilenmesi büyük bir önem taşımaktadır. 
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Metodoloji 

Yukarıda belirtilmiş olan yaklaşımların ön plana çıkartılması için teori olarak “deneysel öğrenme” 

modeli seçilmiştir. Söz konusu teori tamamiyle kültürlerarası öğrenmeye adanmış olmasa da, 

temel prensipleri bu üniteyle ve bu ünitede kültürlerarası öğrenme adına yararlı olabilecek 

unsurlarla bağdaşmaktadır.   

David Kolb 1980’lerin başındaki Mezirow,  Freire ve diğerleri tarafından ortaya çıkartılan  bilgi 

sirkülasyonunda bilgi işlenmesinin eleştirel düşünmeye ve sen sonunda somut düşünce 

deneyimine dönüştüğüne dair fikri  geliştirmiştir (Rogers,  1996). Söz konusu düşünce 

başkalarıyla da müzakere edilebilen sürecin açıklanmasını içermektedir.  

Kolb söz konusu düşünce kavramını aşağıdaki etkinlik/aşamalara ayırarak yeniden düzeltmiştir: 

 

 Aşama 1 – Somut deneyim (Farkındalık) 

 Aşama 2 – Düşünce Gözlemi (Deneyimden Anlam Çıkartılması) 

 Aşama 3 – Somut Kavramsallaştırma (Genelleme, teorileştirme) 

 Aşama 4 – Aktif Deney Süreci (Dünyaya uyarlanması) 

 

1. İlk aşamada , a yaklaşılan yeni bir duruma ilişkin somut deneyim söz konusudur. Ayrıca 

deneymler yeni bir dile transfer edilmektedir 

2. İkinci aşamada, düşünce gözlemi söz konusudur. Tutarsızlık söz konusu olduğunda 

özellikle ikinci aşamaya başvurulur.  

3. Üçüncü aşama , ya da diğer bir deyişle somut kavramsallaştırma yeni bir düşüncenin  yeni 

bir deneyimle nitelenmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

4. Son olarak, öğrenici yeni fikirleri aktif deneyleme yoluyla test etmeye devam etmektedir. 

 

Özetle, uygun eğitsel araçlar kullanılarak bu tür aşamalar uygun bir şekilde eğitsel ortama göre 

düzenlenebilmektedir. 

İlk aşamada, birey ya da grup sadece görevi uygular ve herhangi bir düşünce sergilemez, bu 

durumda müdahele bulunmamaktadır. 

Düşünce geliştirilerek, kişi görev katılımı konusunda derinlemesine düşünür ve kendi algılamasını 

ve eylemlerini gözden geçirir. Dikkat toplama becerisi ve farklılıkların ayrımına varma  becerileri 

önemli olayların farkına varılmasında ve başkalrına açıklanmasında yardımcı olmaktadır.  
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Kişinin değerleri, tavırları ve inançları deneyimleme, iletişim ve önemli olayların ayırt edilmesi 

konularında etkilidr. Bu nedenle, kullanılan jelime hazinesi de algıları harekete geçirme ve 

tartışma konusunda son derece önemlidir. 

Kavrama çerçevesinde, kişiler belirli olayları ve insanlar, kültürler ve değerler arasındaki ilişkileri 

yorumlamaya başlarlar.  

Son olarak düşünme ve yeniden anlamlandırma kişilere olaylar, diğer kişiler ve davranışlar 

hakkında tahminlerde bulunma fırsatı sunmaktadır.  

 

Öğretmenler& eğitmenler için bazı ipuçları   

 Deneysel öğrenme deneyimlerden her bireyin farklı sonuçlar çıkardığını ortaya 

koymaktadır 

 Bilgiden ziyade uygulamaya yönelik unsurları öne çıkarmaktadır 

 Davranış ve tavırları görülebilir bir hale getirmektedir, bu da çalışma ve benzeri konuları 

kolaylaştırmaktadır 

 Teorik açıklamalar yeterli olmayıp, davranışın geliştirilmesi için eylemlerin 

deneyimlenmesi gerekmektedir 

 Öğrenme deneyimleri sürece dahil edilmelidir  

 Deneysel öğrenme yoluyla davranışlarda ve tutumlarda olumlu değişimler 

sağlanabilmektedir 

 Bireylerin fikirleri ve seçimleri göz önün alınmaktadır 

 Yeni bir şeyin deneyimlenmesi veya farklı bir şeyin ele alınması somut sonuçlardan daha 

önemlidir   

 Düşünme kültürlerarsı anlayış için gerekli olan farkındalığı yaratır  

 Uzun surely hatırlamanın öğrenme sürecinin bir parçası olduğu anlaşılır 

 Deneysel öğrenme eğlenceli, motive edici ve ödüllendirici olmalıdır 

 

 

Öneriler  

Katılımcı olarak gerekli metodların yürütülmesinden once deneyimlenmesi yararlı olacaktır.  

Sonuçların düzenlenmesi, yönetilmesi ve beklenilmeyen durumların öngörülmesi gerekmektedir. 

Katılımcılatın yorumları ve düşünceleriyle verimli çalışabilmek için, çalışanların kfikirlerinden 

haberdar olmaları gereklidir. Çok sıkı bir şekilde planlanması gerekmese de programda amaçların 

ve bir çerçeve planı olması tavsiye edilmektedir. Metodların seçiminde, katılımcıların ihtiyaçları, 
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kültürel ve dinsel konuların ele alınmasının kendilerini rahatsız etmemesi gibi ölçütlerin göz 

önüne alınması son derece önemlidir.   

Metod seçimlerinin yanı sıra,  deneysel öğrnme yönteminde bilgilendirme ve dönütlerin önceden 

hazırlanması gereklidir. Son olarak, çalışan kendini beklenmeyen sonuçlara hazırlamalıdır, çünkü 

öğrenme sonuç olarak, farklı algılamalara açık olan, yanlış anlaşılmalara ve çeşitli hassasiyetlere 

de yol açabilecek  bireysel bir süreçtir, bu yüzden özellikle hassas konularda bilhassa özenli 

davranılması gerekmektedir. 
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ÜNİTE 4:  
KÜLTÜRLERARASILIK 

kültürel bilgi 

kültürel 
boyutlar 

kültürlerarsı 
etkileşim 

etkileşimli 
öğrenme 

uygun etkileşim 
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Ünitenin Hedef ve Amaçları 

Bu ünitede, özellikle kültürel benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. “Kültürlerarasılık” 

kavramları gerçek hayat durumlarına yönelik değerlendirilecektir.  Buradaki amaç, öğreniciler için 

kültürel çeşitliliğin değeri ve kalıcı bir barışın sağlanmasına katkısı konusunda rehberlik 

sağlamaktır. 

