Akran
Eðitimi

BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi
"Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi
ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu
Akran Eðitimi Alt Komitesi

Eðitimci
Eðitimi
Rehberi

Akran
Eðitimi

BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi
"Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi
ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu
Akran Eðitimi Alt Komitesi

Eðitimci
Eðitimi
Rehberi

Çeviren: Dr.Özge Karadað
Y-PEER Türkiye Temsilcisi

Semih Ofset
Büyük Sanayi 1. Cad. No:74 Ýskitler/ANKARA
Tel: 0.312 341 40 75 (pbx) • Fax: 0.312 341 98 98
Kasým 2004, Ankara

ÝÇÝNDEKÝLER

Önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Giriþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1.BÖLÜM: AKRAN EÐÝTÝMÝNDE TEORÝDEN UYGULAMAYA . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Akran eðitimi nedir? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Neden akran eðitimi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Akran eðitimi için teorik altyapý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Nedene dayalý davranýþ teorisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Sosyal öðrenme teorisi / sosyal biliþsel teori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Yeniliklerin yaygýnlaþtýrýlmasý teorisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Katýlýmlý eðitim teorisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Saðlýk inancý modeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
BMDK Modeli: Bilgi, Motivasyon, Davranýþ Becerileri ve Kaynaklar . . . . . . . . . . . . .21
Teorik bilgiyi uygulamaya dönüþtürmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Deneysel öðrenme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Rol-oyun (canlandýrma) kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Akran eðitimi ; Genç-eriþkin ortaklýðý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Akran eðitimi ; Bulmacanýn bir parçasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2.BÖLÜM: EÐÝTÝMCÝ EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN REHBER BÝLGÝLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Giriþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Eðitimci eðitimi programýnýn kullanýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Eðitimci eðitimi çalýþtayýnýn ana unsurlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Altý günlük eðitimci eðitimi çalýþtayý örneði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Hedefler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Beklenen sonuç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Çalýþtay programýna bakýþ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Eðitim programýnýn detaylý açýklamasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
1.GÜN PROGRAMI .......................................................................................................37
1) Çalýþtay açýlýþý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
2) Eðitimci ve katýlýmcýlarýn tanýþmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
3) Eðitim öncesi soru formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
4) Eðitim yöntemlerinin tanýtýmý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
5) Konu baþlýðý: Isýnma oyunu ve canlandýrýcýlara giriþ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

5

6) Konu baþlýðý: Temel kurallarýn belirlenmesi ............................................................45
7) Katýlýmcýlarýn beklentileri ve kaygýlarý ...................................................................46
8) Bu eðitim haftasýndan ne beklenmeli? ....................................................................46
9) Konu baþlýðý: Akran eðitimi - teori ve uygulama .....................................................47
10) Konu baþlýðý: Eðitim programlarýnda konuya giriþ tekniðinin kullanýmý .................51
11) Konu baþlýðý: Topluluk önünde konuþabilmek ........................................................53
12) Konu baþlýðý: Takým ruhu ve takým içi güven oluþturan oyun ve uygulamalara giriþ 56
13) Konu baþlýðý: Rol-oyunun kullanýmý ......................................................................60
14) Günlük geribildirim gruplarýnýn seçimi .................................................................63
15) Günün özeti.........................................................................................................63
2.GÜN PROGRAMI .......................................................................................................64
1) Isýnma egzersizi ....................................................................................................65
2) 1.gün için geribildirim ...........................................................................................65
3) Isýnma oyunlarý ve takým ruhu oluþturan uygulamalar ............................................66
4) Konu baþlýðý: Bilgi paylaþýmý yöntemleri.................................................................67
5) Konu baþlýðý: Deðer ve tutumlarý belirleme yöntemleri ............................................70
6) Konu baþlýðý: Toplumsal cinsiyet ve duyarlýlýðý ........................................................79
7) Günün özeti...........................................................................................................82
3.GÜN PROGRAMI .......................................................................................................83
1) Isýnma egzersizi ....................................................................................................84
2) 2.gün için geribildirim ...........................................................................................84
3) Isýnma oyunu.........................................................................................................84
4) Konu baþlýðý: Beceri geliþtirme yöntemleri..............................................................85
5) Canlandýrýcý ..........................................................................................................89
6) Konu baþlýðý: Teþvik edici araç ve yöntemler ...........................................................89
7) Rol-oyun................................................................................................................94
8) Günün özeti...........................................................................................................95
4.GÜN PROGRAMI .......................................................................................................96
1) Isýnma egzersizi ....................................................................................................97
2) 3.gün için geribildirim ...........................................................................................97
3) Güven oluþturmak..................................................................................................97

6

4) Konu baþlýðý: Risk altýndaki genç insanlarla çalýþmak .............................................98
5) Günün özeti.........................................................................................................103
Grup gezisi ..............................................................................................................103
5.GÜN PROGRAMI .....................................................................................................104
1) Isýnma egzersizi ..................................................................................................105
2) 4.gün için geribildirim .........................................................................................105
3) Takým ruhu oluþturmak........................................................................................105
4) Konu baþlýðý: Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk becerileri ...............................................105
5) Katýlýmcýlar tarafýndan önerilen ýsýnma oyunu ......................................................108
6) Konu baþlýðý: Akran eðitimcilerin seçimi, eðitimi ve rehberliði ..............................108
7) Konu baþlýðý: Danýþmanlýk ve eðitim.....................................................................111
8) Günün özeti.........................................................................................................114
6.GÜNÜN PROGRAMI................................................................................................115
1) Isýnma egzersizi ..................................................................................................116
2) 5.gün için geribildirim .........................................................................................116
3) Katýlýmcýlar tarafýndan önerilen ýsýnma oyunu ......................................................116
4) Konu baþlýðý: Akran eðitimi programlarýnýn izlenmesi ve deðerlendirilmesi............116
5) Konu baþlýðý: Genç- eriþkin ortaklýðý ....................................................................119
6) Üzerinden geçilen konular, geribildirim ve deðerlendirme......................................124
7) Kapanýþ töreni ve sertifikalarýn daðýtýlmasý ..........................................................116
3.BÖLÜM: HIV/AIDS KONULU AKRAN EÐÝTÝMÝ ÖRNEÐÝ ......................................129
Genel sunum ............................................................................................................130
Program..................................................................................................................131
Etkinliklerin kýsa açýklamasý ....................................................................................132
Soru formu..............................................................................................................132
Giriþ........................................................................................................................132
Isýnma oyunu ...........................................................................................................133
Temel kurallar .........................................................................................................133
Güvenli cinsel iliþki ne anlama gelir?........................................................................133
Konuk konuþmacý ya da video gösterimi....................................................................134
HIV/AIDS: Temel bilgiler ve sorular.........................................................................134
Rol-oyun ..................................................................................................................134

7

Kondom kullanýmý....................................................................................................135
Soru-cevap bölümü ..................................................................................................135
Genel deðerlendirme ................................................................................................135
EKLER........................................................................................................................139
EK 1: Akran eðitimi ile ilgili kaynaklar....................................................................140
EK 2: Eðitim öncesi - sonrasý soru formu ve eðitim kalitesini deðerlendirme
amaçlý anket örnekleri ...................................................................................156
EK 3: Akran eðitimci ve eðitimci eðiticisi beceri deðerlendirme formu örneði............159
EK 4: Katýlýmcýlar için eðitim notlarý .......................................................................162
HIV/AIDS hakkýnda on gerçek .................................................................................163
Doðrudan deneyim uygulamasý .................................................................................165
Akran eðitimi ve davranýþ deðiþikliði teorileri ...........................................................166
Mahremiyet kareleri ................................................................................................168
Problem aðacý .........................................................................................................169
HIV/AIDS hakkýnda bilgi ölçme soru formu .............................................................170
Cinsel yolla bulaþan infeksiyonlara meydan okuma - kolaylaþtýrýcý için cevap anahtarý172
Akran önderliðinde yaklaþým çeþitleri (A) .................................................................174
Akran önderliðinde yaklaþým çeþitleri (B) .................................................................175
Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýkta farklý tarzlar ...............................................................176
Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk konusunda alýþtýrma........................................................177
Etkin genç-eriþkin ortaklýðý......................................................................................178
Roger Hart'ýn katýlým merdiveni ...............................................................................179
Genç-eriþkin ortaklýðýnýn faydalarý ...........................................................................181
Etkin genç-eriþkin ortaklýðý karþýsýndaki engeller......................................................182
Akran eðitimi programýnýn izlenmesi ve deðerlendirilmesi .........................................185
Kinsey Cetveli ..........................................................................................................188
EK 5: Ek uygulamalar .............................................................................................189
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ne anlama gelir?.........................................................190
Basýn-yayýn görüntülerinin çözümlemesi ...................................................................192
"Bekarlar" hafta sonu partisi ....................................................................................194

8

ÖNSÖZ

Bu rehber kitap; UNFPA (BM Nüfus Fonu) ve UNICEF (BM Çocuklara Yardým Fonu)
desteði ile BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi-"Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve
Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu, Akran Eðitimi Alt Komitesi tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
Kuruluþlar arasý grup; 1999 yýlýnda BM temsilciliklerine teknik destek saðlamak amacýyla
kurulmuþ olup, gençlerin saðlýðýnýn geliþtirilmesi ve korunmasý konusunda BM temsilcilikleri
ve diðer ortaklar arasýnda deneyim paylaþýmý ve eylem planlarý geliþtirilmesi yoluyla program
rehberliði, eðitim, araþtýrma, uygulama ve materyal saðlanmasý alanlarýnda çalýþmalar yürütmektedir.
Grubun üyeleri arasýnda UNAIDS Sekreterliði, UNDCP, UNDP, UNFPA, UNICEF, Dünya
Saðlýk Örgütü ve Dünya Bankasý temsilcileri yer almaktadýr.
Kitap; Robert Zielony, Greta Kimzeke, Srdjan Stakic, Maria de Bruyn tarafýndan yazýlmýþ
olup, Aleksandar Bodiroza genel rehberlik, Sue Pfiffner ise danýþman editörlük görevlerini
üstlenmiþlerdir.
Kitabý basým öncesinde tekrar gözden geçiren David Clarke (UNESCO), Hally Mahler
(Family Health International) ve Alanna Armitage (UNFPA)'a teþekkürlerimizi sunarýz.
Bu rehber kitap; 2000-2003 yýllarý arasýnda Doðu Avrupa ve Orta Asya'da BM tarafýndan
gerçekleþtirilen bölgesel eðitim çalýþtaylarýna katýlan akran eðitimcilerin istek ve geribildirimleri doðrultusunda hazýrlanmýþ olup, kitapta yer alan tüm eðitim uygulamalarý, sözü geçen
çalýþtaylarda denenmiþ bulunmaktadýr.

- Temmuz, 2003

Bu kitapta yer alan görüþlerin UNFPA (BM Nüfus Fonu) ya da UNICEF (BM Çocuklara Yardým Fonu)'nun
politikalarýný tam olarak yansýttýðýný söylemek doðru olmayacaktýr. Her temsilciliðin ilke ve politikalarý kendi
yönetici kadrosunun kararlarý doðrultusunda belirlenmekte olup, temsilcilikler bu kitapta yer alan uygulamalarý
kendi ilke ve politikalarý paralelinde yürütmektedir.
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GÝRÝÞ

Akran eðitimi elkitaplarý dünya çapýnda pek çok ülkede basýlmaktadýr. Bu kitaplar genel
olarak, akran eðitimcilerin eðitimleri konusunda rehberlik etmeyi ya da akran eðitimi projelerinde genç insanlar ile birlikte yürütülebilecek etkinlikler için çeþitli fikirler sunmayý
amaçlamaktadýr.
Bu rehber kitap özellikle akran eðitimcilerin eðitimi üzerine odaklanmakta ve beraberinde
bir eðitim programý örneði sunmaktadýr. Bu örnek program, Doðu Avrupa ve Orta Asya'da BM
temsilcilikleri tarafýndan ortaklaþa düzenlenen bölgesel eðitim çalýþtaylarýndan edinilen deneyimlere dayanmaktadýr.
Bu kitabýn, akran eðitimi alanýnda yeni eðitimciler yetiþtiren rehber eðitimciler tarafýndan
kullanýmý amaçlanmýþtýr, ancak eðitim programýnda yer alan çoðu uygulama 16 yaþ ve üstündeki akran eðitimcilerin eðitimi için de kullanýlabilir. Yine bazý uygulamalar, akran eðitimcilerin görev aldýklarý ve hedef kitlesi 14-20 yaþ arasýnda gençler olan saha çalýþmalarýnda kullanmak için uygun olabilir.
Kitapta sunulan eðitim programý; cinsel saðlýk, üreme saðlýðý, HIV/AIDS ve diðer cinsel
yolla bulaþan hastalýklardan korunma ve madde baðýmlýlýðý ana temalarý çerçevesinde oluþturulmuþ, saðlýk eðitiminde toplumsal cinsiyet ve kültürel duyarlýlýk konularýna özel önem verilmiþtir. Önerilen eðitim teknikleri ve rehber bilgiler, deðiþik alanlardaki akran eðitimi etkinliklerine de kolaylýkla uygulanabilir.
Bu eðitim programýnýn, yukarýda bahsedilen ana temalarýn olasý tüm çeþitlemelerini kapsadýðý düþünülmemelidir. HIV/AIDS hakkýnda temel bilgiler ek 4'te; bu ve baþka konularda
yararlý olabilecek bilgileri içeren yayýn ve internet sitelerinin detaylarý ek 1'de bir kaynak listesi þeklinde sunulmuþtur.
Bu rehber kitabýn; uygulamalý bir eðitim programýnýn yerini tutamayacaðýný, ancak eðitim
çalýþtaylarý için önemli bir destek aracý olacaðýný vurgulamak gerekir.
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Kitap 3 bölümden oluþmaktadýr:
• 1.BÖLÜM: AKRAN EÐÝTÝMÝNDE TEORÝDEN UYGULAMAYA
Akran eðitiminin anlamýný açýklamanýn yanýsýra farklý davranýþ deðiþikliði teori ve modelleri çerçevesinde akran eðitiminin önemi gözden geçirilmektedir.
• 2.BÖLÜM: EÐÝTÝMCÝ EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN REHBER BÝLGÝLER
6 günlük eðitimci eðitimi çalýþtayý için önerilen programýn ana hatlarý çizilmektedir.
Program, her konu baþlýðý için uygun eðitim uygulamalarý ve notlarýný içermektedir.
Uygulamalar, ileride kolaylýkla uygulanabilmeleri açýsýndan detaylý olarak açýklanmaktadýr.

• 3.BÖLÜM: HIV/AIDS KONULU AKRAN EÐÝTÝMÝ ÖRNEÐÝ
Bu bölümde, sahada uygulanabilecek bir akran eðitimi etkinliði için örnek sunulmakta, bir
grup ergene uygulanabilecek 3-4 saat süreli HIV/AIDS eðitiminin detaylarý açýklanmaktadýr.

• Ek bölümler, akran eðitimi konusunda bir kaynak listesini açýklamalý olarak içermektedir. Bu geniþ kaynak listesi kapsamýnda; akran eðitimi konusunda rehber kitaplar, araþtýrmalar, akran eðitimi elkitaplarý, gençlerin saðlýðýnýn korunmasý ile ilgili programlar, akran
eðitimi dergileri ve yararlý internet siteleri yer almaktadýr. Ek bölümlerde ayrýca, eðitim öncesi-sonrasý soru formu örnekleri, eðitimcilerin eðitim becerilerinin deðerlendirilmesi için kullanýlan soru formu örneði, HIV/AIDS ve kötüye kullanýlan maddeler hakkýnda temel bilgiler
ve diðer eðitim uygulamalarýnýn örnekleri bulunmaktadýr.
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AKRAN EÐÝTÝMÝ NEDÝR?

Bu elkitabý çerçevesinde ele alýnan akran eðitimi tanýmý; "eðitim almýþ ve istekli genç insanlarýn akranlarý (yaþ, çevre ya da ilgi alanlarý yönünden benzer genç insanlar) ile birlikte
gerçekleþtirdikleri, gençlerin bilgi, tutum, inanç ve beceri yönünden geliþmesi ve kendi saðlýklarýný koruma bilincini kazanmalarýný amaçlayan, resmi olmayan ya da programlanmýþ
eðitimsel etkinlikler" olarak yapýlabilir.
Akran eðitimi küçük gruplarla ya da bireysel iletiþim yoluyla; okullar, üniversiteler, kulüpler, dini mekanlar, iþyerleri, sokaklar ya da sýðýnaklar gibi gençlerin bulunabileceði pek çok
farklý mekanda gerçekleþtirilebilir.
Akran eðitimi etkinliklerine örnek olarak:
o Ortaöðretim öðrencileri ile bilgi yarýþmasý, rol-oyun ya da hikayeler gibi etkileþimli yöntemler kullanarak gerçekleþtirilen programlar
o Gençlik kulübünde sahnelenen tiyatro oyunu ve sonrasýnda yer alan grup tartýþmasý
o Bar, disko gibi eðlence yerlerinde genç insanlar ile, saðlýklarýný tehlikeye atabilecek riskli
davranýþlar ve bu konularda bilgi/yardým alabilecekleri yerler hakkýnda yapýlan
sohbetler...sayýlabilir.
Akran eðitimi farklý amaçlar doðrultusunda, farklý yaþ ya da çevrelerden gruplar için kullanýlabilir.
Günümüzde akran eðitimi dünya çapýnda, HIV/AIDS ile savaþ ve üreme saðlýðý programlarýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.

KELÝMENÝN ANLAMI
Akran; ayný sosyal gruba dahil insanlar için kullanýlan bir kelimedir. Bahsi
geçen sosyal grup yaþ, cinsiyet, cinsel yönelim, meslek, sosyo-ekonomik ve/ya saðlýk
durumu gibi ortak özellikleri temel alabilir.
Eðitim kelimesi ise; bir öðrenme süreci sonrasýnda bilgi, tutum, inanç ya da
davranýþ yönünden geliþimi tarif etmek amacýyla kullanýlmaktadýr.
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NEDEN AKRAN EÐÝTÝMÝ ?

Genç bir insanýn davranýþlarý üzerinde akran grubunun büyük etkisi bulunmaktadýr ve bu
durum hem riskli hem de güvenli davranýþlar için geçerlidir. Akran eðitimi, davranýþlar üzerine akran etkisini olumlu yönde kullanmayý amaçlamaktadýr.
Akran eðitimcilerinin, hedef gruplarýnýn gözünde kazandýklarý takdire deðer konum, akran
eðitiminin temelinde yatan önemli bir husustur. Akran eðitiminde etkin rol alan genç insanlar;
eðitimci ve dinleyici ortak geçmiþe ya da müzik anlayýþý, popüler etkinlikler, dilin kullanýmý,
ailesel temalar ve toplumsal roller (öðrencilik, takým arkadaþlýðý vb.) bakýmýndan ortak ilgi
alanlarýna sahip olduðunda bilgi geçiþinin daha kolay olduðu gerçeðini vurgulamaktadýrlar.
Genç akran eðitimcilerin, nasýl davranýlmasý gerektiði konusunda vaaz veren yetkili ya da
yargýlayýcý konumunda görülme ihtimalleri daha düþüktür. Akran eðitimci daha ziyade, genç
olmanýn anlamýný ve zorluklarýný bilen, bazý konularda daha bilgili ve dolayýsýyla tavsiyelerde
bulunan bir arkadaþ olarak algýlanmaktadýr.
Genç insanlarýn özellikle hassas ya da kültürel olarak tabu sayýlan konularda önemli bilgilerin çoðunu akranlarýndan almasý þaþýrtýcý deðildir.
Akran eðitimi genç insanlarýn kendilerini ilgilendiren konularda etkinliklere katýlmalarý ve
saðlýklarýný koruyabilmek için gerekli bilgi ve hizmetlere ulaþabilmeleri için fýrsatlar yaratýr.
Bu yöntem ayný zamanda genç insanlara yetki vermek için önemli bir yol olarak görülmektedir.
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Bir akran eðitimi programý yürütürken amaç; belirlenen hedef grup için önerilen bir
davranýþ biçimini yerleþtirmek ya da riskli bir davranýþ biçimini ortadan kaldýrmaktýr. Bu
baðlamda en önemli soru, insanlarýn yeni davranýþ biçimlerini neden ve nasýl benimsediðidir.
Saðlýk psikolojisi, saðlýk eðitimi ve halk saðlýðý alanlarý, bu soruyu açýklamaya yönelik bazý
davranýþ teorilerini ortaya koymaktadýrlar. Bu teorilerinin farkýnda olmak, akran eðitiminin
neden etkin ve faydalý bir yöntem olduðunu anlamak açýsýndan önemlidir. Bu teoriler ayrýca,
akran eðitimi programlarýnýn planlanmasý konusunda da yardýmcý olabilmektedir.
Aþaðýda sýralanan davranýþ deðiþikliði teori ve modelleri, akran eðitimi açýsýndan özel önem
taþýmaktadýr.
NEDENE DAYALI DAVRANIÞ TEORÝSÝ
Bu teoriye göre bir kiþinin önerilen bir davranýþ biçimini benimsemesi þu etkenlere baðlýdýr:
o Kiþinin söz konusu davranýþ biçimine karþý tutumu ve bu davranýþýn sonuçlarý hakkýndaki
inancý. Örneðin; Gebelikten korunma yöntemlerini kullanmanýn kendisi için yararlý olduðunu
düþünen genç bir kadýn, bu yöntemleri kullanmak konusunda olumlu bir tutum takýnacaktýr.
o Kiþinin konu hakkýndaki öznel (kiþisel) görüþü ve içinde bulunduðu topluma göre olan
kaideler, baþka bireylerin kiþinin söz konusu davranýþý hakkýndaki düþünceleri ve kiþi için
önemli olan bireylerin bu davranýþý onaylayýp onaylamadýðý.

AKRAN EÐÝTÝMÝ ÇERÇEVESÝNDE…
…bu kavram þu açýlardan geçerli olmaktadýr;
o Genç insanlarýn tutumlarý, akranlarýnýn düþünce ve davranýþlarýný nasýl
algýladýklarý ile doðrudan iliþkilidir.
o Saygý duyduklarý akran eðitimcilerinin beklentileri, genç insanlarý önemli
ölçüde istenen davranýþlara sevk edebilir.
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SOSYAL ÖÐRENME TEORÝSÝ / SOSYAL BÝLÝÞSEL TEORÝ
Bu teorinin temelleri, Psikolog Albert Bandura'nýn çalýþmalarýna dayanmaktadýr. Bandura,
insanlarýn aþaðýdaki þekillerde öðrendiklerini öne sürmüþtür:
• Kiþinin kendisini bir tuttuðu insanlarý gözlemesi ve örnek almasý ile dolaylý yoldan
(örneðin genç insanlarýn akranlarýnýn davranýþlarýný gözlemesi ve örnek almasý); ve
• Belirli bir davranýþ biçimi için gerekli becerilerin kazandýrýlmasýna yönelik eðitim yoluyla.
Bu durum, söz konusu davranýþýn uygulanmasý sýrasýnda çýkabilecek engelleri aþma
becerisini de içermektedir ve kiþisel yeterlilik olarak adlandýrýlabilir. Örneðin; doðru kondom
kullanýmýný anlatmanýn yanýnda uygulama yoluyla pekiþtirmek, eðitim alan kiþinin cinsel eþi
ile korunma yöntemlerini konuþurken özgüvenini arttýran önemli bir etkinliktir.

AKRAN EÐÝTÝMÝ ÇERÇEVESÝNDE…
…bu teori, etkileþimli deneysel öðrenme yöntemlerinin önemini göstermektedir
ve akran eðitimciler, gençler için önemli örnek teþkil edebilirler.

YENÝLÝKLERÝN YAYGINLAÞTIRILMASI TEORÝSÝ
Bu teori, davranýþ deðiþikliði konusunda sosyal etkinin önemli rolü olduðunu öne sürmektedir ve bir toplumdaki görüþ liderlerinin davranýþ deðiþikliði konusundaki rolü bu teorinin
temelini oluþturmaktadýr.
Lider kiþilerin grup normlarý ya da gelenekleri üzerindeki etkisi, genellikle kiþiler arasý etkileþim ve tartýþmalar sonucu görülmektedir.

AKRAN EÐÝTÝMÝ ÇERÇEVESÝNDE…
…bu teoriye göre akran eðitimcilerin, hedef kitle için güvenilir görüþ liderleri
arasýndan seçilmesi gerekmektedir. Görüþ liderlerinin eðitimci olarak rolü özellikle, planlý etkinlikler yoluyla ulaþýlmasý zor, ancak günlük sosyal iletiþim ile ulaþýlabilecek hedef kitleler için önemli olmaktadýr.

20

AKRAN EÐÝTÝMÝ ÝÇÝN TEORÝK ALTYAPI

KATILIMLI EÐÝTÝM TEORÝSÝ
Bu teoriye göre davranýþ deðiþikliðinin anahtarý, davranýþ ile ilgili sorundan etkilenen kiþilerin güçlendirilmesi ve etkinliklere tam katýlýmýnýn saðlanmasýdýr
AKRAN EÐÝTÝMÝ ÇERÇEVESÝNDE…
…bu teorinin önemi açýktýr: Akran eðitimini savunan pek çok kiþiye göre bir
akran eðitimi programýnýn baþarýlý olabilmesi için, akranlarýn kendileri hakkýnda
düzlemsel alanda konuþabilmeleri ve bir eylem planý oluþturmalarý gerekmektedir.

SAÐLIK ÝNANCI MODELÝ
Saðlýk Ýnancý Modeli 1950'li yýllarýn baþýnda; Godfrey Hochbaum, Stephen Kegels ve Irwin
Rosenstock isimli sosyal psikologlar tarafýndan geliþtirilmiþtir. Bu model özellikle kiþiler
tarafýndan algýlanan duyarlýlýk, algýlanan engeller ve algýlanan faydalar açýsýndan saðlýk
davranýþlarýnýn belirlenmesi ve açýklanmasý için kullanýlmýþtýr.
Bu modele göre; kiþinin bir hastalýðý engelleme ya da iyi olma isteði varsa ve kiþi, belirli bir
davranýþýn söz konusu hastalýðý önleyeceðine inanýyorsa, o davranýþa karþý olumlu tutum takýnacaktýr.
Bu davranýþ deðiþikliði modeli ne yazýk ki alýþkanlýklar, tutumlar ve duygular gibi etkenleri
yeteri kadar göz önüne almamaktadýr, bu nedenle akran eðitimi çalýþmalarý açýsýndan faydalý
bir model olmasýna raðmen kültür, sosyal etki, sosyo-ekonomik durum, kiþisel deneyimler gibi
davranýþ üzerinde etkili diðer faktörlerin de üzerinde durulmalýdýr.
AKRAN EÐÝTÝMÝ ÇERÇEVESÝNDE…
…saðlýk inancý modelinin en geçerli kavramlarý; önerilen davranýþ için kiþi
tarafýndan algýlanan engeller ya da davranýþýn maddi ve manevi bedelleridir. Bu
baðlamda akran eðitimci; yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, teþvik ve destek yoluyla
belirli bir davranýþ için akranlarý tarafýndan algýlanan engelleri azaltabilir.
Örneðin; genç insanlarýn, gizlilik esasýna saygý gösterilmediðini düþündükleri için
yerel saðlýk merkezinden yararlanmadýklarý bir durumda akran eðitimci, gençlik
dostu hizmetler konusunda akranlarýný bilgilendirerek, doðru saðlýk hizmetine
ulaþýlmasý önündeki engelin aþýlmasýna yardýmcý olabilir.
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BMDK MODELÝ: BÝLGÝ, MOTÝVASYON, DAVRANIÞ BECERÝLERÝ VE KAYNAKLAR
BMDK modeli saðlýkla ilgili davranýþlarý açýk ve detaylý bir biçimde göstermekte ve deðiþik
kültürlere uygulanabilirlik açýsýndan bu rehberin büyük bir bölümü için temel oluþturmaktadýr.
Bu model özellikle riskli davranýþlarýn belirlenebilmesi için kullanýlan bilgi (ne?), motivasyon
(neden?), davranýþ becerileri (nasýl?) ve kaynaklar (nerede?) üzerine odaklanmaktadýr.
Örneðin; doðru kondom kullanýmýnýn HIV geçiþini engellediðini bilen genç bir insan, kondom
kullanýmý konusunda istekli ve kondomun doðru kullanýmý konusunda bilgi sahibi olmasýna
raðmen kondom bulmakta ya da almakta sorun yaþýyor olabilir.
Bu örnek, "Kaynaklar" kavramýnýn bu modele eklenme nedenini açýklamaktadýr.

AKRAN EÐÝTÝMÝ ÇERÇEVESÝNDE…
…BMDK modeline ait dört kavramýn hepsini içermeyen bir program, riskli
davranýþlarýn azaltýlmasý ve saðlýklý yaþam tarzlarýnýn benimsenmesi için gerekli
öðelerden genellikle yoksun kalmaktadýr.
Örneðin gençlere yönelik bir program gebelikten korunma yöntemlerini kullanmanýn gerekliliðini açýklýyor ve yöntemler hakkýnda bilgi veriyor, ancak yöntemlerin doðru kullanýmý konusunda uygulama içermiyor olabilir. Bu durumda katýlýmcýlar ne yapmalarý gerektiði konusunda bilgi sahibi olurken, yöntemleri nasýl uygulayacaklarý konusunda yetersiz donanýma sahip olacaklardýr. Benzer þekilde,
saðlýklý davranýþlar konusunda katýlýmcýlara bilgi ve uygulama olanaðý veren,
ancak bu davranýþ biçimlerinin tercih edilmesi için yeterli duygusal ve entellektüel
nedenleri sunmayan ve dolayýsýyla istenilen sonucun alýnamayacaðý programlar da
olabilir. "Kaynaklar", "Bilgi"nin bir alt baþlýðý sayýlabilmesine raðmen, akran
eðitimleri dýþýnda genç insanlarý, uygun kaynak ve hizmetlere nasýl ulaþacaklarý
konusunda bilgilendirmek önemlidir. Gençlik dostu klinikler, danýþmanlýk hizmetleri, HIV / CYBÝ (cinsel yolla bulaþan infeksiyonlar) ve gebelik testi / takibi ile ilgili
programlar ve malzemeler (kondom, diðer koruyucu malzemeler) kaynaklara
örnek olarak verilebilir.
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Eðitimci eðitimi ya da akran eðitimi sýrasýnda teorik bilgiyi uygulamaya dönüþtürürken yöntemsel bazý temel bilgiler göz önünde bulundurulmalýdýr. En önemlileri arasýnda; deneyim ve
gözleme dayalý öðrenme (deneysel öðrenme), katýlýmlý yöntemler ve dramanýn kullanýmý sayýlabilir.
DENEYSEL ÖÐRENME
Eski bir deyiþ vardýr; "Bana anlatýrsan...unuturum, bana gösterirsen...hatýrlarým, beni de
katarsan...anlarým."
Bir eðitime, katýlýmcýlarýn kendi deneyimlerini de paylaþacaklarý þekilde aktif katýlýmlarýný
saðlamak önemlidir. Bu tür deneysel öðrenmeler anýnda geribildirim saðlayarak, katýlýmcýlara
becerilerini geliþtirme imkaný tanýr. Bu yolla, akran eðitimi etkinliklerinde bulunmadan önce
pek çok eðitim uygulamasý ve yöntemini deneyerek tanýma þansý da yakalanmýþ olmaktadýr.
Bu kitapta sunulan eðitimci eðitimi örneði, katýlýmlý yöntemleri içeren deneysel öðrenme
modelini temel almaktadýr. Bu modelin 4 öðesi; doðrudan deneyim (öðrencilerin bir deneyim
yarattýklarý etkinlik biçimi), deneyim üzerine yansýtma, genelleme (çýkarýlan dersler) ve öðrenilenleri uygulama þeklinde sýralanabilir. Bu dört öðe, bir sonraki sayfada özetlenmiþtir
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DOÐRUDAN DENEYÝM
(EÐÝTÝMCÝ ETKÝNLÝÐÝ / UYGULAMAYI TANITIR VE DETAYLI OLARAK AÇIKLAR)
KATILIMCILAR:
• BEYÝN FIRTINASI
• ROL-OYUN VE HÝKAYE
ANLATIMI
• KÜÇÜK GRUP
TARTIÞMASI
• VAKA ÇALIÞMASI
• OYUN VE RESÝM ÇÝZME
GÝBÝ ETKÝNLÝKLERE
KATILIRLAR.

UYGULAMA
ÝLERÝ BASAMAKLAR
(EÐÝTÝMCÝ ÖNERÝLER
SUNAR)
KATILIMCILAR:
• BÝLGÝ / BECERÝLERÝ
KENDÝ YAÞAMLARINDA
NASIL KULLANABÝLECEKLERÝ
• BÝLGÝ / BECERÝLERÝ
KULLANARAK GÜÇLÜKLERÝ
AÞMA YOLLARI
• BÝLGÝ / BECERÝLERÝN
KULLANIMININ TAKÝBÝ
ÜZERÝNE TARTIÞIRLAR.

YANSITMA
DÜÞÜNCELER / DUYGULAR
(EÐÝTÝMCÝ TARTIÞMAYI
YÖNETÝR)
KATILIMCILAR:
• SORULARI YANITLARLAR
• UYGULAMA HAKKINDA
FÝKÝRLERÝNÝ PAYLAÞIRLAR
• ANA SONUÇLARI
BELÝRLERLER

GENELLEME
ÇIKARILAN DERSLER
(EÐÝTÝMCÝ BÝLGÝ VERÝR;
BENZERLÝKLERÝ VE
FARKLILIKLARI GÖSTERÝR;
ÖZETLER)
KATILIMCILAR:
• KENDÝ SONUÇLARINI
SUNAR VE
• GENEL SONUÇLARA VARMAYA ÇALIÞIRLAR.

24

TEORÝK BÝLGÝYÝ UYGULAMAYA DÖNÜÞTÜRMEK

ROL-OYUN (CANLANDIRMA) KULLANIMI
Akran eðitimi; beyin fýrtýnasý, küçük grup tartýþmasý, vaka çalýþmasý, küçük yarýþmalar gibi
pek çok katýlýmlý yöntem içerir. Çok sýk kullanýlan bir diðer yöntem ise rol-oyundur. Ýyi yapýlandýrýlmýþ ve inandýrýcý bir rol-oyun, saðlýk eðitimi programlarýnda bazý önemli hedeflere ulaþmak konusunda oldukça yardýmcý bir yöntemdir.
Rol-oyun:
• bilgi saðlar: Rol-oyun, mizah ve gerçek yaþamý yansýtan dramalar yoluyla bilgi aktarmak
için tercih edilebilecek bir yöntemdir. Bu yöntem eðitimcilere, insanlar arasýnda yayýlan yanlýþ inançlarý gösterebilme ve bu inançlarý yýkabilme olanaðý tanýr. Rol-oyunda katýlýmcýlar,
gerçek hayatta konuþmaktan rahatsýzlýk duyduklarý sorunlarý daha rahat tartýþabilmektedirler.
• harekete geçirir: Rol-oyun, yanlýþ alýnan kararlar ve riskli davranýþlar sonucunda
karþýlaþýlan yaþam güçlükleri ve içinden çýkýlmasý zor psikososyal durumlarý etkin olarak yansýtabilir. Örneðin istenmeyen bir gebelik ya da HIV/AIDS de dahil cinsel yolla bulaþan infeksiyonlar için pozitif test sonucu gibi yaþam gerçekleri ortaya konulabilir ya da sevilen bir yakýna acý bir haber vermenin güçlükleri gösterilebilir. Ýyi yapýlandýrýlmýþ rol-oyunlar seyircilerin
duygu ve düþüncelerini derinden etkileyerek, belli konularda tutumlarýný gözden geçirmelerini
saðlayabilmektedir.
• beceri kazandýrýr: Rol-oyunlar davranýþ biçimlerini etkileyebilme gücüne sahiptir. Bu yöntemle uzlaþabilme, reddedebilme, karar verebilme gibi becerilerin yanýnda, doðru kondom kullanýmý gibi pratik deneyimler de kazandýrýlabilir.
• kaynaklara ulaþým için köprü kurar: Rol-oyunlar belirli bir toplum içinde varolan
hizmetler ve bu hizmetlerin özellikleri (genç insanlara yönelik olup olmadýklarý, gizlilik kurallarýna uyulup uyulmadýðý vs.) konusunda katýlýmcýlarý bilgilendirebilmektedir.
Tüm bu nedenlerle, akran eðitimlerinde rol-oyun yöntemi için yeterli süre ayrýlmalý ve akran
eðitimciler rol yapma becerileri konusunda eðitilmelidirler.
Rol-oyun teknikleri konusunda detaylý bilgi için 2.Bölüme bakýnýz.
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AKRAN EÐÝTÝMÝ ; GENÇ-ERÝÞKÝN ORTAKLIÐI

Akran eðitimi, genç-eriþkin ortaklýðýnýn bir örneði olarak görülmelidir: Kaliteli bir akran
eðitimi aslýnda, programýn amaçlarýna ulaþabilmesi için gençlerin ve eriþkinlerin birlikte
çalýþabilmesi anlamýna gelir.
Genç-eriþkin ortaklýklarý; gençlerin kendilerine yönelik programlara etkin olarak katýlma ve
kendilerini etkileyen politikalar konusunda söz sahibi olma haklarýndan ileri gelmektedir.
Ayrýca, gençlerin saðlýk eðitimi konusunda geliþtirilen baþarýlý programlar; hedef kitlenin programýn oluþum aþamasýna katýlýmýnýn, programýn etkinliði ve sürekliliði açýsýndan çok önemli
olduðunu göstermiþtir. Bu yolla oluþturulan programlarda, hedef kitlenin özel ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verilebilmekte ve kullanýlan yaklaþým yöntemleri daha ilginç ve çekici olmaktadýr.
Tüm bu nedenlerle, gençlere yönelik bir akran eðitimi projesi geliþtirirken ve uygularken
etkin bir genç-eriþkin ortaklýðý kurmak, programýn genel baþarýsý için özel önem taþýmaktadýr.
Etkin bir genç-eriþkin ortaklýðýnýn ana öðeleri; 2.Bölümde detaylý olarak belirtilmiþtir.
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AKRAN EÐÝTÝMÝ ; BULMACANIN BÝR PARÇASI

Akran eðitimi; genç insanlarýn, HIV/AIDS de dahil olmak üzere cinsel yolla bulaþan infeksiyonlardan korunma yoluyla cinsel saðlýðý ve üreme saðlýðýný koruma, madde kullanýmýný
engelleme ve diðer saðlýk konularýný içeren büyük bir bulmacanýn bir parçasý olarak
düþünülebilir. Akran eðitimi programlarý, saðlýk hizmeti veren merkezler ve diðer kurumlarý
da içine alacak biçimde geniþ bir çerçevede ele alýnmalýdýr. Ýyi tasarlanmýþ akran eðitimi programlarý; deðiþik kurum ve kuruluþlarýn birbirlerini tamamlayacaklarý, gerektiðinde birlikte
çalýþabilecekleri ya da birbirlerini önerebilecekleri þekilde kurumlar arasý baðlantýlar saðlar.
Bu sebeple akran eðitimi, toplumun tümünü içine alacak bir çaba ve yaklaþýmýn parçasý
olmalýdýr. Örneðin; okul öðretmenleri tarafýndan verilen saðlýk eðitimi, kondom kullanýmýna
yönelik basýn-yayýn kampanyalarý, kliniklerde saðlýk çalýþanlarýnýn hizmetleri ya da sosyal
hizmet uzmanlarýnýn okul dýþý gençlere ulaþma çabalarý sýrasýnda akran eðitimi yardýmcý /
tamamlayýcý bir yaklaþým yöntemi olarak kullanýlabilir.