 

 Bilgi Seviyesinde Eğitsel Kullanım  

• "inançlar arası etkileşim” ve ilgili diğer kavramların açıklanması 

• Kültürlerarası öğrenmeye illişkin kavramların listelenmesi 

• Kültürlerarası öğrenme ortamı yaratılması için koşulalrın ve ortak prensiplerin belirlenmesi  

 

Giriş 

Kültürlerarasılık kendine özgü bir dil kullanılarak uygun bir şekilde, belirli bir bilgi ve deneyim 

birikimini yansıtacak şekilde farklı kültürlerden insanlarla etkileşim kurma becerisi olarak 

görülebilmektedir. Ayrıca başka bir insanın kültürünü deneyimleme, açık fikirli olabilme ve başlka 

kültürlere yönelik ilgi ve eğilim gösterme  becerisi olarak da tanımlanabilmektedir. 

Daha özele indirgendiğinde, “kültür” kelimesi belirli bir kültür veya insane grubuna ilişkin 

ürünler, uygulamalar ve bakış açısı oalrak anlaşılabilmektedir. Diğer yandan, “kütürlerarasılık” 

farklı kültürlerden olan insanları anlayabilmek, tanıyabilme ve uygun bir dil kullanabilme amacı 

taşıyan farklı kültürlerden gelen kişiler arasındaki etkileşim olarak da görülebilmektedir.  

Bu açıdan bakıldığında kültürlerarası anlamda yeterli olabilmek, sadece bir kültürde sahip olunan 

bilgiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda, tutumlar, inançlar, değerler konusundaki beceriler de son 

derece önemlidir. Örneğin, bir insane bir dili konuşabilir fakat etkileşim kurmasını bilmiyorsa o dili 

konuşan insanlarla etkili bir şekilde iletişim kuramaz. 

Modern dünyada, çatışmalar, yoksulluk, fakirlik ya da ailelerin birleştirilmesi içIn göç durumu 

artmakta, bu nedenle külürler arasılık kavramı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ayrıca 

kültürlerarasılık, ırkçılık ve ayrımcılıkla sonuçlanabilen  klişeler, önyargılar ve ayrımcılık gibi  

olumsuz durumların önlenmesinde faydalı bir kaynaktır.  

Kültürlerarasılığın getidiği pek çok sosyal ve kişisel faydalar bulunmaktadır: 

- Kültürel farklılığın ve kültürel adaptasyonun teşviki 

- Farklı kültürler arasında zorlanmadan geçiş 
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- Kültürel zenginliğin ve yaratıcılığın arttırılması 

- Göçmenlerin eğitimsel, sosyal ve iş yaşamındaki uyumlarının kolaylaştırılması 

- Önyargı, klişe ve ayrımcılıkla mücadele için stratejilerin belrlenmesi 

- Farklı dinsel bakış açıları arasında anlayışın kolaylaştırılması 

Due to all these factors, Interculturality is one of the most relevant competences for teachers 

working in interreligious learning environments. Could be said that it is the basic competence 

required for the proper development of the other intercultural competences 

 

Öğrenme yaklaşımları ve metodolojileri 

Toplum entegrasyonu odak noktasına göre farklılık gösteren yaklaşımlardan oluşmaktadır: 

 Eğitimsel entegrasyon: okullar bağlamında, toplum entegrasyonu uygulamalı sosyal 

ve toplumsal becerilerin elde edilmesi anlamına gelmektedir ve bu becerilerin farklı 

ortamlarda genellenmesi gerekmektedir. Bu da eğitimsel entegrasyonun akademik 

yönlendirmeden daha anlaşılır olduğu anlamına gelmektedir.  

 Rekreasyonel entegrasyon:  toplumdsal entegrasyonun farklı bir boyutu olarak  

topluma ulaşılabilirlik açısından yerel düzeyde eğitim merkezleri, sportif faaliyetler, 

toplumsal hizmetler gibi farklı etkinliklere katılabilinmesi anlamına gelmektedir.  

Gerek okul, gerekse rokul dışında geçen faaliyetler anlamına gelen rekreasyonel faaliyetler 

düzeyinde bire bir gerçekleşrtirilen faaliyetlerle ilgili olarak, yerel düzeyde kabul edilme, 

arkadaşlık ve bir topluma ait olma duygularıyla ilgilidir.  Bunun bir örneği olarak, öğrencilerin 

eğitim ortamının dışında da öğrenme sürecine katkı sağlaması, yeni arkadaşlıklar kurması 

gösterilebilmektedir.  

Bunun yanı sıra toplumsal entegrasyon aşağıda belirtilen unsurları içermektedir: 

- okulların öğrencilerin sosyal ortamlarıyla direkt işbirliği kurmaları: aileler, sosyal 

entegrasyon hizmetleri, STK’lar, kültürel ve sportif faaliyetler vs.  

- göçmenlerin sosyal destek ağlarının güçlendirilmesi 

- göçmen öğrencilerin entegrasyonu ve içermesini destekleyen ortamlar geliştirilmesi  

(eğitim merkezlerinin dışında) 

 

Kültürel azınlık ifadesi için pek çok tanım bulunmaktadır fakat bu gruplara pek çok özellik 

atfedilebilir örneğin: kollektif bir isim,  onları diğer gruplardan farklı kılan dil, din, örf ve 

adetler gibi köken ve kültürel özellikler konusundaki ortak mitler gibi. Bunun yanı sıra 



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

kültürel bir grubu vatandaşı oldukları toplumda birer azınlık yapan özellik sayısal ve politik 

bakımdan baskın olmamaları durumudur.  

Avrupa ülkelerinin çoğunda bu tür kültürel azınlıklar bulunmaktadır ve bunlar bir millet 

mensupları (Kosova’daki Arnavutlar), milletler arası yer değiştirenler (örneğin romanlar) or 

migrants ya da göçmenler (İspanya’daki Mağripler ya da Almanya’daki Türkler ) gibi. 

 

Klişeler, önyargı ve ayrımcılık kavramları için sosyal psikoloji EDK Prensibi bir açıklama 

önermektedir: Etki, Davranış, ve Kavrama.  

Kültürlerarası farkındalık yeterliliği klişe önyargı ve ayrımcılık davranışlarının tanımlanmasının 

yanı sıra  bu olumsuz kavramlara karşı uygun strateji geliştirme kapasitesini de içermektedir.  

 

 

Şekil 1 Etki-Davraniş-Biliş Döngüsü 
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Öğretmenler, eğitimciler ve rehber öğretmenler  kültürel azınlıkların büyük bir bölümünü 

oluşturan göçmen öğrenciler için kültürlerarası farkındalığı temel yeterlilik olarak ele almalıdırlar. 

Söz konusu yeterlilik eğitimcilerin kültürel kimliğin anlamını ve etkisini anlamarını, kültürel 

farklılıklar konusunda farkındalığın arttırmalarını ve herhangi bir ayrımcılığa karşı eleştirel 

yaklaşımda bulunmalarını sağlayacaktır.  

Bu bakımdan eğitimciler aşağıdaki kavramlar konusunda farkındalık sahibi olmalıdırlar: 

 Klişe, önyargı ve ayrımcılık davranışlarının etkisinin kendi içinde analiz edilmesi,  

 Klişe, önyargı ve ayrımcılık ile mücadele için stratejilerin belirlenmesi,  

 Diğer kültürlerle yakınlaşma sürecinin kolaylaştırılması için uygulama stratejilerinin ortaya 

konulması. 

 

Diğer kültürlerle yakınlaşma sürecinin kolaylaştırılması için uygulama stratejilerinin ortaya 

konulması 

Son olarak, Farklı kültürlerin değerleri nasıl etkilediğine dair en anlaşılır teori Geert Hofstede 

tarafından geliştirilen Kültürel Boyutlar Teorisidir. Söz konusu teori başta özellikle kültürler arası 

psikoloji, kültürler arası iletişim ve uluslararası yönetim olmak üzere araştırma paradigmaları 

alanlarında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 

Söz konusu model, bireylerden ziyade ülkeler bazında ayırt edilen bağımsız tercihleri temsil eden 

altı boyuttan oluşmaktadır. Bunlar için ulusal skorlar 1 ve 120 arasında belirlendiğinde kültürler 

arasında uluslararası bir kıyaslama ortaya konulabilmektedir. Ulus ötesi çalışmalar ve anketler  

(Dünya Değerleri Araştırması) 93 ülkede bu karşılaştırmalı araştırma modelini 2010 yılı itibariyle 

dahil edilmiştir.   

   

Bu anlamda Altı Kültürel Boyut bulunmaktadır: 

 Güç Uzaklığı Endeksi(GUE). Daha az güçlü olan kurum veya kuruluş ( örn. firma, 

aile)gücün adaletsiz bir biçimde dağıldığını kabul etmelerine ve beklentilerini bu yönde 

geliştirmelerine işaret eder. 

 Bireycilik ve Kollektivizm(BvK) Toplumdaki insanların ne derece gruplara entegre 

olduklarına işaret eder. Burada toplumların “ben” yerine “biz”I vurgulamaları o 

toplumların sıkı şekilde entegre olduklarını ve geniş birer aileye dönüştüklerini gösterir.  
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 Erkek veya Kadın Olma Durumu (EvK) Bu boyut “erkeklik” kavramının toplumda başarı, 

kahramanlık, ve somut başarı ödülleri yönünden tercih sebebi olduğunu ve “kadınlık” 

kavramının işbirliği, alçak gönüllülük, zayıfları kollama ve yaşam kalitesini yansıttığını 

ortaya koymaktadır. 

 Belirsizlik Engelleme Endeksi (UAI).Toplumun beklenmeyen olayları içeren belirsizlik 

durumuna yönelik gösterdiği toleransı işaret eder. 

 Uzun Süreli ve Kısa Süreli Oryantasyon (UKO) Bu boyut şimdiki eylemler/zorlukların 

geçmiş ile bağlantısına işaret etmektedir.  

 Kısıtlılık ve Serbestlik (KvS) Bu boyutta “serbestlik” temel aktivitelerden yararlanma 

oranıyla bağlantılıdır, insanların hayattan zevk alma bazı katı normlar çerçevesinde  

“kısıtlandırılmış” hissetmeme bu ihtiyaçların içerisinde yer almaktadır.   

 

 

Şekil 2: kültürel boyutlar teorisinde güç uzaklık endeksi, bireysellik, cinsiyet(erkek veya kadın olma durumu, belirsizliğe 
karşı tolerans, uzaklık gücü ve kısıtlılık endeksi yer almıştır 
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Öğretmenler& eğitmenler için bazı ipuçları   

 Farklı kültürel ve dinsel alt yapılardan gelen öğrenicilerle ve aileleriyle uygun bir şekilde 

iletişim kurulabilmesi için, uygun bilgi ve anlayışı da yansıtan uygun bir dil kullanılmalıdır 

 Kültürlerarasılığın uygulanması için öğretmen veya eğitmenlerin farklı kültürel ve dinsel 

altyapılardaki öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar yaratmaları 

gerekmektedir 

 Kültürel bilgi üzerine çalışılması faydalıdır, fakat bunun yanı sıra kişisel tutumlar, inançlar, 

değerler ve kişilerarası ilişkiler üzerinde de durulmaıdır  

 Kültürlerarasılık ayrımcılık ve ırkçılığa yol açabilecek klişelerin önlenmesi için önemli bir 

kaynaktır 

 Kültürlerarasılık farklı dinler ve inançlar üzerine etkileşim kurulabilmesinde önemli bir 

faktördür, bu şekilde farklı inançların yer aldığı etkileşimli ortamlar oluşturulabilir ve 

ayrımcılığın her türlüsünün engellenmesi adına eleştirel bir bakış açısı edinilebilir   

 Kültürel azınlıklar dillerinin, kültürel geleneklerinin, dini inançlarının ve adetlerinin 

yalnızca belli bir bölümünü toplumla paylaşabilmektedirler  

 Okul ve eğitim çalışanları kültürel ayrımcılık öğeler ve klişer konusunda önceden habersar 

olmalı, yaygın ve sargın öğrenme ortamlarında ayrımcılık içeren sözlere ve ön yargılara 

yönelik tedbirli olmalıdırlar   

 Önyargıları ve önyargı içeren davranışları engellemenin en temel yolu önyargıların analiz 

edilerek öğrenme ortamları için uygun stratejilerin  

 Farklı kültürler ve inançlar arasındaki etkileşimin geliştirilmesi için farklı kültürler ve 

inançların uygunbir şekilde öğrenme sürecine dahil edilmesidir   

 

Öneriler: 

Okullarda veya diğer eğitim ortamalrında farklı kültürlerden ve inanışlardan bireylerin 

etkileşiminin sağlanması için kültürlerarasılık öğretmenler ve eğitmenler için son derece önemli 

bir yeterliliktir. 

Kültürlerarasılığın başarılı bir şekilde yönetilmesi sadece farklı kültür ve inanışlardan gelen 

öğrencilerin sorun bir şekilde öğrenme sürecine dahil edilmelerini sağlamakla kalmayacak aynı 

zamanda öğrenicilerin arasında  farklı kültürlerden ve inanışlardan oluşan zengin bir etkileşim 

ortamı yaratılmasını sağlayacaktır.  
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Kültürlerarasılık ayrıca söz konusu örgün, yaygın ve sargın öğrenme ortamlarında diyaloğa dayalı 

bir iletişim kurulabilmesi için öğretmenlere ve eğitmenlere yardımcı olacaktır.  

Ayrıca, kültürlerasılık alanında yeterli olunması bir eğitim insanın önyargılı fikirlere karşı sağlam 

durulmasını; saygı ve anlayış için farkındalık yaratılmasını ve anlayış eksikliğine yönelik eleştirel 

bir tutum sergilenmesini sağlayacaktır. 
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ÜNİTE 5 

FARKLI 
İNANÇLARIN 

ETKİLEŞİMİ 

empati 

inanç 

kültürlerarası 

işbirliği 

dinsel  

dil 

anlayış 



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

Ünitenin Amaç ve Hedefleri 

 Bu ünitede özellikle farklı inançlar arasında etkileşim için uygun ortamlar gözden geçirilecektir. 