1 Zielony, R. and Lewis, T. 1993 personal communication. Adaptation of the IMB Model. Fisher, J.D. and
Fisher, W.A. ’Changing AIDS Risk Behavior’, Psychological Bulletin, 11, 455-474, 1992.
2 de Bruyn, M. Gender or sex: who cares? Notes for training of trainers. Chapel Hill, Ipas, 2002.
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GÝRÝÞ

Bu bölümde yaklaþýk olarak 25 katýlýmcýya yönelik hazýrlanmýþ, altý günlük eðitimci eðitimi çalýþtayý örneði sunulmaktadýr.
Önerilen program; Doðu Avrupa ve Orta Asya'da, BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi-"Genç
Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu tarafýndan
yürütülen bir seri bölgesel eðitim çalýþtayýndan edinilen deneyimlere dayanarak hazýrlanmýþtýr.
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EÐÝTÝMCÝ EÐÝTÝMÝ PROGRAMININ KULLANIMI

Bu kitapta sunulan eðitimci eðitimi programý, katýlýmcýlarýn akran eðitimci eðitimlerinde
de kullanabilecekleri çeþitli eðitim uygulamalarýný içermektedir. Önerilen uygulamalar, hedef
kitle olan genç insanlara yönelik saha çalýþmalarýnda da kullanýlabilir, ancak programda yer
alan diðer uygulamalar akran eðitiminin tüm seviyeleri için uygun olmayabilir ve sadece
eriþkin eðitimcilerin eðitimi için kullanýlmalýdýr. Kitapta yer alan uygulamalarýn açýklamalarý,
uygun hedef kitle bilgilerini de içermektedir.
Program kapsamýnda açýklanan çoðu konu ve yöntemin yanýnda eðitim notlarýna yer verilmiþtir. Bu notlar; belli konularýn neden önemli olduðunu ya da kullanýlan yöntemlerin akran
eðitimi hedeflerine ulaþmada nasýl katký saðladýðýný anlamaya yardýmcý bilgiler içermektedir.
Eðitim programýnýn sunduðu bilgi ve becerilere ek olarak diðer katýlýmcýlar ile
sosyalleþmek, eðitim deneyiminin önemli bir parçasýdýr. Akþam saatlerinde katýlýmcýlara; birlikte yemek yiyebilecekleri, deneyimlerini, kültürlerini ve deðiþik becerilerini paylaþabilecekleri, oyun oynayýp, þarký söyleyebilecekleri olanaklar saðlanmaya çalýþýlmalýdýr. Bu tür bir
iletiþim olanaðý saðlanmasý, katýlýmcýlar için önemli bir baðlanma deneyimi olacaktýr. 6 günlük bir eðitim programýnýn yarým gününü bir grup gezisine ayýrmak, katýlýmcýlara eðitimin
yapýldýðý mekanýn dýþýnda bir iletiþim imkaný verdiðinden iyi bir fikirdir.
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EÐÝTÝMCÝ EÐÝTÝMÝ ÇALIÞTAYININ ANA UNSURLARI

Ýdeal bir eðitimci eðitimi programý modeli bulunmamaktadýr, ancak aþaðýda sýralanan ana
öðeler göz önüne alýnmalýdýr:
• Akran eðitiminin yararlarý ve karþýlaþýlan engeller de dahil olmak üzere akran eðitiminin
temel mantýðýný belirlemek.
Ýleride akran eðitimci yetiþtirecek olan eðitimcilerin akran eðitimine aþina olmalarý beklenirse de, eðitim öncesinde bu yaklaþým kavramý gerek olumlu yönleri gerekse karþýlaþýlabilecek olumsuzluklar yönünden etraflýca deðerlendirilmelidir.
• Beceriye dayalý saðlýk eðitimi ve davranýþ deðiþikliði yöntemleri konusunda temel bilgilerin saðlanmasý. Akran eðitimi bilgi paylaþýmýnýn ötesinde davranýþ deðiþikliðini hedeflemektedir. Etkin bir akran eðitimi programýnýn tüm unsurlarýný içeren bir eðitim verilebilmesi için
beceriye dayalý saðlýk eðitiminin, davranýþ deðiþikliði yöntemlerinin ve bunlarýn akran eðitimi
ile baðlantýlarýnýn öðrenilmesi gerekmektedir.
• Program içeriði hakkýnda temel bilgilerin saðlanmasý. Akran eðitimci yetiþtirecek olan
eðitimciler; program kapsamýndaki saðlýk konularý hakkýnda temel bilgilere sahip olmalý ve
akran eðitimcilerin eðitimi ya da saha çalýþmalarýnda rehberlikleri sýrasýnda karþýlaþabilecekleri program içeriði ile ilgili sorulara yeterli yanýtlarý verebilmelidirler.
• Toplumsal cinsiyet temelli deðer ve hükümler de dahil söz konusu tüm saðlýk konularý
hakkýnda kiþisel deðerlerin belirlenmesi. Akran eðitimci yetiþtirecek olan eðitimcilerin önce
kendi deðerlerinin farkýnda olmalarý gerekir ki akran eðitimcilere de kendi deðerlerini anlamalarý konusunda yardýmcý olabilsinler. Kiþisel olarak kendinin farkýnda olma sürecini yaþamamýþ olan eðitimcilerin, eðitim verdikleri grubu yönlendirmeleri de zor olacaktýr.
• Rol-oyun vb. eðitim yöntemleri konusunda beceri geliþimi. Beceri geliþtirme, akran eðitiminin ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ýyi bir akran eðitimi programýnýn, beceri geliþimi açýsýndan roloyun yöntemini içermesi beklenir, ancak iyi yapýlandýrýlmýþ ve inandýrýcý rol-oyunlar belli bir
eðitimi gerektirmektedir.
• Ýletiþim ve grup çalýþmasý becerileri konusunda eðitim. Bir eðitim programý yürütmek ve
bir grup katýlýmcý ile etkileþim içinde çalýþmak, iletiþim yöntemleri konusunda bilgili olmayý
gerektirir. En iyi eðitim biçimi örneklere dayalý eðitim olduðundan, geleceðin eðitimcileri olacak katýlýmcýlarýn iletiþim tekniklerini ve grup çalýþmalarýný örnek almalarý beklenir.
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• Akran eðitimi programlarýnýn planlanmasý, yürütülmesi ve deðerlendirilmesi için temel
bilgilerin saðlanmasý. Bir akran eðitimi programýnýn planlanmasý ve yürütülmesi sadece proje
yürütücüsünün sorumluluðu olarak algýlanmamalýdýr. Eðitimci eðiticileri ve akran eðitimciler
de dahil projede görev alan her birey; proje ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi, izleme ve deðerlendirme konularýnda temel bilgilere sahip olmalýdýr. Eðitimci eðiticileri ayrýca, akran eðitimcilerin seçimi, rehberliði ve desteklenmesi konularýnda bilgiye ihtiyaç duyarlar.
• Risk altýndaki genç insanlara ulaþmak için stratejilerin belirlenmesi. Akran eðitimi;
kolaylýkla ulaþýlabilir gençler için eðitim amaçlý kullanýlabileceði gibi belirli bir konuda risk
altýnda bulunan ve ulaþýlmasý güç gençlere ulaþma yöntemi olarak da kullanýlabilir.
Eðitimcilerin; aday akran eðitimcileri, risk altýndaki gruplarýn ihtiyaçlarý ve bu gruplarla
çalýþma yöntemleri konusunda bilgilendirmeleri gerekmektedir.
• Akran eðitimi kaynaklarýna yönlendirme. Eðitimciler; akran eðitimi konusunda bilgilerini tamamlayacak akran eðitimci eðitimine yönelik rehberler, akran eðitimi veya davranýþ
deðiþikliði konusunda kitaplar ya da üreme saðlýðý, HIV/AIDS ve diðer cinsel yolla bulaþan
infeksiyonlar, madde baðýmlýlýðý vb. akran eðitimi konularý ile ilgili kaynaklara aþina olmalý,
eðitimci eðitimi çalýþtaylarýnda bu kaynaklara ulaþým olanaklarýndan bahsetmelidirler.
• Gençlere yönelik saðlýk hizmetlerine yönlendirme. Akran eðitimi programlarý dar bir
çevrede deðil, deðiþik kaynaklarýn yer aldýðý geniþ bir çerçevede tasarlanmalýdýr. Eðitimciler
kendi bölgelerinde varolan bilgi kaynaklarý, eczaneler ya da klinikler gibi yardýmcý hizmetlerden haberdar olmalý ve bu hizmetler konusunda detaylý bilgileri akran eðitimi programý içine
dahil etmeli, bunun yansýra hem akran eðitimcileri hem de içinde bulunduklarý toplumun diðer
bireylerini bu hizmetlere ulaþým konusunda yönlendirebilmelidirler.
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ALTI GÜNLÜK EÐÝTÝMCÝ EÐÝTÝMÝ ÇALIÞTAYI ÖRNEÐÝ

HEDEFLER
Bu kitapta sunulan eðitimci eðitimi çalýþtayýnýn ana hedefi; akran eðitimci yetiþtirecek
eðitimcilerin, bu amaçla eðitim programlarý geliþtirebilme ve yürütebilme kapasitelerini arttýrmaktýr.
Sunulan çalýþtayýn daha alt hedefleri katýlýmcýlarýn:
• Beceriye dayalý saðlýk eðitimi ve ilgili akran eðitimi yöntemlerini kavramalarý;
• HIV/AIDS de dahil cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý konularýnda doðru bilgilere sahip
olmalarý;
• Gençlerin saðlýk eðitimi ile ilgili kiþisel deðer ve tutumlarýnýn farkýnda olmalarý;
• Ýletiþim ve grup çalýþmasý becerilerini geliþtirmeleri;
• Akran eðitimcilerin eðitimi sýrasýnda kullanýlabilecek çeþitli katýlýmlý yöntemleri uygulama becerisi kazanmalarý; ve
• Akran eðitimi programý geliþtirilmesi konusunda temel bilgilere sahip olmalarý þeklinde
sýralanabilir.
BEKLENEN SONUÇ
Akran eðitimcilere yönelik eðitim programý geliþtirip yürütebilecek, donanýmlý ve kendine
güvenen eðitimciler yetiþtirmek.
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ÇALIÞTAY PROGRAMINA BAKIÞ:

1.GÜN

2.GÜN

3.GÜN

Çalýþtay açýlýþý

Isýnma egzersizi

Isýnma egzersizi

Eðitimci ve
katýlýmcýlarýn tanýþmasý

1.gün için geribildirim

2.gün için geribildirim

Isýnma oyunlarý ve takým ruhu
oluþturan uygulamalar

Isýnma oyunlarý ve takým ruhu
oluþturan uygulamalar

Bilgi paylaþýmý yöntemleri

Beceri geliþtirme yöntemleri

Deðer ve tutumlarý belirleme
yöntemleri

Teþvik edici araç ve yöntemler

Eðitim yöntemlerinin
tanýtýmý
Isýnma oyunu ve
canlandýrýcýlara giriþ
Temel kurallarýn belirlenmesi
Katýlýmcýlarýn beklentileri
Bu eðitim haftasýndan
ne beklenmeli?

Rol-oyun
Toplumsal Cinsiyet bilinci ve
duyarlýlýðý

Günün özeti

Günün özeti

Akran eðitimi - teori
ve uygulama
Eðitim programlarýnda
konuya giriþ tekniðinin
kullanýmý
Takým ruhu ve takým içi
güven oluþturan oyun ve
uygulamalara giriþ
Rol-oyunun kullanýmý
Günlük geribildirim
gruplarýnýn seçimi
Günün özeti
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ÇALIÞTAY PROGRAMINA BAKIÞ:

4.GÜN

5.GÜN

6.GÜN

Isýnma egzersizi

Isýnma egzersizi

Isýnma egzersizi

3.gün için geribildirim

4.gün için geribildirim

5.gün için geribildirim

Güven oluþturmak

Katýlýmcýlar tarafýndan
önerilen ýsýnma oyunu

Katýlýmcýlar tarafýndan
önerilen ýsýnma oyunu

Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk
becerileri

Akran eðitimi programlarýnýn
izlenmesi ve deðerlendirilmesi

Akran eðitimcilerin seçimi,
eðitimi ve rehberliði

Gençlerin, programýn
oluþturulma aþamasýna
katýlýmý

Risk altýndaki genç
insanlarla çalýþmak
Günün özeti
Grup gezisi

• Akran eðitimi için farklý
modeller
• Akran eðitimcilerin seçimi
ve rehberliði
• Akran eðitimciler arasý
iç iliþkileri düzenlemek
Danýþmanlýk ve eðitim
Günün özeti
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Geribildirim ve
deðerlendirme
Kapanýþ töreni ve
sertifikalarýn daðýtýlmasý

EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI

1.GÜN
NO.
1

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ

HEDEFLER

Çalýþtay açýlýþý

2

Eðitimci ve katýlýmcýlarýn tanýþmasý

Çalýþtayýn sürekli
deðerlendirilmesine
olanak saðlamak

3

Eðitim öncesi soru formu

Deðerlendirme araçlarýný
tanýtmak

4

Eðitim yöntemlerinin tanýtýmý

Çalýþtay hedeflerini
açýklamak Deneysel öðrenme kavramýný tanýtmak

5

Konu baþlýðý: Isýnma oyunu ve canlandýrýcýlara giriþ
• Alkýþý döndürme
• Top atma-isim oyunu

Katýlýmcýlarýn birbirlerini
tanýmalarýný ve ýsýnma
oyunlarýnýn amacýný anlayarak, kullanýmlarý konusunda deneyim kazanmalarýný saðlamak

6

Konu baþlýðý: Temel kurallarýn belirlenmesi

Çalýþtay süresince uyulmasý beklenen temel kurallar konusunda fikir birliðine varmak Akran eðitimlerinde genellikle uygulanan temel kurallarý gözden geçirmek

7

Katýlýmcýlarýn beklentileri ve kaygýlarý

8

Bu eðitim haftasýndan ne beklenmeli?

9

10

Katýlýmcýlarýn eðitim çalýþtayýndan genel olarak beklentilerini ortaya koymak
Konu baþlýðý: Akran eðitimi - teori ve uygulama
Katýlýmcýlarýn akran eðiti• Akran eðitimi: Nedir? Neden kullanýlmaktadýr?
minin amacý ve doðasýný
• Teori- uygulama
anlamalarýný saðlamak
• Bilgi, motivasyon, davranýþ becerileri ve kaynaklar Katýlýmcýlarý davranýþ deðiþikliði mekanizmalarý ve
bu mekanizmalarýn akran
eðitimindeki yeri konusunda aydýnlatmak
Konu baþlýðý: Eðitim programlarýnda konuya giriþ
tekniðinin kullanýmý
• Saðlýðýmýza ne kadar dikkat ediyoruz?
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EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI
1.GÜN (devamý)
NO.

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ

HEDEFLER

11

Konu baþlýðý: Topluluk önünde konuþabilmek
• Topluluk önünde konuþma becerileri
• 30 saniyelik þöhret

Katýlýmcýlara topluluk
önünde konuþma ve kolaylaþtýrýcýlýk becerilerini tanýmlamak ve uygulama
yapma olanaðý sunmak

12

Konu baþlýðý: Takým ruhu ve takým içi güven
oluþturan oyun ve uygulamalara giriþ
• Hareketli heykeller
• Ýnsan düðümü
• A, ben de oradaydým

Katýlýmcýlarýn, eðitimlerde
takým ruhu oluþturmanýn
önemini kavramalarýný ve
uygun yöntemler konusunda deneyim kazanmalarýný
saðlamak

13

Konu baþlýðý: Rol-oyun kullanýmý
• Rol-oyun devri

Saðlýk eðitimi için büyük
önem taþýyan rol-oyun yöntemini tanýtmak

14

Günlük geribildirim gruplarýnýn seçimi

Bir izleme ve deðerlendirme aracýný tanýtmak

15

Günün özeti

1. ÇALIÞTAY AÇILIÞI
Çalýþtay, ev sahibi kuruluþun üstleneceði kýsa bir açýlýþ konuþmasý ile baþlayabilir. Söz
konusu kuruluþ böylece proje hakkýnda genel olarak bilgi verebilme, katýlýmcýlar da eðitim programý ya da konaklama, yemekler vb. konularda detaylý bilgi edinebilme þansýný yakalamýþ
olurlar.
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EÐÝTÝM NOTU

Açýlýþ bölümü ev sahibi kuruluþun özelliklerine ya da yerel geleneklere göre deðiþiklik
gösterebilir. Bazý açýlýþ törenleri çok geleneksel ya da çok resmi þekilde düzenlenebilir ve
katýlýmcýlarýn bazen ilgilerini çekmeyen konuþmalarý sessizlik içinde ardý ardýna dinlemeleri
gerekir. Bu gibi durumlarda genç insanlar genellikle sýkýlýr ve çalýþtayýn geri kalanýn da ayný
þekilde devam edebileceði endiþesini duymaya baþlarlar. Bu nedenle sözü edilen durumlar
mümkün oldukça engellenmeye çalýþýlmalýdýr. Çalýþtayýn bu ilk bölümünde katýlýmcýlara söz
hakký verilmesi ya da en azýndan kendilerini tanýtmalarýna olanak saðlamak yararlý olacaktýr.
2. EÐÝTÝMCÝ VE KATILIMCILARIN TANIÞMASI
Eðitimciler teker teker kendilerini tanýtmalý, eðitim geçmiþleri hakkýnda kýsaca bilgi vermeli ve katýlýmcý grup ile çalýþma olanaðý bulduklarý için duyduklarý memnuniyeti dile getirmelidirler.

Not: Bu kitapta kullanýlan "eðitimci ekibi" kavramý eðitimciler yanýnda kolaylaþtýrýcýlarý da
kapsamaktadýr.
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1. GÜN

EÐÝTÝM NOTU
Akran eðitimi çalýþtaylarýnda eðitimciler çeþitli roller üstlenirler:
• Uzman: Eðitimciler; bilgi ve becerileri aktarýr, sorularý yanýtlar ( ya da konu ile ilgili
doðru bilgiyi daha sonra ileteceðini belirtir) ve yanlýþ bilgileri ortadan kaldýrmaya çalýþýrlar.
• Sosyalleþtirme aracý: Eðitimciler; katýlýmcýlar ile deðer ve ideallerin paylaþýmý için çaba
harcarlar, örneðin, ergenler ve eriþkinler her iki cinse de eþit davranmalý ve cinsiyet eþitliði
savunuculuðu konusunda sorumluluk almalýdýr.
• Kolaylaþtýrýcý: Eðitimciler, katýlýmcýlarýn deneyimlerine dayanarak kullandýklarý yöntemler ile çalýþtayda sunulan yeni bilgi ve becerilerin daha kolay kazanýlmasýný saðlarlar.
Eðitimciler farklý öðrenme biçimlerini göz önünde bulundurabilirler:
• Konuyu kavramsal olarak öðrenme: örneðin,toplumsal cinsiyet ya da cinsel yönelim nedir?
• Kavram ve gerçek yaþam iliþkisini öðrenme: örneðin,cinsel roller ergenlerde kýz-erkek
iliþkilerini nasýl etkiler?
• Kazanýlan bilgiyi kullanmayý öðrenme: örneðin, ergenler saðlýk risklerini fark etme ve
engelleme konusunda cinsiyet duyarlýlýklarýný nasýl kullanabilirler?
Grup tartýþmalarý, katýlýmlý eðitim programlarýnda çok önemli bir yer tutmaktadýr . Grup
tartýþmalarýný etkili bir biçimde yönetebilmek için kolaylaþtýrýcýlarýn bir takým becerilere sahip
olmalarý gerekir. Kolaylaþtýrýcýlar, farklý tipte katýlýmcýlar ile baþa çýkmayý ve tartýþmalar
esnasýnda karþýlaþýlabilecek istenmeyen durumlarda nasýl davranmalarý gerektiðini bilmelidirler.
Grup tartýþmalarýný yönetme konusunda daha detaylý bilgi için kolaylaþtýrýcýlýk becerileri
bölümüne bakýnýz.(5.gün).
EÐÝTÝMCÝ EKÝBÝNE KÝMLER DAHÝL EDÝLMELÝ?
o Katýlýmcýlar arasýnda sayýsal açýdan cinsiyet eþitliðini destekleyen kadýn ve erkekler.
(Bu, programda cinsiyet duyarlýlýðýný teþvik edici bir unsur olacaktýr.)
o Ekibe, akran eðitimi programýnýn odak konularý ile baðlantýlý olarak alanlarýnda
uzman kiþiler (immunoloji, madde baðýmlýlýðý vb. alanlarda uzmanlar) dahil edilebilir.
o Bir diðer seçenek, akran eðitimi konusunda deneyimli ya da baþka güçlü yönleri olan
genç erkek ve kadýnlarýn eðitimci olarak ekibe dahil edilmesidir.
o Rol-oyun akran eðitiminde önemli bir yere sahip olduðundan, bir drama öðretmeni
ya da oyuncunun ekibe katýlýmý yararlý olabilir. Bunun için bütçe yeterli deðilse, gönüllü
oyuncularýn ya da drama okulu öðrencilerinin bu açýðý kapatmasý mümkündür. Drama
öðretmeni akran eðitimcilere nasýl rol yapýlacaðý ve monologlarýn nasýl canlandýrýlmasý
gerektiði konusunda yardýmcý olacaktýr. Bazý eðitimciler hem saðlýk hem de drama eðitmenliði konusunda donanýmlý olabilirler. Diðer eðitimciler ise oyunculuk eðitimi veren
uzmanlardan faydalanarak bir süre sonra bu eðitimi kendileri vermeye baþlayabilirler.
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3. EÐÝTÝM ÖNCESÝ SORU FORMU
Eðitim öncesi soru formunun amacý; eðitim içeriði ile baðlantýlý olarak katýlýmcýlarýn bilgi,
tutum ve beceriler (algýlanan beceriler) yönünden seviyelerini tespit etmektir.
Kolaylaþtýrýcý, katýlýmcýlarýn sorularý kendi bakýþ açýlarýna göre yanýtlamalarý yönünde
teþvik edici olmalýdýr. Eðitim öncesi soru formunun bir örneði ekler bölümünde bulunabilir.

EÐÝTÝM NOTU
Baþlangýç bilgi, tutum ve beceri ölçümü için kullanýlan soru formu, bir etkinliðin hedef kitleyi oluþturan genç insanlar üzerine etkilerini belirlemeye yarayan deðerlendirme araçlarý ile
benzerlik gösterir. Ýzleme ve deðerlendirme, programlarýn kalite kontrolü ve sürekliliðinin
önemli parçalarýndan biridir. Bu konu çalýþtayýn 6.gününde daha detaylý olarak ele alýnacaktýr.
4. EÐÝTÝM YÖNTEMLERÝNÝN TANITIMI
Eðitimciler 6 gün boyunca sunulacak olan deneysel ve katýlýmlý eðitimi kýsaca açýklamalýdýrlar. Bu sýrada eski bir deyiþi hatýrlatmak yararlý olacaktýr; "Bana anlatýrsan...unuturum, bana gösterirsen...hatýrlarým, beni de katarsan...anlarým." 1.Bölümde açýklandýðý gibi, bu
eðitimin katýlýmý teþvik eden deneysel öðrenme üzerine kurulu olduðu belirtmek gerekir. Bu
bölümde ve ayrýca ekler bölümünde yer verilen þema çoðaltýlarak katýlýmcýlara daðýtýlabilir.
5. KONU BAÞLIÐI Isýnma oyunu ve canlandýrmalara giriþ
Hedefler Katýlýmcýlarýn birbirlerini tanýmalarýný ve ýsýnma oyunlarýnýn amacýný anlayarak
kullanýmlarý konusunda deneyim kazanmalarýný saðlamak.
Eðitimci aþaðýda önerilen ýsýnma oyunlarýndan birini tanýtýr. Bu oyunlardan biri oynandýktan sonra akran eðitimlerinde ýsýnma oyunlarý ve canlandýrmalarýn kullanýmý üzerine bir grup
tartýþmasý baþlatýlýr. Yeterli süre varsa ikinci bir oyun oynanabilir.

KELÝMENÝN ANLAMI
Isýnma oyunlarý; herhangi bir eðitim bölümünün baþýnda katýlýmcýlarýn rahatlamalarý
için kullanýlýrlar.
Canlandýrýcýlar; eðitimin herhangi bir bölümünde katýlýmcýlarýn enerjisini arttýrmak ve
o bölüme motive olmalarýný saðlamak amacýyla kullanýlýrlar.
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EÐÝTÝM NOTU
Eðitimcinin bir grup katýlýmcýya ilk hitabý esnasýnda katýlýmcýlar eðitim için çok istekli
görünmeyebilir.
Eðlenceli ýsýnma oyunlarý kullanýlmasý genellikle grubun rahatlamasýný ve eðitime daha
istekli katýlmasýný saðlar. Akran eðitimlerinin baþýnda kullanýlan ýsýnma oyunlarý katýlýmcýlarýn birbirlerini tanýmalarýna ve böylece yeni insanlarla çalýþmaya baþlamanýn getirebileceði
gerginliði azaltmaya yardýmcý olur. Isýnma oyunlarýnýn her yeni eðitim bölümünün baþýnda kullanýlmasý tavsiye edilmektedir, çünkü bu tür uygulamalar eðitimcilere, birlikte oynayarak
öðrenme ve sonrasýndaki eðitime zemin hazýrlamalarý açýsýndan yardýmcý olmaktadýr. Bazý
gruplar ýsýnmak için esneme-gerinme egzersizleri kullanýrlar. Bu egzersizler grubun enerji ve
motivasyonunun azaldýðýnýn hissedildiði her durumda kullanýlabilir. Katýlýmcýlar iþlenen konu
ile ne kadar ilgili olurlarsa olsunlar bir süre sonra yorulabilir ve uykulu görünebilirler. Isýnma
oyunlarý bu tür durumlarda kýsa bir mola iþlevi görebilir, ortama mizah katabilir ve grup
ruhunu canlandýrabilirler.
ISINMA OYUNLARINI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER
• Isýnma oyunlarýný eðitim sýrasýnda katýlýmcýlar yorgun ya da uykulu göründükleri
zamanlarda ya da farklý etkinlikler arasýnda doðal bir ara vermek amacýyla sýklýkla kullanýnýz.
• Bulunduðunuz ortam ve katýlýmcýlar için uygun oyunlar seçmeye çalýþýnýz. Örneðin
vücudun farklý bölümlerine dokunmayý gerektiren oyunlarý seçerken dikkatli düþünmek
gerekebilir.
• Tüm katýlýmcýlarý kapsayan oyunlarý seçmeye özen gösteriniz ve grubun olasý ihtiyaç
ve kaygýlarýný göz önüne alýnýz. Örneðin, bazý oyunlar özürlü katýlýmcýlarýn oyun dýþýnda
kalmasýna yol açabilir.
• Oyunlar sýrasýnda, özellikle de koþmayý gerektiren oyunlarda katýlýmcýlarýn güvenliðine dikkat ediniz. Bu tür oyunlarda mekanýn yeterince geniþ ve zeminin düzgün
olduðundan emin olunuz.
• Sadece yarýþmayý gerektiren oyunlara deðil, takým ruhunu geliþtiren oyunlara da yer
vermeye çalýþýnýz.
• Oyunlarýn çok uzun sürmemesine, katýlýmcýlar yeterince ýsýndýktan sonra oyuna son
vererek bir sonraki etkinliðe geçmeye özen gösteriniz.
Kaynak: 100 ways to energize groups: games to use in trainings, meetings and the
community,
International HIV/AIDS Alliance, 2002.
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1.UYGULAMA: ALKIÞI DÖNDÜRME
AMAÇ Grubun enerjisini ve takým üyeleri arasýndaki dayanýþmayý arttýrmak.
SÜRE 5 - 10 dk.
MALZEMELER Malzemeye gerek yoktur.
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Herkes bir daire içinde ayakta durur. Alkýþý döndürmek için yanýnýzdaki kiþiyle
göz temasý kurmalý ve onunla ayný anda el çýrpmalýsýnýz. O kiþi de kendi yanýndaki kiþiyle göz
temasý kurar ve el çýrparlar. Belli bir ritim yakalandýktan sonra, lider alkýþýn hýzýný arttýrmak
için hýzlý ya da yavaþ diyebilir.
Giriþ: Eðitimci; "Sol tarafýmdaki kiþinin yüzüne bakacaðým ve onunla göz temasý kuracaðým
ve ayný anda el çýrpmaya çalýþacaðýz. (nasýl yapýldýðýný gösteriniz) Ondan sonra o da dönüp
kendi solundakiyle göz temasý kuracak ve el çýrpacaklar. Alkýþý bütün daire boyunca dolaþtýracaðýz. Þimdi hep birlikte deneyelim ve göz temasý kurup ayný anda el çýrpmayý unutmayalým."
Alkýþ tüm daire boyunca bir kere döndükten sonra þu açýklamayý yapýnýz: "Þimdi alkýþý daha
hýzlý bir þekilde döndürmeye çalýþacaðýz. Her zaman hazýrlýklý olun, çünkü ilk alkýþý izleyerek
artan bir þekilde baþka alkýþlar da baþlatabiliriz."
Alkýþ daire içinde döndürülmek üzere baþlar. Grup bu sistemi benimsediðinde ayný anda birden fazla alkýþ baþlatýnýz. Böylece ayný anda grupta dönen 3-4 alkýþ oluþur. Bu uygulama zevkle geçirilen bir zaman ve pek çok gülüþmeyle son bulacaktýr.
KAPANIÞ Uygulama sonunda katýlýmcýlara oyun boyunca eðlenip eðlenmediklerini
sorunuz. Herhangi bir katýlýmcýyý kastetmeden, herkesin birbirine baðlý olduðu bir oyunda
aralarýndan birinin dalgýnlýðýnýn nasýl sonuçlanacaðýný sorunuz. Gruba, takým olarak en iyiyi
baþarmak için herkesin birbirine baðýmlý olduðunu hatýrlatýnýz.
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2. UYGULAMA: TOP ATMA ÝSÝM OYUNU
AMAÇ Grubun enerjisini arttýrmak, katýlýmcýlarýn isimlerini öðrenmek ve iletiþim becerilerinin basit bir örneðini göstermek.
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Katýlýmcýlarýn oluþturacaðý 8-12 kiþilik her grup için üçer adet kaðýt veya
çok hafif top.
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý (küçük gruplar)
ÝÞLEYÝÞ Bütün katýlýmcýlarýn 8-12 kiþilik gruplar halinde birer daire oluþturmalarýný
saðlayýnýz. Kaðýtlarý buruþturarak birer top haline getirin ve bu toplarý uygulamanýn herhangi
bir anýnda kullanmak üzere hazýr bulundurunuz. Katýlýmcýlarýn oluþturduklarý dairelerin, birbirlerine hareket rahatlýðý saðlayacak mesafede olmasýna dikkat ediniz.
Gruba þunlarý söyleyiniz: "Bu oyunda oluþturduðumuz küçük gruplar içinde birbirimizin
isimlerini öðreneceðiz." (Gruba kaðýttan yaptýðýnýz veya getirdiðiniz topu gösteriniz.) "Ýlk önce,
topu tutan kiþi gruptan bir baþkasýnýn ismini söyleyecek ve topu ona doðru atacak." (Örnek
olarak gösteriniz) "Topu tutan kiþi baþka biri ile göz temasý kuracak, o kiþinin ismini söyleyecek ve topu ona doðru atacak. Eðer birinin adýný unutursanýz ve o kiþinin size adýný hatýrlatmasýný isterseniz, o kiþiden adýný tekrar etmesini rica edebilirsiniz."
Bunlarý anlattýktan sonra daireyi oluþturan katýlýmcýlarýn birer birer isimlerini söylemelerini isteyiniz ve bunu birkaç tur tekrar ediniz. (Katýlýmcýlardan isimlerini yavaþça ve anlaþýlýr bir
biçimde telaffuz etmelerini isteyiniz.)
Oyuna yukarýda anlatýldýðý þekilde baþlayýnýz. Bir süre sonra katýlýmcýlar yavaþ yavaþ birbirlerinin isimlerini hatýrlamaya baþladýklarýnda gruba ikinci bir top daha dahil edip, oyunu iki
topla oynatýnýz. Birkaç dakika sonra oyuna üçüncü bir topu da dahil ediniz, sonra gruptan topu
hiç düþürmeden ve oyuna ara vermeden 10-15 atýþ yapmalarýný isteyiniz. 10-15 atýþý kesintisiz tamamlayamazlarsa en baþtan tekrar saymaya baþlayacaðýnýzý söyleyiniz.
KAPANIÞ Oyunun ardýndan bir tartýþma yapýlabilir. Öncelikle katýlýmcýlara oyunu oynarken
neler hissettikleri sorulabilir. Daha sonra topu birbirlerine atmak bir sembol olarak kabul
edilip, akran eðitimi sýrasýnda akranlarý ile nasýl iletiþim kurmalarý gerektiðine deðinilebilir.
Eðitimci, katýlýmcýlara kesintisiz atýþlarý saðlayabilmek için nelere dikkat ettiklerini sorabilir.
Örneðin; göz temasý kurmak, birbirlerine isimleri ile seslenmek, topu (veya mesajý) karþýlarýndaki kiþinin tutabilecek durumda olduðundan emin olduktan sonra atma, birine baþka top
(mesaj) gelirken top atmamak gibi.
Akran eðitiminde en önemli þeyin iyi iletiþim kurmak olduðunu belirtiniz. Katýlýmcýlardan,
eðitim verdikleri sýrada, eðitim verdikleri grup ile iyi iletiþim kurup kurmadýklarýný ölçmek için
bu oyunu hatýrlamalarýný isteyiniz.
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6. KONU BAÞLIÐI Temel kurallarýn belirlenmesi
Hedefler Çalýþtay süresince uyulmasý beklenen temel kurallar konusunda fikir birliðine varmak ve akran eðitimlerinde genellikle uygulanan temel kurallarý gözden geçirmek.
Kolaylaþtýrýcý ve katýlýmcýlar birlikte önce eðitim çalýþtayý süresince geçerli olacak temel
kurallarý belirlerler. Daha sonra, herhangi bir eðitimde temel kurallarýn belirlenmesinin neden
önemli olduðu üzerine bir grup tartýþmasý baþlatýlabilir.

EÐÝTÝM NOTU
Bir eðitimin baþlangýcýnda, eðitim alacak grubun bir takým temel kurallar belirlemesi, bu
kurallarýn neden önemli olduðunu bilmesi ve bu kurallarý kabul etmesi gerekmektedir. Eðitimci
bu aþamada en önemli kurallarýn üzerinden geçildiðinden emin olmalýdýr (bir sonraki sayfada
yer alan listeye bakýnýz). Hassas konular ile ilgili çalýþtaylarda en önemli kurallardan biri tüm
katýlýmcýlar için mahremiyet ve özel hayatlara saygý duyulmasý olmalýdýr; katýlýmcýlar hakkýnda kiþisel bilgilerin grup dýþýndaki insanlara aktarýlmamasý gerektiði konusunda fikir birliðine
varýlmalýdýr. Bazý gruplarda, herhangi bir söz ya da davranýþ nedeniyle kalbi kýrýlan katýlýmcýlarýn duygularýný paylaþmalarý, böylece kýrýcý söz / davranýþ sahibinin özür dileme þansýnýn
olmasý yönünde kurallar koyulur. Bu duruma özellikle toplumsal cinsiyet, etnik köken ya da
kiþisel diðer özellikler konusunda yorum ya da þaka yapýldýðýnda rastlanýr. Tüm katýlýmcýlar
belli kurallar üzerine fikir birliðine vardýktan sonra bu kurallar büyük bir kaðýda yazýlýr ve
eðitim salonunun bir duvarýna asýlýr. Eðitim sýrasýnda bazen, bazý kurallarý hatýrlatmak
gerekebilmektedir.
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GENELLÝKLE KULLANILAN TEMEL KURALLAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Farklý görüþte olunsa bile birbirine karþý saygýlý olmak
Eðitime aktif olarak katýlmak
Rahatsýzlýk hissedilen etkinliðe katýlmama hakkýna sahip olmak
Bir baþkasýnýn söylediklerini, sözünü kesmeden dinlemek
Duygu ve düþünceler paylaþýlýrken söze "Ben" diye baþlamak ("sen" yerine)
Diðer katýlýmcýlarý bilinçli olarak aþaðýlamamak
Mahremiyete saygý göstermek
Dakik olmak

7. KATILIMCILARIN BEKLENTÝLERÝ VE KAYGILARI
Katýlýmcýlara eðitimden beklentileri konusunda söz hakký tanýnýr ve akran eðitimi ya da
diðer konular ile ilgili olasý kaygýlarýný dile getirmeleri istenir. Tüm kaygý ve beklentiler büyük
bir kaðýda yazýlarak duvara asýlýr. Eðitim süresince hangi beklentilerin karþýlanabileceðini,
hangilerinin eðitim kapsamýný aþabileceðini deðerlendirmek gereklidir.
Eðitimin sonunda, beklentilerin ne kadarýnýn karþýlandýðýný gözden geçirmek deðerlendirmenin bir parçasý olabilir.

8. BU EÐÝTÝM HAFTASINDAN NE BEKLENMELÝ ?
Kolaylaþtýrýcý, baþarýlý bir çalýþtay için katýlýmcýlarýn beklentilerini de göz önüne alarak
eðitimci ekibinin eðitim haftasýndan neler beklediðini kýsaca anlatýr. Ýlerideki birkaç gün
içinde neler yapýlacaðý konusunda bilgi vermek yararlý olacaktýr.
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9. KONU BAÞLIÐI Akran eðitimi- teori ve uygulama
Hedefler Katýlýmcýlarýn akran eðitiminin amacý ve doðasýný anlamalarýný saðlamak
Katýlýmcýlarý davranýþ deðiþikliði mekanizmalarý ve bu mekanizmalarýn akran eðitimindeki
yeri konusunda aydýnlatmak.
1.UYGULAMA: AKRAN EÐÝTÝMÝ, NEDÝR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR ?
AMAÇ Akran eðitimi kavramý konusunda fikir birliðine varmak, akran eðitiminin olumlu
yönleri ve karþýlaþýlabilecek engelleri belirlemek
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER 3 adet büyük boy kaðýt ve tahta kalemleri
UYGUNLUK Akran eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Kolaylaþtýrýcý gruptan, aþaðýdaki sorular hakkýnda ardý ardýna yanýtlar bulmalarýný ister (bu etkinlik beyin fýrtýnasýna benzemektedir).
• Akran eðitimi denilince ne anlýyoruz?
• Akran eðitiminin olumlu yönleri neler olabilir?
• Akran eðitiminin olumsuz yönleri neler olabilir?
Tüm yanýtlar büyük boy kaðýtlara yazýlýr.
Taným konusunda fikir birliðine varýlýrken aþaðýdaki tanýma olabildiðince yaklaþmaya
çalýþýlýr:
Akran (saðlýk) eðitimi; eðitim almýþ ve istekli genç insanlarýn, akranlarý (yaþ, çevre ya da
ilgi alanlarý yönünden benzer genç insanlar) ile birlikte gerçekleþtirdikleri, gençlerin bilgi,
tutum, inanç ve beceri yönünden geliþmesi ve kendi saðlýklarýný koruma bilincini kazanmalarýný
amaçlayan, resmi olmayan ya da programlanmýþ eðitimsel etkinliklerdir.
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Akran eðitiminin diðer eðitim biçimlerine kýyasla olumlu ve olumsuz yönleri tartýþýlýrken
önemli noktalarý atlamamak açýsýndan aþaðýdaki listenin yanýnýzda olmasýnda fayda vardýr.

OLUMLU YÖNLER
• Genç insanlarýn sorumluluk almasý
• Eðitimci ve hedef kitlenin ayný dili
konuþuyor olmasý
• Akran eðitimcilerin kiþisel geliþimleri için de önemli olan beceriler kazanýyor olmalarý
• Akran eðitiminin; öðretmen, sosyal
hizmet uzmaný, saðlýk çalýþanlarý vb.
kiþilerin eðitimsel giriþimlerini tamamlayabilme özelliði
• Diðer toplum hizmetleri ile baðlantý
saðlayabilen bir etkinlik olmasý
• Akran eðitimcilerin ulaþýlmasý güç
gruplara daha rahat ulaþabilmesi
• Oldukça masrafsýz olmasý

OLUMSUZ YÖNLER
• Akran eðitimcilerin yaþlarý büyüdükçe yerlerine yeni akran eðitimcilerin
seçilmesi ve yetiþtirilmesi zorunluluðu
• Akran eðitimlerinin etkilerinin
deðerlendirilme zorluðu
• Eðitimcilerin iyi yetiþtirilmemesi
durumda zararlý etkilerin görülebilme
olasýlýðý (yanlýþ bilgilendirme, profesyonel olmayan öneriler vb.)

KAPANIÞ Bu uygulamanýn sonunda eðitimcilerin, akran eðitiminin her sorun için çözüm
olamayacaðýný, bazen farklý yöntemlerin daha iyi sonuç verebileceðini belirtmeleri gereklidir.
Akran eðitiminin uygun yöntem olup olmadýðýna karar verirken giriþimin hedefleri, hedef
kitlenin özellikleri ve yer / zaman gibi etkenler göz önüne alýnmalýdýr.
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2.UYGULAMA: TEORÝ - UYGULAMA
AMAÇ Katýlýmcýlarýn, davranýþ deðiþikliði konusunda teorik bilgi ve yaklaþým yöntemlerinin
uygulamaya nasýl aktarýldýðýný anlamalarýný saðlamak.
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Büyük boy kaðýtlar, tahta kalemi, bant
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Davranýþ deðiþikliði ile ilgili teori ve modellerden kýsaca bahsedildikten sonra (Ek
4) katýlýmcýlarýn üç gruba ayrýlmalarý saðlanýr ve her gruba birer kaðýt ve kalem verilir.
Katýlýmcýlar kendi grup üyeleri arasýndan birinin dahil olduðu bir program belirlerler ve bu
programý içerik, iþleyiþ vb. tüm yönleriyle incelerler. Gruplar belirledikleri programlarý kaðýt
üzerinde özetleyerek hangi teori ve modellerin kullanýlmýþ olabileceðini bulmaya çalýþýrlar. Bir
programda birden fazla teori ve modelin kullanýlabileceði, ayný zamanda bazý teori ve modellerin kýsmen yer alabileceði vurgulanmalýdýr. Gruplar hazýrlýklarýný tamamladýktan sonra
tartýþma özetlerini diðer katýlýmcýlar ile paylaþýrlar.
KAPANIÞ Farkýna varmasak da günlük çalýþmalarýmýz sýrasýnda davranýþ deðiþikliði teori
ve modellerini kullandýðýmýza dikkat çekiniz. Eðitim programlarýnda davranýþ deðiþikliði ile
ilgili teorik bilgi ve yaklaþým yöntemlerine neden yer verilmesi gerektiði konusunda bir tartýþma baþlatabilirsiniz. Teori ve modellerin tümüyle kullanýlmasýnýn gerekmediði, ayný programda farklý teori ve modellerin farklý bölümlerine yer verilebileceði tekrar hatýrlatýlmalýdýr.
EÐÝTÝM NOTU

Daha önce de deðinildiði gibi, akran eðitimi programlarýnýn baþarýlý olabilmeleri için belli
davranýþ deðiþikliði teori ve modellerine dayandýrýlmalarý gerekmektedir.
BMDK modelinin akran eðitiminde kullanýmý için 1.Bölüme bakýnýz.
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3.UYGULAMA: BÝLGÝ, MOTÝVASYON, DAVRANIÞ BECERÝLERÝ VE KAYNAKLAR
AMAÇ Bilgi, motivasyon, davranýþ becerileri ve kaynaklarý, baþarýlý bir akran eðitimi programýnýn dört ana öðesi olarak belirlemek.
SÜRE 20 dk.
MALZEMELER Büyük boy kaðýt ve tahta kalemi
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Kolaylaþtýrýcý büyük boy kaðýdý dört sütuna bölerek, katýlýmcýlardan baþarýlý bir
akran eðitimi programýnýn ana öðelerini belirlemelerini ister. Katýlýmcýlar sütunlarýn farkýnda
olmaksýzýn fikirlerini belirtirler, kolaylaþtýrýcý da yanýtlarý aþaðýdaki dört kategoriye uygunluklarýna göre kaðýda yazar.
• Bilgi saðlama
• Motivasyon saðlama
• Davranýþ becerisi geliþtirme
• Kaynaklara yönlendirme
Katýlýmcýlarýn fikirlerini, kategori baþlýklarýný yazmaksýzýn uygun sütunlara yazmak daha
yararlý olacaktýr. Tüm katýlýmcýlar fikirlerini belirttikten sonra sütunlarýn baþlýklarý yazýlarak,
yanýtlar detaylý olarak tartýþýlabilir.
KAPANIÞ Bu dört öðenin birbirini nasýl tamamladýðýna dikkat çekilmelidir.
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10. KONU BAÞLIÐI Eðitim programlarýnda konuya giriþ tekniðinin kullanýmý
Hedefler Konuya giriþ tekniðinin saðlýk eðitiminde kullanýmýný göstererek, uygulama yapma
olanaðý sunmak.

EÐÝTÝM NOTU
Bir sonraki sayfada yer alan "Saðlýðýmýza ne kadar dikkat ediyoruz?" uygulamasý bir konuya
giriþ tekniði olarak alýnabilir.
Konuya giriþ tekniði þu amaçlara hizmet edebilir;
• Konuya ilgiyi arttýrmak;
• Katýlýmcýlarýn konuyla ilgili varolan bilgilerini su yüzüne çýkarmak;
• Bilgi ve kaynak paylaþýmýna teþvik etmek;
• Tartýþma ya da öðrenmeye karþý direnci kýrmak.
Konuya giriþ tekniðinin bir baþka basit örneði anahtar kelime kullanýmýdýr. Eðitimci tahtaya bir anahtar kelime yazar ve katýlýmcýlardan bu kelime ile ilgili akýllarýna gelen baþka
kelime ve fikirleri söylemelerini ister ("Cinsiyet Deðil, Toplumsal Cinsiyet" uygulamasýna
bakýnýz).
Bir konu baþlýðýný tanýtmanýn bir diðer yolu, katýlýmcýlardan konu ile ilgili kýsa bir anket
doldurmalarýný istemek olabilir. Kolaylaþtýrýcý yeni bir konuya giriþ yaparken bazen doðaçlama rol-oyunlardan yararlanabilir (Diðer örnekler için "Rol-Oyun Devri" ve "Akran Eðitimi
Parolasý" uygulamalarýna bakýnýz.)
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UYGULAMA: SAÐLIÐIMIZA NE KADAR DÝKKAT EDÝYORUZ ?
AMAÇ Ýnsanlarýn genellikle saðlýklarýna çok özen göstermedikleri gerçeðini göstermek.
Bilgi ve davranýþlarýmýz arasýndaki uyumsuzluða dikkat çekmek.
SÜRE 10-15 dakika
MALZEMELER Her katýlýmcý için bir sandalye.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Bütün katýlýmcýlarýn sandalyelerinin önünde durmalarý saðlanýr. Bu uygulamada
katýlýmcýlara bilgi verilir ve uygulamaya ayakta baþlanýr. Uygulama ilerledikçe, katýlýmcýlar
sözlü ifadeleri doðrultusunda ayakta kalabilirler veya oturuyor olabilirler. Genellikle verilen
her bilgi sonrasýnda oturan katýlýmcý sayýsý ayaktakilere oranla daha fazladýr. Herkes oturduktan sonra katýlýmcýlara sorular sorulur ve uygulamanýn amacý anlatýlýr.
Uygulamaya baþlarken eðitimci þunlarý söyleyebilir: "Uygulamaya baþlamak için herkesin
ayaða kalkmasý gerekiyor. Size birkaç soru soracaðým. Sormak üzere olduðum sorulardan bir
tanesine "evet" diyemediðiniz taktirde oturmanýz gerekecek. Kural, sorulardan bir tanesine
hayýr cevabý verene kadar ayakta kalmak. Bir kere oturursanýz o þekilde kalmanýz gerekmektedir. Örneðin; size "düzenli olarak saðlýk kontrolünden geçerim" denildiðinde eðer siz düzenli
olarak saðlýk kontrolünden geçmiyorsanýz oturmanýz gerekecektir ve bir daha kalkamazsýnýz.
Eðitimci daha sonra þu iki kuralý açýklayabilir: "Bazen bazý katýlýmcýlar ilk ya da ikinci önermeden sonra oturmak durumunda kalabilirler. Eðer önermelerin sýrasý farklý olsaydý bu
katýlýmcýlar þu an hala ayakta durabilirlerdi. Bu nedenle size tekrar kalkabilmek için ýsrar edeceklerdir. Ancak bir defa oturursanýz bir daha ayaða kalkamazsýnýz. Bu pek de adil görünmeyebilir fakat oyun bu þekilde devam etmektedir."
Eðitimci daha sonra listenin baþýndaki ilk önermeyle baþlar. Önermeler hýzlý, anlaþýlýr
biçimde ve yüksek sesle okunmalýdýr.
"Düzenli olarak saðlýk kontrolünden geçerim."
"Düzenli olarak diþlerimi kontrol ettiririm."
"Saðlýklý yiyeceklerden vazgeçmem."
"Hiçbir zaman alkol kullanmam" ve benzeri önermeler kullanýlabilir.
Katýlýmcýlardan herhangi bir tanesi bu önermelerin saðlýkla ilgili davranýþlar olduðuna
dikkati çekmezse, herkes yerine oturduðu zaman katýlýmcýlara bu önermelerin hangi ortak
noktayý taþýdýðýný sorunuz. Onlara bütün bu basit korunma yöntemlerini bilip de nasýl bunlarý
görmezden geldiðimizi açýklayýnýz.
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KAPANIÞ Çalýþmalarýmýz sýrasýnda deðiþik nedenlere baðlý olarak saðlýklarýný yitirmiþ
insanlarla karþýlaþabileceðimize dikkat çekiniz. Aslýnda çoðumuzun zaman zaman saðlýðýmýzý
tehlikeye atacak davranýþlarda bulunduðumuzu, bazýlarýmýz þans eseri saðlýklý kalýrken
bazýlarýmýzýn hastalandýðýný belirtiniz.