İnanç/bin/kültür gibi öğelerin öğrenme süreci içerisindeki öneminin anlaşılması konusunda 

öğrenicilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde öğreniciler farklı kültürler ve inançlar 

arasında etkileşimin bulunduğu ortamlarda kendilerini daha uygun bir şekilde, uygun yöntem ve 

metodlar aracılığıyla kendilerini ifade edebileceklerdir. 

 Bilgi Seviyesinde Eğitsel Kullanım  

•  “inançlararası etkileşim" ve ilgili kavramların açıklanması 

• Inançalrarası etkileşim anlamında gerekli koşulların, amaçların, hedeflerin ve faydalı ve bu 

konudaki önemli unsurların  ve prensiplerin tanımlanarak listelenmesi  

 

Giriş 

İnançlararası etkileşip farklı dinsel inançlara sahip bireylerin, farklılıkların olduğu ortamlarda  

anlayış, saygı, açıklık içerisinde öğrenme ortamına katkı sağlamaları şeklinde anlaşılabilmektedir.  

Yerel anlamda inançlararası etkileşim hassasiyet anlamında büyük önem taşımaktadır. 

Farklılıkların özümsenmesi anlamında bütünsel ve bütüncül bir toplumlar yaratılmasına katkı 

sağlamaktdır.  Söz konusu bakış açısı içerisinde incelendiği eğitim kurumları ve mesleki eğitim 

merkezleri kapsayıcı ve heterojen toplumların yaratılması için önemli birer hazırlık süreci 

merkezidir Uluslararsı Öğrenici Değerlendirme sistemi (Kapsayıcı Dünya için global yeterlikler: 

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf) linkinde ele 

alındığı üzere okullar birlikte yaşamanın devam ettirilmesi için son derece önemli bir rol 

oynamaya devam edecektir. Eğitim sistemlerinin sosyal heterojenlik içerisinde ele alınması 

toplumların geleceği için de büyük bir önem taşımaktadır. Empati becerilerinin ve kültürlerarası 

etkinliklerin geliştirilmesi bu yüzden  öğreniciler öğrenme ortamı için birer gereksinim teşkil 

etmektedir.  Bu bakış açısından bakıldığında, bu ünitede öğrenme ortamlarında özellikle 

yorumlayıcı yaklaşımın ele alındığı detaylı bilgi sunulması amaçlanmaktadır. 

 

Farklı İnançlar arası etkileşim ve Yorumlayıcı Yaklaşım  

Farklı inanç ve görüşler arasında öngörülen etkileşim hassasiyet, bilgi ve gerekli becerileri içeren 

öğrenme ortamı içerisinde öğrenicilere gerekli rehberliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu 

bağlam içerisinde, yorumlayıcı yaklaşım eğitimcileri ve öğrenicileri farklılıklarla başa çıkma ve 

uyumlu ve huzurlu eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik sağlanması amaçlanan bir 

eğitimsel süreçtir. Söz konusu yaklaşım, ayrıca, Avrupa Konseyi içerisinde de yer alan öğretici ve 

https://www.oecd.org/education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf
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açıklayıcı yaklaşımlardan bir tanesi olarak örneklendirilmektedir ( Avrupa Konseyi, Temmuz 2016: 

Farklı kültürler ve  dinsel görüşler arasındaki politika ve eğitim uygulamaları üzerine görüşler , 

Jackson R, 2014) Buna göre,  New York ve Washing’daki 11 Eylül 2001  olayları ve 20012 ‘de 

gerçekleşen Kuzey İngiltere ayaklanmaları ve ilgili sonuçları öğrenicilerin ve yerişkinlerin sürekli 

olarak farklılıklar üzerine eğitim sağlanmasının önemli bir gereksinim olduğunu göstermektedir. 

Bu anlamdaanlayış ve kültürel etkileşim materyalleri geliştirilmesine yönelik gerekli tekniklerin 

öğrenilmesi gereklidir. Klişeler, basmakalıp sunumlar, ne yazık ki, popular medyada çok yaygındır 

ve tüm bunların kültürlerarası anlayış içerisinde yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir 

(Jackson R. 2002). Bilgi içerikli pedagojik bir rehber görevinden ziyade, yorumlayıcı yaklaşım 

farklı inanç, dil ve uygulamalara yönelik yenilikçi bir anlayış geliştirilmesini hedeflemektedir.  Bu 

tür araçlar eğitimciler için dinsel ve dinsel olmayan  ortamlarda kullanılmak üzere, uygulamaya 

yönelik  teknikler ve deneyimler içermektedir. Söz konusu yaklaşım farklı inanç ve dil mensubu 

insnaların öğretici bir teknik üzerinden öğrenme ortamına dahil olmalarını sağlamaktadır. Söz 

konusu yaklaşımlar içerisinde farklı iç dünyalara yönelik anlayışın sağlanması için çeşitli boyutlar 

bulunmaktadır.Ele alınan ilk boyut olarak “sunum” üç farklı seviyede temsil edilmektedir. İlk ve 

en geniş kapsamlı seviye “inanç seviyesi » olup daha çok “dinsel gelenek” ya da  “din”  başlığıyla 

ilgilidir. Bu nedenle bireyler din veya inanç unsurlarından ele gelen farklı  kültürel yansımalarla 

karşılaşmaktadırlar. Her bir katılımcı farklı dinsel görüş ve geleneklere yönelik olarak kademelei 

olarak kendi görüşlerini gözden geçirerek geliştirebilirler. Her yeni bir şey öğrendiklerinde, 

önceki bilgileri yeniden şekillendirilebilmektedir.  Temel kavramların tartışılması ve analiz 

edilmesi yeni öğrenmeler için öngörüsel bir çerçeve hazırlayabilmektedir. İkinci seviye 

“gruplama” seviyesidir. Bu seviyede belirli etnik, dini veya kültürel gruplardan aşleler yer 

alabilmektedir. Farklı kültürlerden, örneğin Müslüman&Pakistanlı, Hint&Hindu, Ortodoks&Rus, 

olan aileleri de içine alan okul sonrası aktiviteler çocukların okul içerisindeki etkileşimini 

güçlendirecek, kültürel entegrasyonlarını hızlandıracaktır. Çüncü seviye ise  “bireysel” inanç 

seviyesidir. Her birey kendine özgü olsa da, yerine getirdiği dinsel gelenek ve uygulamalar bir 

gruba aittir. Bireysel inanç seviyesi önceden edinilen önyargıların bir kenara bırakarak bireyin 

inanç sistemi içerisindeki görüşleri, deneyimleri ve hikayeleri ele alınabilir. Örneğin farklı 

yaklaşımların sunumu  “dünya dinleri” kavramını inanç sitemlerinin homojen bir gösterge 

sunmaktadır. Yorumlayıcı yaklaşım farklı inanç sistemlerini (örneğin din, mezhep ve dinsel 

gelenekler gibi) diğer yaklaşımlara göre çok daha esnek bir biçimde sunmaktadır. Bireylerin farklı 

gruplar ele alınarak incelenmesi dinler konusunda derinlemesine anlayış sağlayabilmektedir.  

Benzer şekilde, dinlere ilişkin anahtar kavramlar örneklendirilebilmekte, dinsel inanç ve buna 

yönelik uygulamalarla somutlaştırılabilmektedir. Yorumlama seviyesinde, bir inanca “mensup”  

olan kişi de sürece dahil edilerek kavramların kıyaslanması ve karşılaştırılması söz konusudur.  
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Yaklaşıma öğrenicinin ve o inancın mensuplarının tecrübelerine göre esneklik göstermektedir. 

Empati için de son derece önemli olan hassasiyet kavramı burada da büyük önem taşımaktadır.  

Bu tür harmonic bir yaklaşım dini gelenekler ve uygulamalar arasındaki bağın temsil edilmesine 

dayanmaktadır. Bu unsurlar uygulamada kesişmektedir. Yorumlayıcı yaklaşımın kapsamı sadece 

bilgi düzeyinde sınırlı değildir. Yaklaşım, öğrenicilerin  öğrenme süreci ve yeni öğrenilenler 

üzerine derinlemesine düşünmeleri gerektiği görüşünü savunmaktadır. Dolayısıyla yaklaşımın 

içerisinde yer alan düşünümsellik  deneyimlerin ve yaşam tarzlarının derinlemesine incelenmesi 

ve karşılaştırılmasına yöneliktir. Aşağıda bahsedilen unsurlar son derece önemlidir: 

 Öğreniciler dünya görüşlerini tekrar değerlendirirler (yorumlayıcı yaklaşımda buna 

“düzenleme” adı verilmektedir); 

 Öğreniciler çalışılan materyalin eleştirisini yaparlar; 

 Metodolojilerin sürekli gözden geçirilmesi ve geri bildirimler yoluyla tartışmaların 

yapılabildiği bir öğrenme ortamı sunulmaktadır 

Eğitimciler için İpuçları 

Yorumlayıcı yaklaşım her yaştan ve kültürel çevreden öğrenicilerin olduğu öğrenme ortamlarında 

kullanılabilmektedir. Bu yaklaşım içerisinde bilgi ve karşılıklı anlayışın artırılması esastır, dinsel 

hassasiyetler kesinlikle göz ardı edilmemektedir. Ayrıca yorumlayıcı yaklaşımdinler arasındaki 

farklılıkları, kültürel etmenleri, çevreyi, bakış açısının zamanla değişiklik gösterebileceğini hesaba 

katmaktadır. Farklı dinsel geleneklerden örneklerle ya da öğrenicilerin soruları ve merak 

ettikleriyle başlayabilir. Burada önemli olan üç temel kavram olarak ifade edilen sunum, 

yorumlama ve düşünsellik kavramlarını ele alınmasıdır. Yorumlayıcı yaklaşım öğrenicilere belirli 

gerçekleri empoze etmez, bunun yerine onların kendi görüşlerini oluşturmalarını ve bunlarla yeni 

öğrenilenler arasında bağlantı kurulmasını amaçlar (Jackson,R.  2009,  European Wergeland 

Centre) Bahsi geçen ‘seviyeler’ arasında esneklik bulunabilmektedir. Her şeyi bilme zorunluluğu 

olmadığını, örneklerle büyük görselin somutlaştırılması söz konusudur. Yaklaşım son derece 

düşünseldir.  
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Öğrenme materyalleri hazırlanırken aşağıda sunulan örenkler faydalı olacaktır:  

 

 Önceki bilgileriniz ve varsayımlarınız konusunda dikkatli olun.  

 Yorumlama şekilleri üzerine tekrar düşünün. Dünya(ları)nız arasında bağlantı kurabiliyor 

musunuz?  

 Uygulamaya konulması için fazla örneklerle karşılaşılması durumunda gözden geçirmeler 

yapılması faydalıdır.  

 Dinsel bir gelenek üzerine genelleme yapmaktan kaçının. ‘Bazı’, ‘bir kaç’ ve ‘çok’ gibi 

kelimeler dinsel öğretilerden bahsederken faydalı olabilmektedir. Yukarıda belirtilen üçlü 

yapının kullanımı daha da faydalı olacaktır. Burada ortaya çıkabilecek tema farklılıktır;ve 

bu durumda da klişeleştirmenin engellenmesi için stratejiler belirlenmesi gerekmektedir.  

 Belirtilen üçlü yapının (sunum, yorum, düşünsellik) size gelenek/dil konusunda etkili 

material hazırlanmasında yardımcı olacaktır.  

 Kelime/ kavram listesi oluşturulması faydalı olacaktır.  

 

Öneriler  

Yorumlayıcı yaklaşım öğrenicilerin farklılıklar içerisinde yoğrulmalarına yardımcı olur. Farklılıklar 

ne olursa olsun gerçek yaşam ve öğrenilenler arasında ince bir çizgi belirmektedir. Burada farklı 

görünen öğrenicinin kendi deneyimleri olabilmektedir. Konudan tamamen farklı olduğu 

düşünülen bir konu öğrenicilerin dünyasındaki hassas öğelere işaret edebilmekte ve bu yönden 

bağlantı kurulabilmektedir.  Farklı inanç ve görüşler arasında öngörülen etkileşim hassasiyet, bilgi 

ve gerekli becerileri içeren öğrenme ortamı içerisinde öğrenicilere gerekli rehberliğin 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlam içerisinde, yorumlayıcı yaklaşım eğitimcileri ve 

öğrenicileri farklılıklarla başa çıkma ve uyumlu ve huzurlu eğitim ortamlarının oluşturulmasına 

yönelik sağlanması amaçlanan bir eğitimsel süreçtir. Eğitim ve öğretime yönelik bir çok yaklaşım 

yapılandırmacı düşünmeyi(sınıf içi tartışma ortamı oluşturulması dahil) ve akran değerlendirmesi 

gibi teknikleri desteklemektedir. Derslerin içerikleri bilginin yanı sıra katılımcıların deneyimlerini 

de içerip etkileşimli bir öğrenme süreci sağlamalıdır. Yorumlayıcı yaklaşım etkileşimli iletişime 

dayanmaktadır. Öğrenmenin kendisi harmonic bir süreç olarak görüldüğünden ötürü, özellikle 

öğrenicilerin görüşlerine, değerlendirmalerine dikkat edilmelidir (Jackson R. ; 2009;referans 

güncellemesi 2012)   
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ÜNİTE 6 

ÇATIŞMA 
YÖNETİMİ 

deneysel 
öğrenme 

iş birliği 

ifade 
edebilirlik 

etnik çeşitlilik 

ara buluculuk 
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Ünitenin Amaç ve Hedefleri 

 Bu ünitede farklılıklardan çok kültürlü öğrenme ortamlarında ortaya çıkabilecek sorun ve 

çatışmaların nedenlerinin sorgulanması ve karşılıklı anlayışın geliştirilebilmesine yönelik  çözüme 

ulaşılması için gerekli kaynakların araştırılması  amaçlanmaktadır.    