11. KONU BAÞLIÐI Topluluk önünde konuþabilmek
Hedefler Katýlýmcýlara topluluk önünde konuþma ve kolaylaþtýrýcýlýk becerilerini tanýmlamak ve uygulama yapma olanaðý sunmak.

EÐÝTÝM NOTU
Akran eðitimcilerin topluluk önünde konuþmak ile ilgili kaygýlarý bulunabilir. Eðitimcilerin
görevlerini baþarý ile yürütebilmeleri için sýnýrlarýný çok zorlayan etkinliklerde bulunmalarý
istenmemelidir. Sýradaki uygulama katýlýmcýlarýn topluluk önünde konuþma becerilerini
geliþtirmelerine yöneliktir.
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1.UYGULAMA: TOPLULUK ÖNÜNDE KONUÞMA BECERÝLERÝ
AMAÇ Topluluk önünde konuþma becerilerini tanýmlamak
SÜRE 20dk.
MALZEMELER Katýlýmcýlar kaðýt ya da buna benzer herhangi bir araç kullanmak
istemediði takdirde malzemeye gerek yoktur.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Eðitimci gruba, "þimdi topluluk önünde konuþma becerilerine odaklanacaðýz."
þeklinde bir açýklama yaparak uygulamaya baþlayabilir.
Eðitimci topluluk önünde güzel konuþma tekniklerini anlatýrken katýlýmcýlardan, yaptýklarýný gözlemlemelerini ve tarif etmelerini isteyebilir. Bu süreç boyunca eðitimci, topluluk
önünde güzel konuþmak için gereken önemli hususlara deðinildiðinden emin olmalýdýr.
Katýlýmcýlar bu þekilde topluluk önünde güzel konuþma tekniklerini görmeye ve bu doðrultuda
tepki vermeye baþlarlar.
Eðitimci katýlýmcýlara "þu anda yaptýklarýmý nasýl tanýmlarsýnýz?" sorusunu yöneltir. Bu
süreçte eðitimci, kendisinin aþaðýda kullandýðý tekniklerin çoðunun katýlýmcýlar tarafýndan
fark edilmesine yardýmcý olur;
-

Etkileyici ve katýlýmlý teknikler kullanmak
Dinleyicilerin içine doðru ve dinleyicilerden dýþarý doðru hareket etmek
Mimikleri kullanmak ve dikkat çekici hareketlerde bulunmak
Göz temasý kurmak (konuþma süresi boyunca)
Ses tonunu gerektiði hallerde deðiþtirmek
Mizah yeteneðini kullanmak

Bunlarla birlikte, topluluk önünde konuþmada baþka hangi tekniklerin kullanýlabileceði
tartýþmaya açýlabilir. Eðitimci ayný zamanda aþaðýdaki hususlara deðinildiðinden emin
olmalýdýr:
* Öykü anlatýmýnýn dikkati toplayýcý bir teknik olarak kullanýlmasý
*Argo terimlerin ve diðer kabul görmeyen konuþma tarzlarýnýn kullanýmý konusunda dikkat
etmek gerektiði
*Dinleyicilerden gelen yanlýþ cevaplara nasýl karþýlýk verilmesi gerektiði
KAPANIÞ Eðitim süresince katýlýmcýlarýn topluluk önünde konuþma becerilerini nasýl kullandýklarý konusunda geribildirim verileceði belirtilmelidir.
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2.UYGULAMA: 30 SANÝYELÝK ÞÖHRET
AMAÇ Katýlýmcýlarýn topluluk önünde konuþmalarýna yardýmcý olmak, bu tecrübeyi olabildiðince olumlu hale dönüþtürüp kendilerine olan güvenlerini arttýrmak.
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Tüm katýlýmcýlar için birer sandalye
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarýn bir daire içinde birlikte oturmalarý saðlanýr. Her katýlýmcýya
dilediði konuda, gruba konuþmasý için 30 saniye verilir. 30 saniye bitiminde, eðitimci alkýþlamaya baþlar ve tüm grup konuþmacýyý çok güçlü bir þekilde alkýþlayarak destekler. Tüm
katýlýmcýlarýn konuþmalarýnýn ardýndan tartýþma kýsmýna geçilir.
Eðitimci þunlarý söyler: "Þimdi herkese dilediði konu hakkýnda gruba konuþmasý için 30
saniye verileceðiz. 30 saniye sonunda ben konuþmacýyý alkýþlamaya baþlayacaðým ve bu, diðer
herkesin ayný þekilde alkýþlamasý için bir iþaret olacak. Konuþmanýzý erken bitirseniz dahi, biz
30 saniye dolmadan sizi alkýþlamayacaðýz, bununla beraber 30 saniyelik süreniz boyunca
dilediðinizi yapmakta serbestsiniz. Konuþmacýya müdahale etmeden, etkilenmiþ gibi onu dinlemek gruptaki herkesin iþidir. Lütfen konuþmacýyý, hiçbir zaman ve hiçbir þekilde rahatsýz
etmeyiniz. Son konuþmacýyý bile ilk konuþmacý kadar güçlü ve coþkulu alkýþlamalýyýz."
KAPANIÞ Konuþmalarýn bitiminde herkesin bu uygulamayla ilgili neler hissettiðinin
konuþulduðu bir grup tartýþmasý baþlatýlabilir.
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12. KONU BAÞLIÐI Takým ruhu ve takým içi güven oluþturan oyun ve uygulamalara giriþ
Hedefler Katýlýmcýlarýn, eðitimlerde takým ruhu oluþturmanýn önemini kavramalarýný ve
uygun yöntemler konusunda deneyim kazanmalarýný saðlamak.
Grup ilk uygulamaya (Hareketli Heykeller) katýldýktan sonra eðitimci takým ruhu ve takým
içinde güven oluþturmanýn önemi hakkýnda konuþmalýdýr (eðitim notuna bakýnýz). Eðitim programýna "Ýnsan Düðümü" ya da "A, Ben de Oradaydým" gibi benzer uygulamalar eklenebilir.

EÐÝTÝM NOTU
Akran eðitimcilerin yetiþtirilmesi sýrasýnda takým ruhu ve takým içi güven oluþturabilmek
çok önemlidir.
Eðitimlerde bu doðrultuda bir takým uygulamalarý kullanmak, akran eðitimcilerin ilerideki
çalýþmalarý sýrasýnda iyi iliþkiler kurabilmelerine ve gerektiðinde birbirlerini desteklemelerine
yardýmcý olacaktýr. Akran eðitimcilerin baþarýlý bir takým halinde çalýþabilmeleri için birbirlerine güven duymalarý þarttýr.
1.UYGULAMA: HAREKETLÝ HEYKELLER
AMAÇ Katýlýmcýlarý canlandýrmak, doðaçlama yeteneklerini geliþtirmek, kendilerine dýþarýdan bakabilmelerini saðlamak ve takým ruhu oluþturmak.
SÜRE 20-45 dk. (deðiþiklikler yapýlarak tekrarlanabilir)
MALZEMELER Gerek yoktur.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Salonun belirli bir bölümünü sahne olarak kullanmak üzere boþaltýnýz.
5-8 tane katýlýmcý sahne alanýna gelir, sahne alanýnýn her iki tarafýna daðýlarak verilecek
komutlarý beklerler. Uygulama baþladýðýnda, katýlýmcýlar birer birer sahne alanýna gelir ve
kendi seçecekleri bir poz vererek dururlar. Sahne alanýna her çýkan kiþi pozunu verirken mutlaka sahnede duran katýlýmcýlarýn en az bir tanesine temas eder. Eðitimci katýlýmcýlara,
pozlarýný "deðiþtirmelerini" söyler. Katýlýmcýlar yeni pozlarýný verip durduklarý zaman mutlaka
yine gruptan en az bir kiþi ile temas halinde olmalýdýrlar.
Eðitimci gruba þunlarý söyler: "Bu uygulamada hep beraber bir takým olarak heykel gibi
duracaðýz. Bu, takým ruhu oluþturmayý ve grup yaratýcýlýðýný arttýrmayý saðlayan bir uygulamadýr."
Komutlar: "Aranýzdan 5-8 tane gönüllüye ihtiyacým var. Gönüllüler gelip sahne alanýnýn
(sahne alanýnýn yerini göstererek) iki yanýna daðýlarak duracaklar. Daha sonra, birer birer öne
çýkýp herhangi bir poz vererek o halde durmanýz gerekiyor. Ýstediðiniz her türlü pozu verebilirsiniz. (Birkaç örnek poz gösterin.) Ýlk öne çýkan kiþi pozunu verip o halde kaldýktan sonra
geri kalanlarýnýz da birer birer öne çýkýp kendi pozlarýnýzý vereceksiniz. Yalnýz, öne çýkýp poz
veren her kiþi sahnede duran herhangi biri ile fiziksel temas halinde olmaya dikkat edecek.
Tabii ki her biriniz yüzünüzün seyirciye dönük olmasýna dikkat ediniz ve diðer arkadaþlarýnýzýn
yüzünü kapatmayacak þekilde pozunuzu veriniz. Þimdi baþlayabiliriz… Hazýr olan varsa lütfen öne çýksýn ve pozunu verip o pozda donarak kalsýn."
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(Katýlýmcýlara verdikleri pozlarda "donarak" kalmalarýný hatýrlatýnýz ve uygulamaya þöyle
devam ediniz.) "Pozlarýnýzý tamamladýðýnýzda ben "deðiþtir" diyeceðim. Bunu çok yavaþ
söyleyeceðim, þu þekilde "deeeðiiiiiiiiiþtiiiiir". (Bu sözcüðü 5-7 saniye içinde söyleyiniz.) Ben
"deðiþtir" derken, siz de pozlarýnýzý deðiþtireceksiniz. Yalnýz birbirinize yakýn mesafede olmaya
dikkat ediniz, çünkü ben "deðiþtir" demeyi bitirdiðimde ve siz yeni pozlarýnýzý verip donduðunuz
zaman yine gruptan en az bir kiþi ile temas halinde olmanýz gerekli. Ben "deðiþtir" sözcüðünü
söyleyip bitirdiðim zaman lütfen hepiniz olduðunuz pozda donarak kalýnýz."
Bu uygulama baþlangýçta yukarýdaki þekilde uygulanabilir. "Deðiþtir" sözcüðünü daha uzun
veya daha kýsa süre içinde söyleyerek grubun uyum göstermesini saðlayabilirsiniz. Böylece
oyun daha zor ve eðlenceli hale getirilebilir. Ýlk gönüllü grup uygulamayý tamamladýðýnda daha
çok katýlýmcýnýn bu uygulamaya katýlmasýný saðlayýnýz.
KAPANIÞ Bu uygulamada oluþturulmaya çalýþýlan takým ruhuna katkýsý olmasý açýsýndan
grubun fotoðraflarýnýn çekilmesi düþünülebilir. Fotoðraflarýn birer kopyalarýnýn katýlýmcýlara
daðýtýlmasý ile hepsi kendilerini takýmýn bir parçasý gibi hissedeceklerdir.
Uygulamanýn Farklý Þekilleri:
Herhangi Bir Sözcük Söyleyelim! (belirli bir tema olmaksýzýn): Her katýlýmcý sahne alanýna gelip pozunu verirken tek bir sözcük söylemesini isteyiniz. Bütün grup pozlarýný tamamladýðý zaman sahneye geliþ sýralarýna göre sözcüklerini tekrar etmelerini isteyiniz. Sözcükleri
seri bir biçimde sanki bir cümle kurarmýþ gibi söylemelerini saðlayýnýz.
Þiir Yazalým! (belirli bir temaya iliþkin sözcükler söyleyerek): Bu sefer katýlýmcýlardan,
pozlarýný verirken belirli bir temaya iliþkin bir sözcük söylemelerini isteyiniz. Grubun ayný þeyi
ardý ardýna birkaç kere tekrarlamasýnýn ardýndan (þiir gibi), katýlýmcýlarýn sözcüklerini karýþýk
sýrada baðýrarak söylemelerini isteyebilirsiniz.
Çýkýþ þeklini deðiþtirelim!: Sahnede olan gruptan baþka bir gruba geçmeye hazýrlanýrken
belli deðiþiklikler yapýlabilir. Örneðin; katýlýmcýlar sahneyi, kendi sözcüklerini yüksek sesle
söyleyerek terk edebilirler ya da sahneden, sahneye geliþ sýrasýnýn aksi sýrasýnda, yine sözcüklerini söyleyerek ayrýlabilirler.

58

1.GÜN

2.UYGULAMA: ÝNSAN DÜÐÜMÜ
AMAÇ Karþýlýklý güven ve takým ruhu oluþturmak, problem çözmek. Kiþilerin bedenlerine
saygý göstererek ve kimseyi incitmeden bir grup çalýþmasýný tamamlamak.
SÜRE 10-15 dk.
MALZEMELER Gerek yoktur.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ 8-10 kiþinin bir daire oluþturabileceði bir alan oluþturunuz. Bu uygulamada kimsenin incinmemesi için birbirini dinlemenin ve komutlara uymanýn çok önemli olduðunu belirtiniz.
Katýlýmcýlar oluþturduklarý dairenin ortasýna doðru yavaþça ilerlerken, karýþýk bir þekilde
sað elleri ile birinin, sol elleri ile de baþka birinin elini tutarlar. Daha sonra grup yavaþça ve
dikkatli bir þekilde, birbirlerinin elini býrakmadan açýlarak yeniden bir daire oluþturur.
Katýlýmcýlar bir daire halinde dururlar, daha sonra dairenin ortasýna doðru birleþip karýþýk
olarak her iki elleri ile farklý kiþilerin ellerini tutarlar. Kimse birbirinin elini býrakmadan
"düðümü açmaya" çalýþýrlar.
Eðer grup bu uygulamayý baþarýlý bir þekilde tamamlarsa, uygulama deðiþik þekillerde
tekrarlanabilir (örneðin, hiç konuþmadan veya sadece fýsýltý ile konuþarak).
KAPANIÞ Uygulama sonrasýnda, katýlýmcýlarýn neler hissettikleri konuþulabilir.
Uyarý: Bu uygulamaya katýlacak kiþiler, uygulama baþlamadan önce, çok dikkatli olmalarý
ve kimseyi incitmemeleri konusunda mutlaka uyarýlmalýdýr.
3.UYGULAMA: A, BEN DE ORADAYDIM!
AMAÇ Takým ruhu ve güven oluþturmak
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Katýlýmcýlarýn rahat hareket edebilecekleri bir mekan
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
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ÝÞLEYÝÞ Bir katýlýmcýnýn rol yaparak bir hikaye anlatmaya baþlayacaðýný açýklayýnýz. Bu
sýrada diðer katýlýmcýlar da anlatýcý ile ayný karakteri canlandýrýyormuþ gibi onu taklit
etmelidirler. Örneðin ilk anlatýcý söze þöyle baþlayabilir; " Bir gün yolda yürüyordum..."
Anlatýcý yürürken tün katýlýmcýlar da onunla birlikte yürüyor gibi hareket etmelidirler. "Yolda
kocaman bir aðaç gördüm ve týrmanmaya baþladým." Tüm katýlýmcýlar aðaca týrmanmaya
baþlamalýdýr. Herhangi bir anda katýlýmcýlardan biri "A,ben de oradaydým!" diye baðýrabilir. Bu
durumda tüm grup yeni anlatýcýya dönmeli ve hep bir aðýzdan "Peki ne gördün arkadaþým?"
demelidir. Bundan sonra uygulama yeni anlatýcý ile devam eder ve ayný þekilde sýra diðer
anlatýcýlara geçer.
Gruba birbirlerini desteklemenin önemli olduðunu anlatýnýz. Örneðin anlatýcýnýn devam
etmekte zorlandýðý bir durumda gruba "Siz anlatýcý olsanýz þu anda ne olmasýný isterdiniz?"
gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Katýlýmcýlarýn çoðu gruptan birinin çýkarak anlatýcý rolünü
devralmasýný isteyecektir. Bu sýrada, takým içinde biri zor duruma düþtüðünde diðer takým
üyelerinin yardýma koþmasýnýn önemini vurgulamak yerinde olacaktýr.
Uygulama sýrasýnda anlatýcýlarýn düþünmek, beklemek, izlemek gibi fazla hareket içermeyen roller üstlendiklerini fark ederseniz, onlarý daha hareketli olmalarý yönünde teþvik edebilirsiniz.
Çoðu katýlýmcý anlatýcý olma þansýný yakaladýktan sonra uygulamaya son verebilirsiniz.
KAPANIÞ Katýlýmcýlarýn uygulama hakkýndaki düþünce ve duygularýný öðreniniz.
Kendilerini týkanmýþ hissettiklerinde birinin kurtarýcý rolünü üstlenmesinin nasýl bir duygu
yarattýðýný ya da kurtarýcý olmayý deneyen olup olmadýðýný sorabilirsiniz. Bir takýmýn üyesi
olarak diðer takým üyelerinin yaptýklarýna dikkat etmenin yanýsýra ne zaman ve nasýl yardýma
koþulabileceðinin öðrenilmesi gerektiðini vurgulayýnýz. Takým arkadaþlarýna yardým ederken
çok baskýn konuma geçmemeye ya da yanlýþ yerde müdahale etmemeye çalýþmak gerekmektedir. Sözlerinizi þöyle sonlandýrabilirsiniz; "Yardýma ihtiyacýnýz olduðunda size yardým edebilecek birilerinin olduðunu bildiðinizde her þey daha kolay yürüyecektir, hedef kitleniz de bu
takým ruhunu çoðunlukla fark edecektir."
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13. KONU BAÞLIÐI Rol-oyun (canlandýrma) kullanýmý
Hedefler Saðlýk eðitimi için büyük önem taþýyan rol-oyun yöntemini tanýtmak
Giriþ Eðitimci öncelikle akran eðitiminde oyunculuk becerilerinin önemini vurgular. Bu
bölümde rol-oyun yönteminin tanýtýlacaðý, ancak ilerleyen günlerde de rol-oyunun bir eðitim
yöntemi olarak sýk sýk kullanýlacaðý ve katýlýmcýlarýn oyunculuk becerilerini geliþtirme fýrsatlarý olacaðý belirtilir.
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EÐÝTÝM NOTU
Rol-oyun akran eðitimlerinde çok amaçlý kullanýlan bir yöntemdir (1.Bölüme bakýnýz). Roloyun çoðu akran eðitimi programýnda gerçek yaþamda karþýlaþýlabilecek güçlükleri ve bazý
önemli becerileri göstermek amacýyla kullanýlýr. Ýyi yapýlandýrýlmýþ bir rol-oyun, izleyenlerin
akýl ve kalplerine dokunarak gerçek davranýþ deðiþikliði konusunda adým atmalarýna yardýmcý olur.
Eðitime katýlanlarýn sunacaklarý bir rol-oyunun hazýrlýk aþamasýnda bazý noktalara dikkat
etmek gerekir;
• Genellikle iki ya da daha fazla insanýn belli roller üstlenerek önceden belirlenmiþ bir durumu canlandýrmalarý istenir. Bazen söz konusu durum hakkýnda tüm detaylar verilir ve oyuncularýn sadece bir sonuca varmalarý istenir.
• Rol-oyuna katýlým konusunda hiçbir katýlýmcý zorlanmamalýdýr; çünkü bazý gençler rol
yapmak ile ilgili ciddi sýkýntýlar yaþayabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken biraz utangaç
olduðu için geride kalan katýlýmcýlarý ayýrt edebilmektir, böyle katýlýmcýlarý fazla zorlamadan
cesaretlendirebilirsiniz.
• Zaman zaman erkek katýlýmcýlarýn kýz, kýz katýlýmcýlarýn da erkek rollerini üstlenmelerini önerebilirsiniz, böylelikle katýlýmcýlar karþý cinsin içinde bulunabileceði durumlarý anlama
þansýný yakalarlar.
• Katýlýmcýlarý birer rol-oyun hazýrlamalarý için küçük gruplara ayýrdýðýnýzda, gruplarý
teker teker gezerek oyunlarýn uzunluklarýnýn 5-7 dakikayý geçmediðinden ve herkesin küçük de
olsa bir görev aldýðýndan emin olunuz.
• Gruplarýn tüm zamanlarýný senaryo yazmakla geçirmemelerini, rol-oyunu canlandýrmak
için prova yapmalarý gerektiðini hatýrlatýnýz.
• Rol-oyunlarýn sunumu ve rahatlýkla izlenebilmeleri için uygun bir mekan yaratmaya özen
gösteriniz.
• Oyunculara, rahat duyulabilmeleri açýsýndan seslerini yükseltmelerini hatýrlatmakta fayda
vardýr.
• Rol-oyun çok uzuyor ya da oyun bir noktada týkanmýþ görünüyorsa, o sýrada oyunu durdurabilir ve durumu hep birlikte tartýþmaya açabilirsiniz.
• Bir rol-oyun sonrasý izleyicilerin gözlemlerini aktarmalarý için zaman ayýrýnýz. Örneðin;
izleyicilere neler gördüklerini, sonra da oyunculara ne göstermeyi amaçladýklarýný sorabilirsiniz.
• Rol-oyunun oldukça güçlü etki býraktýðý bazý durumlarda, oyuncularýn gerçek yaþamdaki rollerine geri dönebilmeleri için az önce oynadýklarýndan farklý bir rol daha oynamalarý
yararlý olabilir.
• Yeterli zaman varsa katýlýmcýlara, rol-oyun ile gerçek yaþamlarý arasýnda nasýl bir
baðlantý olduðunu sorabilirsiniz.
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ROL-OYUN SENARYOLARI ÝÇÝN ÖNERÝLER
o Kondom uygulamasý. Kondomun doðru kullanýmýný bilmeyen biri ile cinsel iliþkiye
girmeye hazýrlanýyorsunuz. Eþinize kondomun nasýl kullanýlmasý gerektiðini, o aný bozmamaya dikkat ederek gösteriniz.
o Alkol/madde kullanýmý. Yakýn bir arkadaþýnýz, erkek arkadaþýnýn bir süredir kullandýðý uyuþturucu maddeyi denemeye karar verdi. Erkek arkadaþý ona kendini çok iyi
hissedeceðini, okul ve ailesi ile ilgili tüm sorunlarý unutacaðýný anlatmýþ. Bu durumda
ne yaparsýnýz?
o Anne ya da babanýn, ergenlik çaðýndaki kýz çocuðunun odasýnda kondom bulmasý.
Anne/baba ve çocuk arasýnda ne gibi konular gündeme gelebilir?
o Sarhoþluk, partiler ve cinsel iliþki. Yakýn arkadaþýnýz dün gece bir partide aþýrý
alkol aldýðýndan ve bir kadýn ile iliþki yaþadýðýndan bahsediyor ve tüm detaylarý hatýrlamadýðýný söylüyor. Buna benzer olaylarý hemen her hafta sonu yaþýyor. Ona ne
söylersiniz?
o HIV(+) birine destek olmak. Bir arkadaþýnýz size HIV(+) olduðunu açýkladý. Bu
durumda ne yaparsýnýz?
Yukarýda bahsi geçen senaryolar ile pek çok soruyu yanýtlama olanaðý yaratýlabilir,
örneðin;
•
•
•
•
•
•

HIV infeksiyonunun pencere dönemi ne anlama gelir?
HIV testi yaptýrmalý mýyým?
Sanýrým cinsel yolla bulaþan bir infeksiyonum var. Tedavisi mümkün mü?
Lateks ve hayvan derisinden yapýlan kondomlar arasýnda ne fark vardýr?
Spermisid ya da kayganlaþtýrýcýnýn anlamlarý nedir?
Ecstasy nasýl bir maddedir?

UYGULAMA: ROL-OYUN DEVRÝ
AMAÇ Bu uygulama pek çok amaca hizmet edebilir. Belli bir konuyu gündeme getirmek,
belli bir konu hakkýnda bilgi vermek, katýlýmcýlarý davranýþ deðiþikliðine sevk etmek, uzlaþma
ve karar verme becerilerine örnek vermek, doðru davranýþ biçimlerini göstermek ya da kaynaklara ulaþým konusunda bilgi vermek bu amaçlar arasýnda sayýlabilir.
SÜRE 20 dk.
MALZEMELER 2 sandalye
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ 8-10 katýlýmcýnýn iki sandalye arkasýnda yarým daire þeklinde sýraya dizilmelerini saðlayýnýz. Ýki gönüllünün kýsa roller üstleneceklerini söyleyerek sandalyelere oturmalarýný
isteyiniz.
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Sandalyede oturan gönüllülerden birinin, karþýsýndakinin yanýtlayabileceði herhangi bir
doðaçlama söz söyleyerek oyunu baþlatmasýný rica ediniz. Herhangi bir noktada, sýrada
bekleyen katýlýmcýlar, sandalyede oturan oyunculardan birinin omzuna hafifçe dokunarak yerine geçebilir (dokunma tarzý yerel kültüre uygun olmalýdýr). Yeni gelen oyuncu, oyuna kaldýðý
yerden devam edebileceði gibi tamamen farklý, yeni bir oyun da baþlatabilir.
KAPANIÞ Çoðu katýlýmcý oyuna katýlma þansýný yakaladýktan sonra oyunu sonlandýrarak,
uygulama hakkýnda duygu ve düþünceleri öðrenmek üzere bir tartýþma baþlatabilirsiniz. Oyun
sýrasýnda ortaya çýkan eksik ya da yanlýþ bilgiler üzerinde konuþulabilir. Oyuncularýn kendilerini deðil belli rolleri canlandýrdýklarý hatýrlatýlmalýdýr.
Not: Bu uygulama, akran eðitimcilerin bir takým olarak birbirlerini nasýl destekleyebileceklerini göstermek açýsýndan yararlýdýr. Örneðin, geri planda beklerken sessiz olmalarý ve
oynanan rol-oyun o sýrada dünya üzerinde gerçekleþen en önemli olaymýþ gibi davranmalarý
istenebilir.

14. GÜNLÜK GERÝBÝLDÝRÝM GRUPLARININ SEÇÝMÝ
Kolaylaþtýrýcý, eðitim hakkýnda katýlýmcýlardan alýnan geribildirimin önemine deðinir (geribildirim sadece eðitimin içeriðini deðil, organizasyonu da içermelidir). Bu yolla ileride düzenlenebilecek yeni eðitim programlarýnda gerekli deðiþiklikleri yapmak mümkün olacaktýr.
Günlük geribildirimlerin alýnmasý için iki gönüllüden oluþan deðerlendirme ekiplerinin (günün
gözleri ve kulaklarý) seçilmesi önerilebilir. Bu ekibin görevi, tüm gruptan geribildirimleri
toplayarak ertesi sabah sunmak olacaktýr.

EÐÝTÝM NOTU
Eðitim öncesi verilen soru formu gibi günlük geribildirimler de eðitim sürecinin izlenmesi
ve deðerlendirilmesi için faydalý bir araçtýr.

15. GÜNÜN ÖZETÝ Gün içinde üzerinden geçilen konulara kýsaca deðinilir. Katýlýmcýlardan
geçirdikleri günü hatýrlamaya çalýþarak, o güne ait en önemli temalarý belirlemeleri istenir,
ayrýca genel olarak duygu ve düþünceleri öðrenilmeye çalýþýlýr.
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EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI
2.GÜN
NO.
1

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Isýnma egzersizi

2

1.gün için geribildirim

3

Isýnma oyunlarý ve takým ruhu oluþturan uygulamalar

Katýlýmcýlara takým ruhu
oluþturma yöntemlerini
göstermek

4

Konu baþlýðý: Bilgi paylaþýmý yöntemleri
Uygulamalar:
* Akran eðitimi parolasý
* Cinsel Yolla Bulaþan Ýnfeksiyonlara Meydan Okuma

5

Konu baþlýðý: Deðer ve tutumlarý belirleme yöntemleri
Uygulamalar:
* Cinsellik dili
* Mahremiyet kareleri
* Dört konu hakkýnda beyin fýrtýnasý
* Katýlýyor musunuz?

Katýlýmcýlara cinsellik,
CYBÝ, HIV/AIDS, madde
baðýmlýlýðý gibi konularda
bilgi paylaþýmý yöntemleri
konusunda deneyim
kazandýrmak
Cinsellik, CYBÝ,
HIV/AIDS, madde baðýmlýlýðý vb. akran eðitimi
konularýnda bilgi saðlamak
Deðer ve tutumlarýn belirlenmesinde kullanýlan yöntemleri göstermek
Katýlýmcýlarýn cinsellik,
CYBÝ ve HIV/AIDS'ten
korunma, madde baðýmlýlýðý konularýnda kendi
deðer ve tutumlarýný anlamalarýný saðlamak
Cinsellik konusunda daha
rahat konuþabilmeyi saðlamak
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HEDEFLER
Katýlýmcýlara ýsýnma oyun
larý ve canlandýrmalar konusunda deneyim kazandýrmak
Çalýþtayýn sürekli deðerlendirilmesine olanak
saðlamak
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2.GÜN (devamý)
NO.
6

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Konu baþlýðý: Cinsiyet bilinci ve duyarlýlýðý

7

Günün özeti

HEDEFLER
Cinsellik eðitimi ile ilgili
hassas konular hakkýnda
bilinci arttýrmak
Katýlýmcýlarýn "cinsiyet" ve
"toplumsal cinsiyet"
ayrýmýný anlamalarýný ve
toplumsal cinsiyet stereotiplerini öðrenmelerini
saðlamak

1. ISINMA
Katýlýmcýlardan, bir takým esneme egzersizleri önererek grubu yönetmeleri istenir. Birkaç
katýlýmcý ardý ardýna deðiþik kaslarý çalýþtýran hareketler önerebilir. Eðitimciler katýlýmcýlardan bu hareketleri yaparken tavana uzanmalarýný ya da yere deðmelerini isteyerek egzersizleri
daha zevkli hale getirebilirler, ayrýca hareketler sýrasýnda katýlýmcýlarýn nefes alýp-verme
biçimlerine dikkat etmeleri grubun rahatlamasýný ve güne daha hazýrlýklý baþlamasýný saðlayabilir.
2. 1.GÜN ÝÇÝN GERÝBÝLDÝRÝM
Geribildirim ekibi, tüm katýlýmcýlardan edindikleri geribildirimleri ve bir önceki günün
etkinliklerini özetleyerek sunarlar.
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3. ISINMA OYUNLARI VE TAKIM RUHU OLUÞTURAN UYGULAMALAR
UYGULAMA: SOÐUK BÝR RÜZGAR ESSÝN
AMAÇ Katýlýmcýlarý canlandýrmak
SÜRE 10 - 20 dk.
MALZEMELER Daire þeklinde dizilmiþ sandalyeler
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcý sayýsýndan bir eksik sayýda sandalyeyi daire þeklinde diziniz.
DÝKKAT: Güvenlik amacýyla sandalyelerin sivri kenarlarý olmadýðýndan emin olunuz. Bu tür
uygulamalarda kullanýlan sandalyelerin saðlamlýðýndan da emin olmak gerekmektedir.
Bir katýlýmcý dairenin ortasýnda durmalýdýr. Oyunun amacý, ortada duran katýlýmcýnýn boþ
bir sandalye kapmasýdýr. Ortadaki katýlýmcý söze; "Soðuk rüzgar..." diye baþlar, kendi hakkýnda doðru olan bir özellik ile devam eder. Örneðin; "Soðuk rüzgar tüm siyah ayakkabý giyenler
için essin." diyebilir. Bu durumda tüm siyah ayakkabý giyen katýlýmcýlar yerlerinden kalkmalý
ve hýzla boþ kalan baþka bir sandalyeye oturmalýdýr. Yer deðiþtiren sadece iki kiþi olmadýðý
sürece katýlýmcýlarýn hemen yanlarýndaki sandalyeye oturmalarý yasaktýr. Yer deðiþimi sýrasýnda ortadaki oyuncu da bir sandalye kapmaya çalýþýr. Herkes bir sandalye bulduktan sonra ortada kalan katýlýmcý, baþka bir özellik içeren bir cümle söyleyerek oyunu devam ettirecektir.
Cümlelerde yer alan özellikler fiziksel özelliklerin yanýsýra tutumlar ya da yaþam deneyimleri
de olabilir. Örneðin; "Soðuk rüzgar, üniversite öðrencileri için kondomlarýn ulaþýlabilir olmasý
gerektiðini düþünen herkes için essin." denebilir.
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KAPANIÞ Oyun, eðitimci ya da katýlýmcýlarýn isteðine göre sonlandýrýlýr. Katýlýmcýlara
eðlenip eðlenmedikleri ve oyun hakkýnda ne hissettikleri sorulabilir.
4. KONU BAÞLIÐI Bilgi paylaþýmý yöntemleri
Hedefler Katýlýmcýlarýn; cinsellikle, CYBÝ, HIV/AIDS, madde baðýmlýlýðý gibi akran eðitimi konularý hakkýnda bilgilerini arttýrmak ve bu konularda bilgi paylaþýmý yöntemlerini anlamalarýný saðlamak
Giriþ Kolaylaþtýrýcý (muhtemelen bir tahtanýn baþýnda) bir takým teknik bilgileri geleneksel
tarzda anlatmaya baþlar. Bu anlatým, eski ve geleneksel bir yöntemle ders vermenin olumsuz
yönlerine dikkat çekecek þekilde birkaç dakika sürmelidir. Sonrasýnda, daha ilginç ve yaratýcý
bilgi paylaþým yöntemleri ve katýlýmcýlarýn eðitimde etkin rol almasýnýn önemi üzerine bir
tartýþma baþlatýlmasý yararlý olacaktýr.
1.UYGULAMA: AKRAN EÐÝTÝMÝ PAROLASI
AMAÇ Öðrenmeyi ve bilgi paylaþýmýný eðlenceli ve çekici bir hale getirmek, tabu olarak bilinen kelimelerin daha rahat kullanýmýna yardým etmek, akran eðitimcilerin cinsellik ile ilgili
kelimeleri rahatlýkla kullanabiliyor olmalarýný saðlamak.
SÜRE 20-40 dakika
MALZEMELER Üzerinde tek kelime yazýlý geniþ kartlar ve katýlýmcýlar için iki sýra sandalye.
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarý her biri diðerinin yüzüne bakacak þekilde, karþýlýklý iki sýra halinde
dizilmiþ sandalyelere oturtunuz. Üzerleri daha önceden hazýrlanýp yazýlmýþ olan kartlarý alýnýz.
(Katýlýmcýlarýn, üzerinde kelime yazan kartlarý görmelerine henüz izin vermeyiniz.)
Grup, birbirlerinin yüzünü görecek þekilde iki sýraya ayrýlýr. Eðitimci, herhangi bir sýranýn
arkasýnda durarak katýlýmcýlara dümdüz karþýya bakmalarýný söyler. Parola, eðitimcinin
karþýsýnda durduðu gruba gösterilir. Parola sayýlan kelimeyi gören kiþiler için kural, karþýlarýndaki kiþiye tek kelimelik ipucu vererek bu kiþinin kelimeyi tahmin etmesini saðlamaktýr.
Sýranýn baþlangýcýnda duran kiþi bir ipucu verir ve onun tam karþýsýndaki katýlýmcý da kelimeyi
tahmin eder. Eðer kelimeyi yanlýþ tahmin ederse, ipucu veren kiþinin yanýndaki kiþi ayný þeyi
tekrarlar ve onun tam karþýsýndaki katýlýmcý kelimeyi tahmin etmeye çalýþýr. Bu, birisi parolayý doðru tahmin edinceye kadar devam eder. Bazý örnek kelimeler: Mukoza zarý, klitoris,
penis vb... (özellikle kullanýmý tabu sayýlabilen kelimeler seçmeye özen gösteriniz.)
Gruba; "Þimdi bir bilgi oyunu oynayacaðýz. Amaç doðru kelimeyi bulabilmeniz için birbirinize ipuçlarý vermek." þeklinde bir açýklama yapýnýz. "Diðerleri görebilsin diye, bir grubun
arkasýnda bir kart tutacaðým. Bir ipucu verdiðinizde, bu ipucu tek kelimelik olmalýdýr, fakat
cevap (parola) bir kelimeden fazla olabilir." Ýçinde parolanýn herhangi bir parçasýný barýndýran
ipuçlarý vermemelisiniz. Verilen ipucu abes olmamalýdýr. Abesten kasýt, verilen ipucunun parola kelime ile hiç bir baðlantýsýnýn olmamasýdýr. Örneðin parola "penis" ise birisinin kucaðýný
göstererek "Venüs" demesi ipucu yerine geçmez. Ayný zamanda kafiyeli ipuçlarý da kabul
edilmez." þeklinde bir açýklama yapýnýz.
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KAPANIÞ Oyun için yeterli zaman harcandýktan sonra grupla birlikte oturarak, ellerinde
tuttuklarý sözcükler hakkýnda anlatabildikleri kadar çok þey anlatmalarýný isteyiniz. Daha
sonra diðer katýlýmcýlarý da eksik gördükleri noktalar varsa ilave etmeleri için teþvik ediniz.
Eðitimci olarak, yanlýþ olduðunu düþündüðünüz bilgileri düzeltebilirsiniz. Dilerseniz yeni
ilavelerde de bulunabilirsiniz. Kullanabildiðiniz kadar çok kart kullanmaya çalýþýn. Zaman
esnekliði saðlayýn veya kalanlarý daha sonra tekrar gösterebileceðinizi unutmayýn.

Eðitimci bir sonraki uygulamayý tanýtýrken, çok basitçe hazýrlanmýþ bir soru listesinin akran
eðitimciler ile teorik bilgileri konuþmak için nasýl kullanýlabileceðini açýklar. Bilinmesi
gereken her þeyi bildiklerini düþünen katýlýmcýlarý þaþýrtmak ve ilgilerini çekmek amacýyla listeye bir iki tane zor soru eklenebilir (HIV/AIDS ve CYBÝ'ler ile ilgili sorular için 4. Bölüme
bakýnýz).
EÐÝTÝM NOTU
HIV/AIDS ve CYBÝ'ler hakkýnda akran eðitimciler için hazýrlayacaðýnýz sorularýn, saha
çalýþmalarýnda genç insanlar için hazýrlanan sorulardan biraz daha zor olmasýnda fayda
vardýr,ancak ne akran eðitimcilerin ne de eðitimci eðitimcilerinin infeksiyon hastalýklarý
konusunda profesyonel saðlýk çalýþanlarý kadar bilgili olmalarýný beklemek doðru olmayacaktýr.
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2.UYGULAMA: CÝNSEL YOLLA BULAÞAN ÝNFEKSÝYONLARA MEYDAN OKUMA
AMAÇ Eðlenceli bir yöntemle bilgi paylaþýmý
SÜRE 20 - 40 dk.
MALZEMELER Puanlarý yazmak için tahta
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Bir soru ve cevap listesi hazýrlayýnýz ( örnek bir liste 4.bölümde bulunabilir).
Katýlýmcýlarý sayýya baðlý olarak 2-3 ya da daha fazla gruba ayýrýnýz ve her gruptan kendilerine birer grup ismi bulmalarýný ve konuþmacý seçmelerini isteyiniz. Tüm grup üyeleri sorularý tartýþmalý ve cevabý birlikte bulmalýdýr, ancak doðru cevabý grup adýna bir kiþi vermelidir.
Sorularý sormaya ilk gruptan baþlayacaðýnýzý, onlar bilemediði takdirde ayný soruyu ikinci
gruba yönelteceðinizi söyleyiniz. Bir sonraki soruda ilk cevap hakký diðer gruba geçecektir.
Her grubun cevap vermek için üçer dakikalarý bulunacaktýr.
Katýlýmcýlarýn son soruya özel iddia haklarý bulunur, yani o ana kadar topladýklarý toplam
puaný riske edebilirler. Soruyu doðru yanýtlarlarsa puanlarý ikiye katlanýr, bilemezlerse tüm
puanlarýný kaybederler.
Sorularý sormaya baþlayýnýz. Her doðru cevabý nedenleriyle tartýþmakta ve yanlýþ cevaplara
doðru açýklamalar getirmekte fayda vardýr.
KAPANIÞ Oyun tamamlandýktan sonra katýlýmcýlarýn herhangi bir sorularý olup olmadýðýný
sorunuz. Kafalarýnýn karýþtýðý her duruma açýklýk getirmeye çalýþýnýz.
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5. KONU BAÞLIÐI Deðer ve tutumlarý belirleme yöntemleri
Hedefler Katýlýmcýlarýn, deðer ve tutumlarý belirleme yöntemleri konusunda deneyim kazanmalarýný saðlamak ve üreme saðlýðý konularýný tartýþmanýn güçlükleri konusunda farkýndalýklarýný arttýrmak.
Giriþ Bu bölümün baþýnda katýlýmcýlara, cinsellik konusunda çeþitli tartýþma ve etkinliklerde yer alarak kendi deðer ve tutumlarýnýn farkýna varacaklarý anlatýlýr. Eðitimci, bazý hassas konularda detaya girilse de hiç kimseye hayatýný nasýl yaþamasý gerektiðini söylemeyi
amaçlamadýðýný açýklamalýdýr. Bu eðitimin amacý katýlýmcýlara gerekli bilgileri vererek,
saðlýklý olma yolunda kendi yönlerini belirlemelerini saðlamak ve akranlarýna yardýmcý olma
yeteneklerini arttýrmaktýr.

KELÝMENÝN ANLAMI
Deðerler; insanlarýn önem verdikleri ya da saygý duyduklarý kavramlardýr. Örneðin,
genç bir insan saðlýðýna deðer vermeyi öðrendiðinde cinsel iliþki yaþamayý erteleyecek ya
da güvenli cinsel iliþkiyi tercih edecektir.
Tutumlar kabaca; bir insanýn belli bir kavrama ya da diðer bir insana karþý hissettikleri olarak tanýmlanabilir. Örneðin; farklý yaþam biçimlerine karþý hoþgörülü olmak,
ayrýmcýlýða ve önyargýlara karþý durmak AIDS ile ilgili en önemli tutumlar arasýnda yer
alýrlar.

EÐÝTÝM NOTU
Cinsellik hakkýnda çoðu inanýþýmýz, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet normlarýnýn yanýsýra
büyürken iþittiðimiz ailesel ve kültürel mesajlar ile þekillenir. Dini ya da dini olmayan yetiþtiriliþ biçimleri de kiþisel tutumlarýmýzý etkilemektedir. Bu nedenle tüm eðitimci eðiticileri ve
akran eðitimciler önce kendi deðer ve tutumlarýnýn farkýnda olmalýdýrlar.
Deðer ve tutumlarýn öðretilmesi ya da ölçülmesi oldukça güçtür, ancak grup tartýþmasý ya
da vaka çalýþmasý gibi bazý yöntemler yararlý olabilir. Akran eðitimciler "örnek birey" görevini üstlenebilirler. Örneðin bir akran eðitimi programýnýn amaçlarýndan biri gençlerin daha
hoþgörülü olmasýný saðlamak ise, akran eðitimcilerin kiþisel davranýþlarýnýn bu tutumu
sergilemesi beklenir. Herhangi bir topluluk için akran eðitimi programý baþlatmadan önce o
topluluðu kültürü, gelenekleri ve sosyal normlarýný öðrenmek büyük önem taþýmaktadýr.
Gerekli araþtýrma yapýlmadan uygulanan programlarýn kabul edilebilirlik þansýnýn düþük
olduðunu bilmek gerekir, ayrýca bir topluluk için zararlý sonuçlar doðuran programlarýn bu
olumsuz etkileri uzunca bir zaman ortadan kaldýrýlamayabilir.
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Eðitim Notu (devamý) Bazý topluluklarda cinsel konularda birdenbire çok açýk detaylý
konuþulmasý rahatsýzlýk yaratabilir. Bazý topluluklarda ise kadýn ve erkek katýlýmcýlarýn bir
arada olmasý sorun doðurabilir. Bu nedenle aþaðýdaki önerileri dikkate almak ve küçük adýmlarla ilerlemek yararlý olacaktýr:

• Birlikte çalýþacaðýnýz kuruluþun beklenti ve kaygýlarýný öðreniniz.
• Daha önce yapýlmadýysa, hedef kitlenizin özelliklerini araþtýrýnýz. Genç kýzlarýn programýnýza katýlýp katýlmayacaklarýný, katýlamayacaklarsa önlerinde ne gibi engeller olduðunu
öðrenmeye çalýþýnýz.
• Lider kiþiler ya da kuruluþ yöneticileri ile birlikte program dahilindeki konularýn ve eðitim
yöntemlerinin üzerinden geçiniz.
• Cinsellik ve toplumsal cinsiyet ile ilgili tartýþmalarda yavaþ ve hassasiyetle ilerleyiniz.
• Eðer mümkünse birlikte çalýþacaðýnýz kuruluþun yöneticileri için de kýsa bir eðitim planlamayý düþününüz, böylece üzerinde duracaðýnýz sorunlarýn (üreme saðlýðý, cinsiyet eþitsizliði
vb.) daha iyi anlaþýlmasýný saðlamýþ olursunuz.
• Okul öðrencilerine yönelik bir program hazýrlýyorsanýz, önce okul yönetimini, öðretmenleri ve velileri bilgilendirmekte fayda vardýr. Böylelikle programýnýz için destek saðlayarak,
olasý müdahaleleri engellemiþ olursunuz.
• Çalýþmanýzý yürüttüðünüz topluluða saygý duyduðunuz göstermek ve programýn deðerlendirilmesine katkýda bulunmak için geribildirim isteyiniz.
• Program ile ilgili kýsa bir rapor hazýrlayarak, çalýþmanýzý yürüttüðünüz topluluða sunmanýz yararlý olacaktýr.
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DÝNÝ LÝDERLER ÝLE ÇALIÞMAK
Akran eðitimi amacýyla herhangi bir hedef kitleye yaklaþýmda dini eðitimleri, normlarý ve
etkileri göz önüne almak gerekmektedir. Dini kuruluþlar ya da liderle ile iþbirliði içinde
yürütülen akran eðitimi programlarý genellikle daha baþarýlý olmaktadýr. Dini liderlerin, hedef
kitlenin gereksinimleri ya da ilgi alanlarý konusunda bilgileri ve duyarlýlýklarý arttýrýlarak programý desteklemelerini saðlamak mümkündür.
Özellikle cinsiyet eþitliði konusunda duyarlý liderler ile iþbirliði içinde çalýþmak, kýz-erkek her
iki cinsin programlara eþit katýlýmýný saðlayabilmektedir.
Dini liderlerin, hasta kiþilere yardým konusunda tarihten gelen bir sorumluluk aldýklarý
söylenebilir. Bu noktada farklý ve daha hassas bir yaklaþým; dini liderlerin öncelikle bireylerin
hastalanmasýný önlemede yardýmcý olabilecekleri fikrini öne sürmektir. Üreme saðlýðý eðitimi
konusunda dini liderler tarafýndan alýnan destek, programýnýzýn gerekliliðini açýklamanýza
yardýmcý olacaktýr.
Bazý dini öðretiler cinsellik konusunda açýkça konuþmayý hoþ görmese de yine bu öðretilere
göre insan yaþamýný korumak her þeyin önünde gelmektedir. Dinlerin hemen hepsi yaþamýn kutsal olduðunu, tehlikede olan insanlarý uyarmak gerektiðini ve hasta olanlara yardým etmek
gerekliliðini savunur. Bazý dini inanýþlara göre ise tek bir insan hayatý kurtarmak, tüm dünyayý
kurtarmaya bedeldir.