Bilgi Seviyesinde Eğitsel Kullanım   

 Çatışmanın çeşitlerinin açıklanması (iç çatışma&bireyler, gruplar, kültürlerarası çatışma) 

 Kültürlerarası çatışmanın özelliklerinin belirtilmesi ve bu çatışmalara ve sorunlara yönelik 

olarak rollerin görevlerinin ve gerekli stratejilerin tanımlanması 

Giriş 

Tanım olarak çatışma bağımsız taraflar arasındaki mücadele olarak tanımlanır, söz konusu 

taraflar arasında karşılanmamış duygusal ihtiyaçlar ve ulaşılmamaış hedefler durumu da söz 

konusu olabilmektedir. Çatışma, söz konusu amaçlara yönelik olarak  gruplar ve bireylerin 

arasındaki rekabetin artmasıyla güçlenmektedir ve söz konusu durum bireylerin ya da grupların 

amaçladıkları hedeflere ve tüm bunların kaynağına göre çeşitlilik gösterebilmektedirKültürler 

arası bir bağlamda, çatışma, farklı kültürlerden insanlar arasında, birbiriyle uyumsuz hedefler, 

normlar, değerler, yüz endişeleri, kısıtlı kaynaklar ve / veya iletişim sonuçları üzerinde açık ya da 

örtülü duygusal mücadele ya da hayal kırıklıklarını içine alabilmektedir. Burada kültür kavramıyla  

Kültür, burada, sosyal gruplara üye olmaları nedeniyle bireylerin sahip oldukları toplumsal miras, 

paylaşılan ve öğrenilmiş yaşam şekilleri olarak ele alınmaktadır. Birtakım kuramcılar, bir 

çatışmaya dahil olduklarında bireylerden ve gruplardan ne tür davranışların ortaya çıktığını 

açıklamaya teşebbüs etmişlerdir . Buna göre insanların kendilerine uygun davranışlara karşı 

kültürel olarak oluşturulmuş farklı bakış açıları getirmekte oldukları ve birçoğu olgunluk, zeka 

seviyesi ya da kişilerarası ve kültürler arası iletişim becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğuna  

bakılmaksızın, stresli bir durumun çatışma ile başa çıkmamıza neden olabileceğini iddia 

edilmektedir. Kültürler arasında iletişim kurarken çatışma ve anlaşmazlıkların olması sürpriz 

değildir, bunun yanı sıra, çatışma bağlamında, insanların bu çatışmanın üstesinden gelmek için 

uygun yollar hakkında farklı algılara sahip olmaları  da şaşırtıcı olmamalıdır. Stresli bir durumun, 

sıklıkla düşük stresli karşılaşmalar ve etkileşimler sırasında başarılı bir şekilde uygulanabileceği,  

iyi niyet ve sabırların tümü unutulabilelineceği  ve bazen davranışlarımızın kendimizi bile 

şaşırtmanın mümkün olabileceği görülebilmektedir. Çatışma kuramcıları ve kültürlerarası çatışma 

uzmanları, çatışmayla başa çıkma konusundaki kişisel eğilimlerimizi, diğerlerinin sahip olabileceği 

eğilimleri ve bu tarzları anlamanın kültürel farklılıkların daha iyi anlaşılmasıyla nasıl bağlantılı 

olduğunu anlamamıza yardımcı olan çatışma tarzı envanterler geliştirmişlerdir. 
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Araştırmaya çatışma durumlarını anlamak ve yönetmek için sınıf içi veya dışı kültürlerarası 

çatışmaların tırmanmasına etki eden arka plan bileşenlerinin araştırılmasıyla başlanması son 

derece önemlidir.  Ancak potansiyel altta yatan nedenleri azaltarak çatışmaların önlenmesi daha 

da büyük bir önem taşımaktadır. 

  

Kenneth Thomas ve Ralph Kilmann, çatışma biçemleri üzerine önemli araştırmalar yapan iki 

araştırmacıdır. Aynı ya da farklı kültürlerden iki veya daha fazla insan bir araya gelip farklı arzuları 

ve / veya beklentileri olduğunu bulduklarında neler olabileceğini analiz etmişlerdir 

 

Mitch Hammer, çatışma biçemleri ile ilgilenen başka bir araştırmacı. Kültürlerarası yetkinlik 

gelişimi ve çatışma çözümüne odaklanan çeşitli kuruluşlar kurdu ve arabulucuların, eğitmenlerin 

ve danışmanların sorunları çözmek ve anlaşmazlıkları ve kültürler arası çatışmaları çözmek için 

kullandıkları teorik bir model ve değerlendirme aracı geliştirdi (aşağıdaki şemaya bakınız).  

 

Stella Ting-Toomey, kültürler arası ödev, çatışma ve çatışma yeterlilikleri ile ilgili konularda da 

bize bir fikir veriyor. Yukarıdaki yazarlar, özel olarak Ting-Toomey, iki boyut / eksen boyunca 

çatışma yeterliliklerini tanımladı: Girişkenlik ve İşbirliği. 

 Girişkenlik, bireyin kendi isteklerini yerine getirme çabasını ifade etmektedir 
 

 İşbirliği bireyin ilgili tarafın isteklerine olan ilgisini gösterdiği dereceyi ifade etmektedir. 
 

 

Her bireyin tarzının Girişkenlik ve İşbirliği ölçeğinde ne kadar yüksek veya düşük olduğuna bağlı 

olarak, bir çatışma biçemi Ting-Toomey tarafından aşağıdaki beş (5) moddan biri olarak tanımlan 
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Şekil 3 Girişkenlik ve iş birliği arasındaki sakınma, bulunma, anlaşma, rekabet ve işbirliği 
dağılımı gösterilmiştir 

 

Mitch Hammer, çatışmaları yönetmek için kolaylaştırıcı bir araç olarak “Kültürlerarası Çatışma 

Biçemi Envanteri - ICS” önerilmiştir. ICS birkaç amaç için kullanılabilir ve çatışmaya farklı 

şekillerde yaklaşabilen farklı kültürel kökenden insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözme 

çabalarımıza katkıda bulunabilmektedir. Bu araç aynı zamanda kültürler arası çatışmalar 

etrafında stres ve endişenin yönetilmesi, uygun şekilde iletişim kurulması ve farklı kültürlerden 

gelen insanlarla ilişkilerin geliştirilmesi ve başkaları arasındaki çatışmaların arabuluculuğu 

konusunda yardımcı olabilmektedir. Araç aşağıdaki şekilde aktarılmıştır: 

 

Şekil 4 Dolaylı ve dolaysız biçemler tartışma biçemi, katılım biçemi, barınma biçemi ve dinamik 
biçem şeklinde duygusal sınırlama ve ifade edicilik üzerinden ifade edilmektedir 
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Dolaylı ve dolaysız kültürlerarası örüntüler: temel meseleler hakkında iletişim kurmak için 

doğrudan ve dolaylı yaklaşımları ifade etmektedir (anlaşmazlıklar) 

Sınırlanma ve ifade edebilme: Duygusal öfke ile başa çıkmak için duygusal olarak anlamlı ve 

duygusal olarak kısıtlanmış stratejileri ifade etmektedir 

2 boyutun kombinasyonu 4 farklı biçeme yol açmaktadır: 

Tartışma biçemi, barınma biçemi, katılma biçemi ve dinamik biçem. Her bir biçemin temel 

özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir 

Tatışma Biçemi 

 Temel anlaşmazlıklara yönelik strateji 

geliştirilmesi 

 Duygusal sınırlama veya serbestlik 

 Problem çözme durumuna odaklanma 

 Amaçlar, hedefler gerçeklikler 

mantıksal bir düzlemde ele alınır 

 Amaçlar ve durum duygusal durumun 

belirlenmesi için önemlidir 

Katılım Biçemi 

 İletişimde sözel yönlendirme 

 Dolaysızlığ doğrudan bir tavırla 

birleştirilmesi 

 Duygusal olarak daha yoğun bir 

etkileşim 

 Anlaşmazlığın çözümün olumlu bir 

biçimde ilerlemesi. 