1.UYGULAMA: CÝNSELLÝK DÝLÝ
AMAÇ Katýlýmcýlarýn cinsellik ve onun sonuçlarýný tartýþmak için gerekli kelimeleri kullanmaya alýþmalarýný saðlamak.
SÜRE 25 dk.
MALZEMELER Kelime ve sorularýn yazýlý olduðu kaðýtlar, dosya kaðýtlarý, kalemler
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarý üçer kiþilik küçük gruplara ayýrýnýz ve her gruba birer kaðýt ve
kalem veriniz.
Giriþ: Birçok insanýn cinsellik ve ilgili konular hakkýnda tartýþmaktan utandýklarýný
anlatýnýz. Þu ana kadar HIV için hiçbir ilaç veya aþýnýn bulunmadýðýný ve CYBÝ'lere yakalanan
insanlarýn istenmeyen sonuçlarla karþý karþýya kaldýklarýný açýklayýnýz. Bu sebeplerden dolayý
cinsel tercihler, davranýþlar ve korunmasýz cinsel iliþkinin sonuçlarý hakkýnda konuþabilmek
zorunda olduðumuzu katýlýmcýlara bildirmelisiniz.
Saðlýðýmýzý korumak için farklý cinsel davranýþlarý ve vücudun çeþitli cinsel bölgelerini
konuþabilmeyi öðrenmek için katýlýmcýlardan, çalýþma sýrasýnda tabu olarak adlandýrdýklarý
korkularýný bir kenara býrakmalarýný isteyiniz.
Gruba aþaðýdaki kelimelerin yazýlý olduðu bir kaðýt vererek onlardan iki kelime seçmelerini isteyiniz: biri cinsel iliþki ve üremeyle ilgili konulardan, diðeri de cinsel iliþkinin sonuçlarý
ve içeriðiyle ilgili olsun.
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Cinsel iliþki ve üreme ile ilgili terimler:
Penis, vajina, göðüs, menstürasyon, sperm, birleþme
Cinsel iliþkinin sonuçlarý ve içeriðiyle ilgili terimler:
Zevk, CYBÝ, HIV/AIDS, oral seks, anal birleþme, orgazm, mastürbasyon, kondom, çok eþli
kadýnlar, çok eþli erkekler
Basamaklar:
Tüm gruplardan, her kelimenin kendi yörelerinde kullandýklarý eþanlamlýlarýný yazmalarýný
isteyiniz.
(ÖR:1-penis: alet, enstrüman, silah, tüfek, muz, sosis........
2-menstürasyon: adet, hastalýk, kýrmýzý günler...........)
Gruptan aþaðýdaki sorularý cevaplandýrmalarýný isteyiniz.
1-Listeden seçilen hangi eþanlamlýlar halk tarafýndan daha çok kabul görür / görmez?
2-Gençler hangi kelimeleri kendi aralarýnda konuþurken daha çok kullanýyorlar?
3-Gençler hangi kelimeleri aileleri ve diðer yetiþkinlerle konuþurken daha çok kullanýyorlar?
4-Hangi kelimelerin erkek ya da kadýnlar için kötü manalarý vardýr?
5-Olumsuz kelimelerin insanlara söylendiklerinde zararlý olabileceklerini düþünüyor
musunuz?
6-Kadýnlar ve erkekler için kötü manalar içeren bu kelimeleri neden kullanýyorsunuz?
Gruplar kendi cevaplarýný diðer gruplara sunduktan sonra, gruplarýn bulduklarý sözcüklerin
yazýlý olduðu kaðýtlarý herkesin görebileceði þekilde duvarlara asýnýz.
KAPANIÞ Unutmayýnýz ki ergenlik çaðýndaki gençlerle onlarýn dilini kullanarak konuþmak
önemlidir. En azýndan onlarýn en iyi bildikleri kelimelerle konuþmalarýna izin verin ki kendileri cinsellik ve ilgili konularda konuþurken rahat olsunlar.
Cinsellik hakkýnda konuþabilmek için kelimeler üzerindeki hassasiyetimizi kaldýrmamýz
gerekmektedir. Karþýmýzdakilere neler istediðimizi, neler istemediðimizi, nelerden hoþlanýp
nelerden hoþlanmadýðýmýzý açýkça anlatamazsak, yanlýþ anlamalar ortaya çýkacaktýr.
Saygýsýz bazý kelimelerin yaralayýcý zararlý olabileceði üzerinde durmak gerekir. Örneðin bir
çok yerde evlilik dýþý iliþkiye giren bayanlar için oldukça fazla olumsuz kelimeler kullanýlmaktadýr, ancak ayný durumdaki erkeklere olumlu adlandýrmalar yapýlmaktadýr. Bu tür yanlýþ kullanýmlar çifte standart olarak deðerlendirilmekte ve erkekle kadýn arasýnda eþitsizlik olarak
algýlanmaktadýr.
Ayrýca bazý þiddet içeren terimlerin cinsellik için kullanýlmasý, cinsel iliþkide þiddete izin
verir bir görüntü oluþturabilmektedir, buna dikkat etmek gerekir (örneðin yarasa, silah gibi
kelimelerin penis için kullanýlmasý).
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2.UYGULAMA: MAHREMÝYET KARELERÝ
AMAÇ Katýlýmcýlarý mahremiyetin cinsellik ve üreme saðlýðýndaki önemi hususunda düþünmeye sevk etmek ve bu iki unsuru konumlandýrmadaki hassasiyetlerini arttýrmak.
SÜRE 20-25 dk.
MALZEMELER Her katýlýmcý için bir kalem ve tam sayfa bir kaðýt, tahta kalemleri
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarýn kaðýt ve kalem ile yazmaya hazýr þekilde oturmalarýný saðlayýnýz.
Merkezleri ortak kareli, önceden hazýrlanmýþ kaðýdý grubun görebileceði bir yere koyunuz.
Kaðýt en içte "kendim" ve en dýþa "toplum" yer alacak þeklinde hazýrlanmalýdýr (4.bölüme
bakýnýz).
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KENDÝM
YAKIN DOSTLARIM
ARKADAÞLARIM
TANIDIKLARIM
TOPLUM

Aþaðýda sýralanan bilgileri kiminle paylaþýrdýnýz?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boyunuzu
Kilonuzu
Ýlk adet gördüðünüz ya da ereksiyon olduðunuz yaþý
Olayla ilgili ilk hissettiklerinizi
Vücudunuzun herhangi bir bölümünden memnun olmadýðýnýzý
Doðum kontrol yönteminizi
Cinsel deneyiminizin boyutunu
Mastürbasyon hakkýnda hissettiklerinizi
Mastürbasyon tekniðinizi
Erotik eþyalardan hoþlandýðýnýzý
Homoseksüel iliþki fantezinizin olduðunu
Homoseksüel iliþki yaþadýðýnýzý
Oral seks hakkýnda hissettiklerinizi
Cinsel fantezilerinizi
Yakýn zamanda yaþadýðýnýz bir iliþkide orgazm olamadýðýnýzý
Çok eþlilik ya da çoklu iliþki fanteziniz olduðunu
Meme ya da penis ameliyatý geçirdiðinizi
Çocukken cinsel istismara maruz kaldýðýnýzý
Tecavüze uðradýðýnýzý
Tecavüz ettiðinizi
HIV testi yaptýrmayý düþündüðünüzü
HIV testi yaptýrdýðýnýzý
HIV pozitif olduðunuzu

Katýlýmcýlar ortada duran kaðýdý kendi önlerindeki kaðýtlara geçirirler. (Bunun yerine kaðýtlar kendilerine hazýr olarak da verilebilir.) Kendi kaðýtlarýnda eðitimcinin okuduðu maddeleri
kimlerle paylaþabileceklerini iþaretlerler. Dilerlerse bu maddeleri iþaretlerken kýsaltmalar da
kullanabilirler. Uygulamada gösterdikleri tepkiler ve öneriler uygulama sonrasýnda tartýþýlacaktýr.
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Giriþ: AIDS ve CYBÝ çaðýnda, mahremiyet konularýnýn bazý yönlerden ne kadar iliþkili
olduðuna dikkat çekiniz. Katýlýmcýlara bu karelere en çok kimin uyacaðýný düþünmeleri gerektiðini söyleyiniz. Ayný zamanda "yakýn dostlarým" ve "tanýdýklarým" terimlerini katýlýmcýlara
açýk bir þekilde anlatýnýz. Farklý tarzda bir takým bilgilerle ilgili sorular yönelteceðinizi söyleyiniz ve katýlýmcýlarýn bu bilgileri hangi boyutlarda kimlerle paylaþabileceklerini belirtmelerini isteyiniz.
"Önce boyunuzla baþlayalým. Lütfen boy ölçünüzü kiminle paylaþabileceðinizi düþünün.
Boyunuzu yakýn arkadaþlarým diye tanýmladýðýnýz insanlarla paylaþýr mýydýnýz? Tanýþtýðýnýz
insanlarla? Peki ya toplumdaki hiç tanýmadýðýnýz insanlarla?" þeklinde sorularla baþlayabilirsiniz.
Bazý tecrübelerin bazý katýlýmcýlara uygun olmayabileceðini belirtiniz. Katýlýmcýlara eðer
bu tecrübeleri yaþamýþlarsa bunlarý kiminle paylaþabileceklerini belirtmeleri gerektiðini açýklayýnýz. Mahremiyetle barýndýran sorularýn okunmasý sýrasýnda katýlýmcýlara her soru için
yeterli zaman verdiðinizden emin olunuz.
KAPANIÞ Katýlýmcýlarla uygulama deneyimlerini tartýþýnýz. Kendileri hakkýnda bir takým
þeyler öðrenip öðrenmediklerini gözleyiniz. Ýnsanlar için belirli konularýn ne kadar özel
olduðunu bazen unuttuðumuzu belirtiniz.
3.UYGULAMA: DÖRT KONU HAKKINDA BEYÝN FIRTINASI
AMAÇ Cinsel iliþkiler konusunda kiþisel deðerlerin ortaya çýkarýlmasý
SÜRE Yaklaþýk 75 dk.
MALZEMELER Dört adet büyük boy kaðýt, dört tahta kalemi, bant
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Dört adet büyük boy kaðýda aþaðýdaki baþlýklarý teker teker yazarak kaðýtlarý
duvara yapýþtýrýnýz.
• Genç insanlar neden cinsel iliþkiye girerler?
• Genç insanlarýn cinsel iliþkiyi erteleme nedenleri neler olabilir?
• Cinsel iliþki sýrasýnda korunmak neden gereklidir?
• Cinsel iliþki alternatifleri neler olabilir?
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Katýlýmcýlarý dört gruba bölünüz. Her grup bir soru üzerinde düþünmeli ve fikirlerini, sorunun bulunduðu kaðýdýn üzerine yazmalýdýr. Yaklaþýk 5dk. sonra gruplardan bir sonraki soru
kaðýdýna geçmelerini, daha önceki grubun yazdýklarýný okumalarýný ve eðer farklýysa kendi
fikirlerini eklemelerini isteyiniz. Uygulama süresince tüm gruplar dört soruyu da yanýtlamýþ
olmalýdýrlar.
Katýlýmcýlarýn tekrar bir araya gelmelerini ve yazýlanlarý deðerlendirmelerini isteyiniz.
Yazýlan bazý nedenler diðerlerinden daha mý geçerlidir? Neden böyle düþünüyorlar? Yazýlý
nedenler akran eðitimcilerin akranlarýný etkileme yöntemlerini nasýl etkilemektedir?
Katýlýmcýlar gözden kaçýrdýklarý önemli bir nokta olduðunu düþünüyorsanýz uygulamanýn bu
aþamasýnda söyleyiniz. Kabul edildiði takdirde maddenizi listeye ekleyebilirsiniz. Sorulara verilen yanýtlarý göz önüne alarak, akranlarýn / arkadaþlarýn cinsel iliþkiyi erteleme ya da güvenli cinsel iliþki kurma konusunda nasýl ikna edilebileceðini tartýþabilir ve en etkili yöntemleri
belirleyebilirsiniz.
Vaktiniz varsa katýlýmcýlarý ikiþerli gruplara bölebilir ve kýsa bir rol-oyun önerisi getirebilirsiniz. Çiftlerden biri akran eðitimci biri de akran / arkadaþ rolünü üstlenmek üzere, akran
eðitimci akranýný riskli davranýþlardan uzak kalmak konusunda teþvik etmeye çalýþabilir.

Not: Eðitimciler, bu uygulamada kullanýlan sorularýn bazý kültürler için uygun olmayabileceðini hatýrda tutmalýdýr. Bu tür uygulamalar kültürel açýdan uygun olduðunda dahi hassasiyet
ile yürütülmeleri gereklidir.
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4.UYGULAMA: KATILIYOR MUSUNUZ ?
AMAÇ Katýlýmcýlarýn cinsellik, CYBÝ ve HIV/AIDS'ten korunma, madde baðýmlýlýðý konularýnda kendi deðer ve tutumlarýný anlamalarýný saðlamak
SÜRE 45 dk.
MALZEMELER 2 adet büyük boy kaðýt (birinde "katýlýyorum, diðerinde "katýlmýyorum"
yazmalýdýr)
UYGUNLUK 16 yaþýndan büyük gençlerle çalýþýlan tüm eðitim ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Kaðýtlarý kullanarak salon içinde "katýlýyorum" ve "katýlmýyorum" adýnda iki bölge
belirleyiniz.
Katýlýmcýlardan iki bölgenin ortasýna toplanmalarýný isteyiniz.
Gruba deðerler hakkýnda önermeler okuyacaðýnýzý açýklayýnýz. Her birini okuduðunuzda, ne
hissettiklerini dikkatlice düþünmelerini ve salonun "katýlýyorum" ya da "katýlmýyorum" bölgelerine gitmelerini ya da arada bulunan hayali çizgi üzerinde bir noktada durmalarýný isteyiniz.
Her önerme için ne düþündüðünü açýklayabilecek gönüllüler istediðinizi söyleyiniz. Doðru ya
da yanlýþ cevaplarýn olmadýðýnýn, sadece görüþlerin olduðunun altýný çiziniz. Herkesin kendi
görüþünü belirtmeye hakký vardýr; kimse ona farklý görüþünden ötürü baský uygulamayacaktýr.
Katýlýmcýlarýn pas geçme haklarýnýn olduðunu hatýrlatýnýz. Ayrýca herkesin istediði anda
görüþünü deðiþtirebileceðini belirtiniz.
Tüm önermelerin üzerinden geçildikten sonra katýlýmcýlara, kendi deðerlerini diðer katýlýmcýlarla paylaþýrken ve özellikle azýnlýk grupta yer aldýklarýnda neler hissettiklerini sorabilirsiniz. Görüþü deðiþen katýlýmcýlarýn bulunduklarý konumu deðiþtirmelerinin kolay olup
olmadýðý sorulabilir.
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Önerme örnekleri:
•
•
•
•
•
•

Ergenler kondom kullanýmýný bilmeli ve kondomlara rahatlýkla ulaþabilmelidir.
Homoseksüel bir arkadaþým olmasýný kabul ederdim.
Kýz ya da erkek kardeþimin homoseksüel olmasýný kabullenirdim.
HIV ile infekte kiþiler sadece kendilerini suçlamalýdýrlar.
HIV/AIDS'in yayýlýmýný önlemek için seks iþçiliðinin yasaklanmasý gerekir.
Damar içi madde kullanan insanlara istedikleri zaman temiz enjektör saðlanmalýdýr.

KAPANIÞ Bu uygulama öncesinde, sýrasýnda ve sonrasýnda katýlýmcýlarýn gereksinimleri
karþýsýnda duyarlý olmak gerekir. Ýçlerinden bazýlarý risk altýndaki gruplara mensup, fakat
bunu göstermiyor olabilir. Katýlýmcýlarýn bilgi paylaþmak ya da paylaþmamak konusunda
kendilerini rahat hissettiklerinden emin olunuz. Bu uygulama sonrasýnda katýlýmcýlar ile kiþisel
sorunlar hakkýnda özel olarak görüþebilirsiniz.

6. KONU BAÞLIÐI Toplumsal cinsiyet bilinci ve duyarlýlýðý
Hedefler Akran eðitiminde toplumsal cinsiyet konusunun önemi hakkýnda bilinci arttýrmak.

KELÝMENÝN ANLAMI
Toplumsal cinsiyet, kadýn ve erkekler hakkýnda genel olarak kabul edilen görüþ ve
beklentiler (normlar) bütünü olarak tanýmlanabilir. Bu taným, tipik olarak kadýnlara ya
da erkeklere ait özellikler ve beceriler ile deðiþik durumlarda kadýn ve erkeklerden
genellikle beklenen davranýþ biçimlerini de içerir. Her iki cinse ait bu tür özellikler; aile,
arkadaþlar, söz sahibi kiþiler, dini ve kültürel öðretilerin yanýsýra okul, iþyeri ve basýnyayýn organlarýnýn etkileri ile þekillenmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramý; kadýn ve
erkeðin toplum içindeki farklý rollerini, sosyal konumlarýný, ekonomik ve politik güçlerini yansýtýr ve ayný zamanda tüm bunlarý etkiler.
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EÐÝTÝM NOTU
Genç kýz ve erkekler karþý karþýya kaldýklarý saðlýk ile ilgili riskleri tanýma ve baþa çýkma
konusunda eðitimli olduklarý takdirde, bu risklerin aza inmesi mümkün olmaktadýr. Toplumsal
cinsiyet hakkýnda yanlýþ inanýþlar bu risk faktörlerinden biri sayýlýr. Ergen saðlýðý konusunda
çalýþanlarýn, toplumsal cinsiyet kavramý ile bu kavramýn kültür, gelenekler ve önyargýlar ile
baðlantýsýný anlamalarý gerekmektedir.
Bireyler toplumsal cinsiyete dayalý norm ve rollerin farkýna vardýktan sonra, onlarý nasýl
deðiþtirebileceklerini öðrenmeye ve gençleri riske sokan durum ve beklentilere karþý koymaya
baþlayabilirler. Akran eðitimciler de toplumsal cinsiyetin davranýþlar üzerine etkilerinin bilincine vararak, toplumsal cinsiyete dayalý norm ve stereotiplere meydan okuma konusunda
yardýmcý olabilirler.
Akran eðitimi programlarýna toplumsal cinsiyet boyutu katarken aþaðýdaki noktalarý göz
önünde bulundurmak gerekir;
• Gençlere yönelik etkinliklere toplumsal cinsiyet boyutu katmak bilinçliliðin arttýrýlmasýný
ve yoðun çabayý gerektirir. Bu bir defaya mahsus bir etkinlik ya da sadece doðru terminolojiyi
kullanmak (örneðin; konuþmalar sýrasýnda genç kýz ve erkeklerin her ikisine de deðinmek vb.)
olarak alýnmamalýdýr.
• Toplumsal cinsiyet insan iliþkileri ile yakýndan ilgilidir, üstelik sadece kadýn erkek iliþkisi
deðil, kadýnlar ve erkeklerin hemcinsleriyle iliþkileri de söz konusudur. Örneðin, anneler
kýzlarýna erkekler gibi karþý gelmemelerini, babalar oðullarýna kadýnlar gibi aðlamamalarýný
öðütler.
• Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasýndaki fark cinsiyetin biyolojik, toplumsal cinsiyetin ise
sosyal bir kavram olmasýdýr; yani cinsiyet doðumumuzla gelen fiziksel özelliklerimizi, toplumsal cinsiyet ise sonradan kazanýlan ve deðiþebilen özelliklerimizi kapsar.
• Toplumsal cinsiyet sadece heteroseksüel bireylere ait bir kavram deðildir, ayný zamanda
biseksüel, homoseksüel veya cinsel iliþkiden uzak kalmayý yeðleyen bireyleri de ilgilendirir.
• Kadýn ve erkekler toplumsal cinsiyete dayalý düþünce ve davranýþlarý kendi çýkarlarý
doðrultusunda, genellikle kimseye zarar vermeden ama ayný zamanda stereotipleri
güçlendirerek kullanabilirler (kadýnlarýn aðlamasý gibi).
• Toplumsal cinsiyet duyarlýlýðna %100 sahip olmak zordur, çünkü hemen hepimizin
düþünce ve davranýþlarý toplumsal cinsiyetten etkilenir.
• Toplumsal cinsiyet duyarlýlýðý, kadýn ve erkekler arasýndaki farklarý tamamen gözardý
etmek anlamýna gelmez. Baþta biyolojik temelli farklar bulunmaktadýr, diðer farklarýn bazýlarý
eþitlik anlayýþýna raðmen sürdürülebilir (erkeklerin kadýnlara nezaketen kapýyý tutmalarý gibi)
Toplumsal cinsiyet konusunda ek uygulamalar için 5.bölüme bakýnýz .
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UYGULAMA: CÝNSÝYET DEÐÝL TOPLUMSAL CÝNSÝYET
AMAÇ Katýlýmcýlarýn "cinsiyet" ve "toplumsal cinsiyet" farkýný anlamalarýný ve toplumsal
cinsiyet stereotiplerilerini öðrenmelerini saðlamak.
SÜRE 25 dk.
MALZEMELER Büyük boy kaðýtlar, tahta kalemleri, bant; cinsel yönelime ait tanýmlarýn
yer aldýðý bir saydam ya da karton.
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Büyük bir kaðýt üzerine üç sütun çiziniz. Birinci sütuna "Kadýn" baþlýðýný yazarak
diðer sütunlarý boþ býrakýnýz. Katýlýmcýlardan, kadýnlar ile ilgili olabilecek kiþilik özellikleri,
beceriler, roller vb. hakkýnda fikirlerini belirtmelerini isteyiniz. Tüm fikirleri ilgili sütuna
kaydediniz. Üçüncü sütuna "Erkek" baþlýðýný yazarak ayný uygulamayý erkekler için de yapýnýz.
Her iki sütunda da hem olumlu hem olumsuz özelliklere yer verilmelidir, ayrýca katýlýmcýlar
tarafýndan belirtilmediyse her iki cinse ait biyolojik özellikleri de ekleyiniz.
Þimdi birinci ve üçüncü sütunlarýn baþlýklarýný deðiþtirerek listelere tekrar göz atýnýz ve
hangi özelliklerin karþý cinste de görülebileceðini tartýþýnýz. Sadece tek bir cinse ait olduðu
düþünülen ve deðiþmesi zor özellikler "cinsiyet" baþlýðý altýnda orta sütuna yazýlmalýdýr, bu özelliklerin ayrýca tartýþýlmasý yararlý olur.
Katýlýmcýlarýn bazý kelimelerin anlamlarý konusunda tartýþmalarý beklenir- bu uygulamanýn
bir amacý da katýlýmcýlara, insanlarýn toplumsal cinsiyete dayalý çoðu özelliðe deðiþik anlamlar yüklediklerini göstermektir.
Cinselliðin deðiþik tiplerini tartýþmaya hazýrlýklý olmak gerekir. "Cinsel yönelim" kavramýný
toplumsal cinsiyetten ayýrmak faydalý olacaktýr. Eðer gerekliyse, cinsel yönelim konusunda
farklý tanýmlarý bir saydam aracýlýðýyla açýklayabilirsiniz. Bireylerin cinsel yönelimleri ne olursa olsun, toplumun davranýþ ve roller açýsýndan beklentilerinin bireylerin biyolojik cinsiyetlerine göre olduðunu vurgulamak gerekir.
Cinsiyetin biyoloji ve genetik ile iliþkili olduðu, ancak toplumsal cinsiyetin kadýn ve erkekler için sosyal / kültürel düþünce ve davranýþ beklentilerini içerdiðini, bu nedenle toplumsal cinsiyet anlayýþýnýn farklý kültür ve toplumlarda deðiþkenlik gösterebileceðini açýklayýnýz.
Son olarak cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarýnýn günlük yaþamda çoðu zaman
karýþtýrýldýðýna, ancak farklý kavramlar olduklarýna dikkat çekiniz.
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KAPANIÞ Kadýn ve erkeklerin özellikleri hakkýnda stereotip düþüncelerin zararlý olabileceðini ve insanlarýn tam olarak geliþimini engelleyebileceðini belirtiniz. Bu stereotipleri kabul
ederek kendi kendimizi kýsýtlarýz, örneðin; erkekler çocuk bakýmý konusunda
cesaretlendirilmezken, kadýnlarýn da geleneksel olarak erkeklere yakýþtýrýlan meslekleri
(mühendislik vb.) seçmeleri teþvik edilmez. Bu, kendi cinsiyetimiz ile ilgili tüm özellikleri yadsýyacaðýmýz anlamýna gelmemektedir, ancak her bireyin ne yapacaðý konusunda kendi kararlarýný verebilmesi önemlidir.
7. GÜNÜN ÖZETÝ Gün içinde üzerinden geçilen konulara kýsaca deðinilir. Katýlýmcýlardan
geçirdikleri günü hatýrlamaya çalýþarak, o güne ait en önemli temalarý belirlemeleri istenir,
ayrýca genel olarak duygu ve düþünceleri öðrenilmeye çalýþýlýr.
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EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI
3.GÜN
NO.
1

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Isýnma egzersizi

HEDEFLER

2

2.gün için geribildirim

Çalýþtayýn sürekli deðerlendirilmesini saðlamak

3

Isýnma oyunu
Uygulama:
*Maskeyi dolaþtýr

Katýlýmcýlarýn ýsýnma
oyunu ve canlandýrýcýlar
konusunda deneyimini
arttýrmak

4

Konu baþlýðý: Beceri geliþtirme yöntemleri
Uygulamalar:
* Yaþam becerilerine dayalý eðitime giriþ
* Hayýr diyebilmek (ikna edebilme becerileri)
* Kondom yarýþmasý

Yaþam becerileri ve yaþam becerilerine dayalý
eðitim kavramlarýný tanýtmak ve akran eðitimi ile
ilgilerini kurmak
Gençlerin saðlýklarýný
korumalarýný saðlayan
becerileri geliþtirme yöntemlerini göstermek
Örneðin;
*reddetme becerisini
geliþtirmek
*kondomun doðru kullanýmý konusunda bilgi ve
beceri geliþtirmek

5

Katýlýmcýlar tarafýndan önerilen canlandýrýcý

Canlandýrýcýlar konusunda deneyim paylaþýmý

6

Konu baþlýðý: Teþvik edici araç ve yöntemler
Uygulama:
* Bu iþi neden yapýyoruz?
Grup tartýþmasý:
Misafir konuþmacý davet etmek
Risk gruplarýndan insanlarý programa dahil etmek
Teþvik edici araç olarak video
Uygulama:
*Hayali HIV testi

Katýlýmcýlarý, gençlerin
saðlýk eðitimi konusunda
çalýþmaya devam etmeye
teþvik etmek
Teþvik edici yöntemler
konusunda deneyim
kazandýrmak
Davranýþ deðiþikliði
konusunda teþvik etmek
için kiþisel deneyimlerden
faydalanmanýn yararýný
göstermek
Teþvik edici bir yöntem
olarak video kullanýmýný
göstermek
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3.GÜN (devamý)
NO.
7

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Konu baþlýðý: Rol-oyun
Uygulama:
* Üçlemeler- ilgi çekmek için yarýþmak

8

Günün özeti

HEDEFLER
Rol-oyun becerisi
kazandýrmak

1. ISINMA EGZERSÝZÝ
Katýlýmcýlarýn bir takým esneme egzersizleri önererek grubu yönetmeleri istenir. Birkaç
katýlýmcý sýrayla hangi kaslarýn çalýþtýrýlabileceðini gösterebilir.
2. (2.)GÜN ÝÇÝN GERÝBÝLDÝRÝM
Geribildirim takýmý, bir önceki gün tüm katýlýmcýlardan alýnan geribildirimleri sunar.
3. ISINMA / CANLANDIRMA
Katýlýmcýlara eðitimlerde ýsýnma oyunu, canlandýrýcýlar ve takým ruhunu geliþtiren oyunlarý
kullanmanýn önemi vurgulanýr.

UYGULAMA: MASKEYÝ DOLAÞTIRMAK
AMAÇ Grubun enerjisini arttýrmak ve takým ruhu oluþturmak.
SÜRE 5-10 dk.
MALZEMELER Malzemeye gerek yoktur.
UYGUNLUK Tüm eðitimler
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ÝÞLEYÝÞ Herkes daire içinde ayakta durur. Katýlýmcýlar sað taraflarýndaki kiþinin yüz
ifadesini ya da "maskesini" taklit ederler ve daha sonra bu maskeyi baþka bir ifadeye dönüþtürerek sol taraflarýndaki kiþiye dönerler. Bu taklit daire boyunca kiþiden kiþiye geçerek devam
eder.
Eðitimci: "Her birimiz yanýmýzdaki kiþiye grup içinde devam etmek üzere bir yüz ifadesi
göstereceðiz ve bu kiþi de yeni bir ifadeyle bu dolaþýmý sürdürecek." þeklinde bir açýklama
yapar. "Sol tarafýmdaki kiþiyle göz temasý kuracaðým ve ona bir yüz ifadesi ya da "maske"
göstereceðim. O da bu ifademi sanki aynada kendisine bakýyormuþçasýna taklit etmelidir (Nasýl
yapýldýðýný gösteriniz). Daha sonra o kiþi de sol tarafýndaki arkadaþýna dönerek, arkadaþýnýn
taklit etmesi için yüzündeki ifadeyi istediði baþka bir ifadeyle deðiþtirmelidir. Maskeyi daire
boyunca dolaþtýracaðýz. Þimdi hep birlikte deneyelim ve yanýmýzdaki arkadaþýmýzla göz temasý
kurmayý ve ona güzel bir taklit yapabilmesi için yeterli zaman vermeyi unutmayalým." þeklinde
bir açýklama yapabilirsiniz.
KAPANIÞ Grup oyun sonunda, oyun oynarken hissettiklerini tartýþabilir.
4. KONU BAÞLIÐI Beceri geliþtirme yöntemleri
Hedefler Bu bölüm, katýlýmcýlarýn beceri geliþtirme uygulamalarýnýn saðlýk eðitim programlarýndaki önemini anlayabilmeleri için hazýrlanmýþtýr. Bu, yaþam becerileri kavramýný þekillendirebilme ve gençlerle beceri geliþtirme için genel tekniklerin deneyimlenmesi olanaðýný
saðlar.

EÐÝTÝM NOTU
Pek çok çalýþma göstermiþtir ki, yalnýzca bilginin artmasý davranýþta deðiþikliðe sebep
olmaz. Örneðin pek çok kiþi sigaranýn akciðer kanserine sebep olduðunu bilir fakat bu onlarý
sigaraya baþlamaktan ya da sürdürmekten alýkoymaz. Bunun gibi, HIV /AIDS ve diðer
CYBÝ'ler konusunda da hastalýðýn nasýl bulaþtýðýnýn bilinmesi , kiþileri güvenli davranýþa
yöneltmemektedir. Bu nedenle, bilgi verici etkinlikler bir eðitim programýnýn baskýn öðesi
olmamalýdýr. Doðru bilgi birikimi, yalnýzca önemli beceri ve olumlu tutumlarý elde etmede
temel oluþturur.
Güvenli cinsel davranýþýn benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için gençlerin, önemli yaþamsal ve davranýþsal beceriler geliþtirmeleri gerekmektedir. Örnek olarak;
• Bilinçlenme
• Karar alma becerileri
• Ýradeli olmak (örneðin uyuþturucu kullanýmý ya da cinsel iliþki konusunda baskýya karþý
durabilmek)
• Becerilerin önemsenmesi (güvenli cinsel iliþki konusunda ýsrarcý olmak)
• Pratik beceriler (kondomun doðru kullanýmý)
• Þiddet ve taciz durumlarýnýn farkýnda olmak ve bu durumlarý engellemek
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1.UYGULAMA: YAÞAM BECERÝLERÝNE DAYALI EÐÝTÝME GÝRÝÞ
AMAÇ Katýlýmcýlarýn yaþam becerilerini ve yararlarýný tanýmlayabilmelerini saðlamak
Beceriye dayalý eðitim kavramýnýn sunumu ve akranýn rolünün tanýmlanmasý
SÜRE 30 dakika
MALZEMELER Ýki adet büyük boy kaðýt
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlar, beyin fýrtýnasý için dört küçük gruba ayrýlýr. Her grup 2 soru
üzerinde tartýþýr. Her grup ilk soru olan,
• Yaþam becerileri nelerdir?
Sorusundan sonra, aþaðýdaki sorulardan birini, ikinci tartýþma konusu olarak seçerler.
• Kimler yaþam becerilerini öðretebilir?
• Yaþam becerileri nerede öðretilebilir?
• Yaþam becerileri nasýl öðretilebilir?
Bundan sonra, bu dört sorunun yanýtlarýný tartýþan gruplar için bir 'geribildirim oturumu' yapýlmalýdýr. Yaþam becerilerinin Dünya Saðlýk Örgütü tanýmý (aþaðýda) okunmalý ya da
katýlýmcýlara verilmelidir ve katýlýmcýlarýn sonuçlarýyla karþýlaþtýrýlarak deðerlendirilmelidir.
Katýlýmcýlardan, gençlerle çalýþýrken edindikleri beceri geliþtirme deneyimlerini paylaþmalarý
ve bu konuda kendilerine göre uygun teknikleri aktarmalarýný isteyiniz. Sýradaki uygulama,
beceri geliþtirme konusunda tipik bir örnektir. Amacý, cinsel olmayan konularda irade geliþtirilmesidir ve genç hedef kitle için çok uygundur. Uygulama ayný zamanda güvenli cinsel becerilerin þekillendirilmesi konusunda giriþ niteliðindedir.

KELÝMENÝN ANLAMI
Yaþam becerileri; bireylerin günlük yaþamda karþýlaþtýklarý güçlük ve engeller ile
etkin olarak baþa çýkabilmeleri için gerekli olan uygun ve olumlu davranýþlarý gösterebilme yetenekleri olarak tanýmlanabilir.
Kaynak : WHO, 1993.
Beceriye dayalý saðlýk eðitimi, saðlýklý yaþam biçimini ve koþullarýný yaratabilmek ve
sürdürebilmek için bilgi, tutum ve becerilerin geliþtirilmesinin amaçlandýðý ve aðýrlýkla
katýlýmlý yöntemlerin kullanýldýðý bir eðitim yaklaþýmdýr.
Kaynak : UNICEF, Skills for Health.
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2.UYGULAMA: "HAYIR" DÝYEBÝLMEK
AMAÇ Gençlerin, cinsel olmayan konularda irade kazanmalarýna yardýmcý olmak.
Katýlýmcýlarýn akran baskýsý ile baþ edebilme yollarý bulmalarýna yardým etmek.
SÜRE 45 dakika
MALZEMELER Malzemeye gerek yoktur.
UYGUNLUK Tüm eðitimler
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlardan, genç yaþtayken kendi yaþlarýnda birisi tarafýndan istemedikleri
bir þey yapmalarý istendiðinde oluþan bir durumu düþünmelerini isteyiniz.
Yanýtlarýna göre aþaðýdaki örneklerden birini iþaretleyiniz;
• Bir arkadaþýnýz, kötü bir yoldan gidilen uzak bir gezi için yeni motorsikletinizi ödünç
istiyor
• Bir arkadaþýnýz, sigara ya da uyuþturucu denemenizi istiyor.
• Bir arkadaþýnýz, süpermarketten bir þey çalmanýzý istiyor.
Ýki gönüllü katýlýmcýdan bu durumlardan herhangi birini canlandýrýlmalarýný isteyiniz.
Bu canlandýrmada 'hayýr' diyen kiþinin davranýþýný tartýþýnýz. Oyunculara, karþýlarýndaki kiþi
tarafýndan geri çevrildiklerinde ne hissettiklerini sorunuz. Bu kolay mýydý?
Bu tartýþmada; özellikle bir arkadaþa, her zaman hayýr demenin kolay olmadýðýnýn üzerinde
durunuz. Çevrenizdekiler üzerinizde baský uyguladýðýnda þaþkýn ve rahatsýz hissetmeniz çok
normaldir, fakat istemediðiniz ya da hoþlanmadýðýnýz bir konuda hayýr demenin pek çok yolunu öðrenebilir ve kendinize ve inandýklarýnýza karþý dürüst kalmayý baþarabilirsiniz.
Katýlýmcýlardan , deðiþik hayýr deme þekilleri düþünmelerini isteyiniz.
Geri çevirme þekilleri þunlar olabilir;
• Kibarca geri çevirirsiniz
• Geri çevirme nedenini belirtirsiniz (fakat bu , özür dilediðiniz anlamýna gelmez)
• Çekip gidersiniz
• Bir alternatif gösterirsiniz
• Karþýnýzdakine katýlmazsýnýz
• Saldýrýyý seçersiniz
• Durumu yok sayarsýnýz
Baþka bir rol-oyun gerçekleþtiriniz. Ýki gönüllü katýlýmcýdan uygulamanýn baþlangýcýndaki
durumlardan diðerini canlandýrmalarýný isteyiniz. Biraz önce tartýþýlan deðiþik geri çevirme
yollarýný kullanmalarýný isteyiniz. Sonra grup olarak oyuncularýn baskýya direnme þekillerini
tartýþýnýz.

88

3.GÜN

3.UYGULAMA: KONDOM YARIÞI
AMAÇ Kondomun uygun bir þekilde takýlmasýný tatbik etmek ve katýlýmcýlara uygun bir
ortamda kondoma dokunma ve kondomu görme fýrsatý vermek.
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Kondomun takýlmasý için iki adet nesne (muz gibi) ve her katýlýmcý için
yeterli sayýda kondom.
UYGUNLUK Tüm eðitimler
ÝÞLEYÝÞ Grubu iki ayrý takýma ayýrýnýz. Kýz ve erkek katýlýmcý sayýlarý eþitse sadece kýz ve
sadece erkeklerden oluþan takýmlar da kurabilirsiniz. Her takým üyesi mümkün olduðunca
çabuk bir biçimde kondomu nesneye takmalýdýr. (Eðer böyle bir nesne bulamadýysanýz kondom
parmaklara takýlabilir.) En hýzlý takým oyunu kazanýr.
Baþlamadan önce her takýma kondom takmanýn en uygun þeklini açýklayýnýz.
• Paketin üzerinde yazan son kullanma tarihini kontrol ediniz.
• Paketi dikkatlice, kesici ve sivri alet kullanmadan, parmaklarýnýzla açýnýz.
• Kondomu küçük meni haznesi (baloncuk) yukarý gelecek þekilde parmak uçlarýnýzla
tutunuz.
• Kondomun ucundaki baloncuðu parmaklarýnýzla sýkýþtýrýp, içindeki havayý çýkardýðýnýzdan
emin olunuz.
• Kondomu bu haliyle sertleþmiþ penis üzerine yerleþtiriniz. Kondomu penis gövdesi boyunca aþaðý doðru sývazlayarak, penisin tümünü kapsayacak þekilde geçiriniz.
• Cinsel iliþkinin bitiminde, daha penis sertliðini kaybetmeden kondomu dip kýsmýndan
tutarak ve meni sýzmamasýna dikkat ederek geri çekiniz.
• Kondomun ucuna düðüm atarak baðlayýnýz ve uygun bir çöpe atýnýz.
Sýrasý geldiðinde her takým üyesinin kondom paketini doðru açmasý gerektiðini ve o kiþi
kondomu çýkarmadan, diðer arkadaþýnýn baþlamamasý gerektiðini söyleyiniz. Tüm üyeleri bu
sýralamayý en hýzlý þekilde tamamlayan takým kazanýr. Grup üyelerinin neþesi bu oyunu komik
ve eðlenceli bir hale getirir.
KAPANIÞ Gruba, biraz pratik yaparak, kondomun çok kýsa bir süre içinde takýlabileceðini
belirtiniz.
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EÐÝTÝM NOTU
Hem istenmeyen gebeliklerden hem de HIV/AIDS dahil cinsel yolla bulaþan infeksiyonlardan korunmanýn ancak cinsel perhiz ya da kondom kullanýmý ile mümkün olduðunu katýlýmcýlara hatýrlatýnýz. Pek çok araþtýrma, genç insanlarýn bu gerçeði bildikleri halde kondom kullanmayý tercih etmediklerini göstermektedir. Kondom kullanma becerisinin yokluðu, kondom
satýn almak konusunda kendine güvensizlik ya da kondom kullanýmýna karþý olumsuz tutumlar
kondomun tercih edilmeme nedenleri arasýnda sayýlabilir. Bu nedenle korunma programlarýna
kondom "etkinlikleri"ni de eklemek kaçýnýlmazdýr. Gençlerin kondomlar hakkýnda sorabilecekleri sorularý yanýtlamak da çok yararlý olacaktýr.

5. CANLANDIRICI Katýlýmcýlar bildikleri bir canlandýrýcýyý grupla paylaþmaya davet
edilirler.

6. KONU BAÞLIÐI Teþvik edici araç ve yöntemler
Bu baþlýk çerçevesinde katýlýmcýlara kiþisel yaþamlarýnda akran eðitiminin anlamý hakkýnda konuþma þansý verilerek, gençlerin saðlýk eðitimi alanýnda öðrencilerin motivasyonlarýnýn
arttýrýlmasý konusunun irdelenmesi saðlanýr.
Bu bölüm gençlerin, kendi ya da çevrelerindekilerin saðlýðýnýn korunmasý konusunu ciddiye
almalarý için hangi araç ya da yöntemlerin kullanýlacaðý konusu ile sürer. Yararlý yöntemler ve
araçlar, bir konuk konuþmacýnýn davet edilerek deneyimlerini dinleyicilerle paylaþmasýný da
içerir.
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KONDOMLAR HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR;
• Bir kondom yeniden kullanýlabilir mi?
Hayýr, bir kondom yalnýzca bir kez kullanýlabilir.
• Kondomla birlikte bir kayganlaþtýrýcý madde kullanýlmalý mýdýr?
Kayganlaþtýrýcý , kondomun yýrtýlmasýný engeller. Pek çok kondom, kendiliðinden kayganlaþtýrýlmýþ þekilde üretilmiþtir. Eðer kondom su bazlý madde ile kayganlaþtýrýlmamýþ
ise hiç bir þekilde yað kullanýlmamalýdýr, bu durum kondomun yýrtýlmasýna sebep olabilir.
• Kondomlar duyulan hissi azaltýr mý?
Günümüzde kondomlar çok ince fakat çok güçlü üretilmektedir. Daha kalýn, daha
güçlü anlamýna gelmez. Duyulan hissi azaltan kondomlar çok nadirdir.
• Bir kondom, vajina ya da anüs içinde sýyrýlýp çýkabilir mi?
Eðer düzgün yerleþtirilmemiþse mümkün olabilir. Kullanma talimatlarýný düzgünce
okuyarak üzerinizde deneyiniz!
• Kondomlar farklý büyüklüklerde midir?
Genel olarak standarttýrlar.
• Kadýn kondomu nedir?
Kadýn kondomu, poliüretandan yapýlmýþ þeffaf , yumuþak , güçlü bir kýlýftýr. Vajina
içine oturur ve erkeðin semeni ile temasý engeller. Cinsel iliþki öncesi herhangi bir zaman
takýlabilir ve ardýndan çýkarýlabilir.