Barınma Biçemi 

 Problem çözme için dolaylı stratejiler 

geliştirilmesi 

 Duygusal anlamda sınırlı yaklaşım 

 Belirsizlik, hikayeler  

 Belirsizlik ve hikaye kullanımı 

 Duygusal rahatsızlığın maskelenmesi 

veya control alrına alınması 

 

Dinamik Biçem 

 Anlaşmazlıkların çöümüne yönelik 

dolaylı mesajlar sunulması 

 Duygusal olarak yoğun sözel     

olamayan ifade kullanımı 

 Tekrar, belirsizlik, mizah gibi iletişim 

teknikleri kullanılması 

 Anlaşmazlığın azalması için üçüncü 

kişilere başvurulması 

 Dolaysız ifadelerden ziyade duygusal 

ifade yoluyla duygusal seviyede 

etkileşim sağlanması 
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Metodoloji 

Ünite bilgi transferiyle başlamakta olup video ve sunumlarla desteklenmektedir. Ardından 

katılımcılar kalan sorulara açıklık getirecek ve konuya kendi deneyimlerinden ekleyecektir. Son 

olarak, bu tür çatışmanın nedenleri ve yönetim tarzları arasındaki kültürlerarası çatışmaya dair 

açık sorular belirtilebilmektedir 

Katılımcıların,  tecrübeli kültürler arası danışmanların  ve arabulucularla önceki öğrenme 

birimlerinden (1-5) soruları tartışma fırsatı bulması , bu Öğrenme Birimleri, bu özel öğrenme 

ünitesinde, özellikle de öğrenim ünitesinde öğrenilen bazı konuların anlaşılmasında yararlı 

olmaktadır (örneğin: Değerler & inananlar ve Öğrenim Birimi 2 - Kimlik ve benlik) 

Alan temelli deneyimsel öğrenim, alternatif uyuşmazlık çözümü kavramlarının tanıtılması ve 

bunları katılımcılar tarafından kullanılması  etkili bir yoldur: bir çalışma ziyareti veya bir panel 

tartışması bağlamında Daha sonra katılımcıları güçlendiren ve daha da geliştiren pratik 

alıştırmalara, bu alandaki kapasite geliştirme faaliyetlerine  yeterli zaman ayrılmalısı önemlidir. 

Öğretmenler için ipuçları 

The Bliving Eğitim Kiti referanslarda da belirtilen metodolojik bilgiler üzerine araçlar, metodlar ve 

uygulama mtodolojileri sunmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi bu ünitede bilginin transferi 

özellikle büyük önem taşımaktadır. Bu tür veriler sorular, tartışmalar ve kişilsel araştırmalar ışığında 

netlike kazanacaktır.  

Kültürlerarası iletişimin başarılı olmasının önemi göz önüne alındığında, kültürlerarası iletişim 

yapıları ve engelleri hakkında bilgi veren ve gelişmiş iletişim için tekniklerin geliştirilmesine 

yardımcı olan egzersizlere yeterince zaman harcanmalıdır. Bu yönler, içerik dersleri ve 

sunumların yanı sıra rol oyunları ve simülasyonlar şeklinde eğitilebilir. 

Hangi egzersizlerin seçildiği kararında kursiyerlere ses verilmesi  önerilmektedir. Dengeli çok 

kültürlü alt gruplarda çalışmak, hedeflere ulaşmayı ve gerçeğe mümkün olduğunca yakın olmayı 

kolaylaştıracaktır. 

Teorinin  bütünleştirilmesi  ve mümkün olan her durumda uygulamalarla çyenilenip 

çeşitlendirilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Önerilen içerik ve araçlar sabit bir yapı 

tanımlanması anlamına gelmez. Her bir teorik bölüm, eğitime değer ve dinamiklerin 

desteklenmesine  yönelik  örneklerle ve egzersizlerle destek sağlanmalıdır. 
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Öneriler ve Özet 

Anlamanın ve öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik bazı kriterler:  

1. Çatışma çeşitleri 

2. Çatışmanın tabiatı 

3. Çatışmanın kültürel  özellikleri (kültür, kimlik & çatışmalar) 

4. Yönetme ve engelleme becerileri 

Çatışmaların bireyler tarafından anlaşıldığı ve izlendiği bağlamları çerçevelemenin yanı sıra, 

kültür bireysel kimlikleri de kolektif olanlarla ilişkilendirir. Bu gerçek, seçilmiş kültürel 

materyalin, paylaşılmış akrabalık, tarih, dil veya dinin varsayılan (ve ilkel) bağlarına dayanan 

özel grup sosyal gruplar oluşturmak için kullanıldığı, mlliyet veya etnisite kökenli çatışmaların 

çoğunun temelini anlamada önemlidir. 
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ÜNİTE  1   

DEĞERLER VE 

İNANÇLAR  

 (ASDAN-UK) 

 İnanç: Herhangi bir kanıt olmasa dahi bir  şeyin var 

olduğundan emin olma  (Oxford Dictionary) 

 Değerler: Bir şeyin yüksek saygıyı hak ettiği düşüncesi, değer 

yargıları (Oxford Dictionary)  

 Çeşitlilik : farklı fikirlerin ve görüşlerin olduğuna dair gerçeklik  

(Cambridge Dictionary) 

 Kültürlerarası: kültürlerin arasında meydana gelen, ya da 

farklı kültürlerden kaynaklanan (Oxford Dictionary)   

 Çok İnançlı: Farklı din ve inançları içeren (Oxford Dictionary) 

 Vatandaşlık: bir yerde yaşayıp oranın beklentilerine göre 

yaşama (Cambridge Dictionary) 

 

 

 

 

ÜNİTE  2 

KİMLİK- KİŞİLİK 

 (IASIS) 

 

 Kimlik:   Özellikle düşünsel anlamda bir kişiyi diğerlerinden 

ayıran temel varlığını belirleyici özellikler (Oxford Dictionairy). 

 Kişilik: bir kişinin veya grubun gerçekte kim veya ne olduğu 

(Cambridge dictionary). 