1.UYGULAMA: BU ÝÞÝ NEDEN YAPIYORUZ?
AMAÇ Katýlýmcýlar, akran eðitiminde çalýþma isteklerinin bilincine daha iyi varýrlar. Diðer
grup üyeleri ile kiþisel düþüncelerin paylaþýlmasý ve tartýþmaya açýlmasý, katýlýmcýlarýn grubun
birer üyesi gibi hissetmelerini saðlar.
SÜRE 45 dakika
MALZEMELER Rahatsýz edici uyaranýn olmadýðý, katýlýmcýlarýn grup halinde oturabilecekleri rahat bir yer.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
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ÝÞLEYÝÞ Uygulama öncesinde, kiþilerin gizliliðine saygý gösterilmesi konusundaki kurallar
hatýrlatýlýr. Her ne kadar katýlýmcýlarýn kiþisel deneyimlerini istedikleri gibi paylaþabilmeleri
söz konusu ise de hiç bir durumda istemedikleri bir konuyu açýklamalarý ya da tartýþmalarýnýn
gerekmediði iyice açýklanmalýdýr. Ne kadar derine inecekleri konusunda kendileri bir yargýya
varmalýdýrlar, sonuçta bu klinik bir durum deðil, bir eðitim çalýþmasýdýr. Örneðin geçmiþlerinde
yaþadýklarý acý verici bir konuyu farklý bir ortamda tartýþmak istiyor olabilirler. Kendi
yaþamýnýzda akran eðitiminin ve saðlýðýn geliþtirilmesinin ne kadar önemli olduðu konusundaki kiþisel görüþlerinizi paylaþýnýz. Örneðin, bu tarz bir çalýþmayý neden tercih ettiðinizi ya da
bu iþe sizi sevk eden profesyonel kariyeriniz nedeniyle neden bu sorumluluðun bir parçasý
olmaya karar verdiðinizi anlatabilirsiniz.
Bu, katýlýmcýlara, uygulama sýrasýnda kiþisel açýklamalarýn kabul edileceðini gösterir.
Serbestçe konuþmaya davet etmek, aslýnda daha kiþisel seviyede konuþmak isteyen katýlýmcýlara kapý açmak içindir.
Katýlýmcýlar uygulamalar sýrasýnda kendilerini grubun birer üyesi olarak görmeleri halinde,
bu tarz bir etkileþime hazýr olabilirler. Bu uygulama öncesi ideal senaryo, eðlenceli bir sosyal
etkinlik hazýrlanmasý olacaktýr ve böylece katýlýmcýlarýn rahatlamasý saðlanýr. Bazý katýlýmcýlar sizin örneðinizi izleyerek kiþisel deneyimlerini ya da yaþadýklarý kayýplarý paylaþacak ve
akran eðitimine ilgileri artacaktýr.
KAPANIÞ Katýlýmcýlara, tartýþma sýrasýndaki açýklýklarý için teþekkür ediniz. Akran eðitimcilere, bir çalýþtay öncesinde neden akran eðitiminde yer aldýklarýný kýsaca açýklayabileceklerini söyleyiniz (Neden buradayýz isimli bir bölüm olabilir.) Bu, dinleyicilerinin onlarý daha ciddiye almalarýný saðlar, gerçek ve güvenilir deneyimlerin paylaþýlmasý yoluyla güvenilirliklerini
artýrýr.
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Motivasyon saðlamak için belirlenen araçlar üzerine grup tartýþmasý
Konuk konuþmacý davet etmek Katýlýmcýlar deneyimlerini konuk konuþmacý ile çalýþtay ya
da eðitim oturumu sýrasýnda paylaþma þansý bulurlar ( Örneðin HIV/AIDS ile yaþayan kiþi ).
Kolaylaþtýrýcý bunun ne kadar teþvik edici olduðunu ortaya koyar ve bu konumdaki kiþilerin
davet edilmesinin önemini vurgular. (aþaðýya bakýnýz).
Risk altýndaki gruplardan kiþilerin programa dahil edilmesi Bu konu akran eðitiminde
büyük önem taþýr. HIV/AIDS ve diðer yaþamý tehdit edici ciddi saðlýk sorunlarý yaþayan kiþilerin programa dahil edilme oraný, katýlýmcýlarýn konuya olan bakýþ açýlarýný geniþletmekte,
onlarý çalýþamaya sevk etmekte ve konunun ciddiyetini daha belirgin bir þekilde ortaya koymaktadýr.
TEÞVÝK EDÝCÝ BÝR ARAÇ OLARAK VÝDEO Uygun bir filmden bir bölüm katýlýmcýlara
izletilerek tartýþýlýr. Kolaylaþtýrýcý, bir akran eðitimi programýnda film/videonun nasýl sunulacaðý ya da tartýþýlacaðý konusunda katýlýmcýlara yardýmcý olur ve hazýrlýðýn önemine dikkat
çeker. Örneðin bir akran eðitimci dinleyicilerin videoyu izledikten sonraki tartýþmalarýna
rehberlik etmeli ve bu bölüm için anahtar sorular hazýrlamalýdýr.

2.UYGULAMA: HAYALÝ HIV TESTÝ
AMAÇ Katýlýmcýlarýn HIV testi deneyimini daha derinlemesine anlamalarýný saðlamak
SÜRE 45 dk.
MALZEMELER Bir kase içinde, çoðunluðu iki farklý renkte ve az miktarda üçüncü bir
renk kaðýda sarýlý þekerler.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
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ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlara test ve danýþmanlýk konusunda bir hayal kurma uygulamasý yapacaðýnýzý
söyleyiniz. Þeker kasesini daire içinde dolaþtýrarak herkesin birer þeker alarak saklamasýný isteyiniz.
Uygulamayý þu þekilde açýklayabilirsiniz (yerel farklýlýklara göre deðiþiklik yapýlabilir);

"Þimdiki uygulamamýz biraz farklý olacak. Bu bir tür kafamýzda canlandýrma uygulamasý, hep birlikte gözlerimizi kapayýp bazý þeyleri kafamýzda canlandýrmaya çalýþacaðýz."
Herkes oturduktan sonra;"Þimdi sizlere þeker ikram etmek istiyorum. Lütfen ben daireyi
dolaþýrken þekerlerden birer tane alýn ve avcunuzun içinde tutun. Sizden, aldýðýnýz þekerin rengini
hatýrlamanýzý istiyorum. Herkes yerinde rahat mý? Güzel. Þimdi sizlerden gözlerinizi kapamanýzý ve
ben açýn diyene kadar kapalý tutmanýzý rica edeceðim. Her þeye hayal ederek baþlýyoruz."
"Þu anda sabahýn erken saatleri olduðunu ve evinizde olduðunuzu düþünmenizi istiyorum. Sabah
çok erken ve siz yataðýnýzdasýnýz. Bir anda saatinizin alarmý çalmaya baþlýyor ve güç bela uyanarak
alarmý kapatýyorsunuz. Uyandýnýz ama kendinizi hala yorgun hissediyorsunuz, baþýnýz her
zamankinden daha aðýr sanki. Hareket etmeye çalýþtýðýnýzda her yerinizin aðrýdýðýný ve hatta
ateþinizin de olabileceðini hissediyorsunuz. Yüzünüzü yýkamak için zor da olsa kalkýyorsunuz ama o
kadar halsizsiniz ki iþe gidecek gücü kendinizde bulamýyorsunuz ve sonunda iþe gitmekten vazgeçip,
doktora gitmeye karar veriyorsunuz. Giyinip doktora gittiniz ve nihayet muayeneniz yapýldý. Doktor
size her þeyin düzeleceðini, sadece grip olduðunuzu söylüyor. Oradan ayrýlýrken içiniz biraz rahatlýyor ama aslýnda bir süredir aklýnýzda olan baþka þeyler de var. Þimdiye kadar hiç HIV testi yaptýrmadýðýnýzý düþünüyor ve HIV infeksiyonunun da ilk defa grip benzeri belirtiler ile ortaya çýkabileceðini biliyorsunuz. Bu durumdan biraz rahatsýzsýnýz ve belki artýk bu testi yaptýrmanýn zamaný geldi. Eve
gittiðinizde hastaneyi arayarak randevu alýyorsunuz. Aradan birkaç gün geçiyor ve test günü gelip
çatýyor. Evden çýkarak hastaneye gittiðiniz yolu düþünmenizi istiyorum. Belki bir otobüse biniyorsunuz, belki arabanýzla gidiyorsunuz, belki de yürüyorsunuz. Hastanenin nasýl göründüðünü düþünmenizi istiyorum. Ýçeri giriyorsunuz, isminizi söylüyorsunuz ve size bir numara veriyorlar, oturup
sýranýzýn gelmesini bekliyorsunuz. Bu arada bir doktor geliyor ve size geçmiþteki riskli davranýþlarýnýzla ilgili sorular soruyor. Uyuþturucu kullanýp kullanmadýðýnýzý ve cinsel hayatýnýzla ilgili sorular
bunlar. Daha sonra kanýnýz alýnýyor ve sonucu almanýz için gün veriliyor. O güne kadar zaman çok
yavaþ geçiyor ama sonunda o gün geliyor. Sabah kalkýp duþ alýyorsunuz. Hep aklýnýzda ayný soru; ya
pozitif çýkarsam, ne yaparým o zaman?"
"Hastaneye doðru geçen gün geçtiðiniz yollardan geçiyorsunuz ve yolda sürekli geçmiþi kurcalýyorsunuz. Acaba korunmadýðýnýz anlarda bulaþmýþ olabilir mi? Baþka riskli davranýþlarýnýz oldu mu?
Birlikte olduðunuz bir ya da birkaç kiþi belki de sandýðýnýz gibi saðlýklý deðildi. Bu düþünceler
kafanýzda dönüp duruyor ve sonunda varýyorsunuz hastaneye. Beklemeye baþlýyorsunuz. Doktorlar
odalarýna girip çýkarak diðer hastalarla ilgileniyorlar. Acaba sýranýz öðle tatiline kadar gelir mi?
Bekliyorsunuz ve sonunda sýra size geliyor. Doktor size verilen numarayý soruyor, hiç kimse test sonucunu verirken yanlýþlýk yapmak istemiyor. Evet numara doðrulanýyor, doktorun elinde duran sizin
zarfýnýz. Doktor zarfý açýyor; mavi þekeri seçenlerin sonuçlarý pozitif, kýrmýzý þekeri seçenleriniz
sonuçlarý negatif çýkýyor. Yeþil þeker seçenlerin test sonuçlarý þüpheli ve testin tekrarlanmasý gerekiyor."
"Bir süre hissettiklerinizle baþbaþa kalmanýzý ve sadece düþünmenizi istiyorum. Doktora herhangi
bir þey söyleyecek misiniz? Ya da belki sormak istediðiniz bir þeyler var. Sonucu paylaþmak istediðiniz birisi var mý? Kime söyleyeceksiniz? Lütfen düþünün."
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"Þimdi hala gözleriniz kapalý olarak bu odaya geri dönmenizi ve nerede olduðunuzu hatýrlamanýzý istiyorum. Ayaklarýnýzýn altýndaki yeri hissedin ve oturduðunuz sandalyeyi. Bir eðitim
uygulamasýndasýnýz ve gerçek bir test sonucu almadýnýz. Hazýr olduðunuz aman gözlerinizi
açmanýzý istiyorum."
Gruptan uygulama ile ilgili düþünce ve duygularýný öðreniniz. Bazý katýlýmcýlar oldukça duygusal anlar yaþayabilirler, içlerinden bazýlarý bu testi almýþ ve hatta pozitif sonuç almýþ olabilir. Bu uygulamanýn amacýný konuþabilir ve bu arada þekerlerinizi yiyebilirsiniz.
KAPANIÞ Pozitif sonuç alan insanlar bazen hýzlý bir kararla sonucu pek çok insana söylerler ancak bir süre sonra bazý insanlara söylediklerine piþman olabilirler. Sonucu söyleyeceðiniz
insanlarýn güvendiðiniz kiþiler olmasýnda fayda vardýr.

Not: Bu uygulama için en az 45 dk. ayýrýnýz ve mümkünse günün son uygulamasý olmamasýna özen gösteriniz. Katýlýmcýlarýn duygusal olarak kendilerini toparlamalarý için zamana
ihtiyaçlarý olabilir. Bu uygulamaya alternatif bir baþka uygulama "Hafta sonu bekarlar partisi"
ekler bölümünde açýklanmýþtýr.
7. ROL-OYUN Rol-oyun akran eðitiminde önemli bir yer tutar, bu nedenle katýlýmcýlarýn
yöntem konusunda becerilerini geliþtirmek amacýyla rol-oyuna ek bir bölüm daha ayrýlmýþtýr.

UYGULAMA: ÜÇLEMELER - DÝKKAT ÇEKMEK ÝÇÝN YARIÞMAK
AMAÇ Katýlýmcýlarýn geliþtirici, nesnel bir dinleme ile dikkatlerini verdikleri rol-oyun
uygulamalarý.
SÜRE 30 - 40 dakika
MALZEMELER Üç sandalye
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
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ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlardan bir daire içinde oturmalarýný isteyiniz. Üç sandalyeyi birbirine
dayanacak ve oturanlarýn, dairenin merkezinde kalacaklarý þekilde yerleþtiriniz. Üç gönüllüden, grubun geri kalanýna yüzleri dönecek þekilde oturmalarýný isteyiniz. Katýlýmcýlara, bu
uygulamanýn bir konudaki dinleme ve ikna etme becerilerinin uygulanmasý konusunda geliþtirici özelliðini açýklayýnýz. Uygulamaya, "Üç sandalyenin ortasýnda oturan kiþi dinleyicidir ve
görevi her iki yanýndaki kiþinin söylediklerine dikkatini vermek ve dinlemeye çalýþmaktýr.
Saðdaki sandalyede oturan kiþi, sürekli konuþarak dinleyicinin dikkatini üzerinde tutmaya
çalýþmalýdýr. Bunu, uydurma bir problemi anlatarak yapýnýz. Soldaki sandalyede oturan kiþi de
ayný þekilde dinleyicinin dikkatini çekmeye çalýþmalýdýr ve bunu, ilginç, güzel ve çok sevdiði
mesleðinden bahsederek yapmalýdýr. Herhangi bir meslek uydurabilirsiniz. Konuþmacýlar birbirlerinin anlattýklarýna asla dikkat etmemelidir ve yalnýzca dinleyici üzerine odaklanmalýdýr."
diyerek baþlayýnýz. Gruptaki her katýlýmcý, her üç pozisyonda yer alacak þekilde yer deðiþtirir.
Bu uygulama sýrasýnda siz de yardýma ihtiyacý olduðunu düþündüðünüz katýlýmcýya dikkat
çekme konusunda destek verebilirsiniz.
KAPANIÞ Katýlýmcýlara deneyimleri hakkýnda konuþma fýrsatý tanýyýnýz. Akýllarýnda belirgin bir þekilde kalan bir kaç dakikayý ve kullandýklarý etkili stratejileri anlatmalarýný isteyiniz.

8. GÜNÜN ÖZETÝ Gün içinde üzerinden geçilen konulara kýsaca deðinilir. Katýlýmcýlardan
geçirdikleri günü hatýrlamaya çalýþarak, o güne ait en önemli temalarý belirlemeleri istenir,
ayrýca genel olarak duygu ve düþünceleri öðrenilmeye çalýþýlýr.
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EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI
4.GÜN
NO.
1

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Isýnma egzersizi

2

3.gün için geribildirim

Çalýþtayýn sürekli deðerlendirilmesini saðlamak

3

Güven oluþturmak
Uygulama:
* Rüzgardaki söðüt

Güven oluþturmak
amacýyla kullanýlan bir
uygulama göstermek

4

Konu baþlýðý: Risk altýndaki genç insanlarla çalýþmak
Uygulamalar:
*Hayatýmda bir gün (Hedef gruplarýn özdeþimi)
*Problem Aðacý
*Risk altýndaki gençlere ulaþmak için akran yaklaþýmý

Duyarlýlýðýn köklerinin
topluma uzandýðýný
göstermek, duyarlýlýðýn
sebep ve sonuçlarýna göz
atmak
Akran eðitiminin hedef
kitleye ulaþým aracý
olarak kullanýlmasýný
göstermek

5

Günün özeti
Grup gezisi
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1. ISINMA EGZERSÝZÝ Katýlýmcýlarýn bir takým esneme egzersizleri önererek grubu
yönetmeleri istenir. Birkaç katýlýmcý sýrayla hangi kaslarýn çalýþtýrýlabileceðini gösterebilir.
2. (3.) GÜN ÝÇÝN GERÝBÝLDÝRÝM Geribildirim takýmý, bir önceki gün tüm katýlýmcýlardan
alýnan geribildirimleri sunar.
3. GÜVEN OLUÞTURMA Rüzgardaki söðüt oyunu oynanýr (aþaðýdaki açýklamaya
bakýnýz). Oyun sonrasýnda eðitimci bu oyunun "kendini risk altýnda hissetmek" ve "güven oluþturmak" ile ilgili olduðunu anlatýr. Bu oyun, bir sonraki bölüm olan "Risk altýndaki gençlerle
çalýþmak" için iyi bir giriþ olabilir.
UYGULAMA: RÜZGARDAKÝ SÖÐÜT
AMAÇ Güven oluþturmak.
SÜRE 45 dk.
MALZEMELER Katýlýmcýlarýn rahatça hareket edebilecekleri ve 8 kiþilik daireler oluþturabilecekleri bir oda. ( Yumuþak zeminli bir alan tercih edilir fakat þart deðildir.)
UYGUNLUK Tüm eðitimler
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarýn her daireye yaklaþýk 8 kiþi düþecek þekilde üç daire oluþturmalarý
söylenir. Her dairenin dýþýnda bir alan býrakýlýr ve sandalyeler alandan çýkartýlýr.
Eðitimci; gruba, güven unsuru belirli bir seviyeye ulaþana kadar, talimatlara büyük bir
dikkat gösterilmesini gerektiren bir uygulamanýn içinde yer alacaklarýný açýklar. Gruptaki her
katýlýmcýnýn talimatlara özenle uymasý çok önemlidir. Aksi halde gruptaki herhangi bir
katýlýmcý incinebilir.
Katýlýmcýlarýn, diðer bir katýlýmcýnýn ortada durduðu omuz omuza bir daire oluþturmalarýný
saðlayýnýz. Bir katýlýmcý 8 kiþilik dairenin tam ortasýna geçer. Düz ve dik bir þekilde ayakta
durur. Ortadaki kiþinin söðüt olduðunu açýklayýnýz. Çemberi oluþturan kiþilere, avuçlarý
ortadaki katýlýmcýya dönük olarak ellerini göðüs hizasýnda kaldýrmalarý gerektiðini açýklayýnýz.
Katýlýmcýlarýn bir ayaklarý diðerinden biraz daha önde ve dizleri hafif kýrýk þekilde durmalarý gerekmektedir. Böylelikle ortadaki katýlýmcýnýn aðýrlýðý üzerlerine yüklendiðinde dengelerini kaybetmezler ve bu, zamaný geldiðinde ortadaki kiþiyi desteklemelerini saðlar.
Ortadaki kiþiye tüm süre boyunca tahta gibi dik bir þekilde kalmasý gerektiðini açýklayýnýz.
Katýlýmcý, kollarý göðsünün üzerinde çapraz konumda ayakta durmalýdýr.
Eðitimci herkes hazýr olduðunda "düþmeye hazýr olun" demelidir. Dairedekiler "yakalamaya
hazýrýz" der, ortadaki katýlýmcý "düþüyorum" der ve sonrasýnda dairedekiler "haydi düþ"
diye cevap verir. Ortadaki, ayaklarý yerde kalmak þartýyla kendini, onu yavaþça ileriye ve
geriye çevirecek olan katýlýmcýlara doðru herhangi bir yönde býrakýr.
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Ayný zamanda eðitimci dairedeki katýlýmcýlarý hafif bir rüzgarmýþçasýna dudaklarýnýn
arasýndan yumuþak sesler çýkartmaya davet edebilir.
KAPANIÞ Katýlýmcý rüzgarla birlikte birkaç dakika dolaþtýktan sonra, grup "söðüt"ün omuzlarýna elleriyle dokunarak onu dik konuma getirir ve durma zamanýnýn geldiðini belirtir. Bunu
tekrarlamak isteyen herkes kendini rüzgarla savrulan söðüt gibi hissetmek için ortaya geçmelidir.
Eðitimci, katýlýmcýlarý oyun deneyimleri hakkýndaki bir tartýþmaya çaðýrabilir.
NOT : Bu, insanlarýn bazý durumlarda oynamaya korktuklarý bir oyundur. Katýlýmcýlara
hiçbir zaman oyuna katýlmalarý konusunda ýsrar edilmemelidir.

4. KONU BAÞLIÐI Risk altýndaki genç insanlarla çalýþmak
Hedefler Bu oturumun pek çok konusu vardýr. Gençlerin duyarlýlýklarýný arttýran risk faktörlerinin ve günümüz koþullarýnda gençlerin karþý karþýya kaldýklarý problemlerin anlaþýlmasý
amaçlanýr.
Ayný zamanda damgalamanýn ve ayrýmcýlýðýn, insanlarýn zedelenebilmesi konusuna nasýl bir
etkisi olduðunun anlaþýlmasý hedeflenir.

EÐÝTÝM NOTU
Hayatlarýnýn bir bölümünde pek çok genç insan korunmasýz cinsel iliþki, alkol kötüye kullanýmý, sigara içme ve uyuþturucu madde deneme gibi riskli davranýþlarda bulunurlar. Bu riskli
davranýþlar sonucunda, cinsel yolla bulaþan infeksiyonlar, HIV enfeksiyonu vb. durumlara açýk
hale gelirler. Bununla birlikte her genç zarar görme anlamýnda eþit deðildir. Akran eðitimciler genellikle kendi 'rahat alanlarýnda' kalýr ve özellikle sosyo-ekonomik yönden kendi karakteristik özelliklerini taþýmayan risk altýndaki populasyonun özel gereksinimlerini anlayamayabilirler.
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1.UYGULAMA: HAYATIMIN BÝR GÜNÜ
AMAÇ Toplumdaki duyarlýlýðý anlamak. Özellikle risk altýndaki insanlar üzerinde oluþan
damgalama ve ayrýmcýlýðýn farkýna varmak.
SÜRE 40 dakika
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
MALZEMELER Her biri aþaðýdaki baþlýklar ile iþaretlenmiþ beþ adet kaðýt; HIV + genç
kadýn, homoseksüel genç erkek, sokak çocuðu, uyuþturucu baðýmlýsý genç ve genç seks iþçisi.
ÝÞLEYÝÞ Beþ gönüllü, bu etiketlerden birer tanesini üzerine yapýþtýrýr ve o karakteri canlandýrýr.
Örneðin, sokak çocuðunu canlandýran kiþi, hayatýnýn bir kesitini, sabah kalktýðýndan
itibaren kýsaca gruba anlatýr. Daha sonra dinleyicilerden, oyunculara yaþamlarý hakkýnda sorular sormalarý istenir.
KAPANIÞ Grup, deneyimi tartýþýr ve eðer isterlerse oyuncular da canlandýrdýklarý karakter hakkýndaki görüþlerini ve hislerini paylaþabilirler.
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DOÐU AVRUPA VE ORTA ASYA'DA RÝSK DURUMU
Geçtiðimiz on yýlda bazý faktörler, Doðu Avrupa ve Orta Asya' daki genç insanlarýn
duyarlýlýklarýnýn dramatik olarak artmasýna sebep olmuþtur. Bölgenin sosyal ve
ekonomik geçiþ dönemi, sosyal kontrol ve deðerlerde karýþýklýk yaratmýþtýr.
Hiç bir alternatifin bulunmamasý, özellikle cinsel aktivite, uyuþturucu ve alkol kullanýmýnda daha fazla riskli davranýþýn meydana gelmesi ile sonuçlanmaktadýr.
Artan yoksulluk, göç ve savaþlar, orta öðretim okullarýna kayýt ve mezuniyet oranlarýndaki düþüþ, okul sonrasý geliþtirici etkinlik yokluðu, iþsizlik ( ki genç populasyonda
eriþkinlere oranla üç kat fazladýr), genç toplumun duyarlýlýðýný ve riskli davranýþ miktarýný arttýrmaktadýr. Diðer risk faktörleri arasýnda etnik köken, özürlülük, vatandaþlýk
durumu ve cinsel yönelimler nedeniyle ayrýmcýlýða maruz kalmak ve opium ve eroin gibi
yasadýþý maddelere ulaþýmýn kolaylaþmasý sayýlabilir.
Bölge günümüzde dünyada en fazla artýþ gösteren HIV enfeksiyonu oranýna sahiptir
ve bunun baþlýca sebeplerinden biri damar içi madde kullanan genç insanlardýr. Bazý
ülkelerde alt sýnýr 13-14 yaþa kadar düþmüþ olmakla birlikte genç nüfusun %1'i damar
içi madde kullanmaktadýr.
2.UYGULAMA: PROBLEM AÐACI
AMAÇ Katýlýmcýlarýn, ergenlik çaðýndaki bir kýz ya da erkeðin cinsel saðlýk problemlerinin
nedenleri ve çözümleri üzerine düþünmelerini saðlamak.
SÜRE 30dk.
MALZEMELER Geniþ kök ve dallarýyla çizilmiþ koca bir aðaç barýndýran büyük kaðýtlar
(3 adet),tahta kalemleri
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarý 3 gruba ayýrýnýz. Üzerinde birçok kök, dal ve uçlarýnda meyve
çizilmiþ birer aðaç olan kaðýtlardan her gruba birer tane veriniz (aðaçlarý gruplarýn kendilerinin çizmesini de isteyebilirsiniz). Aðaçlarýn gövdelerinin altýnda þu problemler yazýlý bulunmalýdýr (her grup için bir problem):
* Zeynep: 16 yaþýnda, 3 aylýk gebe.
*Umut: 19 yaþýnda, damar içi uyuþturucu kullanýyor, 4 senedir HIV (+).
*Onur: 15 yaþýnda, sokaklarda yaþýyor.
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Giriþ: Katýlýmcýlara, çalýþmaya baþlamadan önce biraz fiziksel egzersiz yapacaðýnýzý söyleyiniz. Aþaðýdaki cümleleri söylerken, bir yandan da hareketlerinizle eþlik ediniz.
-Düþünün ki siz küçük bir tohumsunuz, dizlerinizin üzerine çökün ve kývrýlýn. Ben 1'den 10'a
kadar sayarken, büyümeye (ayaða kalkmaya) baþlayýn ve kollarýnýz dallarý, parmaklarýnýz
meyveleri olan büyük bir aðaç olun.
-Hafifçe esen meltemi dallarýnýzýn arasýndan girip çýkarken hissedin ve sonra birden
bastýran fýrtýnayý ve arkasýndan rüzgarýn sona ermesini. (bu arada kollarýnýzý yavaþça sallayýn,
sonra hýzlý ve sonra tekrar yavaþça)
-Aðacýn kendini hissetmesine izin verin. Köklerini oynatmasýna (Ayak uçlarýnýzý oynatýn),
dallarýný (kollarýnýz) ve meyvelerini (parmaklarýnýz).
-Þimdi aðacýn zehirlendiðin farz edin. Zehir köklerinden girerek önce meyvelerine (parmaklarýnýz ölmüþ gibi düþürün), sonra dallarýna (kollarýnýzý düþürün) ve son olarak da gövdesine
geldi. Sonunda tüm aðaç öldü (yere düþün).
Gruba yerlerine oturmalarýný söyleyiniz ve saðlýklý aðaçlarýn gerekli besinlerini köklerinden
aldýklarýný anlatýnýz. Ancak meyveler çürüyorsa, bu bir þeylerin yolunda olmadýðýný gösterir, ya
besinler yeterli deðildir ya da aðaç tamamýyla zehirlidir. Bu durumda ilk etkileri, aðacýn
topraðýn üstünde kalan kýsýmlarýnda görmeye baþlarýz.
Meyveler, dallar ve aðacýn gövdesi hastalanmaya baþlar, tüm bunlar bize, kök düzeyinde bir
sorun olduðunu gösterir. Bu durum, yaþam için de aynýdýr. Bizim görebildiðimiz problemler,
örneðin HIV infeksiyonu ya da istenmeyen gebelikler, daha öncesinde oluþmuþ sorunlarýn
görünür sonuçlarýdýr. (Mesela gebelik, koruyucu yöntemlerin kullanýlmamasýnýn sonucudur.)
Gruplardan, ergenlik çaðýndaki bir kýz yada erkeðin bakýþý ile kaðýtlarý üzerinde yazan
problemler üzerinde düþünmelerini isteyiniz.
Problemlerin kaynaklarýný (sebeplerini) aðacýn köklerine, problemlerin etki ve sonuçlarýný
ise aðaçlarýnýn dallarýna ve meyvelerine yazmalarýný isteyiniz.
Herkes bitirdikten sonra gruplardan, kaðýtlarýn arka tarafýna yada aðaç gövdesinin yan
tarafýna, sebeplerin ve sonuçlarýn hangi toplumsal durum/deðerlere baðlý olduðunu yazmalarýný isteyiniz. (Örneðin yoksulluk nedeniyle doðum kontrol yöntemlerine ulaþamamak gibi)

Gruplardan, kendi problem aðaçlarýný diðer katýlýmcýlara sunmalarýný isteyiniz.
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KAPANIÞ Problemlerin sebepleri açýsýndan kýzlar ve erkekler arasýnda farklýlýklar bulunabilir. Genellikle erkekler, kýzlara nazaran daha iyi bir eðitim alýrlar. Okul müfredatýnda en
azýndan biyolojik gerçekler, kendini ve cinsel eþini korumadaki sorumluluklar verilmese de
anlatýlmaktadýr, ancak kýzlar okula gitmedikleri zaman bu biyolojik özellikleri bile öðrenememektedir, çünkü genellikle erkeklerle ayný eðitim olanaklarýna sahip deðillerdir. (örneðin
aile fakir ise kýzlar genellikle okuldan alýnýr.)
Toplumdan kaynaklanan cinsiyet farklýlýklarýnýn, problemler üzerine etkilerinden bahsediniz. Örneðin bir kadýn, korunmasýz cinsel iliþki sonucu bir erkeðe oranla hem sosyal açýdan
hem de saðlýk açýsýndan daha fazla tehlikeye açýktýr. Topluma özgü farklýlýklara, ne gibi
çözümler getirilebileceðinizi tartýþýnýz.
Akran eðitiminin, bir sorunu gündeme getirmek amacýyla kullanýlabileceðine dikkat
çekiniz.
3.UYGULAMA: RÝSK ALTINDAKÝ GENÇ ÝNSANLARA ULAÞMAK ÝÇÝN AKRAN
YAKLAÞIMI
AMAÇ Akranlara ulaþma yönteminin özelliklerini anlamak ve deneyimleri paylaþmak.
SÜRE 20 dk.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
MALZEMELER
Kaðýtlý pano ve tahta kalemleri, katýlýmcýlara daðýtýlacak
kaðýtlar(aþaðýya bakýnýz)
ÝÞLEYÝÞ Büyük boy bir kaðýda bir tablo (Akran önderliðinde yaklaþým çeþitleri-A) çiziniz,
ancak tabloda sadece baþlýklarý yazýnýz. Risk altýndaki genç insanlarla çalýþmýþ olan katýlýmcýlarý deneyimlerini paylaþmalarý için davet ediniz.
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Ulaþýlmasý kolay gençlere yönelik akran eðitimi giriþimleri (eðitimsel yaklaþým) ve risk
altýnda bulunan, ulaþýlmasý güç gençlere yönelik giriþimler (ulaþým yaklaþýmý) arasýndaki farklarý grup ile tartýþýnýz.
Hazýrladýðýnýz kaðýtta yazýlý olan aþaðýdaki baþlýklar hakkýnda katýlýmcýlarýn fikirlerini
öðrenerek tablodaki boþluklarý doldurunuz.
• Olasý mekanlar
• Etkinlik türleri
• Kullanýlan yöntemler
• Odak (katýlýmcý türü ve sayýsý)
Amaç, akran önderliðinde yaklaþým çeþitleri (A) tablosuna benzer bir tablo ortaya çýkarmaktýr. Eðitimci ek olarak bu tür yaklaþýmlar için akran eðitimcilerin seçimi, eðitimi ve
desteklenmesi konularýnda bilgi verebilir. Bu konulara ileride ayrýca deðinilecektir.
KAPANIÞ Akran önderliðinde yaklaþým çeþitleri (A) tablosunu çoðaltarak katýlýmcýlara
daðýtýnýz. (Ek 4)

5. GÜNÜN ÖZETÝ Gün içinde üzerinden geçilen konulara kýsaca deðinilir. Katýlýmcýlardan
geçirdikleri günü hatýrlamaya çalýþarak, o güne ait en önemli temalarý belirlemeleri istenir,
ayrýca genel olarak duygu ve düþünceleri öðrenilmeye çalýþýlýr.

GRUP GEZÝSÝ Çalýþtay kapsamýnda katýlýmcýlara hoþ vakit geçirecekleri boþ bir zaman
yaratmak yararlý olacaktýr. Bir öðleden sonrayý ilgi çekecek bir geziye ayýrabilirsiniz, ancak
geziye katýlýp katýlmama kararýný katýlýmcýlara býrakýnýz. Bazý katýlýmcýlar otelde dinlenmeyi
ya da kendileri baþka bir program yapmayý tercih edebilir.
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EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI
5.GÜN
NO.
1

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Isýnma egzersizi

2

5.gün için geribildirim

Çalýþtayýn sürekli deðerlendirilmesini saðlamak

3

Takým ruhu oluþturmak
Uygulama:
*A, ben de oradaydým

Takým ruhunu geliþtiren
uygulamalar konusunda
deneyim kazandýrmak

4

Konu baþlýðý: Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk becerileri
Uygulamalar:
*Kötü kolaylaþtýrýcýlýk örneði - Rol-oyun
*Ne yapardýnýz?

Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk
becerisini geliþtirmek

5

Katýlýmcýlar tarafýndan önerilen ýsýnma oyunu

Isýnma oyunlarý
konusunda deneyim
paylaþýmý

6
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Konu baþlýðý: Akran eðitimcilerin seçimi, eðitimi ve
rehberliði
Uygulamalar:
*Akran eðitimcilerin seçimi ve rehberliði
*Akran eðitimcilerin eðitiminin planlanmasý

HEDEFLER

Farklý akran eðitimi
programlarý için eðitim
planý oluþturma becerisi
kazandýrmak
Akran eðitimcilerin seçimi,
eðitimi ve rehberliði
konusunda bilgi vermek

2.Bölüm-Eðitimci Eðitimi için Rehber Bilgiler

5.GÜN (devamý)
NO.
7

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ

HEDEFLER

Konu baþlýðý: Danýþmanlýk ve eðitim
Uygulama:
Kartopu savaþý

Akran eðitimi ve akran
danýþmanlýðý arasýndaki
farký belirlemek
Kiþisel akran desteði
vermek için gerekli olan
beceri ve özellikleri
belirlemek
Akran danýþmanlýðýnýn
zor yönleri, sýnýrlýlýklarý
hakkýnda konuþmak

8

Akran eðitiminde genç- eriþkin ortaklýðý

Akran eðitimi
programlarýnda genç ve
eriþkinlerin ortak
çalýþmasýnýn önemini
vurgulamak
Genç-eriþkin ortaklýklarý
için stratejiler belirlemek

9

Günün özeti

1. ISINMA EGZERSÝZÝ Katýlýmcýlarýn bir takým esneme egzersizleri önererek grubu
yönetmeleri istenir. Birkaç katýlýmcý sýrayla hangi kaslarýn çalýþtýrýlabileceðini gösterebilir.
2. (4.) GÜN ÝÇÝN GERÝBÝLDÝRÝM Geribildirim takýmý, bir önceki gün tüm katýlýmcýlardan
alýnan geribildirimleri sunar.
3. TAKIM RUHU OLUÞTURMAK "A, ben de oradaydým" bu amaca uygun olabilecek bir
oyundur.
4. KONU BAÞLIÐI Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk becerileri
Hedefler Bir eðitimde iki ya da daha fazla kolaylaþtýrýcýnýn birlikte çalýþmasý bazý becerileri gerektirir. Bu bölümün amacý, iyi bir takým çalýþmasýnýn eðitim kalitesini olumlu yönde
etkilediðini gösterebilmektir. Bu amaçla, eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk becerilerini geliþtirmeye
yönelik uygulamalara yer verilmiþtir.
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5.GÜN

1.UYGULAMA: KÖTÜ KOLAYLAÞTIRICILIK ÖRNEÐÝ - ROL-OYUN
AMAÇ Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýðýn önemli noktalarýna dikkat çekmek ve mizah yoluyla
kötü kolaylaþtýrýcýlýk örneði göstermek.
SÜRE 40 dk.
MALZEMELER Gerek yoktur.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Ýki eðitimci kötü kolaylaþtýrýcýlýða örnek teþkil etmesi açýsýndan kýsa bir oyun
sunarlar. Eðitim sýrasýnda iki eðitimcinin sürekli birbirinin sözünü kesmesi, birbirine karþý çýkmasý, birinin diðeri karþýsýnda sürekli öne çýkma isteði vb. örnekler sunulabilir.
KAPANIÞ Katýlýmcýlara rol-oyun hakkýndaki düþüncelerini sorunuz ve kötü kolaylaþtýrýcýlýk örnekleri vermelerini isteyiniz. Ýstenmeyen durumlarla karþýlaþýldýðýnda neler
yapýlabileceðini tartýþýnýz.
2.UYGULAMA: NE YAPARDINIZ ?
AMAÇ Akran eðitimci olacak katýlýmcýlarý eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk konusunda düþünmeye sevk etmek.
SÜRE 30-45 dk.
MALZEMELER "Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk tarzlarý", "Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk hakkýnda sorular" baþlýklý kaðýtlar (Ek 4'e bakýnýz)
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarý ikiþerli gruplara ayýrarak, eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk sorularýný ikili
tartýþmalarýný isteyiniz. Dana sonra sorularý ve neler yapýlabileceðini tüm grup ile tartýþýnýz.
KAPANIÞ Katýlýmcýlara sorularý bireysel mi yoksa ikili mi yanýtlamaya çalýþtýklarýný
sorunuz. Ne gibi sonuçlara vardýklarýný, eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýðýn ne gibi zor yönleri
olduðunu, zorluklarýn üstesinden nasýl gelebileceklerini tartýþmaya açýnýz. Eþzamanlý kolaylaþtýrýcýlýk türleri baþlýklý kaðýdý çoðaltarak katýlýmcýlara daðýtýnýz.
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EÐÝTÝM NOTU
Ortak Eðitimde Yapýlmasý ve Yapýlmamasý Gerekenler

1. Eðitime baþlamadan önce eðitimci arkadaþýnýzla yapmanýz gerekenleri tekrar ediniz.
Bu tekrarý atlamayýnýz. Kimin neyi hangi zaman aralýðýnda yapacaðý hususunda açýk ve net
olunuz.
2. Zamanýnda hareket ediniz. Odalarý, sizin ve eðitimci arkadaþýnýzýn olmasýný istediði
þekilde hazýrlamak için yeterince erken hareket etmek önemlidir.
3. Kendinize tahsis edilmiþ süre konusunda sorumlu davranýnýz. Eðitimci arkadaþýnýzdan
süreniz dolduðu an saati gözleyip size iþaret etmesini istemeyiniz.
4. Zamanýnda baþlayýp zamanýnda bitiriniz. Belirlediðiniz süreyi aþmamaya özen gösteriniz. Katýlýmcýlarýn, resmi sunum bittikten sonra da sizinle konuþabileceklerini unutmayýnýz.
5. Eðitimci arkadaþýnýzýn liderliðine katkýda bulununuz. Konuþmak için eðitimci
arkadaþýnýzýn onayýný alýnýz. Doðru bilgi vermek için sonradan konuþabilir ya da bir sonraki
sunumu yaparken konuyla ilgili duyduklarýnýza ekleme yapabilirsiniz.
6. Yardýma ihtiyacýnýz olduðunda eðitimci arkadaþýnýzý konuþmasý için yanýnýza davet ediniz. "Zeynep, eklemek istediðin bir þey var mý? " ya da " Kerem, bunun cevabýný biliyor musun
? " gibi ibareler kullanýnýz.
7. Sizin ve eðitimci arkadaþýnýzýn göz temasý kurabileceði ama ayný zamanda da sunum
yapan kiþinin tüm ilgiyi üzerinde toplamasýna engel olmayacak bir yerde bulununuz.
8. Eðitimci arkadaþýnýzýn söylediklerine odaklanýnýz. Boþ kaldýðýnýzda baþka iþlerle uðraþmayýnýz (kaðýt okumak, takvim hazýrlamak gibi). Eðitimci arkadaþýnýzdan sonra sunuma
baþlamadan önce, arkadaþýnýzýn söylediklerini doðrulayýnýz. Eðer siz eðitimci arkadaþýnýzýn
söylediklerine ilgi gösterirseniz katýlýmcýlar da gösterecektir.
9. Ýhtiyaç duyulduðunda yardým ediniz. Eðitimci arkadaþýnýz uygulama ile ilgili bir çalýþma yaparken bunun aksi yönünde talimatlar vermeyiniz.
10. Eðitimci arkadaþýnýzý tamamlayýnýz. Arkadaþýnýzýn sunumuyla ilgili hoþunuza giden
taraflarý söyleyiniz (söyledikleri ve yaptýklarý ile ilgili). Olumlu geribildirim, hareketin tekrar
edileceði anlamýný taþýr.
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5.GÜN

5. KATILIMCILAR TARAFINDAN ÖNERÝLEN ISINMA OYUNU Katýlýmcýlara bildikleri
ýsýnma oyunu / canlandýrýcýlarý paylaþmak için bir olanak saðlanmýþ olur.
6. KONU BAÞLIÐI Akran eðitimcilerin seçimi, eðitimi ve rehberliði
Hedefler Bu bölümde; katýlýmcýlarýn farklý akran eðitimi programlarý için eðitim planlama
becerilerinin geliþtirilmesi ve akran eðitimcilerin seçimi ve desteklenmesi konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmýþtýr.
AKRAN EÐÝTÝMCÝLERÝN SEÇÝMÝ SIRASINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN
HUSUSLAR
•
•
•
•
•
•

Dinleme becerisi de dahil olmak üzere iyi kiþiler arasý iliþki kurabilme becerileri
Hedef kitle tarafýndan kabul ediliyor ve saygý duyuluyor olmak
Yargýlayýcý olmayan tutum sergileyebilmek
Liderlik için gerekli olan özgüven ve potansiyele sahip olmak
Gönüllü çalýþabilecek zaman, enerji ve isteðe sahip olmak
Akranlarý için örnek birey olma potansiyeli taþýyor olmak

1.UYGULAMA: AKRAN EÐÝTÝMCÝLERÝN SEÇÝMÝ VE REHBERLÝÐÝ
Katýlýmcýlar, akran eðitimcilerin seçilmesi ve danýþmanlýðý konusunda düþünce ve deneyimlerini paylaþýrlar, doðaçlama rol-oyunlar sunarlar.

EÐÝTÝM NOTU
Akran eðitimci ekibi kurmak
Bir grup akran eðitimci seçilip eðitildikten sonra gruptan beklentilerin yazýlý olduðu bir
anlaþmanýn, herkes tarafýndan kabulü sonrasý imzalanmasý yararlý olabilir. Anlaþmayý eðitimciler de dahil tüm grubun ortak hazýrlamasý ve herkesten ne beklendiðinin açýk olarak belirtilmesi uygun olacaktýr. Katýlýmcýlar herhangi bir eðitim saatini kaçýrdýklarýnda, üzerinden
geçilen konularý öðrenmekle yükümlü olmalýdýrlar.
Eðitimlere ve toplantýlara sýklýkla katýlamama ya da gecikme durumunda o kiþi uyarýlmalý
ve gerektiðinde grup için uygunluðu tekrar gözden geçirilmelidir.
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Eðitim Notu (devamý) Bazý üyelerin özel alanlarda uzmanlýklarý olabilmekle birlikte tüm
takým üyelerinin genellikle bazý temel becerilere sahip olmasý beklenir. Çoðu akran eðitimi
grubunda zaman içinde doðal bir düzen kurulur ve belli insanlar belli sorumluluklarý almaya
baþlarlar. Örneðin grup, bilimsel /týbbi konularýn anlatýlmasý için sürekli ayný eðitimcileri
görevlendirmeyi tercih ediyor olabilir, ancak bu eðitimcilerin yokluðunda diðer eðitimciler
boþluðu doldurmak konusunda kendilerini yetersiz hissedeceklerdir. Bu nedenle gruptaki tüm
akran eðitimcilerin kendilerini eksik olduklarý konularda yetiþtirmeye çalýþmalarý önemlidir.
Bu nasýl mümkün olabilir? Ýdeal bir durumda, grupta yer alan her akran eðitimcinin her türlü
uygulamayý yürütebiliyor olmasý beklenir. Bunu saðlayabilmek için akran eðitimcilerin
yetiþtirilmesi sýrasýnda gerekli bilgi ve beceriler konusunda kalite testi /sertifika uygulamasý
getirilebilir. Grup üyeleri baþarýyla tamamladýklarý bir eðitim için sertifika sahibi olmaktan
mutluluk duyacak ve özgüvenleri artacaktýr.