 Dindarlık: Güçlü his veya inanç (Oxford Dictionary) 

 Maneviyat: Kişinin bazı fiziksel veya maddi şeylere karşı ruhu 

veya ruhsal durumla ilgilenmesi(Oxford Dictionary). 

 
 

 

 

 

 

 İnanç: Bireyler veya gruplar tarafından genelde  herhangi bir 

kanıt olmasa dakabul edilen dinsel veya felsefi düşünceler.1  

 Kültür: Kültür yaşama ve yapma ile ilgilidir. Doğumdan 

itibaren  normlar, değerler, gelenekler ve dil kapsamında 

                                                           
1 Council  of Europe (2006): Religious diversity and intercultural education. A reference book for schools.  
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ÜNİTE 3 

TOPLUM(BEST) 

zihnin control edilmesidir.  Gençler çevrelerine daha aşina 

olmaya başladıklarında kültür normları belirginleşir.2 

 Çeşitlilik : Çeşitli farklılıkların varlığı; aynı yerde olan fakat 

birbirinden farklı olan  yaklaşımlar, görüşler, uygulamalar, 

görüşler, hayat tarzlarını içine almaktadır.3 

 Kültürlerarası öğrenme: ÖZellikle bizden farklı olan 

insanlardan öğrenme. Bizlerle ilgilidir. Arkadaşlarımızla ve 

birlikte bir toplum oluşturmak için nasıl çalıştığımızla ilgilidir. 

Toplumların herkes için eşitliği, dayanışmayı ve fırsatları nasıl 

bağlayabildiğiyle ilgilidir. Özellikle bir toplumda çoğunluk ve 

azınlık olması durumunda kültürlerarası  saygının, saygınlığın 

güçlendirilmesiyle ilgilidir.  

 Ön yargı: Başkaları hakkındaki yetersiz bilgidir. Genellikle 

onlar hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığımız veya bunun 

için de çaba harcamadığımız için başkalarına karşı ön yargı 

besleriz. Başkaları tarafından söylenilenler ve gazetelerde 

okunup haberlerde gösterilenler ön yargının oluşumunu 

etkilemektedir . 

 Klişeleştirme: Sınıflandırmanın en üst noktasıdır. Klişeler 

yeterli kanıt veya mantıklı bir sebebi olmadan başkaları için 

oluşturduğumuz yargılardır .4 

 

 

 

 

 

ÜNİTE 4 

KÜLTÜRLERARASILIK 

(INFODEF) 

 

 Kültürlerarasılık : Başka kültürleri anlamak ve bilgi sunmak 

üzere kendine özgü dillerden, dinlerden veya sosyal 

özelliklerden insanlarla etkileşim kurabilme becerisi  

 Kültürel azınlıklar: Sayı olarak vatandaşı oldukları devletten 

farklı, ortak inançları, kollektif isimleri, değerleri, kültürel 

özellikleri(gelenek, görenek, dil, din) olan insanlardır    

 Ayrımcılık: Bir kültür, din veya grup üyesi oldukları için bu 

kişilere haksız  yere gösterilen olumsuz davranış  

 

                                                           
2 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 
3 Council  of Europe (2006): Religious diversity and intercultural education. A reference book for schools. 
4 https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-112/t%20kit%20intercultural%20learning.pdf 



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

 Önyargı: Bir kültür veya din grubuna yönelik gerekçesiz bir 

şekilde  gösterilen olumsuz tutum. 

 Sterotipler: Sosyal, kültürel veya dini gruplarla ilgili insanların 

sahip oldukları olumlu veya olumsuz inançlar 

 

ÜNİTE 5 

FARKLI İNANÇLARIN 

ETKİLEŞİMİ 

(MANİSA P.D.N.E.) 

 İnanç  : birine veya bir şeye büyük bir güven duyma 

 Dinler arası öğrenme: farklı inançların etkileşimi sonucu 

ortaya çıkan öğrenme durumu 

 Din:  Bir yaratıcıya duyulan inanç ve güven 

 Dinsel çeşitlilik : birden fazla inanç sistemine mensup 

insanların bulunduğu toplum 

 Sunum : inançlararası öğrenme kapsamında gerçekleşen 

inanma, etkileşim ve bireysel farkındalığın gerçekleştiği 

seviyedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİTE6 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

(CIEP) 

 

 

 Çatışma: algılanan amaçlara ya da kaynaklara ulaşılması için 

gruplar ya da bireyler arasında meydana gelen rekabet 

durumu. 

 Kültür: Bireylere veya gruplara sosyal açıdan  miras kalan, 

paylaşılan ve öğrenilen yaşam biçimleri. 

 Etnik köken: Etnik grupları oluşturan seçilmiş kültür öğeleri . 

 Etnik gruplar: üyelerinin özellikle ortak etnik köken, akrabalık, 

tarih, dil etrafında oluşturduğu gruplardır 

 Azınlık: Ev sahibi toplumdaki çoğunluktan farklı kendilerine 

özgü  dil(ler), ve kültürleri olan yerleşik kişilerdir. Bu 

kategoride aynı zamanda atalarının kültürünü devam ettiren 

sonraki kuşakta yer alan göçmenler de bulunmaktadır. 

 Kültürlerarasılık: tüm kültürlere derin bir saygı ve anlayış 

duyulması da bu tanımın içerisinde yer alır. Kültürlerarası 

iletişim fikirlerin ve kültürel normların karşılıklı alışverişine 

odaklanmaktadır.Kültürlerarası etkileşimin yer aldığı bir 

toplumda hiç kimse değişmeden kalmaz çünkü sürekli her 

birey birbirinden öğrenerek büyür. 

  



 BLIVING EL KİTABI 
 

 

 Çok kültürlülük: çeşitli kültürlerin bir arada var olmasıdır, bu 

tür toplumlarda ırksal, dinsel veya kültürel öğeler, varsayımlar, 

değerler, düşünme örüntüleri, ve iletişim biçimleri 

bulunmaktadır. Çok kültürlülük daha çok farklı kültürel ve etnik 

grupların yer aldığı toplumları ifade eder.  Bu farklı gruplardaki  

insanlar bir arada yaşar fakat etkileşiim ve alışveriş söz konusu 

değildir. Örneğin, bir mahallede bir etnik kökenin özelliklerini 

taşıyan dükkan veya restorantlar olabilir ama bunlar başka 

kökenlerdeki komşularıyla hiç bir etkileşim kurmayabilir  

 Kültürlerarası araştırma: farklı kültürlerin ele alınarak 

karşılaştırılmasıdır. Kültürlerarası iletişimde, kollektif geçiş 

kapsamında olmayan bireysel farklılıklar anlaşılır ve bu konuda 

bilgilendirilir.Kültürlerarası toplumlarda bir kültür norm olarak 

Kabul edilir ve diğer kültürler  ele alınan bu dominant kültürle 

karşılaştırılarak kıyaslanır 

 Kültürlerarası arabuluculuk: farklı kültürlerden olan insanlar 

arasında sosyal bağlar kurma durumu. 

 Değerler:  Bir birey ya da grup için gizli olarak veya açıkça ifade 

edilen durum veya durumlar 
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