Eðitimci eðiticilerinin, akran eðitimcilerin birbirleri ile iliþkisini gözlemlemek ve ihtiyaca
göre yardýmcý olmak gibi bir sorumluluklarý doðabilir. Her grupta kiþiler arasý iliþkiler zaman
zaman bozulabilir, hatta grup içinde küçük gruplaþmalar meydana gelebilir. Eðitim baþýndan
itibaren iyi yapýlandýrýldýðý takdirde takým ruhu ve güven oluþturan uygulamalar da programa
dahil edilecektir. Her grup çalýþmasý için farklý üyeleri bir araya getirmeye çalýþmak, herkesin
birbiriyle çalýþma þansý yakalamasýný saðlar ve üyelerin birbirleri hakkýnda öðrendikleri olumlu özellikler sayesinde küçük gruplaþmalarý önleyebilir.

2.UYGULAMA: AKRAN EÐÝTÝMCÝLERÝN EÐÝTÝMÝNÝN PLANLANMASI Akran eðitimcilerin eðitimi için geliþtirilebilecek farklý yöntemler konusunda küçük grup tartýþmasý ve beyin
fýrtýnasý yapýlýr.
Tüm gruplar tartýþma özetlerini büyük boy kaðýtlara yazarak büyük gruba sunarlar. Bu
bölümde ayrýca akran eðitimcilerin deðiþik becerilerinin nasýl deðerlendirilebileceði üzerine bir
tartýþma açýlabilir. Beceri deðerlendirme formu örneði için Ek 3'e bakýnýz.
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AKRAN EÐÝTÝMCÝLER ARASI ÝLÝÞKÝLERÝ DÜZENLEME KONUSUNDA
ÖNERÝLER
• Her küçük grup çalýþmasý için farklý akran eðitimcileri bir araya getirmeye
çalýþýnýz, böylelikle herkesin birbiri ile çalýþma þansý olacaktýr.
• Küçük grup üyeleri arasýnda cinsiyet eþitliði saðlanmasýna ve uygulamalarda her
iki cinsin de eþit roller almalarýna özen gösteriniz.
• Katýlýmcýlarýn eðitimin baþýnda kim olduklarýný göstermelerine olanak saðlayacak
uygulamalara yer veriniz. Kiþisel bilgilerin, deneyimlerin, olasý duyarlýlýklarýn paylaþýmý
grup içi baðlanmayý ve güvenli bir ortamda çalýþýldýðý hissini arttýran etkenlerdendir.
• Genç kýz ve erkeklerin farklý bakýþ açýlarýnýn olabileceði bir takým konular üzerinde
çalýþýrken sadece kýz ve sadece erkeklerden oluþan küçük grup çalýþmalarý yaptýrmak
yararlý olabilir. Çalýþma sonuçlarý daha sonra diðer gruplarla paylaþýlarak benzerlikler
ve farklýlýklar göz önüne serilebilir.
• Grup içi iliþkilerde sorunlar olduðunda erkenden çözülmeleri gereklidir, ancak bazý
kiþiler arasý sorunlarýn her þeye raðmen olabileceðini kabul etmek gerekir.
• Ortaya çýkabilecek sorunlara tüm grubun birlikte çözüm bulmasý için grup üyelerini cesaretlendiriniz (akran eðitimcilerin toplantýlara düzensiz katýlýmý gibi). Çözüm
önerileri grubun tümü tarafýndan kabul edildiðinde uygulanmalarý daha kolay olacaktýr.

EÐÝTÝM NOTU
Akran eðitimcilerin eðitimi konusunda, hepsinin olumlu ve olumsuz yönleri olmakla birlikte farklý yaklaþýmlar bulunmaktadýr. Bazý eðitimler birkaç gün süren yoðun programlar þeklinde verilirken, baþka eðitimler haftalara ya da aylara yayýlabilir. Baþarýlý akran eðitimi programlarý, akran eðitimcileri yetiþtirecek ve destekleyecek eðitimcilerin akademik takvimin her
haftasý için bir günlerini eðitime ayýrýyor olmalarýný gerektirir. Bu þekilde, akran eðitimcilerin
her hafta bir gün okul sonrasý 2-3 saat bir araya gelme þansý olmaktadýr. Bu tür bir programýn
olumlu yaný gündüz okula gitmesi gereken akran eðitimcilerin programa katýlýmýný kolaylaþtýrýyor olmasýdýr. Günlerce süren yoðun eðitim programlarýný düzenlemek oldukça zor olabilir.
Eðitim programlarýnýn baþýnda birkaç hafta sonu yoðun bir eðitim için ayrýlabilir. Bu modelin kullanýmý yaygýn olmakla birlikte baþarý þansý da yüksektir, ayrýca akran eðitimcilerin
saha çalýþmalarýna daha erken baþlamalarýna olanak tanýr. Bu modelde takým ruhu oluþmasý
daha kolay ve erken olmakla birlikte yeni akran eðitimcilerin sonradan gruba katýlýmlarý ve
ayný seviyeyi yakalamalarý zor olabilir.
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DENGELEME GÝRÝÞÝMÝ: ENERJÝ SEVÝYESÝNÝ YÜKSEK TUTMAK
Akran eðitimcilerin yetiþtirilmesi sýrasýnda bazen bir ip üzerinde yürünüyormuþ hissi
duyulabilir. Herhangi bir tarafa fazla aðýrlýk verirseniz eðitim içindeki dengeyi kaybedebilirsiniz. Grubun enerji seviyesini tespit etmek için tüm duyularýnýz açýk olmalýdýr.
Bazen katýlýmcýlar size geribildirim saðlar, örneðin; bir konu üzerinde gereðinden fazla
durduðunuzu ya da uygulamanýn sýkýcý olacak derecede uzun sürdüðünü ima edebilirler.
Bu gibi durumlarda katýlýmcýlar ya düþündüklerini doðrudan size söyler ya da ilgili
eðitim bölümünde hareketlenmeye, baþka þeylerle ilgilen-meye baþlarlar. Eðitimci
olarak karþýlaþacaðýnýz zor durumlardan biri çok geleneksel bir okul havasý yaratmadan
öðrenilmesi gereken bilgileri sunabilmektir. Grubun ne söylediðinizi ya da yaptýðýnýzý
izleyip izlemediðini takip etmeniz için dikkatli olmanýz gerekir. Grubun sýkýldýðýný fark
ettiðinizde bir ara vermek ya da baþka bir bölüme geçmek yararlý olacaktýr, ancak öðrenilmesi gereken bilgilerin verildiðinden emin olmak için uygun zamanlarda konuya geri
dönüþlerin yapýlmasý gerekir.

7. KONU BAÞLIÐI: DANIÞMANLIK VE EÐÝTÝM
Hedefler Bu bölümün birden çok amacý vardýr. Danýþmanlýðýn akran eðitiminden farklý
olduðunu vurgulamak, akran eðitimcilere akranlarýný danýþmanlýk merkezlerine yönlendirme
konusunda bilgi vermenin ve akran eðitimi projelerinde eriþkinlerin rehberliðine baþvurulmasýnýn önemi hakkýnda konuþmak, bu amaçlar arasýnda sayýlabilir.

KELÝMENÝN ANLAMI
Yönlendirme becerisi; bir kiþinin sizin verebileceðinizden daha fazla yardýma /
hizmete gereksinimi olduðunu anlayabilmeyi ve ek hizmet için hangi merkeze nasýl
ulaþýlabileceðini bilmeyi içerir.
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UYGULAMA: KARTOPU SAVAÞI
AMAÇ Akran eðitimi ve akran danýþmanlýðý arasýndaki farký belirlemek, kiþisel akran
desteði vermek için gerekli olan beceri ve özellikleri belirlemek, akran danýþmanlýðýnýn zor
yönleri, sýnýrlýlýklarý hakkýnda konuþmak.
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Her katýlýmcý için bir küçük kaðýt, kalemler ve "Akran önderliðinde yaklaþýmlar (B)" baþlýklý kaðýt ( Ek 4'e bakýnýz.)
ÝÞLEYÝÞ 1.Bölüm: Katýlanlardan eðitim ve danýþma hakkýndaki düþüncelerini bir kaðýda,
iki sütun halinde yazmalarýný isteyiniz. Daha sonra kaðýtlarý buruþturarak birbirlerine
atmalarýný söyleyiniz (bir kartopu savaþý gibi). Toplar yeterince karýþtýktan sonra herkes bir
kaðýt topunu alsýn ve yazýlanlarý okuyup grupla paylaþsýn.
Danýþmanlýk ve eðitim arasýndaki farklarý ve akran eðitimcinin rolünü tartýþýnýz. Örneðin;
• Eðitimcinin Rolü
Ýçerik bazlý
Kýsa dönem
Hedefe yönelik
Davranýþ deðiþiklerini kolaylaþtýrmak için bilgi ve becerileri arttýrmak
• Danýþmanýn Rolü
Yönteme dayalý.
Duygu,düþünce ve davranýþlarla çalýþma.
Açýk uçlu.
Ýliþkilere yönelimli.
Kiþiye yönelik.
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Akran danýþmanlýðýnýn tanýmý üzerinde tartýþýnýz. Sonuçta þuna benzer bir taným ortaya çýkmalýdýr; "
Akran danýþmanlýðý; genç bir insanýn eðitimli bir akranýna kiþisel bir sorunu ile baþ etmek
konusunda destek ve yardým amacýyla baþvurmasýdýr.
Danýþmanlýk genel olarak; eðitimli bir kiþinin, baþvuran kiþinin belli bir konuda karara varmasýný kolaylaþtýrmak için çözüm seçenekleri sunarak yardýmcý olmasýdýr.
2.Bölüm: Katýlýmcýlara, gençlerin hangi durumlarda akranlarýndan yardým istediklerini
tartýþmalarýný isteyiniz ve yanýtlarý büyük boy bir kaðýda yazýnýz. Deðinilmediði takdirde þu
örnekleri ekleyebilirsiniz;
mutsuzluk, arkadaþlar / aile / öðretmen ile geçimsizlik, okul ile ilgili sorunlar, cinsel
davranýþlar ile ilgili sorunlar, istenmeyen gebelik, madde baðýmlýlýðý vb.
Aþaðýdaki konular hakkýnda tartýþma açýnýz:
• Programýnýzdaki akran eðitimciler yukarýda belirtilen durumlarýn hepsinde yardýmcý olabilecek özelliklere sahip mi? Bunun için özel bir eðitim aldýlar mý?
• Gerekli desteði vermek konusunda akran eðitimciler ne gibi engellerle karþýlaþabilirler?
• Akran eðitimcilerin akranlarýna uygunsuz destek vermeleri ne gibi tehlikeler doðurabilir?
KAPANIÞ Akran eðitimi programlarýnda, katýlýmcý genç insanlarýn akran eðitimciler ile
kiþisel sorunlarýný paylaþmalarý ve onlardan yardým istemeleri oldukça sýk karþýlaþýlan bir
durumdur. Bu durumda;
o Akran eðitimciler iyi bir dinleyici olabilmeli ve gençleri gerekli hizmet merkezlerine yönlendirebilmelidir.
o Akran eðitimcilerin danýþabilecekleri eriþkinler olmalýdýr.
Bu bölümün sonunda eðitimci, üç tür akran yönetimli yaklaþým (akranlarý bilgilendirme,
akran eðitimi, akran danýþmanlýðý) arasýndaki farklara dikkat çeker (Ek 4'te bu yaklaþýmlar
özetlenmiþtir).
Bu tablo çoðaltýlarak katýlýmcýlara daðýtýlabilir.
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Akran danýþmanlýðý kavramýnýn bazen anlaþýlamadýðý belirtilmelidir. Akran danýþmanlýðý
olarak yanlýþ adlandýrýlan bazý durumlar (bir telefon danýþma hattýnýn genç insanlar tarafýndan cevaplandýrýlmasý gibi), genç insanlarýn uygun bilgi vermesi ve gerekli yönlendirmeleri
yapmasý olarak adlandýrýlmalýdýr.
Genç insanlarýn akranlarý için danýþman olarak çalýþmasý konusunda yeterli deneyim bulunmasa da bu yaklaþým risk altýndaki gruplara ulaþmak için özellikle yararlý olabilir.
Danýþmanlýk sýklýkla HIV testi ya da HIV ile yaþayan insanlarýn desteklenmesi için verilmektedir.
8. GÜNÜN ÖZETÝ Gün içinde üzerinden geçilen konulara kýsaca deðinilir. Katýlýmcýlardan
geçirdikleri günü hatýrlamaya çalýþarak, o güne ait en önemli temalarý belirlemeleri istenir,
ayrýca genel olarak duygu ve düþünceleri öðrenilmeye çalýþýlýr.

115

EÐÝTÝM PROGRAMININ DETAYLI AÇIKLAMASI
6.GÜN
NO.
1

PROGRAM ÝÇERÝÐÝ
Isýnma egzersizi

HEDEFLER

2

6.gün için geribildirim

Çalýþtayýn sürekli deðerlendirilmesini saðlamak

3

Katýlýmcýlar tarafýndan önerilen ýsýnma oyunu

Isýnma oyunlarý
konusunda deneyim
paylaþýmý

4

Konu baþlýðý: Akran eðitimi programlarýnýn
izlenmesi ve deðerlendirilmesi
Uygulama:
*Giriþ sunumu ve grup tartýþmasý
*Ýzleme ve deðerlendirme

Ýzleme ve deðerlendirme
kavramlarýnýn ve bu
kavramlarýn akran eðitimi
programlarýndaki öneminin
anlatýlmasý

5

Konu baþlýðý: Genç- eriþkin ortaklýðý
Uygulamalar:
•Tutumlar teorisine giriþ
• Tutumlara dayalý rol-oyun
• Yararlar, engeller ve stratejiler üzerine beyin fýrtýnasý

Genç insanlarýn saðlýðý ve
geliþimi konularýnda
ortaklýklar kurarak
çalýþma becerisini
kazandýrmak

6

Üzerinden geçilen konular, geribildirim ve
deðerlendirme

Çalýþtayýn yararlarý
konusunda konuþmak
Eðitim yöntemlerini ve
çalýþtay sonuçlarýný
deðerlendirmek

7

Kapanýþ töreni ve sertifikalarýn daðýtýlmasý
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1. ISINMA EGZERSÝZÝ Katýlýmcýlarýn bir takým esneme egzersizleri önererek grubu
yönetmeleri istenir. Birkaç katýlýmcý sýrayla hangi kaslarýn çalýþtýrýlabileceðini gösterebilir.
2. (5.) GÜN ÝÇÝN GERÝBÝLDÝRÝM Geribildirim takýmý, bir önceki gün tüm katýlýmcýlardan
alýnan geribildirimleri sunar.
3. KATILIMCILAR TARAFINDAN ÖNERÝLEN ISINMA OYUNU Katýlýmcýlara bildikleri
ýsýnma oyunu / canlandýrýcýlarý paylaþmak için bir olanak saðlanmýþ olur.
4. KONU BAÞLIÐI Akran eðitimi programlarýnýn izlenmesi ve deðerlendirilmesi
Hedefler Ýzleme ve deðerlendirme kavramlarýnýn ve bu kavramlarýn akran eðitimi programlarýndaki öneminin anlatýlmasý hedeflenir, ancak izleme ve deðerlendirme konusunda detaylý
eðitim verilmesi bu çalýþtay programý kapsamýnda bulunmamaktadýr. Ek 1'de verilen kaynak
listesinde, izleme ve deðerlendirme ile ilgili kaynaklara yer verilmiþtir.

1.UYGULAMA : GÝRÝÞ SUNUMU VE GRUP TARTIÞMASI
AMAÇ Saðlýk programlarýnda izleme ve deðerlendirmenin temellerini oluþturmak, izleme
ve deðerlendirmenin program kalitesi açýsýndan önemini belirlemek.
SÜRE 30 dk.
MALZEMELER Power-point sunum ya da saydamlar
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Power-point sunum ya da saydamlar kullanarak, izleme ve deðerlendirme ana
hatlarýyla anlatýlýr. Bu bölümün sonunda konu ile ilgili bilgilerin yer aldýðý kaðýtlar katýlýmcýlara daðýtýlýr. ( Ek 4'e bakýnýz.)
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Konuya giriþ yaparken, izleme ve deðerlendirme bölümlerinin neden projelere genellikle
dahil edilmek istenmediðini açýklayýnýz: bazý insanlar bu bölümün kendi yeterliliklerinin dýþýnda, çok teknik bir konu olduðunu düþünürler ve iþlerinin sayýsal yönünden çok kiþiler arasý
yönüyle ilgilenirler.
Ýþleri konusunda çok istekli ya da hýrslý olan insanlar genellikle yaptýklarý iþin çok büyük bir
etki yaratacaðýna inanma eðilimdedirler, örneðin bazý katýlýmcýlarýn bir çalýþtay ya da eðitimsel bir etkinlik konusunda ne kadar hevesli olduklarýný anlatabilirler. Ancak bu gibi göstergeler, bir programýn gerçek etkisi konusunda bizi bilgilendirmekte yetersiz kalmaktadýrlar. Bir
projenin hedeflerine ulaþýp ulaþmadýðýný anlamak için hislerin yeterli olmasý beklenmez. Çoðu
proje çalýþaný için sýkýcý olsa da bir projenin hedeflerine ulaþýp ulaþmadýðýný bilmek önemlidir.
Sunum þu noktalarý içermelidir;
• Ýzleme ve deðerlendirme arasýndaki fark nedir?
• Sürecin deðerlendirilmesi, etkinin deðerlendirilmesi ve sonuçlarýn deðerlendirilmesi ne
anlamlara gelir?
• Tipik akran eðitimi göstergeleri nelerdir?
• Uygun göstergeler nasýl belirlenir?
• Davranýþ deðiþikliklerini ölçmek neden zordur ?
Sunumu, soru-cevap bölümü izleyebilir. Ýzleme ve deðerlendirme konusunda saha deneyimlerini paylaþmak da yararlý olacaktýr.
KELÝMENÝN ANLAMI
Ýzleme; bir projeyi yönlendirmek için bilginin düzenli toplanmasý, incelenmesi ve kullanýlmasý anlamýna gelir.
Deðerlendirme; süregelen ya da sona ermiþ bir projenin dikkatlice gözden geçirilmesi olarak tanýmlanabilir.
Sürecin deðerlendirilmesi sýrasýnda etkinliklerin hangi düzeyde yürütüldüðü hakkýnda bilgi toplanýr. (örneðin; program hedef kitleye ne kadar ulaþmaktadýr?)
Etkinin deðerlendirilmesi, programýn hedef kitlede görülen kýsa dönem etkilerini
belirlemek için kullanýlýr. (örneðin; bilgi düzeyinin artmasý ya da tutum deðiþiklikleri)
Sonucun deðerlendirilmesi ile projenin daha uzun dönemli etkilerinin, yani kalýcý
deðiþikliklerin belirlenmesi söz konusudur. (örneðin; CYBÝ oranlarýnda düþüþ, saðlýk
hizmetlerinin kullanýmýnýn artmasý)
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2.UYGULAMA: ÝZLEME VE DEÐERLENDÝRME
AMAÇ Akran eðitimi programlarýnýn izlenmesi ve deðerlendirilmesi için uygun stratejilerin
belirlenmesi,deneyim paylaþýmý.
SÜRE 60 dk.
MALZEMELER Büyük boy kaðýtlar
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarý benzer konularda (okullarda akran eðitimi, okul dýþý mekanlarda
akran eðitimi vs.) çalýþan insanlar bir araya gelecek þekilde küçük gruplara bölünüz.
Gruplardan, aþaðýdaki sorular hakkýnda beyin fýrtýnasý yapmalarýný isteyiniz:
• Projeleri neden deðerlendiririz?
• Nasýl deðerlendiririz?
• Nerede deðerlendiririz?
• Ne zaman deðerlendiririz?
• Kiminle birlikte deðerlendiririz?
• Kimin için deðerlendiririz?
Küçük gruplara sorularý yanýtlamalarý için yeterli süre verdikten sonra, gruplarýn tartýþma
özetlerini sunmalarýný isteyiniz. Daha sonra aþaðýdaki sorularý yönelterek tüm grubun katýlacaðý bir tartýþma baþlatýnýz:
• Bu bilgiler bize ne anlatýyor?
• Bu bilgiler yaptýðýmýz iþte ne gibi bir deðiþiklik yaratabilir?
KAPANIÞ Bu bölümü kapatýrken, iyi bir deðerlendirmenin deðiþiklik yaratabileceðini vurgulamak gereklidir:
• Deðerlendirme ile maddi kazanç saðlanabilir: baþarýlý programlarýn devamý saðlanýrken,
baþarýsýz olanlar iyileþtirilebilir ya da sona erdirilebilir.
• Gelecek projeler için fon saðlanmasýna yardýmcý olabilir.
• Yeni programlarýn geliþtirilmesine katký saðlayabilir.
• Eðer deðerlendirme sonucu projenin kötü gittiðini gösteriyorsa bunun nedenin bulunmasýna yardýmcý olur.(örneðin; projenin kötü planlanmasý ya da imkansýz beklentiler).
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5. KONU BAÞLIÐI Genç-eriþkin ortaklýðý
Hedefler Katýlýmcýlarýn hem gençlerle hem de eriþkinlerle birlikte çalýþabilme becerilerini
geliþtirmek.

EÐÝTÝM NOTU
Genç-eriþkin ortaklýklarý; gençlerin kendilerine yönelik programlara etkin olarak katýlma ve
kendilerini etkileyen politikalar konusunda söz sahibi olma haklarýndan ileri gelmektedir.
Ayrýca, gençlerin saðlýk eðitimi konusunda geliþtirilen baþarýlý programlar; hedef kitlenin programýn oluþum aþamasýna katýlýmýnýn, programýn etkinliði ve sürekliliði açýsýndan çok önemli
olduðunu göstermiþtir. Bu yolla oluþturulan programlarda, hedef kitlenin özel ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi cevap verilebilmekte ve kullanýlan yaklaþým yöntemleri daha ilginç ve çekici olmaktadýr.
Akran eðitiminde genç insanlara kendi saðlýklarýný korumak konusunda sorumluluk verilmektedir. Gençlere, eriþkinler ile birlikte projeleri sahiplenme olanaðý saðlanmasý diðer bir
önemli noktadýr.
1.UYGULAMA: TUTUMLAR TEORÝSÝNE GÝRÝÞ
AMAÇ Genç-eriþkin ortaklýðý kavramýný tanýtmak, etkin genç-eriþkin ortaklýðý için gerekli
tutum deðiþikliklerinin teorik altyapýsýný göstermek.
SÜRE 20 dk.
MALZEMELER "Nesne olarak gençlik", "Bir "Alýcý" olarak gençlik", "Ortak olarak gençlik"
baþlýklarýnýn yer aldýðý 3 slayt, saydam ya da karton ve "Etkin genç-eriþkin ortaklýðý önündeki
engeller" baþlýklý kaðýt (Ek 4'e bakýnýz).
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Genç-eriþkin ortaklýðý kavramýný; "Gençleri ilgilendiren konularda ve/ya gençleri
etkileyen program ve politikalar konusunda eriþkin ve gençlerin tam bir ortaklýk içinde çalýþmasý" olarak açýklayýnýz.
KELÝMENÝN ANLAMI
Tokenizim ( bir iþi ancak sembolik olarak yerine getirmek); gençlere görüþlerini
açýkça ortaya koyma ve harekete geçme olanaðý vermeksiniz, gençlerin sembolik olarak
temsili anlamýna gelmektedir.
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Bu ortaklýðýn etkin olabilmesi için bazý becerilere (örneðin iletiþim becerileri) ihtiyaç
olduðunu vurgulayýnýz, daha da önemlisi insanlarýn tutumlarýdýr. William Loftquist adýnda bir
araþtýrmacý, genç-eriþkin ortaklýðýnýn baþarýsýný belirlemek amacýyla tutumlar teorisini
geliþtirmiþtir.
Ýlk tutum "Nesne olarak gençler" olarak adlandýrýlýr. Bu tutumun açýklamasýný bir slayt ya
da saydama yazarak, katýlýmcýlara gösteriniz:
o Nesne olarak gençler: Gençleri nesne olarak gören eriþkinler tüm bilgeliðin eriþkinlerden
geldiði inancýndadýrlar. Bu kiþiler genç insanlarý için neyin iyi ya da doðru olacaðýna ancak
eriþkinlerin karar verebileceðini düþünürler, gençler ile ilgili her durumu kontrol etmeye çalýþýr
ve gençlere fazla müdahale hakký tanýmazlar. Geçmiþ deneyimlere dayalý olarak, gençleri olasý
tehlikeler taþýyan hatalardan koruma ihtiyacýný hissederler.
Bu tutumu açýklamak için þu örneði verebilirsiniz; "Diyelim ki ben HIV/AIDS ile savaþ
konusunda çalýþan bir sivil toplum kuruluþu bünyesinde bir akran eðitimi projesinde yer alýyorum. HIV/AIDS'ten korunma mesajlarý içeren ve çevredeki okullara asýlacak bir posterin
tasarlanmasý için genç bir çizer olan Ali'yi iþe alýyorum. Eðer ben gençlerin nesne olduðuna
inanýyorsam, Ali'ye tam olarak nasýl bir poster istediðimi, posterin hangi mesajlarý içereceðini ve nerelere asýlacaðýný söylerim. Projeyi her yönüyle kontrol etmeye çalýþýrým. Elbette Ali
akýllý bir genç ise zamanýný ve yeteneðini boþa harcadýðým için bir daha benimle çalýþmayý
düþünmeyecektir."
Ýkinci tutum "bir "alýcý" olarak gençler"dir.
o Alýcý olarak gençler: Bu tutumu takýnan eriþkinler, gençleri eriþkin hayata hazýrlamak
gerektiðini düþünürler. Karar verme aþamasýna gençlerin katýlýmýný desteklerler, çünkü bu
deneyimin yararýna inanýrlar. Gençlerin henüz gerçek insanlar olmadýklarýný, eriþkin gibi
düþünebilmeleri için uygulamaya ihtiyaçlarý olduðunu varsayarlar. Bu tür eriþkinler gençlere
genellikle eriþkinlerin almak istemeyeceði türden önemsiz sorumluluk ve görevler verirler, genç
insanlarýn katýlýmý konusunda kesin sýnýrlar çizer ve bu sýnýrlara uyulmasýný beklerler. Bu
tutum; gençleri son anda bir panele dahil etmek örneðinde olduðu gibi genellikle tokenizm
(kelimenin anlamý bölümüne bakýnýz) ile sonuçlanýr.
Verdiðiniz örneðe geri dönünüz. "Bu tutuma sahip olduðumu düþünelim. Posterin içeriði ve
mesajýný kendim belirler, genç çizere de arka plan rengini kendisinin belirleyebileceðini söylerim ya da kendi vaktim olmadýðýndan posterleri okullara asma görevini Ali'ye veririm."
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Salondaki gençlere bu tutumu hatýrlayýp hatýrlamadýklarýný, sadece genç olduklarý için
eriþkinler tarafýndan küçük görüldükleri zamanlar olup olmadýðýný sorunuz. Tokenizimden
bahsederken "Roger Hart'ýn Katýlým Merdiveni"nden yararlanabilirsiniz (Ek 4'e bakýnýz). Bu
araþtýrmacý, deðiþik seviyede genç-eriþkin iliþkilerini sembolik bir merdiven þeklinde göstermiþtir. Merdiven çýkýldýkça gençlerin katýlým seviyesi de artmaktadýr.
Üçüncü tutum: "Ortak olarak gençler"dir:
• Ortak olarak gençler: Bu tutumu sergileyen eriþkinler genç insanlara saygý duyar ve
önemli katkýlar saðlayabileceklerine inanýr. Gençleri katýlýmlarý konusunda cesaretlendirir ve
programlarýn baþarýsý için gençlerin varlýðýnýn þart olduðuna inanýrlar. Karar alma aþamasýnda gençlerin de eriþkinler kadar söz sahibi olmalarý gerektiðini düþünürler. Bu tür eriþkinlere
göre hem gençlerin hem de eriþkinlerin belli becerileri, güçlü yönleri ve deneyimleri bulunur.
Gençlerle, eriþkinlerle olduðu kadar rahat çalýþabilir, hem gençlerin hem de eriþkinlerin olduðu
ortamlarda bulunmaktan hoþlanýrlar. Onlara göre eriþkinlerin gençlere, gençlerin de eriþkinlere katacaðý çok þey vardýr. Verilen örneðe dönersek; genç çizerin posterin tasarlanmasýnda
etkin rol almasý, arkadaþlarý ile bir araya gelerek posterde yer alacak mesajlarý belirlemeleri,
çizerin projeyi yönlendirmesinin saðlanmasý, hem gençlerin hem de eriþkinlerin yer aldýðý bir
komite kurulmasý gibi seçenekler bu tutumu yansýtmaktadýr.

KAPANIÞ Bu tutumlar programlarýn planlanmasý, yürütülmesi ve deðerlendirilmesi aþamalarýna gençlerin eriþkinler tarafýndan ne kadar dahil edileceðini belirlemektedir.
"Etkin genç-eriþkin ortaklýðý" ve "Roger Hart'ýn katýlým merdiveni" baþlýklý kaðýtlarý çoðaltarak katýlýmcýlara daðýtýnýz ( Ek 4'e bakýnýz).
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2.UYGULAMA: TUTUMLARA DAYALI ROL-OYUN
AMAÇ Ortaklýk kurmak konusunda beceri geliþtirmeye yönelik bazý teorik tutumlarý gözden geçirmek.
SÜRE 45 dk.
MALZEMELER Yol gösterici kartlar
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Kartlarýn bir tarafýna "genç" ya da "eriþkin" yazýnýz. Kartlarýn diðer tarafýna, her
eriþkin kartýna ve genç kartýna birer tane olmak üzere aþaðýdaki önermeleri yazýnýz.
Eriþkin: Her þeyi kontrol etmek istiyorsun.
Eriþkin: Bu konu ile ilgilenen ve baþarýlý olmak isteyen bir lidersin.
Eriþkin: Gençleri hor görüyorsun.
Eriþkin: Gençleri görmezden geliyorsun.
Genç: Her þeyi kontrol etmek istiyorsun.
Genç: Bu konu ile ilgilenen ve baþarýlý olmak isteyen bir lidersin.
Genç: Önerilen her þeye karþý olumsuz tavýr takýnýyorsun.
Genç: Sýkýldýn ve burada olmak istemiyorsun.
Grubun büyüklüðünü dikkate alarak bu kartlardan 3-4 set hazýrlamaya özen gösteriniz.
Bu bölüme, tutumlar tayfý teorisine deðinerek baþlayýnýz. Gençler ve eriþkinler tutumlarý
nedeniyle birlikte çalýþma olanaklarýný baltalayabilmektedirler.
Katýlýmcýlarýn deðiþik tutumlarý gösteren rol-oyunlar hazýrlamalarýný isteyebilirsiniz. Her
biri sekizer kiþiden oluþan gruplar oluþturunuz. Gruplarýn yaþ, cinsiyet vb. konulardan eþit
daðýlýmlý olmasýna özen gösteriniz. Gruplar oluþturulduktan sonra kartlarý geliþigüzel
daðýtýnýz. Katýlýmcýlar kartlarý okurlar ve genç-eriþkin yazýlý taraflarý öne gelecek þekilde
göðüslerinin üzerine yapýþtýrarak rol-oyuna baþlarlar. Gruba, akran eðitimini de içeren büyük
bir kampanya düzenleyeceklerini açýklayýnýz. Bir plan oluþturmalarý için 10 dk. veriniz ve
sunacaklarý planýn tüm grup üyeleri tarafýndan kabul edilmesi gerektiðini belirtiniz. Gruplar
planlarýný büyük gruba sunacaklardýr.
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10 dk. sonra gruplara ne gibi planlar yaptýklarýný sorunuz ( büyük bir olasýlýkla planlarýný
bitirecek zamaný bulamayacaklardýr). Planlarýnýz grupla paylaþmalarýný isteyiniz.
KAPANIÞ Gruplar sunumlarýný yaptýktan sonra her katýlýmcý hangi rolü üstlendiðini açýklamalýdýr. Daha sonra küçük gruplar planlama aþamasýnda nasýl bir yol izlediklerini anlatýrlar.
Her gruba aþaðýdaki sorularý yöneltiniz;
• Grupta çalýþýlmasý en zor kiþi kimdi?
• Bu kiþiyle uzlaþmak için neler yaptýnýz?
• Gençler mi eriþkinler mi baskýn çýktý?
• Rolünüzü oynarken neler hissettiniz?
• Bazý insanlar ayný role sahipti. Genç ya da eriþkin olma durumunuza göre ayný olaylara
farklý yaklaþtýðýnýz oldu mu?
• Plan yaparken birlikte çalýþabilmek için en yararlý yaklaþýmlar nelerdi?
3.UYGULAMA: YARARLAR, ENGELLER VE STRATEJÝLER ÜZERÝNE BEYÝN FIRTINASI
AMAÇ Etkin genç-eriþkin ortaklýðý kurmanýn yararlarý, bu konuda karþýlaþýlan engeller ve
olasý stratejileri belirlemek.
SÜRE 45 dk.
MALZEMELER Büyük boy kaðýt ve kalemler
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarý sekizer kiþiyi geçmeyecek þekilde, sadece gençler ve sadece eriþkinler olmak üzere küçük gruplara ayýrýnýz. Genç ve eriþkinlerin sayýsýna göre 2 ya da 4 grup
kurabilirsiniz. Bazý katýlýmcýlar bu ayrýma karþý çýkabilirler, bu durumda ayný yaþ gruplarýný
bir araya getirmenin paylaþýmý arttýrabileceðini söyleyiniz, ayrýca her grubun sunum
yapacaðýný belirtiniz.
Gruplardan aþaðýdaki sorularý tartýþmalarýný isteyiniz:
• Çalýþmalarýmýzda genç-eriþkin ortaklýðý yaklaþýmýný kullanmanýn yararlarý nelerdir?
• Bu ortaklýðýn kurulmasý aþamasýnda ne gibi engellerle karþýlaþýlabilir?
Gruplara her soruyu tartýþmalarý için onar dakika veriniz. Eðitimciler bu etkinlikte gruplarla tek tek ilgilenmelidir, ancak grup tartýþmalarýnda çok öne çýkmamaya özen göstermeleri
gerekir. Gruplar tartýþma özetlerini yazarak, diðer katýlýmcýlara sunarlar.
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KAPANIÞ Tüm sunumlarýn ardýndan katýlýmcýlardan, eriþkin ve genç gruplar arasýnda
gördükleri farklarý belirlemelerini isteyiniz. Tartýþma sonunda "Genç-eriþkin ortaklýðýnýn yararlarý" ve "Etkin genç-eriþkin ortaklýðý önündeki engeller" baþlýklý kaðýtlarý çoðaltarak katýlýmcýlara daðýtýnýz ( Ek 4'e bakýnýz).
6. ÜZERÝNDEN GEÇÝLEN KONULAR, GERÝBÝLDÝRÝM VE DEÐERLENDÝRME
Lider eðitimci, katýlýmcýlardan geçirdikleri altý günü kýsaca özetlemelerini ister. Eðitimci,
grubun baþlangýçtaki beklentileri göz önüne alýnarak nelerin baþarýldýðýný anlatýr. Katýlýmcýlar
eðitimin güçlü yönleri ve eksikleri hakkýnda geribildirim saðlarlar.
Eðitim sonrasý soru formu daðýtýlarak, katýlýmcýlarýn doldurmalarý istenir (Ek 2'ye bakýnýz).
7. KAPANIÞ TÖRENÝ VE SERTÝFÝKALARIN DAÐITILMASI
Planlý bir kapanýþ töreni için yeterli süre ayýrmaya çalýþýnýz. Bu bölümde organizatörler ve
eðitimciler tarafýndan tebrik /teþekkür konuþmalarý yer alacaktýr. Katýlýmcýlara da kendi duygu
ve düþüncelerini aktarmalarý için yeterli süre ayrýlmalýdýr.
Bu bölümde ek olarak, katýlýmcýlarýn resmi katýlým sertifikalarý daðýtýlýr. Bu sertifikalar
katýlýmcýlarýn profesyonel yaþamlarýnda yararlý olmalarýnýn yanýsýra geçirdikleri 6 günde
göstermiþ olduklarý çalýþmalarý da sembolik olarak ödüllendirir.
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2 Eckert, Bob, The LIFE Institute (Learning Institute for Functional Education), Peer
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4 The original source of this exercise is unknown. A version of it was found without reference to an author.
5 Adapted from an exercise taught by Robert Eckert, NDRI (Narcotic and Drug Research
Incorporated).
6 Shira Piven, Theater training for an HIV/AIDS peer education programme at the 92nd
St.Y in New York City, USA.
7 Adapted from LeFevre, D.N. New Games for the Whole Family. Perigee Books, The Putnam
Publishing Group, Knots/Giant Knot, 1988, p. 130.
8 Tracy Block, Peer Education Program "Reflections", Brunswick, New Jersey, USA.
9 de Bruyn, M. Gender or sex: who cares? Notes for training of trainers. Chapel Hill, Ipas,
2002
10 Adapted from a technique taught by Stacy Block, Peer Education Program "Reflections",
Brunswick, New Jersey.
11 This appears to have been a popular game among young people for many years. The
source is unknown.
12 Adapted from a concept used in the High Risk Adolescent Project "H-RAP" Curriculum of
Westover Consultants in Washington DC, USA.
13 Bogart, Jane. Presented at the Advanced Peer Education Training of Trainers in Parnu,
Estonia,March 2003.
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TEMEL SUNUM
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Soru formu
Giriþ
Isýnma oyunu
Temel kurallar
Güvenli cinsel iliþki ne anlama gelir?
Konuk konuþmacý ya da video
HIV/AIDS: Temel bilgiler ve sorular
Belirli bir konu hakkýnda rol-oyun
Kondom uygulamasý
Son sorular
Kapanýþ
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GENEL SUNUM

HEDEF KÝTLE
14-20 yaþ arasý gençler
YER
Planlý bir eðitimsel etkinliðin gerçekleþtirilmesine uygun okul, gençlik kulübü, yaz kampý
vb. yerler
HEDEFLER
Gençlerin HIV/AIDS konusunda bilinç düzeyini arttýrmak, infeksiyondan korunmalarý için
gerekli bilgi ve becerileri kazandýrmak ve HIV/AIDS'ten etkilenmiþ insanlara karþý olumlu
tutumlar sergilemelerini saðlamak.
GEREKLÝ SÜRE
Aþaðýda önerilen etkinliklerin tümünü içeren bir eðitim, 20 dk. arayla birlikte yaklaþýk
olarak 3.5 saat sürecektir.
Akran eðitimcilerin hazýrlýðý:
Akran eðitimciler elbette ki katýlýmlý eðitim yöntemleri hakkýnda eðitilmiþ, hassas konulara
özen göstererek genç insanlarla birlikte çalýþabilir konumda ve eðitimin içerdiði saðlýk konularýnda bilgi sahibi olmalýdýrlar. Akran eðitimciler eðitim programýný tüm detaylarý ile belirlemeli ve yazýlý hale getirmelidirler. Hangi uygulamayý kimin yöneteceðinin ve içlerinden
birinin gelememesi durumda nasýl bir yol izleyeceklerinin de önceden belirlenmesi gerekir.
Eðitimden bir hafta önce bir prova yapýlmasý yararlý olacaktýr. Provanýn yararý, eðitimcilerin
asýl eðitim öncesi kendilerini deðerlendirmelerine olanak saðlamasýdýr.
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•

Soru formu (10 dk.)

•

Giriþ (5 dk.)

•

Isýnma oyunu (15 dk.)

•

Temel kurallar (10 dk.)

•

Güvenli cinsel iliþki ne anlama gelir? (20 dk.)

•

Konuk konuþmacý ya da video (30 dk.)

•

Ara (20 dk.)

•

HIV/AIDS: Temel bilgiler ve sorular (30 dk.)

•

Belirli bir konu hakkýnda rol-oyun (25 dk.)

•

Kondom uygulamasý (25 dk)

•

Son sorular (10 dk.)

•

Kapanýþ (10 dk.)
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SORU FORMU
Soru formlarý katýlýmcýlar salona girerken, doldurulmak üzere verilebilir. Akran eðitimciler, sorularýn cevaplanmasý sýrasýnda arkadaþlarýndan yardým almamalarý konusunda katýlýmcýlarý uyarmalýdýr. Soru formlarýnýn doldurulmasý için 10 dk. süre verilmesi yeterli olacaktýr.
Mümkün olduðu takdirde akran eðitimcilerin cevap kaðýtlarýna göz gezdirmeleri, katýlýmcýlarýn bilgi düzeylerini kabaca tahmin etmek açýsýndan yararlý olacaktýr. Ayný soru formu,
eðitimin baþarýsýnýn deðerlendirilmesi için eðitim sonunda tekrar kullanýlabilir.
GÝRÝÞ
Akran eðitimlerine, katýlýmcýlarýn tanýþtýðý ve eðitim amacýnýn anlatýldýðý bir giriþ bölümü
ile baþlanmasý yararlý olacaktýr. Giriþ bölümünde kullanýlabilecek pek çok uygulama bulunmaktadýr. Akran eðitimciler hangi uygulama / oyunlarý kullanacaklarýný önceden belirlemelidirler. Aþaðýda, HIV/AIDS ile ilgili giriþ uygulamalarýna iki örnek verilmiþtir.
1.UYGULAMA: GÝRÝÞ - "NEDEN BURADAYIZ ?"
Bu uygulamada akran eðitimciler bir sýra halinde durur, isimlerini söyler, neden orada
bulunduklarýný açýklarlar (örneðin;HIV/AIDS hakkýnda eðitim vermek amacýyla). Son eðitimci kendini tanýttýktan sonra þunlarý söyler; " Hepimiz dünya üzerinde HIV/AIDS diye bir gerçek
olduðunu ve doðrudan ya da dolaylý olarak hayatlarýmýzý etkilediðini kabul etmeliyiz. Bu
nedenle hepimiz bir bakýma "AIDS ile yaþayan insanlarýz". Bu infeksiyondan etkilenmek için
virüsü taþýyor olmanýz gerekmez."
2.UYGULAMA: - "MERHABA, BENÝM ÝSMÝM… VE AIDS ÝLE YAÞAYAN BÝR
ÝNSANIM"
Bu giriþ ilgi çekmek, akran eðitimcilerin neden bu eðitimde görev aldýklarýný ve AIDS'in
insanlarý nasýl etkilediðini göstermek için birebirdir. Bazý eðitimciler bu uygulamayý, yanlýþ
anlaþýlabildiði için kullanmamayý tercih ederken, diðer eðitimciler risklerine raðmen uygulamayý kullanmaya deðer bulurlar.
Akran eðitimciler katýlýmcýlar önünde sýraya dizilirler. Sýranýn bir baþýndaki eðitimci söze
þöyle baþlar:"Merhaba, benim ismim (isim)ve AIDS ile yaþayan bir insaným." Tüm eðitimciler
sýrayla ayný cümleyi tekrarlarlar. Son eðitimci ismini söyledikten sonra þöyle devam eder:"
Bazen sunumumuzun bu bölümü oldukça aldatýcý oluyor. Hepiniz HIV-pozitif olduðumuzu
düþündünüz ancak asýl söylemek istediðimiz bu deðil. Söylemek istediðimiz; bu salonda bulunan herkesin dünya üzerinde varolan AIDS gerçeðini ve doðrudan ya da dolaylý olarak hayatlarýmýzý etkisini kabul etmesi gerektiðidir. Bu nedenle aslýnda hepimiz "AIDS ile yaþayan
insanlar" sayýlýrýz."
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ISINMA OYUNU
Bu bölümde, "Alkýþý döndür" ya da "Saðlýðýmýza ne kadar dikkat ediyoruz?" gibi pek çok
ýsýnma oyunu ya da uygulamasý kullanýlabilir. Oyunlarýn detaylý açýklamalarý için 2.Bölüme
bakýnýz.
TEMEL KURALLAR
Salonda bulunan herkesin rahat etmesi için grubun bazý temel kurallar üzerinde karara varmasý gereklidir.
Gruba, hangi kurallarý önemli bulduklarý sorulmalý ve bunlar yazýlý hale getirilmelidir.
Aþaðýdaki kurallarýn listede olmasýna özen gösteriniz.
• Gizlilik. Katýlýmcýlar, salon dýþýnda ancak baþkalarýnýn isimlerini kullanmadan bilgi paylaþýmýnda bulunabilirler.
• Saygý. Gruptaki herkese saygý duyulmalýdýr. Bu, insanlara saldýrýlmamasý ve herkesin
fikirlerine karþý duyarlý olunmasý gerektiði anlamýna gelir. "Hayýr, yanlýþ düþünüyorsun,
doðrusu..." demektense "Bana göre...kanaatimce..." gibi kelimeler kullanmak daha uygundur.
• Ýlgili olmak. Diðer insanlarýn söylediklerini dinlemelisiniz, böylece hem bir þeyler öðrenir
hem de konuþanlarýn fikirlerini rahatlýkla söylemelerine yardýmcý olursunuz.
• Açýklýk. Eðitimin yararlý olabilmesi için katýlýmcýlarýn kendi deneyimlerini paylaþmalarý
ve baþkalarý adýna konuþmamalarý konusunda cesaretlendirilmeleri gerekir. Risk alýn- Öfkeli
ya da duyarsýz olmadýðýnýz sürece fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin.
GÜVENLÝ CÝNSEL ÝLÝÞKÝ NE ANLAMA GELÝR?
Mümkünse katýlýmcýlar 6-8 kiþiyi geçmemek koþuluyla küçük gruplara bölünmelidirler. Her
gruba tartýþmasý için bir soru verilir. Hýzlý çalýþan gruplara iki soru da verilebilir. Akran
eðitimciler kolaylaþtýrýcý olarak görev yapmak üzere gruplara daðýlýrlar. Gruplara çalýþmalarý
için yeterli süre verilir. Bu arada kolaylaþtýrýcýlar yeni fikirler ya da ipuçlarý vererek grup
üyelerini düþünmeye sevk ederler.
HIV/AIDS ile ilgi bir eðitimde yöneltilebilecek 5 soru:
• Ýnsanlar neden cinsel iliþkiye girerler?
• Cinsel iliþkiyi erteleme ya da cinsel iliþkiye girmeme nedenleri neler olabilir?
• Cinsel iliþki alternatifleri neler olabilir?
• Bazý insanlar neden korunmazlar?
• Bir insaný (örneðin cinsel eþimizi) daha güvenli davranmaya nasýl teþvik edebiliriz?
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KONUK KONUÞMACI YA DA VÝDEO
Yeterli süre olduðu takdirde, deneyimlerini paylaþmak üzere eðitime bir konuk konuþmacýHIV/AIDS ile yaþayan bir insan- davet edilebilir. Akran eðitimcilerin konuþmacýyý tanýyor
olmalarý ya da hazýrlýklý ve iyi bir konuþmacý olduðunu biliyor olmalarý gereklidir. Konuþmacý
kendi deneyimlerini paylaþtýðý takdirde bu bölüm katýlýmcýlar için oldukça etkilyici olacaktýr.
Katýlýmcýlarý etkilemenin bir diðer yolu HIV/AIDS epidemisi hakkýnda bir video gösterimi olabilir.

HIV/AIDS: TEMEL BÝLGÝLER VE SORULAR
HIV/AIDS hakkýnda temel bilgiler hakkýnda konuþmadan önce kýsa bir bilgi yarýþmasý
yapýlabilir.
HIV/AIDS hakkýnda soru örnekleri için Ek 4'e bakýnýz.
HIV/AIDS hakkýnda temel bilgiler için Ek 4'e bakýnýz.
Ek bilgi için Ek 1'deki kaynaklar listesine göz atabilirsiniz.

ROL-OYUN
Eðitim süresince, bazý durumlarda nasýl "hayýr" denilebileceði ya da akranlara saðlýklarýna
dikkat etmeleri konusunda nasýl yardýmcý olunabileceði gibi sorular ortaya atýlabilir. Akran
eðitimciler bu sorularý rol-oyunlarýn konu baþlýklarý olarak belirleyebilirler. Rol-oyunlara
katýlýmcýlar dahil olabileceði gibi sadece akran eðitimciler de görev alabilirler.
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KONDOM UYGULAMASI
HIV/AIDS ile ilgili eðitimlerde, kondomlarýn doðru kullanýmý ve korunmasýz cinsel iliþkiye
"hayýr" diyebilmek ile ilgili uygulamalarýn yer almasý yararlý olacaktýr.
SON SORULAR
Eðitimin sonunda katýlýmcýlarýn eðitim konusundaki duygu ve düþüncelerini belirtmeleri
istenir. Katýlýmcýlar rol-oyunlar hakkýnda konuþmayý ya da ek sorular sormayý istiyor olabilirler.
Bu bölümde akran eðitimciler de rol-oyunlar ile ilgili bazý noktalarý gündeme getirebilirler,
örneðin rol- oyunda yer alan karakterlerden birine ait bir söz ya da davranýþ önemli bir tartýþma konusu olabilir.
HIV(+) bir konuþmacý varlýðýnda, konuþmacýya ek sorular sormak isteyen katýlýmcýlara bu
bölümde tekrar söz hakký verilebilir.
KAPANIÞ
Eðitim sonunda tüm katýlýmcýlara ve eðitimi destekleyenlere teþekkür edilmelidir.
Katýlýmcýlar, kýsa bir deðerlendirme bölümünü de içeren eðitim sonrasý soru formunu doldururlar.
Akran eðitimciler, gelebilecek ek soru ya da yorumlar için eðitim sonrasýnda birkaç dakika
bekleyebilirler.
Bazý katýlýmcýlarýn kiþisel sorularý ya da bazý konular hakkýnda ek bilgiye ulaþma istekleri
olabilir. Bu katýlýmcýlar eðitim sýrasýnda soru sormaktansa akran eðitimci ile özel görüþmeyi
tercih edeceklerdir.
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1. AKRAN EÐÝTÝMÝ / GENÇLERÝN ETKÝNLÝKLERE KATILIMI HAKKINDA REHBER
KAYNAKLAR
ACTIVATE
IPPF Global Advocacy Division.
Bu kitap, üreme saðlýðý ve cinsel saðlýk konularýnda çalýþmak isteyen gençlere yönelik hazýrlanmýþtýr.
Gençlerin gereksinimleri, bu gereksinimlere nasýl cevap verilebileceði ve toplum içinde ne
gibi destekler bulunabileceði bu kitapta detaylý olarak açýklanmaktadýr.
Ýnternet adresi: http://www.ippf.org
Posta adresi: IPPF, Regent's College, Inner Circle Regent's Park, London NW1 4NS, UK.
E-posta: activate@ippf.org
A FRAMEWORK FOR PEER LEARNING
Youth Clubs UK, 2000 (second edition), £8.95.
Bu kitap; öðretmenler ya da gençler ile çalýþanlara yönelik hazýrlanmýþ olup, baþarýlý bir
akran eðitimi programýnýn nasýl oluþturulabileceði anlatýlmaktadýr. Akran eðitiminin farklý
basamaklarýnýn açýklandýðý kitapta akran eðitimcilerin seçilmesi, yetiþtirilmesi, eðitimlerin
izlenmesi ve deðerlendirilmesi ile ilgili rehber bilgiler de yer almaktadýr.
"Yes Me!" kitapçýðý ile birlikte kullanýlabilir.
Ýnternet adresi: http://www.youthclubs.org.uk
Posta adresi: Youth Clubs UK, 2nd Floor Kirby House,20-24 Kirby Street, London
EC1N8TS, UK.
EUROPEAN GUIDELINES FOR YOUTH AIDS PEER EDUCATION
Gary Svenson et al., Department of Community Medicine, Lund University, Sweden.
European Commission, 1998.
Bu kitap; bir Europeer (the European peer education network ) materyali olup, gençlere
yönelik AIDS akran eðitimi projelerinin hazýrlanmasý, yürütülmesi ve deðerlendirilmesi ile
ilgili rehber bilgiler içermektedir. Ýlk iki bölüm; akran eðitiminin olumlu ve olumsuz yönlerini
detaylý olarak açýklamak için ayrýlmýþtýr.
Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Yunanca, Ýtalyanca, Portekizce, Ýspanyolca ve Ýsveççe'ye
çevrilmiþtir.
Ýnternet adresi: http://www.europeer.lu.se
Posta adresi: Europeer, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital,
S-205 02 Malmö, Sweden.
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GUIDE TO IMPLEMENTING TAP (TEENS FOR AIDS PREVENTION)
Advocates for youth, Washington DC, USA, 2002 (second edition).
Bu rehber, okul ve diðer mekanlarda HIV/AIDS konusunda akran eðitimi programlarý
geliþtirilmesi ve yürütülmesi sýrasýnda hem gençlerin hem de eriþkinlerin kullanabileceði tarzda hazýrlanmýþtýr. Rehber, proje örneklerinin yanýsýra eðitimlerde kullanýlabilecek etkinliklerin
detaylý açýklamalarýný içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.advocatesforyouth.org
Posta adresi: Advocates for Youth, 1025 Vermont Avenue NW, Suite 200, Washington DC
20005, USA.
HOW TO CREATE AN EFFECTIVE PEER EDUCATION PROJECT, GUIDELINES FOR
AIDS PREVENTION PROJECTS
AIDSCAP (Family Health International), USA.
Rehber, akran eðitimi projelerinin planlanmasý ve yürütülmesi ile ilgili pratik bilgileri ve
karþýlaþýlabilecek güçlükler konusunda önerileri içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.fhi.org/publications
Posta adresi: Family Health International, PO Box 13950, Research Triangle Park, Durham NC
27709, USA.
PEER APPROACH IN ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH EDUCATION: SOME
LESSONS LEARNED
UNESCO Asia and Pacific Bureau for Education, Thailand, 2003.
Bu kitapçýk; akran eðitiminin ergenlerin saðlýkla ilgili davranýþ biçimlerine etkisine odaklanmakta, bu konu ile ilgili araþtýrma örneklerini ve saha deneyimlerini sunmaktadýr. Kitapçýk
ayrýca, program yürütücülerinin uygun stratejiler belirlemeleri için bir rehber niteliðindedir.
Ýnternet adresi: http://www.unescobkk.org/ips/arh-web
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PEER TO PEER: YOUTH PREVENTING HIV INFECTION TOGETHER
Advocates for Youth, Washington DC, USA, 1993, US$ 4.
Program yürütücüleri ve gençlerle çalýþan herkese yönelik hazýrlanmýþ bu kaynak, özellikle
HIV/AIDS üzerine odaklanmakta ve akran eðitimi yaklaþýmýný ele almaktadýr. Kaynakta
baþarýlý akran eðitimi programlarýnýn örnekleri de sunulmaktadýr.
Ýnternet adresi: http://www.advocatesforyouth.org
Posta adresi: Advocates for Youth, 1025 Vermont Avenue NW, Suite 200, Washington DC
20005, USA.
PEER, AN IN-DEPTH LOOK AT PEER HELPING. PLANNING, IMPLEMENTATION,
AND ADMINISTRATION
Tindall, J.A:, Accelerated Development, revised edition 1994.
Kitap; akran danýþmanlýðý ve bu yaklaþýmýn bazý toplumsal sorunlara etkilerini ele almakta olup, akran önderliðinde yürütülen programlarýn sorumlularýna yönelik hazýrlanmýþtýr.
Posta adresi: Accelerated Development, 1900 Frost Road, Suite 101, Bristol,
Pennsylvania 19007-1598, USA; tel. +1-800-821-8312
2. ARAÞTIRMALAR
2.1 GENEL ARAÞTIRMALAR
PEER EDUCATION AND HIV/AIDS: CONCEPTS, USES AND CHALLENGES
UNAIDS, Best Practice Collection, 1999.
Akran eðitiminin ardýndaki teorileri ve 1999 yýlýnda Jamaica'da yürütülen bir araþtýrmanýn
sonuçlarýný ele alan bu broþür, ayný zamanda literatür incelemelerini içermektedir. Broþürün
Almanca ve Fransýzca çevirileri bulunmaktadýr.
Ýnternet adresi: http://www.unaids.org
Posta adresi: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland.
E-posta: unaids@unaids.org
PEER POTENTIAL: MAKING THE MOST OF HOW TEENS INFLUENCE EACH OTHER
National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, April 1999, US$ 15.
Ergenlik döneminde akranlarýn ergen hayatýna olumlu ve olumsuz etkilerini gözden geçiren
bu araþtýrma, program yürütücüleri için rehber bilgiler de içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.teenpregnancy.org/publications
Posta adresi: The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy, 2100 M Street, NW,
Suite 300, Washington, DC 20037, USA.
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SUMMARY BOOKLET OF BEST PRACTICES
UNAIDS, 1999, Issue 1, Children and young people, pp 27-72.
Kitapçýk, gençlere yönelik hazýrlanmýþ 18 projeyi içermektedir. Ana hedefler þunlardýr:
• cinsel saðlýðýn önemini vurgulamak;
• genç insanlara yaþam becerileri kazandýrmak;
• HIV/AIDS infeksiyonu riskini düþürmek;
• þiddet veya tacize maruz kalma riskini önlemek;
• akran destek aðý oluþturmak;
• HIV/AIDS ile yaþayan insanlara karþý ayrýmcýlýðý önlemek;
• gençleri okumaya teþvik etmek ve uzun dönemli sosyal ve ekonomik güvenliklerini saðlamak.
Projelerin çoðu akran eðitimi yaklaþýmýný içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.unaids.org
Posta adresi: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland.
E-posta: unaids@unaids.org

2.2 YAÞAMI ÖÐRENEN GENÇLER ÝÇÝN VE GENÇLER ÝLE BÝRLÝKTE HAZIRLANAN
PROGRAMLARIN ÝZLENMESÝ VE DEÐERLENDÝRMESÝ
LEARNING TO LIVE. MONITORING AND EVALUATING HIV/AIDS PROGRAMMES
FOR YOUNG PEOPLE
Webb, D. and Elliott, L., Save the Children, 2000, £12.95.
HIV/AIDS ile ilgili ve gençlere yönelik programlarýn geliþtirilmesi, izlenmesi ve deðerlendirilmesi konusunda pratik bilgiler içeren bu rehber, dünya çapýnda yürütülen projelerden
edinilen deneyimler ýþýðýnda hazýrlanmýþtýr. Rehber; akran eðitimi, okula dayalý eðitim, klinik
hizmetleri, risk altýndaki genç insanlara ulaþmak ve HIV/AIDS'ten etkilenmiþ gençlerle çalýþmak gibi konularý içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.savethechildren.org.uk
Posta adresi: UNAIDS, 20 Avenue Appia, CH 1211 Geneva 27, Switzerland.
e-posta: unaids@unaids.org
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2.3 ARAÞTIRMA ARAÇLARI
THE NARRATIVE RESEARCH METHOD - STUDYING BEHAVIOUR PATTERNS OF
YOUNG PEOPLE BY YOUNG PEOPLE - A GUIDE TO ITS USE
WHO, 1993, order no. 1930054, 8 Swiss francs/US$ 7.20.
Bu kaynak; cinsel davranýþlar da dahil, gençlerin kültürel etkiler altýnda davranýþlarýný
belirlemekte kullanýlan bir araþtýrma aracýný tanýtmaktadýr. Bir grup genç insan, içinde bulunduklarý toplumu yansýtacak bir hikaye geliþtirirler. Bu hikaye bir ankete dönüþtürülerek ilgili
bölgedeki gençlere uygulanýr. Araþtýrma sonuçlarý, ergen saðlýðý alanýnda yerel ya da ulusal
eylem planlarý geliþtirmek için kullanýlabilmektedir.
Kaynaðýn; Ýngilizce, Fransýzca ve Ýspanyolca çevirileri mevcuttur.
Ýnternet adresi: http://www.who.org
E-posta adresi: publications@who.org
3. EÐÝTÝM REHBERLERÝ
3.1 AKRAN EÐÝTÝMÝ KONUSUNDA REHBERLER
APPROACHES TO PEER-LED HEALTH EDUCATION: A GUIDE FOR YOUTH WORKERS
Clemets, I. and Buczkiewitcz, M., Health Education Authority, 1993, (yazýlý kopyasý tükenmiþtir).
Gençleri ve gençler için çalýþanlarý, saðlýk eðitiminde akran eðitimi yaklaþýmýný kullanmaya
teþvik eden kaynak, Ýngiltere'de uygulanan akran eðitimi programlarýndan örnekler sunmakta
ve saðlýk alanýnda genç insanlarla birlikte çalýþmak için öneriler getirmektedir.
THE CRUNCH. NEGOTIATING THE AGENDA WITH YOUNG PEOPLE. A PEER EDUCATION TRAINING MANUAL
The Health Education Board for Scotland, 1997, £ 20.
Rehber; akran eðitiminin geliþimi ve akran eðitimi çalýþmalarý ardýndaki teorileri açýklamanýn yanýsýra sigara, alkol ve diðer maddeler konusunda eðitim örnekleri vermektedir.
Rehberde yer alan bilgiler her türlü akran eðitimi için kullanýlabilir.
Posta adresi: Fast Forward, 4, Bernard Street, Edinburgh, EH6 6PP, UK.
E-posta adresi: admin@fastforward.org.uk
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KNOW THE SCORE
Youth Clubs UK, 1999, £ 17.95.
Bu kaynak, madde baðýmlýlýðý konusuna odaklanmakta ve bu baþlýk altýnda aþaðýdaki alt
konularý içermektedir:
• Akran eðitiminin güçlü yanlarý ve karþýlaþýlabilecek zorluklar ile ilgili ipuçlarý
• Akran eðitimcileri yetiþtirirken kullanýlabilecek eðitim notlarý
• Akran eðitimcilerin kullanabilecekleri, madde baðýmlýlýðý konusunda etkinlikler
• Akran eðitimi giriþimlerini deðerlendirme yöntemleri
• Ýki farklý akran eðitimi projesi ile ilgili vaka çalýþmalarý
Ýnternet adresi: http://www.youthclubs.org.uk
Posta adresi: Youth Clubs UK, 2nd Floor Kirby House,20-24 Kirby Street,
London EC1N8TS, UK.
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PEER EDUCATION: A MANUAL FOR TRAINING YOUNG PEOPLE AS PEER EDUCATORS
Book 1: Peer education: an introduction
Book 2: Training peer educators (15 training sessions in five modules)
Book 3: HIV/AIDS and sexuality (training sessions)
Murtagh, B., National Youth Federation in association with the Health Promotion Unit,
Ireland, 1996.
Gençlere yönelik akran eðitimi projeleri ile ilgili bilgi ve örneklerin sunulduðu 3 rehber
kitaptan oluþan kaynak, saha çalýþmalarýndan edinilen deneyimler doðrultusunda hazýrlanmýþtýr. Birinci kitapta akran eðitimi kavramý ve eðitimleri deðerlendirme ile ilgili bilgiler, ikinci kitapta akran eðitimcilerin yetiþtirilmesi ile ilgili 5 modül, üçüncü kitapta ise HIV/AIDS ve
cinsellik konularýnda 2 modül yer almaktadýr.
Ýnternet adresi: http:// www.iol.ie/~nyf/indexa.html
Posta adresi: National Youth Federation, 20 Lower Dominick Street, Dublin, Ireland
E-posta adresi: info@nyf.ie
TOGETHER WE CAN
Peer Educator's Handbook & Activity Kit, Jamaica Red Cross HIV/AIDS Peer Education
Project, Jamaica Red Cross, 1995.
HIV/AIDS ve CYBÝ'lerden korunmaya yönelik programlar için akran eðitimcilere yol
göstermeyi amaçlayan rehberde; risk durumlarýna müdahale, kiþisel deðerler ve kondom kullanma becerileri ile ilgili uygulamalar yer almaktadýr.
E-posta adresi: jrcs@mail.infochan.com
YES ME!
Youth Clubs UK, 1996, £ 8.95.
Kullanýmý oldukça kolay olan bu kitapçýkta; akran eðitimcilerin eðitim becerileri konusunda kendilerini geliþtirmeleri amaçlanmýþtýr. Kitapçýkta akran eðitiminin yararlarý açýkça belirtilmekle birlikte, sözel olmayan iletiþim ve grup dinamikleri gibi konulara deðinilmekte ve
genç insanlara akran eðitimci olmalarý yönünde öneriler getirilmektedir.
Ýnternet adresi: http://www.youthclubs.org.uk
Posta adresi: Youth Clubs UK, 2nd Floor Kirby House,20-24 Kirby Street, London
EC1N8TS, UK.
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YOU CAN'T BE SERIOUS!
Youth Clubs UK, 1997.
Akran eðitimcilere yönelik, seri kitaplar þekilde hazýrlanmýþ kaynak, beþ ana konuyu ele
almaktadýr; Kazalarýn önlenmesi, kanserin önlenmesi, kalp saðlýðý, ruh saðlýðý ve cinsel saðlýk.
Her kitap; konu ile ilgili açýklamalarý, akran eðitimciler için rehber bilgileri ve kullanýlabilecek uygulama örneklerini içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.youthclubs.org.uk
Posta adresi: Youth Clubs UK, 2nd Floor Kirby House,20-24 Kirby Street, London
EC1N8TS, UK.

3.2. ÝLGÝLÝ OLABÝLECEK DÝÐER EÐÝTÝM REHBERLERÝ
ACTION WITH YOUTH, HIV/AIDS AND STD: A TRAINING MANUAL FOR YOUNG
PEOPLE
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2000
(second edition).
Genç liderler tarafýndan, HIV/AIDS ile ilgili programlarýn hazýrlýk aþamasýnda kullanýlmasý
amaçlanan kaynak; HIV/AIDS ve epideminin etkileri ile ilgili bilgilerin yanýsýra programlarýn
planlanmasý ve eðitimsel etkinlikler için öneriler sunmaktadýr. Ýngilizce ve Fransýzca olarak
mevcut olan kaynak yakýnda Ýspanyolca'ya da çevrilecektir.
Posta adresi: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, PO Box
372, CH-1211 Geneva 19, Switzerland
E-posta adresi: guidera@ifrc.org
AIDS, WORKING WITH YOUNG PEOPLE
Aggleton, P.,. Horsley, C., Warwick, I. and Wilton, T., AVERT, UK, 1993.
14 yaþ ve üzerindeki gençler için gençlik kulüpleri, eðitim merkezleri ve okullarda uygulanabilecek eðitim programlarýna yönelik rehber bilgiler içeren kaynakta, HIV/AIDS odaklý oyun
ve uygulamalara yer verilmektedir.
Ýnternet adresi: http://www.avert.org
Posta adresi: AVERT,11, Denne Parade. Horsham, West Sussex RH12 1JD, UK
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EXPLORING HEALTHY SEXUALITY
Jewitt, C., Family Planning Association UK, 1994.
Kaynak, gençlere yönelik cinsel saðlýk eðitimi alanýnda rehber bilgiler içermektedir.
Posta adresi: Family Planning Association-UK, 27-35 Mortimer Street, W1N 7RJ London,
UK. Fax: +44 207 837 3026
FRIENDS TELL FRIENDS ON THE STREET
Carl, Greg and Chaiphech, Nonthathorn, The Thai Red Cross AIDS Research Centre,
2000.
Sokak çocuklarýnýn psikososyal becerilerini geliþtirmeye yönelik hazýrlanan kaynak; çeþitli
konularda (genel saðlýk, madde kötüye kullanýmý, HIV/AIDS, üreme saðlýðý, çocuk haklarý,
kiþisel güvenlik, iþ arama vb.) detaylý açýklanmýþ 116 etkinlik ve yaþam becerileri ile ilgili 87
uygulama içermektedir.
Posta adresi: The Thai Red Cross AIDS Research Centre, 1871 Rama IV Road, Bangkok 10330,
Thailand. Tel. 662 256-4107-9, Fax 662 254-7577.
GAMES FOR ADOLESCENT AND REPRODUCTIVE HEALTH. AN INTERNATIONAL
HANDBOOK
PATH (Program for Appropriate Technology in Health), Washington DC, USA.
Eðitimcilerin kullanabileceði 45 oyunun yanýsýra kendi oyunlarýnýzý yaratabilmeniz için
öneriler ve kullanýma hazýr kart setleri içeren kitabýn giriþ bölümünde oyunlar ile ilgili teorilere yer verilmiþtir.
Ýnternet adresi: http://www.path.org/files/gamesbook.pdf
GENDER OR SEX, WHO CARES, SKILLS-BUILDING RESOURCE PACK ON GENDER
AND REPRODUCTIVE HEALTH FOR ADOLESCENTS AND YOUTH WORKERS. WITH A
SPECIAL EMPHASIS ON VIOLENCE, HIV/STI, UNWANTED PREGNANCY AND
UNSAFE ABORTION
de Bruyn, M. and France, N., IPAS and HD Network, 2001.
Toplumsal cinsiyet, üreme saðlýðý ve cinsel saðlýk konularýnda eðitim için çeþitli materyaller
içeren kaynakta; cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasýndaki farklara ve toplumsal cinsiyetin
üreme saðlýðýna olan etkilerine deðinilmektedir.
Ýnternet adresi: http://www.ipas.org/english/publications/gender_sex_manual.pdf
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IT'S ONLY RIGHT. A PRACTICAL GUIDE TO LEARNING ABOUT THE CONVENTION
OF THE RIGHTS OF THE CHILD UNICEF, 1993.
Gençlik grup liderleri ile 13 yaþ ve üzerindeki gençlerle çalýþan eðitimcilere yönelik hazýrlanan rehberde; gençlerin kendi haklarýnýn farkýna varmalarýný ve bu konuda eyleme
geçmelerini amaçlayan uygulamalara yer verilmektedir. Rehber, Ýngilizce ve Fransýzca olarak
hazýrlanmýþtýr.
Ýnternet adresi: http://www.unicef.org/publications
LIFE PLANNING EDUCATION: A YOUTH DEVELOPMENT PROGRAM
Advocates for Youth, Washington DC, USA, 1995, US$ 60.
Kaynak; 13-18 yaþ grubu gençlere yönelik cinsellik / yaþam becerileri eðitimlerinde kullanýlabilecek katýlýmlý uygulama örneklerini içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.advocatesforyouth.org
Posta adresi: Advocates for Youth, 1025 Vermont Avenue NW, Suite 200, Washington DC
20005, USA.
A PARTICIPATORY HANDBOOK FOR YOUTH DRUG PREVENTION PROGRAMS, A
GUIDE FOR DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT
UN Office on Drugs and Crime (UNODC) and The Global Youth Network, New York,
2002.
Bu kitapta; madde baðýmlýlýðý ile savaþta en önemli görevin gençlere düþtüðü fikri savunulmakta ve gençlerin kendi sorunlarýna yönelik çözümler bulmalarýna rehberlik edilmesi
amaçlanmaktadýr. Ýngilizce, Çince, Fransýzca, Ýspanyolca ve Rusça çevirileri mevcuttur.
Ýnternet adresi: http://www.unodc.org/youthnet/youthnet_youth_drugs.html
PRIMARY PREVENTION OF SUBSTANCE ABUSE. A FACILITATORS GUIDE. A
WORKBOOK FOR PROJECT OPERATORS
WHO/UNODC, 2000.

E-posta adresi: publications@who.org
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PROJECT H - WORKING WITH YOUNG MEN TO PROMOTE HEALTH AND GENDER
EQUITY
Project Coordination: Instituto Promundo. Support: Pan American Health Organization,
WHO, International Planned Parenthood Federation, 2002.
Kitapta; her biri için teorik bilgilerin ve 15-24 yaþ arasý genç erkeklerle çalýþýrken kullanýlabilecek katýlýmlý uygulamalarýn yer aldýðý beþ konu ele alýnmaktadýr; 1)Cinsel saðlýk /
üreme saðlýðý, 2)Babalýk / bakým verme, 3)Þiddetten barýþçý varlýða doðru, 4)Nedenler ve
duygular, 5)HIV/AIDS'ten korunmak ve HIV/AIDS ile yaþamak.
Ýnternet adresi: http://www.promundo.org.br
E-posta adresi: promundo@promundo.org.br
RIGHT DIRECTIONS. A PEER EDUCATION RESOURCE ON THE UN CONVENTION
OF THE RIGHTS OF THE CHILD
Save the Children in association with The Guides Association, UK, 1999, £ 4.99.
Genç insanlarýn haklarýný öðrenmeleri amacýyla hazýrlanmýþ eðlenceli ve canlý 40 kadar
uygulamaya yer veren kaynakta gençleri ilgilendiren ayrýmcýlýk, yoksulluk, evsizlik, saðlýk vb.
çeþitli konular ele alýnmaktadýr.
Ýnternet adresi: http://www.savethechildren.org.uk
SCHOOL HEALTH EDUCATION TO PREVENT AIDS AND STD: A RESOURCE
PACKAGE FOR CURRICULUM PLANNERS
WHO/UNESCO, 1994.
Ýletiþim becerileri, güvenli cinsel iliþki ve HIV/AIDS ile ilgili 53 uygulamaya yer verilen
kaynak; müfredattan sorumlu kiþiler, öðretmenler ve öðrencilerin kullanýmýna yönelik hazýrlanmýþtýr.
E-posta adresi: publications@who.org
YOUNG PEOPLE AND SUBSTANCE USE: A MANUAL. CREATE, USE AND
EVALUATE EDUCATIONAL MATERIALS AND ACTIVITIES
Monteiro, M. (ed.), WHO and Mentor Foundation, 1999, order no. 1930151, 30 Swiss
francs/US$ 27
Ýleri eðitim almamýþ ya da yeterli kaynaklara sahip olmayan saðlýk çalýþanlarý için hazýrlanan ve kullanýmý oldukça kolay olan bu rehberde sokak çocuklarý konusuna aðýrlýk verilmiþ
olup, eðitim materyallerinin üretimi, daðýtýmý, kullanýmý ve deðerlendirilmesi aþamalarýna
gençlerin katýlýmýný saðlama yöntemleri anlatýlmaktadýr.
E-posta adresi: publications@who.org
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WORKING WITH STREET CHILDREN. A TRAINING PACKAGE ON SUBSTANCE
USE, SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH INCLUDING HIV/AIDS AND STDS
WHO, 2000, order no. WHO/MDS/MDP/00.14.
Sokak çocuklarýna yönelik programlarda görev alan eðitimciler için hazýrlanan bu kaynak
iki bölümden oluþmaktadýr:
• Sokak çocuklarýnýn karþýlaþabilecekleri sorunlar, sokaklarýn dinamik ortamýnda çalýþacak
eðitimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve beceriler ile ilgili 10 eðitim modülünü içeren
bölüm.
• Eðitimcilerin yerel ihtiyaç ve kaynaklara uygun programlar oluþturabilmeleri için,
seçilmiþ konularda bilgi ve eðitim önerilerini içeren bölüm.
E-posta adresi: publications@who.org

100 WAYS TO ENERGISE GROUPS: GAMES TO USE IN WORKSHOPS, MEETINGS
AND COMMUNITY
The International HIV/AIDS Alliance, 2002
Bu kitapçýk, gençlerle çalýþan herkesin kullanabileceði ýsýnma oyunlarý ve canlandýrýcýlarý
içermektedir.
Ýnternet adresi: http://www.aidsalliance.org (go to Publications and Resources (Toolkits
and Guides)).
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3.3 DANIÞMANLIK ÝLE ÝLGÝLÝ EÐÝTÝM REHBERLERÝ
COUNSELLING SKILLS TRAINING IN ADOLESCENT SEXUALITY AND REPRODUCTIVE HEALTH. A FACILITATOR'S GUIDE.
WHO/ADH , revised edition 2001
Bu kitapta ergenlerin cinsel ve üreme saðlýðý konusunda danýþmanlýk becerilerini geliþtirmeye yönelik hazýrlanmýþ, 5 günlük bir eðitim çalýþtayý örneði sunulmaktadýr. Sunulan eðitim;
cinsellik ve üreme saðlýðý hakkýnda temel bilgilerin yanýsýra danýþmanlýk için gerekli kiþiler
arasý iletiþim becerilerini de kapsamaktadýr.
E-posta adresi: cah@who.int
4. KAYNAK REHBERLER
ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ABOUT YOUTH AIDS PEER EDUCATION IN EUROPE
Svenson, G. et al. (eds.), Department of Community Medecine, Lund University, Sweden;
European Commission, 1998.
Ýnternet adresi: http://www.europeer.lu.se
Posta adresi: Europeer, Department of Community Medicine, Malmö University Hospital,
S-205 02 Malmö, Sweden.
RESOURCE GUIDE FOR SEX EDUCATORS, BASIC RESOURCES THAT EVERY SEX
EDUCATOR NEEDS TO KNOW ABOUT
Huberman, B., Advocates for Youth, 2002, US$ 10.
Ýnternet adresi: http://www.advocatesforyouth.org
5. DERGÝLER
EXCELLENT. THE JOURNAL OF PEER EDUCATION IN SCOTLAND
Published by Fast Forward Positive Lifestyles Ltd., subscription: £10 per year.
Dergi yýlda üç kere; saðlýk alanýnda akran eðitiminin geliþimi ve yayýlýmý, iletiþim aðlarýnýn
oluþumu, deneyim paylaþýmý, eðitim vb. etkinliklerin duyurulmasý amacýyla yayýnlanmaktadýr..
Posta adresi: Xcellent, c/o Fast Forward, 4, Bernard Street, Edinburgh, EH6 6PP, UK.
E-posta adresi: sandra@fastforward.org.uk
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6. YARARLI ÝNTERNET SÝTELERÝ
http://www.youthpeer.org/
Youth Peer Education Electronic Resource (Y-PEER)- Gençlik Akran Eðitimi Elektronik Kaynaðý;
Doðu Avrupa ve Orta Asya'da akran eðitiminin geliþimi hedeflenerek kurulmuþ bir internet sitesidir.
Bu site, UNFPA (BM Nüfus Fonu) ve UNICEF (BM Çocuklara Yardým Fonu) desteði ile
BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi-"Genç Ýnsanlarýn Saðlýklý Geliþimi ve Korunmasý"
Temsilcilikler Arasý Grubu, Akran Eðitimi Alt Komitesi tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
http://www.advocatesforyouth.org/
Gençlerin cinsel ve üreme saðlýðý ile ilgili olan bu site; gençlere yönelik hizmet veren kiþi ve
kuruluþlar ile basýn-yayýn organlarý için bilgi, eðitim ve stratejik destek saðlamaktadýr.
http://www.avert.org
HIV/AIDS ve CYBÝ'ler ile gençler hakkýnda istatistiksel bilgi ve güncel haberlerin yer aldýðý
sitede, sözü edilen konularda çeþitli kaynaklara ulaþým imkaný da sunulmaktadýr.
http://www.europeer.lu.se
Bu site Batý Avrupa'da akran eðitimi konusunda çalýþan, Lund Üniversitesi (Ýsveç) ve
Avrupa Birliði'ne baðlý bir merkeze ait olup, merkezde gençlerin saðlýðý ve güçlendirilmesi
konularýna aðýrlýk verilmektedir.

http://www.fhi.org
Family Health International isimli kuruluþ, dünya çapýnda üreme saðlýðý ve aile saðlýðýnýn
iyileþtirilmesi amacýyla kurulmuþtur. Kuruluþ onlarca ülkede; biyomedikal alanda ve sosyal bilimler alanýnda araþtýrma, saðlýk hizmeti sunumu, eðitim programý vb. yollarla hizmet vermektedir.

http://www.goaskalice.columbia.edu
A.B.D'de bulunan Columbia Üniversite'ne ait olan site; gençlik dostu, eðlenceli ve eðitici bir
yapýya sahip olup, site aracýlýðýyla sanal ortamda soru-cevap yoluyla saðlýk eðitimi verilmesi
amaçlanmaktadýr.
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http://www.ippf.org
International Planned Parenthood Federation (IPPF) isimli uluslararasý kuruluþ, dünya
çapýnda cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý konusunda gönüllü çalýþan en büyük kuruluþ olma özelliðini taþýmaktadýr. Kuruluþun amacý; kadýn ve erkeklerin istedikleri sayýda ve aralýkta çocuk
sahibi olabilme, cinsel ve üreme saðlýklarýný koruyabilme haklarýný savunmaktýr.
http://www.iwannaknow.org
Amerikan Sosyal Saðlýk Birliði'nin gençlere yönelik cinsel saðlýk bilgileri sunduðu sitedir.
http://www.savethechildren.org.uk
Çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmayý amaçlayan Ýngiltere kökenli kuruluþ çalýþmalarýný, dünya çapýnda az geliþmiþ 70 ülkede sürdürmektedir.
http://www.siecus.org
The Sexuality Information and Education Council of the US (SIECUS)- A.B.D'de yer alan
Cinsellik Bilgisi ve Eðitimi Konseyi'ne ait sitede; cinsellik eðitimi ve bireylerin cinsel konularda kendi kararlarýný alabilmeleri yönünde yapýlan savunuculuk konularý iþlenmektedir.
http://www.teenwire.com
Planned Parenthood isimli kuruluþa ait, gençler için ve gençler tarafýndan yazýlmýþ pek çok
makale içeren cinsel eðitim sitesidir.
http://www.unaids.org
UNAIDS (BM AIDS Fonu); dünya çapýnda yeni HIV infeksiyonlarýndan korunmak, infekte
kiþilerin bakýmý ve HIV/AIDS epidemisinin zararlý etkilerini azaltmak amacýyla, sekiz BM
temsilciliðinin çaba ve kaynaklarýný bir araya getirmektedir.
http://www.unfpa.org
UNFPA (BM Nüfus Fonu); geliþmekte olan ülkelerde aile planlamasý, güvenli annelik,
HIV/AIDS de dahil olmak üzere CYBÝ'lerden korunma konularýný da kapsamak üzere, üreme
saðlýðý hizmetlerinin kalitesini ve bu hizmetlere ulaþýmý iyileþtirmeyi amaçlamaktadýr.
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http://www.unicef.org
UNICEF (BM Çocuklara Yardým Fonu); dünya çapýnda çocuk haklarýnýn tanýnmasýný ve her
türlü uygulamanýn bu haklar doðrultusunda gerçekleþtirilmesini amaçlamaktadýr.
http://www.unicef.org/programme/lifeskills.html baðlantýsý kullanýlarak yaþam becerilerine
dayalý eðitim hakkýnda detaylý bilgilere ulaþýlabilir.
http://www.unodc.org/youthnet
The Global Youth Network (Küresel Gençlik Ýletiþim Aðý); UNDCP (BM Uyuþturucu Kontrol
Programý) çerçevesinde bir giriþim olup, dünya çapýnda madde kötüye kullanýmýnýn önlenmesi
için geliþtirilen politika ve programlara gençlerin katkýsýný arttýrmak amacýyla kurulmuþtur.

http://www.youthclubs.org.uk
Tüm genç insanlara kaliteli eðitim ve iþ olanaklarý saðlanmasý amacýyla Ýngiltere'de kurulmuþ ulusal iletiþim aðýdýr.
http://www.youthhiv.org/
Advocates for Youth isimli kuruluþa ait bir proje olan "YouthHIV"; HIV(+) gençlere ve
akran eðitimcilere yönelik olarak hazýrlanmýþtýr. Projenin amacý; cinsel saðlýk ve ruh saðlýðý
konularýnda doðru bilgi ve sanal akran eðitimi olanaklarýnýn olduðu, bu konularda toplum
desteði ve kaynak saðlamayý hedefleyen, güvenli ve etkin bir internet sitesi oluþturmaktýr.
http://www.youthshakers.org/index.htm
Advocates for Youth and IPPF isimli kuruluþlara ait olan bu sitede; gençlerin cinsel saðlýðý
konusunda akran eðitimi etkinlikleri, iletiþim aðlarý, programlar vs. yer almaktadýr.
http://www.youthshakers.org/peereducation/manual/index.htm baðlantýsý kullanýlarak,
akran eðitimi programlarý geliþtirme konusunda detaylý bilgilere ulaþýlabilir.
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FORM NO:.........................
Çalýþtayýn deðerlendirme bölümüne katkýnýz için teþekkür ederiz. Akran eðitimi becerileri
konusunda mevcut durumunuzu ve bu tür eðitimler hakkýnda görüþlerinizi öðrenmek
dileðindeyiz. Bu sorularý yanýtlamanýz sadece birkaç dakikanýzý alacaktýr. Amacýmýz görüþlerinizi öðrenmek olduðundan, sorular için doðru ya da yanlýþ yanýtlar bulunmamaktadýr. Bu
formu, eðitim öncesinde ve sonrasýnda doldurmanýzý rica ederiz.
Cinsiyet: K
E
Yaþ:
Ýlk isminizin baþ harfi:
Kaç senedir akran eðitimi konusunda çalýþýyorsunuz?
Çalýþmalarýnýzda baþlýca göreviniz / rolünüz nedir ? (lütfen birini seçiniz)
a)Yönetici
b)Akran eðitimci
c)Eðitimci eðitimcisi
d)Diðer
1. Akran eðitimciler için bir eðitim programý yürütebileceðimi düþünüyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

2. Akran eðitimi programlarý için bir modeli detaylý açýklayabilirim.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

3. Cinsiyet ve cinsel kimlik arasýndaki farký ve cinsel kimliðin üreme saðlýðýna etkilerini
açýklayabilirim.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

4. Akran eðitimciler için rol-oyunlarý planlama ve yürütme konusunda kendimi rahat
hissediyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

5. Mümkün olursa gençlere yönelik bir çalýþtaya HIV/AIDS ile yaþayan bir konuþmacý davet
ederdim.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

6. Akran eðitimcilere uygulayabileceðim, takým ruhu oluþturmayý saðlayan en az üç oyun
biliyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum
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7. En az dört tane ýsýnma oyunu biliyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

8. Bir çalýþtayda teorik bilgi öðretilebilecek 3 farklý yöntem biliyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

9. Akran eðitimi çalýþtaylarýnda kullanýlabilecek üç farklý motivasyon tekniði biliyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

10. Bir saðlýk eðitimi programýnda yer alabilecek en az beþ farklý yaþam becerisi biliyorum.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum

11. Akran eðitimi programýnýn planlanma ve yürütülme aþamalarýna HIV/AIDS ile yaþayan
birini dahil ederdim.
Kesinlikle katýlýyorum Katýlýyorum

Kýsmen katýlýyorum Çok az katýlýyorum Kesinlikle katýlmýyorum
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Bu çalýþtayda üzerinden geçilen konular gözönüne alýndýðýnda hizmet sunumu konusunda
rahatlýk seviyenizi nasýl tanýmlarsýnýz?
Çalýþtay öncesi Düþük
1 2

Orta
3

Yüksek
4 5

Çalýþtay sonrasý Düþük
1 2

Orta
3

Yüksek
4 5

Genel olarak çalýþtayýn kalitesini nasýl yorumlarsýnýz?
Kötü
Fena deðil
Ýyi
Çok iyi
Mükemmel
Çalýþtayýn çalýþmalarýnýza katkýsýný nasýl yorumlarsýnýz?
Kötü
Fena deðil
Ýyi
Çok iyi
Mükemmel
Bu çalýþtayý, sonrasýnda baþkalarýný eðitebileceðiniz önemli bir basamak olarak görüyor
musunuz?
Evet
Hayýr
Bilmiyorum
Bu çalýþtay sonrasýnda baþkalarýný eðitme ihtimaliniz yüksek mi?
Evet
Hayýr
Bilmiyorum
Akranlarýnýza benzer çalýþtaylarý önerir misiniz?
Evet
Hayýr
Bilmiyorum

Görüþler:
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EÐÝTÝMCÝ EÐÝTÝMÝ VE AKRAN EÐÝTÝMÝ BECERÝLERÝNÝ ÖLÇME FORMU ÖRNEÐÝ

Bu form, eðitimci eðitimcileri ve akran eðitimcilerini deðerlendirmemizde yardýmcý olmaktadýr.
Tarih.................... Yer.................... Eðitimci........................................
Lütfen aþaðýdaki konularda size göre eðitimcinin seviyesini belirtiniz.
1
Zayýf

2
Fena Deðil

3
Ýyi

4
5
Çok Ýyi Mükemmel

EðitimTeknikleri
1. Oyun / uygulamayý açýklama
2. Konularýn katýlýmcýlarla ilgisi
3. Göz temasý
4. Hareketler
5. Mimikler
6. Dinleme becerisi
7. Sesin yüksekliði
8. Büyük boy kaðýtlarýn kullanýmý
9. Salondaki alanýn kullanýmý
10.Sesin tonlamasý
Takým Çalýþmasý
11.Katýlýmý dengeleme
12.Diðer eðitimciler ile etkileþim
13.Diðer eðitimcilere destek
14.Eðitim alanýný paylaþma
15.Diðerlerini saygý
16.Akran eðitimci yönetimi
17.Zor katýlýmcýlarla baþa çýkma
1 Zielony, R. Mudrovcic, Z. and Red Cross Peer Educators of Sarajevo, UNFPA Peer
Education Evaluation Workshop, 2001.
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1
Zayýf

2
Fena Deðil

3
Ýyi

4
5
Çok Ýyi Mükemmel

EðitimTeknikleri
18.Sýkýntý durumuna müdahale edebilme
19.Konuþmacýlarý yönetme
20.Topluluk önünde konuþma becerisi
21.Motivasyona etki
22.Kolaylaþtýrýcýlýk gücü
23.Kolaylaþtýrýcýlýk isteði
24.Oyunculuk becerisi
25.Güvenli bir eðitim ortamý oluþturma
26.Akran sunumu için program hazýrlayabilme
27.Akran eðitimcileri sunum sýrasýnda destekleme
28.Akran eðitimcilere geribildirim verme
29.Takým üyelerini cesaretlendirme
30.Takým çalýþmasý düzeni
31.Katýlmcýlarý cesaretlendirme
32.Ani müdahaleler yerine gerektiðinde
müdahale edebilme
33.Kararlaþtýrýlan programa uyma
34.Program deðiþikliklerini zamanýnda bildirme
35.Diðer eðitimciler ile açýk iletiþim

Not: Bu ölçüm cetvelinde yer alan beþ seviyeyi kullanmak her zaman gerekli olmayabilir.
Sonuçlar çoðu zaman eðitimcilere, beceri ve teknikler açýsýndan geribildirim saðlamaktadýr.

161

Ek 3

GÖRÜÞLER:
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EK 4 KATILIMCILAR ÝÇÝN EÐÝTÝM NOTLARI

HIV/AIDS HAKKINDA ON GERÇEK
DOÐRUDAN DENEYÝM UYGULAMASI
AKRAN EÐÝTÝMÝ VE DAVRANIÞ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ TEORÝLERÝ
GÝZLÝLÝK KARELERÝ
PROBLEM AÐACI
HIV/AIDS HAKKINDA BÝLGÝ ÖLÇME SORU FORMU
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HIV/AIDS HAKKINDA ON GERÇEK

1. AIDS (Kazanýlmýþ Baðýþýklýk Eksikliði Sendromu) vücudun savunma sistemine zarar
veren Ýnsan Ýmmünyetmezlik virüsü, yani HIV'in sebep olduðu bir hastalýktýr. AIDS'li kiþiler
vücutlarý hastalýklarla savaþma yetisini kaybettiðinden zayýf düþerler ve zaman içinde ölürler.
HIV/AIDS'in kesin tedavisi yoktur.
2. AIDS'in ilk belirtilerini göstermesi HIV infeksiyonundan itibaren 10 yýlý bulabilir. Bu
nedenle bir HIV taþýyýcýsý senelerce saðlýklý görünebilir, saðlýklý yaþayabilir, fakat bu arada
virüsü bir baþkasýna bulaþtýrabilir. Yeni ilaç tedavileri daha uzun süreler saðlýklý yaþamayý
saðlayabilmekle beraber kiþiler halen virüsü taþýmakta ve baþkalarýna bulaþtýrabilmektedir.
3. HIV her tür infekte vücut sývýsýnýn etkileþimiyle iletilir ve bu aktarým hastalýðýn her
safhasýnda gerçekleþebilir. HIV'ýn barýndýðý sývýlar kan, sperm, vajinal salgýlar ve anne sütüdür.
Öpüþme sýrasýnda tükürük ile virüsün kapýldýðý bir vaka görülmemiþtir. Buna raðmen aðýzda
kesik yahut açýk yara varsa, yine aðzýnda kesik yahut açýk yara bulunan biriyle öpüþme sonucunda HIV virüsü bulaþabilir. Virüs vücut dýþýnda çok kýsa süre yaþayabildiðinden infekte
kiþiye dokunma yahut tabak, çanak ve kýyafet gibi eþya paylaþýmý ile bulaþmaz.
4. Tüm dünyada HIV'in en sýklýkla cinsel yoldan bulaþtýðý görülmektedir, fakat günümüzde
Doðu Avrupa ve Orta Asya'daki uyuþturucu kullanýcýlarýnýn kontamine iðneleri paylaþmalarý
HIV infeksiyonlarýnýn çoðunun sorumlusudur. Bunun sebebi cinsel iliþki sýrasýnda vücut
sývýlarýnýn karýþmasý ve enfekte kiþiden cinsel eþine geçmesidir (özellikle vajinal yahut anal
dokularda yýrtýklar yahut yaralar var ise). Genç kýzlar HIV infeksiyonu karþýsýnda özellikle
daha hassas ve zayýftýr, çünkü olgun kadýnlara göre vajinal zarlarý daha ince ve infeksiyona
daha açýktýr.
HIV taþýyýcýsý bir erkek, kondom kullanmadan bir kadýnla cinsel iliþkiye girerse, spermler
virüsü kadýnýn kan dolaþýmýna küçük kesi yahut yaralar içinden taþýyabilir. HIV taþýyýcýsý bir
kadýn kondom kullanmadan bir erkekle cinsel iliþkiye girerse, vajinal salgýlarý erkeðin penisindeki bir yara yahut penis içindeki üretra adý verilen kanal aracýlýðýyla erkeðin kanýna HIV
virüsünü taþýyabilir.
5. Cinsel yolla bulaþan infeksiyon (CYBÝ) taþýyýcýlarý HIV/AIDS ile Ýnfekte olma ve
baþkalarýna bu virüsü bulaþtýrmada daha büyük risk taþýmaktadýr. CYBÝ taþýyýcýlarý derhal
tedavi için baþvurmalý, cinsel iliþkiden uzak durmalý yahut güvenli iliþki yöntemlerini (penetrasyonsuz cinsel iliþki yahut kondom kullanýmý) uygulamalý ve cinsel eþlerini bilgilendirmelidir. CYBÝ taþýyýcýlarýnýn HIV ile infekte olma ihtimali diðerlerine göre 5 ile 10 kat fazladýr.
Buna ek olarak CYBÝ taþýyýcýlarýnýn hastalýðý diðerlerine bulaþtýrma riski de çok daha fazladýr.
6. Cinsel iliþkiye girilmediðinde, hastalýðý taþýmayanlar sadece birbiriyle iliþkiye girildiðinde ya da güvenli iliþki kurulduðunda (kondom kullanýmý yahut penetrasyonsuz cinsel
iliþki) HIV/AIDS'e yakalanma riski azalýr. HIV bulaþýmýný tamamen engellemenin tek yolu her
tür cinsel temastan uzak durmaktýr.
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7. HIV, cildin steril olmayan iðne, þýrýnga, býçak ya da herhangi bir alet ile kesilmesi yahut
delinmesi yoluyla da bulaþabilir. Kendine uyuþturucu enjekte eden kiþilerin HIV/AIDS virüsünü
alma riskleri yüksektir. Uyuþturucu kullanýmý kiþilerin saðlýklý düþünememelerine ve sonuç
olarak kondom kullanmama gibi riskli cinsel davranýþlar ortaya çýkmasýna sebep olabilir. Bu
gibi kiþiler ayný zamanda her zaman temiz iðne ya da þýrýnga kullanmalý, kesinlikle bir
baþkasýnýn iðne ya da þýrýngasýný kullanmamalýdýr.
Cinsel eþinizin uyuþturucu kullanýmýndan þüpheleniyorsanýz korunmasýz cinsel iliþkide
bulunmamalýsýnýz.
8. Kendinin HIV ile infekte olma ihtimalinden þüphelenen kiþiler, HIV/AIDS kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk görevlileri ile irtibat kurarak kiþi haklarý gizli tutulan danýþma ve
testlerden faydalanmalýdýrlar. HIV testleri kandaki HIV antikorlarýný, virüs vücuda girdikten
2 hafta sonra tanýmlamaktadýrlar, ancak vücudun ölçülebilir miktarda antikor üretimi 6 ayý
bulabilir. Ortalama süre 25 gündür. HIV testindeki pozitif sonuç kanýnýzda HIV antikorlarýnýn
mevcut olduðunu ve sizin HIV pozitif olduðunuzu gösterir. AIDS'in ilk belirtilerini göstermesi
10 yýl veya daha fazla sürebilir. Unutmayýnýz- AIDS ile yaþayan bir insan olarak üretken ve
saðlýklý bir yaþam sürebilirsiniz. Negatif test sonucu HIV ile enfekte olmadýðýnýzý gösterir,
fakat yüksek risk taþýyan davranýþlar gösteriyorsanýz, 6 ay sonra tekrar test yaptýrmalýsýnýz,
çünkü baðýþýklýk sisteminizin yeterli antikor üretimi bu süreyi bulabilir.
9. HIV; sarýlma, el sýkýþma, yüzme havuzu kullanýmý, tuvaletler, ortak yatak ya da yemek
paylaþýmý, sinek veya böcek ýsýrýðý, öksürük, hapþýrýk gibi günlük temaslarla bulaþmaz.
10. HIV/AIDS ile infekte yahut infeksiyon riski taþýyan kiþilere karþý ayýrýmcýlýk yapmak
kiþi haklarýna aykýrýdýr ve toplum saðlýðýný tehlikeye düþürmektedir. HIV/AIDS ile infekte olan
ya da bundan etkilenen herkese þefkat ve destek verilmesi gerekmektedir.

UNFPA, UNAIDS, World Bank, WHO, UNESCO, UNDCP, UNICEF ve Save the Children
(UK), Facts for Adolescents, The Right to Know Initiative. May 2002.
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DOÐRUDAN DENEYÝM UYGULAMASI ÖRNEÐÝ

DOÐRUDAN DENEYÝM
(EÐÝTÝMCÝ ETKÝNLÝÐÝ / UYGULAMAYI TANITIR VE DETAYLI OLARAK AÇIKLAR)
KATILIMCILAR:
• BEYÝN FIRTINASI
• ROL-OYUN VE HÝKAYE
ANLATIMI
• KÜÇÜK GRUP
TARTIÞMASI
• VAKA ÇALIÞMASI
• OYUN VE RESÝM ÇÝZME
GÝBÝ ETKÝNLÝKLERE
KATILIRLAR.

UYGULAMA
ÝLERÝ BASAMAKLAR
(EÐÝTÝMCÝ ÖNERÝLER
SUNAR)
KATILIMCILAR:
• BÝLGÝ / BECERÝLERÝ
KENDÝ YAÞAMLARINDA
NASIL KULLANABÝLECEKLERÝ
• BÝLGÝ / BECERÝLERÝ
KULLANARAK GÜÇLÜKLERÝ
AÞMA YOLLARI
• BÝLGÝ / BECERÝLERÝN
KULLANIMININ TAKÝBÝ
ÜZERÝNE TARTIÞIRLAR.

YANSITMA
DÜÞÜNCELER / DUYGULAR
(EÐÝTÝMCÝ TARTIÞMAYI
YÖNETÝR)
KATILIMCILAR:
• SORULARI YANITLARLAR
• UYGULAMA HAKKINDA
FÝKÝRLERÝNÝ PAYLAÞIRLAR
• ANA SONUÇLARI
BELÝRLERLER

GENELLEME
ÇIKARILAN DERSLER
(EÐÝTÝMCÝ BÝLGÝ VERÝR;
BENZERLÝKLERÝ VE
FARKLILIKLARI GÖSTERÝR;
ÖZETLER)
KATILIMCILAR:
• KENDÝ SONUÇLARINI
SUNAR VE
• GENEL SONUÇLARA VARMAYA ÇALIÞIRLAR.
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AKRAN EÐÝTÝMÝ VE DAVRANIÞ DEÐÝÞÝKLÝÐÝ TEORÝLERÝ

NEDENE DAYALI DAVRANIÞ TEORÝSÝ
Bu teoriye göre bir kiþinin önerilen bir davranýþ biçimini benimsemesi þu etkenlere baðlýdýr:
o Kiþinin söz konusu davranýþ biçimine karþý tutumu ve bu davranýþýn sonuçlarý hakkýndaki
inancý. Örneðin; Gebelikten korunma yöntemlerini kullanmanýn kendisi için yararlý olduðunu
düþünen genç bir kadýn, bu yöntemleri kullanmak konusunda olumlu bir tutum takýnacaktýr.
o Kiþinin konu hakkýndaki öznel (kiþisel) görüþü ve içinde bulunduðu topluma göre olan
kaideler, baþka bireylerin kiþinin söz konusu davranýþý hakkýndaki düþünceleri ve kiþi için
önemli olan bireylerin bu davranýþý onaylayýp onaylamadýðý.

Akran Eðitimi Çerçevesinde…
…bu kavram þu açýlardan geçerli olmaktadýr;
o Genç insanlarýn tutumlarý, akranlarýnýn düþünce ve davranýþlarýný nasýl algýladýklarý ile
doðrudan iliþkilidir.
o Saygý duyduklarý akran eðitimcilerinin beklentileri, genç insanlarý önemli ölçüde istenen
davranýþlara sevk edebilir.
SOSYAL ÖÐRENME TEORÝSÝ / SOSYAL BÝLÝÞSEL TEORÝ
Bu teorinin temelleri, Psikolog Albert Bandura'nýn çalýþmalarýna dayanmaktadýr. Bandura,
insanlarýn aþaðýdaki þekillerde öðrendiklerini öne sürmüþtür:
• Kiþinin kendisini bir tuttuðu insanlarý gözlemesi ve örnek almasý ile dolaylý yoldan
(örneðin genç insanlarýn akranlarýnýn davranýþlarýný gözlemesi ve örnek almasý); ve
• Belirli bir davranýþ biçimi için gerekli becerilerin kazandýrýlmasýna yönelik eðitim yoluyla.
Bu durum, söz konusu davranýþýn uygulanmasý sýrasýnda çýkabilecek engelleri aþma
becerisini de içermektedir ve kiþisel yeterlilik olarak adlandýrýlabilir. Örneðin; doðru kondom
kullanýmýný anlatmanýn yanýnda uygulama yoluyla pekiþtirmek, eðitim alan kiþinin cinsel eþi
ile korunma yöntemlerini konuþurken özgüvenini arttýran önemli bir etkinliktir.

Akran Eðitimi Çerçevesinde…
…bu teori, etkileþimli deneysel öðrenme yöntemlerinin önemini göstermektedir ve akran
eðitimciler, gençler için önemli örnek teþkil edebilirler.
YENÝLÝKLERÝN YAYGINLAÞTIRILMASI TEORÝSÝ
Bu teori, davranýþ deðiþikliði konusunda sosyal etkinin önemli rolü olduðunu öne sürmektedir ve bir toplumdaki görüþ liderlerinin davranýþ deðiþikliði konusundaki rolü bu teorinin
temelini oluþturmaktadýr.
Lider kiþilerin grup normlarý ya da gelenekleri üzerindeki etkisi, genellikle kiþiler arasý etkileþim ve tartýþmalar sonucu görülmektedir.
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Akran Eðitimi Çerçevesinde…
…bu teoriye göre akran eðitimcilerin, hedef kitle için güvenilir görüþ liderleri arasýndan
seçilmesi gerekmektedir. Görüþ liderlerinin eðitimci olarak rolü özellikle, planlý etkinlikler
yoluyla ulaþýlmasý zor, ancak günlük sosyal iletiþim ile ulaþýlabilecek hedef kitleler için önemli olmaktadýr.
SAÐLIK ÝNANCI MODELÝ
Saðlýk Ýnancý Modeli 1950'li yýllarýn baþýnda; Godfrey Hochbaum, Stephen Kegels ve Irwin
Rosenstock isimli sosyal psikologlar tarafýndan geliþtirilmiþtir. Bu model özellikle kiþiler
tarafýndan algýlanan duyarlýlýk, algýlanan engeller ve algýlanan faydalar açýsýndan saðlýk
davranýþlarýnýn belirlenmesi ve açýklanmasý için kullanýlmýþtýr.
Bu modele göre; kiþinin bir hastalýðý engelleme ya da iyi olma isteði varsa ve kiþi, belirli bir
davranýþýn söz konusu hastalýðý önleyeceðine inanýyorsa, o davranýþa karþý olumlu tutum takýnacaktýr.
Bu davranýþ deðiþikliði modeli ne yazýk ki alýþkanlýklar, tutumlar ve duygular gibi etkenleri
yeteri kadar göz önüne almamaktadýr, bu nedenle akran eðitimi çalýþmalarý açýsýndan faydalý
bir model olmasýna raðmen kültür, sosyal etki, sosyo-ekonomik durum, kiþisel deneyimler gibi
davranýþ üzerinde etkili diðer faktörlerin de üzerinde durulmalýdýr.

Akran Eðitimi Çerçevesinde…
…saðlýk inancý modelinin en geçerli kavramlarý; önerilen davranýþ için kiþi tarafýndan
algýlanan engeller ya da davranýþýn maddi ve manevi bedelleridir. Bu baðlamda akran eðitimci; yanlýþ bilgilerin düzeltilmesi, teþvik ve destek yoluyla belirli bir davranýþ için akranlarý
tarafýndan algýlanan engelleri azaltabilir. Örneðin; genç insanlarýn, gizlilik esasýna saygý gösterilmediðini düþündükleri için yerel saðlýk merkezinden yararlanmadýklarý bir durumda akran
eðitimci, gençlik dostu hizmetler konusunda akranlarýný bilgilendirerek, doðru saðlýk hizmetine ulaþýlmasý önündeki engelin aþýlmasýna yardýmcý olabilir.
KATILIMLI EÐÝTÝM TEORÝSÝ
Bu teoriye göre davranýþ deðiþikliðinin anahtarý, davranýþ ile ilgili sorundan etkilenen kiþilerin güçlendirilmesi ve etkinliklere tam katýlýmýnýn saðlanmasýdýr.

Akran Eðitimi Çerçevesinde…
…bu teorinin önemi açýktýr: Akran eðitimini savunan pek çok kiþiye göre bir akran eðitimi
programýnýn baþarýlý olabilmesi için, akranlarýn kendileri hakkýnda düzlemsel alanda konuþabilmeleri ve bir eylem planý oluþturmalarý gerekmektedir.
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MAHREMÝYET KARELERÝ

KENDÝM
YAKIN DOSTLARIM
ARKADAÞLARIM
TANIDIKLARIM
TOPLUM
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PROBLEM AÐACI - ÖRNEK

Erken
evlilik
Tek
annelik

Riskli düþük
(komplikasyonlar:
kanama, infeksiyon, rahim yýrtýðý,
kýsýrlýk, ölüm)

Evlat
edinme

Okul ya da
iþten atýlma
Aile ya da eþ
tarafýndan
terkedilme

Suçlulu
k, kor
k

u-

Ýnt
iha
r

OLASI ETKÝNLÝKLER
• Okullarda cinsel saðlýk eðitimi
• Gebe ergenlerin okulda tutulmasý
• Evlat edinmeyi teþvik etmek
• Kürtaj imkanýnýn saðlanmasý
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HIV/AIDS HAKKINDA SORULAR

1. AIDS kelimesinin açýlýmý nedir ?
2. HIV kelimesinin açýlýmý nedir ?
3. Öpüþme yolu ile HIV geçiþi mümkün müdür?
4. "Ayný enjektörün birden fazla kiþi tarafýndan kullanýmý ile AIDS geçiþi mümkündür." Bu
önerme yanlýþ mýdýr? Yanlýþ olduðunu düþünüyorsanýz nedenini açýklayýnýz.
5. HIV(+) ne anlama gelmektedir?
6. Anneden bebeðe HIV geçiþi nasýl mümkün olmaktadýr?
7. HIV testi için "pencere dönemi" ne anlama gelmektedir?
8. HIV insan vücudu dýþýnda yaþayamaz. Doðru mu yanlýþ mý?
9. Anal iliþki diðer cinsel iliþkilere göre neden daha risklidir?
10. Steril enjektör ile kan verildiði takdirde HIV geçiþi mümkün deðildir. Doðru mu yanlýþ mý?
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CEVAP ANAHTARI

1. Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiþ Baðýþýklýk Yetmezliði Sendromu)
2. Human Immunodeficiency Virus (Ýnsan Ýmmunyetmezlik Virüsü)
3. Öpüþme yoluyla bulaþma ancak HIV+ bir kiþi ile kan temasý olduðunda mümkündür.
Aðýz mukozasý ya da çevresindeki deride yaralar olduðunda böyle bir geçiþ söz konusu olabilir.
4. Önerme yanlýþtýr. Ýnsandan insan AIDS deðil, HIV geçiþi olabilir.
5. Kanda mevcut olan virüslere karþý beyaz kan hücreleri tarafýndan antikorlar üretildiði
anlamýna gelir ve kiþinin HIV ile infekte olduðunu gösterir. Bu antikorlar virüsü öldürmek
konusunda yetersizdir.
6. Gebelik, doðum ve emzirme sýrasýnda geçiþ mümkündür.
7. HIV antikorlarýnýn kanda ortaya çýkmasý genellikle 2-3 ay gibi bir zaman alýr.
Antikorlarýn saptanamadýðý bu dönem "pencere dönemi" olarak adlandýrýlýr ve virüs ile infekte
kiþinin virüsü bulaþtýrabildiði halde HIV(-) göründüðü dönemdir.
8. Doðru.
9. Rektum kolaylýkla kanayabilmektedir, bu nedenle HIV taþýyan semenin kana karýþma
olasýlýðý artar.
10. Nakledilen kan virüs içermediði sürece doðrudur.
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Cinsel Yolla Bulaþan Ýnfeksiyonlara Meydan Okuma - CEVAP ANAHTARI

1. Kondom, cinsel yolla bulaþan infeksiyonlarý (CYBÝ) önlemek için en etkili yoldur.
YANLIÞ
• Cinsel perhiz cinsel yolla bulaþan infeksiyonlarý (CYBÝ) önlemek için en etkili yoldur.
• Kondom, cinsel perhizden sonra korunmada en etkili yoldur, çünkü cinsel perhiz %100
korunma saðlar.
2. Biyolojik olarak, kadýn ve erkeklerin cinsel eþlerinden cinsel yolla bulaþan bir infeksiyon
kapma riskleri eþittir.
YANLIÞ
• Cinsel organlarýndaki mukoza yüzeyleri daha geniþ ve duyarlý olduðundan kadýnlar, erkeklere göre daha çok risk altýndadýr. Vajina yüzeyinde sýk sýk küçük çatlaklara rastlanýr.
3. Doðum kontrol hapý kullanan kadýnlar hem gebelikten ve hem de CYBÝ'lerden korunur.
YANLIÞ
• Haplar, cinsel eþler arasýnda sývýlarýn deðiþimini engelleyen bir bariyer yöntemi deðildir.
Sývý deðiþimi sizi CYBÝ'lere yakalanma riskiyle karþý karþýya býrakýr.
• Sürekli olarak alýndýðý zaman haplar, hamileliði önlemede etkin bir hormonal yöntemdir.
4. Ayný anda iki kondom kullanýmý ("çifte torbalama") CYBÝ'lere karþý daha fazla koruma saðlar.
YANLIÞ
• Kondomlar tek baþýna kullanýlýr- iki kondom kullanmak SÜRTÜNME ile yýrtýlmaya sebep olabilir.
• Kadýn ve erkek kondomlarýný da birlikte kullanmayýnýz.
5. Kondomlar HPV'yi (genital siðil etkeni) önlemekte her zaman etkili deðildir.
DOÐRU
• HPV, infekte kiþinin lezyonuna temasla (el/genital ya da genital/genital) bulaþýr.
• Cinsel iliþki gerekli deðildir.
• Kondomla korunmayan testis, vulva gibi diðer organlarda genital siðiller bulunabilir.
• Hastalýk boyunca bulaþ söz konusudur, bununla birlikte siðiller çýplak gözle görülmeyebilir; hasta olduðunuzun farkýna varamayabilirsiniz.
6. Klamidya ile infekte birinde genellikle belli belirtiler görülür.
YANLIÞ
• Klamidya ve gonore(bel soðukluðu) ile infekte çoðu insanda belirti görülmez..
• Klamidya ya da gonore tedavi edilmediði takdirde uzun dönemde baþka saðlýk sorunlarýna yol açabilir (kýsýrlýk, kadýnlarda pelvik inflamatuvar hastalýk , erkeklerde prostatit gibi)
hastalýk.
• Belirtiler: Kadýnlarda - Servikste (rahim boynu) aðrý, pelvik bölgede baský hissi, idrar
yaparken ya da cinsel iliþki sýrasýnda aðrý, adet kanamasýnda artýþ, servikal akýntýda artýþ;
erkeklerde - penis ucundan akýntý gelmesi, idrar yaparken aðrý, epididim infeksiyonu.
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7. Herpes virüsü taþýyan bir kiþi, görünür lezyonlarý (yaralarý) olmasa da cinsel eþini infekte edebilir.
DOÐRU
• Herpes, infekte olmuþ kiþinin lezyonlarýna temasla bulaþýr.
• Cinsel iliþki gerekli deðildir.
• Lezyon yokken de bulaþ meydana gelebilir.
• Virüsü taþýna kiþi aðrý, yanma, kaþýnma hissettiðinde bulaþ riski en fazladýr.
8. Gonore (bel soðukluðu), antibiyotiklerle tedavi edilebilir.
DOÐRU
• Gonore bakteri ile bulaþan bir infeksiyondur ve bakteriler antibiyotiklerle tedavi edilebilir.
Virüslerin ise bazýlarý hiç belirti vermeden vücudunuzda kalýr; anti-viral ilaçlar bazý insanlarda hastalýðýn hafif seyretmesine yardýmcý olabilir.
• Belirtiler: Kadýnlarda - Servikste (rahim boynu) aðrý, pelvik bölgede baský hissi, idrar
yaparken ya da cinsel iliþki sýrasýnda aðrý, adet kanamasýnda artýþ, servikal akýntýda artýþ;
erkeklerde - penis ucundan akýntý gelmesi, idrar yaparken aðrý, epididim infeksiyonu.
9. CYBÝ'ler için yalnýzca kadýnlar test edilebilir.
YANLIÞ
• Hem kadýn hem de erkekler çoðu bakteriyel ve viral CYBÝ'ler için test edilebilir.
• Testler, kiþinin cinsel geçmiþine baðlý olarak kadýn ve erkekte deðiþiklik gösterir (oral,
servikal, üretral, anal hücre kültürleri).
• CYBÝ'ler için 3 tip test bulunmaktadýr: kan testleri (sifiliz, HIV), hücre kültürleri
(klamidya, gonore), görsel deðerlerdirme (HPV, herpes)
10. Virüsle infekte olduktan hemen birkaç gün sonra HIV testi uygulayabilirsiniz.
YANLIÞ
Pencere dönemi (kanda yeterli virüs antikorunun görülmesi için en erken 3 hafta ama genellikle son riskli iliþkiden 2-3 ay sonra bakýlmasý gerekir)
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AKRAN ÖNDERLÝÐÝNDE YAKLAÞIM ÇEÞÝTLERÝ (A)
EÐÝTÝM YAKLAÞIMI

ULAÞIM YAKLAÞIMI

Hedef kitle

Ulaþýlmasý kolay gençler

Okula gitmeyen, risk altýnda
bulunan, ulaþýlmasý güç
gençler

Yer

Okul, gençlik merkezi gibi
mekanlar

Bar, disko,buluþma yeri,
durak gibi mekanlar

Etkinlik çeþitleri

Genellikle müfredatý tamamResmi olmayan toplantýlar
layan, planlanmýþ etkinlikler

Yöntemler

Katýlýmlý yöntemler

Çeþitli bilgi paylaþým yöntemleri, planlanmamýþ tartýþmalar ve bazen danýþmanlýk

Odak

Eriþkin varlýðý / kolaylaþtýrýcýlýðý eþliðinde
yapýlandýrýlmýþ gruplar

Küçük gruplar, genellikle birebir iletiþim
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AKRAN ÖNDERLÝÐÝNDE YAKLAÞIM ÇEÞÝTLERÝ (B)

Akranlarý Bilgilendirme

Akran Eðitimi

Akran Danýþmanlýðý

Hedefler

Bilinçlendirme
Bilgilendirme
Tutum deðiþimi

Bilinçlendirme
Bilgilendirme
Tutum deðiþimi
Beceri geliþimi

Bilgilendirme
Tutum deðiþikliði
Korunma becerileri
Problem çözme ve
problemlerle baþa
çýkma becerileri
Kiþisel yeterlilik
Psikososyal destek

Kapsam

Yüksek

Orta

Düþük

Etki

Düþük

Orta/Yüksek

Yüksek

Gizlilik

Yok

Önemli

Þart

Hedef Kitle

Toplum
Büyük gruplar

Küçük Gruplar

Birey

Eðitime Gereksinim

Az

Yapýlandýrýlmýþ
çalýþtaylar ve sonrasýnda
kýsa süreli ileri eðitimler

Uzun süreli ve yoðun
eðitim

Etkinlik Örnekleri

Spor þenlikleri, gençlik konserleri gibi
etkinliklerde broþür,
kondom gibi materyal
daðýtýmý
Dünya AIDS Günü
etkinlikleri

AIDS ile yaþayan
gençlere danýþmanlýk
Tekrarlanan ve bir
verilmesi
program dahilinde
Üreme saðlýðý
gerçekleþtirilen akran
konusunda klinik
eðitimleri
temelli gençlik
danýþmanlýðý

2 Webb, D. and Elliott, L. Learning to Live, monitoring and evaluating
HIV/AIDS programmes for young people. London: Save the Children, 2000, p.79.
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EÞZAMANLI KOLAYLAÞTIRICILIKTA FARKLI TARZLAR

Baðlý Takým ve Rekabet Tarzý
Baðlý takým,bir kiþinin arka planda durup gözlem yapmasýný ve diðer kiþi sunum yaparken
onu desteklemesini saðlar. Malzemeyi bölüþtürerek bireysel gücü ortaya çýkartýr. Böylece
herkes sahip olduðu süre boyunca tüm ilgiyi üzerine çekebilir. Rekabet tarzý eðitimcilerin
eðitim esnasýnda anlaþmazlýða düþmelerine neden olabilir. Eðitimciler birlikte çalýþmayý, birbirleriyle yarýþmamayý arzu etmelerine karþýn kendilerini rekabet ediyormuþ gibi hissedebilirler. Baðlý takým tercih edilir.
Enerjinin Korunmasý
Sunum yapmak hem eðitimciler hem de katýlýmcýlar için yorucu olabilir. Ýki eðitimci olmak,
sunum tarzýndaki ve enerji seviyesindeki çeþitliliði arttýrýr, ayný zamanda da çok seslilik saðlar.
Birlikte eðitim, her eðitimciye kendini gösterme ve dinlenme zamaný vererek, grubun dikkatinin her an canlý tutulmasýný saðlar.
Farklý Kaynaklarýn Birleþtirilmesi
Kimin ne kadar iyi eðitimli ya da yetenekli olduðunun, her iþi baþarabilmesinin ya da her
konuda bilgili olmasýnýn hiçbir önemi yoktur. Takým olarak çalýþmak herkesin yeteneklerinin ve
becerilerinin bir araya gelmesine ve en iyi þekilde sergilenmesine olanak saðlar.
Fazladan Kulaklar, Gözler ve Eller
Ýki eðitimci, grubu tek bir eðitimciden daha iyi gözlemler. Ýkinci kiþi bireylerin tepkilerini
gözlemler ve gözden kaçan sorular varsa bunlarý deðerlendirebilir. Ýkinci eðitimci ayný zamanda fiziksel ortam, geç gelen katýlýmcýlar, çalan telefonlar vb. problemleri çözümleyebilir. Ayný
zamanda etkinlikle ilgili malzemelerin taþýnmasýnda ve daha küçük gruplarýn eðitiminde
yardýmcý görevi üstlenebilir. Bir eðitimci katýlýmcýlar üzerine odaklanýrken, diðer eðitimci
konuya odaklanabilir. Bu, özellikle tartýþmalar sýrasýnda yararlýdýr. Örneðin; bir eðitimci
tartýþmayý yönetirken, diðeri aralarýnda konuþan katýlýmcýlarýn yakýnýnda durarak aralarýnda
konuþmalarýný engelleyebilir. Ayný zamanda tahtanýn kullanýlmasý gereken durumlarda bir
eðitimci katýlýmcýlarla ilgilenirken, diðeri yazma görevini üstlenebilir.
Destekleme
Ayný odada bulunan iki eðitimci boþ alan için rekabet etmezler. Aksine birbirlerine destek
olurlar. Uygulamada düþük performans gösterdiðimizde, birlikte çalýþtýðýmýz eðitimci
arkadaþýmýz o dakikalarda durumu düzeltmek için orada bulunur.
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EÞZAMANLI KOLAYLAÞTIRICILIK - ALIÞTIRMA

Talimatlar : Her ifadeye katýlýp, katýlmadýðýnýzý düþününüz. Bu maddeler iki eðitimci ortak
çalýþýrken genellikle dikkat etmeniz gereken noktalarý göstermektedir.
1. Ben konuþurken, diðer eðitimci arkadaþýmýn önemli bir noktaya deðinmek için müdahalesi beni rahatsýz etmez.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
2. Bir çalýþtay eðitimcisi olarak benim için önemli bir nokta geldiðinde bunu belirtebilmek
için diðer eðitimci arkadaþýma müdahale edebilmeliyim.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
3. Diðer eðitimci arkadaþým bir seminer yönetirken hata yaptýðýnda grubun önünde onu
düzeltmem doðrudur.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
4. Eðitim verirken yardýma ihtiyacým olduðunda çözümleyebilmek için diðer eðitimci
arkadaþýma güvenebilmek isterim.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
5. Diðer eðitimci arkadaþýmýn söyleyecek bir þeyim olduðunu anlamasýný saðlamanýn yolu,
bana söz verilinceye kadar elimi kaldýrmaktýr.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
6. Sorumluluðun bende olmasý beni rahatsýz eder, bu yüzden diðer eðitimci arkadaþýmýn
iþleri yönetmesini tercih ederim.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
7. Diðer eðitimci arkadaþým sürekli konuþtuðunda, gruba benim de orada olduðumu hatýrlatabilmek için bir þeyler söylemem gerektiðini hissederim.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
8. Eðer bir katýlýmcý üzücü bir bilgi açýða vurursa, çoðunlukla ben yapmadan önce diðer
eðitimci arkadaþýmýn bununla baþa çýkýp çýkamayacaðýný görmek için beklerim.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
9. Eðitimlerin baþý en gergin olduðum zamandýr, çünkü baþlamak çok zordur.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
10. Grubun ihtiyaçlarýna göre esnek olmayý severim, bu nedenle eðitimde tam olarak neleri
bitireceðimizi planlamaktan hoþlanmam.
Katýlýyorum
Katýlmýyorum
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ETKÝN GENÇ-ERÝÞKÝN ORTAKLIÐI

• Ortaklýk için net hedefler belirleyiniz: Gençler ve eriþkinler amaçlarýna ulaþýrken kendi
görev ve sorumluluklarýnýn neler olacaðýný anlamalýdýrlar.
• Karar alma gücünü paylaþýnýz: Eðer gençler karar alma süreçlerine aktif katýlamýyorlarsa, bu ortaklýða katýlýmlarýndan da bahsedilemez.
• Organizasyonlarýn ileri gelenlerinin, gençlerin katýlýmýna tam destek verdiklerinden emin olunuz.
• Ortaklýða katýlan her genç ve eriþkinin, herkesin görev ve sorumluluklarýný net bir þekilde
anlamýþ olduðundan emin olunuz: Zaman zaman eriþkinler gençlerle, veya gençler eriþkinlerle
çalýþmak istemeyebilir.
• Seçicilik: Gençler kendi aralarýnda, kiþisel geliþimleri ve sorumluluk almayý isteme ve
buna hazýr olma konularý göz önüne alýndýðýnda deðiþkenlik gösterirler. Rol ve sorumluluklarýn
açýk bir þekilde ortaya konmasý; kendini iþine adayan, güvenilir ve etkin gençlerin ortaya
çýkarýlmasýna yardým eder. Ayný zamanda etkin ortaklýklar eriþkin katýlýmcýlar için tercih sebebi olmaktadýr. Eriþkinler, gençlerin deðerine ve haklarýnda yapýlan yanlýþ yorumlara karþý birer
savunucu olma istekliliklerine inanmalýdýr.
• Kapasiteyi ortaya çýkarýnýz ve eðitiniz: Etkin ortaklýklar, genç ve eriþkinleri hazýr
olmadýklarý durumlarla aniden karþý karþýya býrakmak yoluyla kurulamaz. Eriþkinler de týpký
gençler gibi iletiþim, liderlik, kendine güven duyma, birlikte çalýþma, eriþkin veya gençlerle
çalýþma, mülakatlara katýlma vb. konularda eðitime ve belli baþlý konularda (örneðin "HIV /
AIDS'den korunma eðitimi") bilgi birikimine ihtiyaç duyarlar.
• Kabul edilmelidir ki farklý tiplerde iletiþim; saygýsýzlýk, ilgisizlik, farklý hedef ve beklentiler anlamýna gelmez: Genç ve eriþkinler, farklý tiplerde iletiþimden doðabilecek sorunlarý çözmenin en iyi yönteminin, "anlaþýlmayanýn sorulmasý" olduðunu söylerler. Tabii, ana hedefin
daima akýlda tutulmasý da bu tarz sorunlarý çözmekte yardýmcý olabilir.
• Gençlerin katýlýmýna ve katkýsýna deðer veriniz: Etkin ortaklýklarda gençlere büyük beklentiler yüklenirken, diðer taraftan onlara yüklenen sorumluluklarý yerine getirebileceklerinden de þüphe edilmez.
• Eriþkinlerin katýlýmýna ve katkýsýna deðer veriniz: Eriþkinler bu tarz ortaklýklara, bilgileri, deneyimleri ve kaynaklara ulaþmaktaki becerileriyle katký saðlarlar. Etkin ortaklýklar
eriþkin ittifakýna engel olur. Düþününüz ki, tüm eriþkinler gençler için olumsuz düþünceler
içinde olsunlar veya gençler için hazýrlanan bir programa katýlmanýn kendilerine bir yararý
olmadýðýna inansýnlar.
• Büyümeye yer açýnýz - ileri adýmlar: Genç ve eriþkinler bundan sonra nereye gidebilir?
Örneðin, akran eðitimi programlarý genç insanlarý eðitmek ve yeni özellikler kazandýrmak için
ideal yöntemlerdir. Ancak bu programlar nadiren ilerleme fýrsatlarý sunar. Etkin programlar,
gençlik için çalýþan genç ve eriþkinlere ilerleme fýrsatlarý saðlamayý garanti eder.
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ROGER HART'IN KATILIM MERDÝVENÝ

Roger Hart "katýlým merdiveni" aracýlýðýyla çocuk /gençler ile eriþkinler arasýndaki deðiþik
etkileþimleri göstermeyi amaçlamýþtýr. Merdivenin daha yüksekte bulunan basamaklarý,
çocuk / gençlerin artmýþ derecelerde katýlýmýný göstermektedir.

8. Genç inisiyatifli, eriþkin ile
paylaþýlmýþ karar

KATILIM DERECELERÝ

7. Genç inisiyatifi ve yönetimi

6. Eriþkin inisiyatifli, genç ile
paylaþýlmýþ karar

5. Bilgilendirme ve danýþma

4. Dahil etme ve bilgilendirme

2. Dekorasyon

1. Yönlendirme

KATILIMIN OLMADIÐI
BASAMAKLAR

3. Tokenizim
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MERDÝVENÝN BASAMAKLARI

8. Genç inisiyatifli, eriþkin ile paylaþýlmýþ
karar

7. Genç inisiyatifi ve yönetimi

6. Eriþkin inisiyatifli, genç ile paylaþýlmýþ
karar

5. Bilgilendirme ve danýþma

4. Dahil etme ve bilgilendirme

3. Tokenizim

2. Dekorasyon

1. Yönlendirme

KATILIM DERECESÝ
Baþlangýç /giriþim ve projenin planlanmasý
gençlere aittir ve gençler, eriþkinleri karar
alma sürecine katýlým için davet ederler.
Baþlangýç/giriþim gençlere aittir ve projenin
nasýl yürüyeceðine gençler karar verir.
Eriþkinler mevcuttur, ancak direk görev
almazlar.
Baþlangýç/giriþim eriþkinlere aittir, fakat
gençler projenin planlama ve yürütülme aþamalarýna dahil edilirler. Görüþleri dikkate
alýnýr ve verilen kararlarý etkiler.
Proje eriþkinler tarafýndan planlanýr ve
yürütülür, fakat gençlere danýþýlýr. Gençler
tüm süreçten haberdardýr ve görüþleri ciddiye
alýnýr.
Merdivenin bu basamaðý gerçek katýlýmýn baþladýðý
basamaktýr. Projeye eriþkinler karar verir, gençler ise
önceden belirlenmiþ görevler için gönüllü olurlar.
Eriþkinler gençleri yeterince bilgilendirir ve gençlerin
görüþlerine saygý duyar.

Çocuk / gençlere söz hakký verilir ancak
görüþlerini bildirme yollarý / sýnýrlarý belirlenmiþtir.(gençlerin panellerde kullanýlmasý gibi)
Bu basamakta eriþkinler, eylemlerinin nedeni
gençlermiþ gibi davranmazlar, gençleri dolaylý
yoldan kullanýrlar.
Gençler konu ve eylemler ile ilgili bilgi / fikir
sahibi olmaz, yönlendirilirler.

Hart, Roger. Children's Participation: From Tokenism to Citizenship. 1992.
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GENÇ-ERÝÞKÝN ORTAKLIÐININ FAYDALARI

Araþtýrmalar göstermiþtir ki; genç-eriþkin ortaklýklarý genç insanýn geliþimine olumlu etkiler yapar. Genç-eriþkin ortaklýklarý genç insanlara;
• Sosyal yetenekler
• Sorun çözme yeteneði
• Kendi kendine karar verebilme yetisi
• Gelecek ve amaç kavramlarý (örneðin saðlýklý beklentiler, hedefler ve baþarýya yönelim)
kazandýrýr.
Bunlara ek olarak, eriþkinler ve bu tarz ortaklýklarla yönetilen organizasyonlar da gençeriþkin ortaklýklarýndan faydalar saðlar.
Eriþkinler;
•
•
•
•

Farklý açýlardan yeni fikirler alýrlar.
Daha geniþ bir insan grubuna ulaþýrlar.
Konu ile daha ilgili ve yanýt verici program ve hizmetler geliþtirirler.
Bilgilerini paylaþma fýrsatý bulurlar.

Organizasyonlarýn kazançlarý ise;
• Genç insanlar organizasyonun misyon tanýmýna açýklýk getirilmesine yardým ederler.
• Eriþkinler ve organizasyonlar, bütünüyle toplumdaki gençlere ve gençliðe karþý daha
duyarlý hale gelir.
• Organizasyonlar, programlarýna çok yönlü fikirlerin katýlýmlarýyla karar alma süreçlerini
renklendirmiþ olurlar.
• Bu karar alma süreçlerine gençlerin katýlýmý; çeþitli vakýf ve finansör kuruluþlara, organizasyonun gençlerin katýlým ve geliþimlerine yatýrým yaptýðýný gösterir.

Youth/YouthNet savunucularý Kent Klindera, Naina Dhingra and Jane Norman'ýn
geliþtirdiði Genç-Eriþkin Ortaklýk Oluþum'ndan uyarlanmýþtýr. Ocak 2003
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ETKÝN GENÇ-ERÝÞKÝN ORTAKLIÐI KARÞISINDAKÝ ENGELLER

TUTUMLAR
ENGEL OLUÞTURAN TUTUMLAR
Pek çok eriþkin halen gençlerin görüþlerini önemsememekte, deðerli katkýlarý olabileceðine
inanmamaktadýr. Hatta kültürel normlar eriþkinlerin, bu tutumlarýnýn yanlýþ olduðunu
görmelerini engelleyebilir. Eriþkinlerin gençlere karþý tutumlarýný deðiþtirmenin yollarýndan
biri, bu konuya kültürel çeþitlilik ile ilgili konulara yaklaþýr gibi yaklaþmaktýr. Ýnsanlarýn
görüþlerini belirleyen ya da deðiþmesine neden olan en önemli etken genellikle kiþisel deneyimler olmaktadýr. Gençlere sorumluluk vermenin ve onlarý karar alma sürecine dahil etmenin
yararlarýndan biri; eriþkinlerin, gençlerin olumlu katkýlarýný görmelerini saðlamasýdýr.
Genellikle kültürel normlardan köken alan güç dinamikleri, gençlerin ve eriþkinlerin birlikte çalýþmalarýný zorlaþtýrabilir. Okullardaki geleneksel eðitim gençlerin, tüm doðru yanýtlarý
eriþkinlerden beklemesine neden olabilir, bu sebeple gençler, kendi fikirlerinin eriþkinler
tarafýndan önemsenmeyeceðini ya da kabul edilmeyeceðini düþünebilirler. Eriþkinler genellikle genç insanlarýn bilgi ve yaratýcýlýklarýný küçümseme eðilimdedirler ve gençleri doðrudan
ilgilendiren konularda dahi tüm kararlarý kendileri vermek isteyebilirler. Tüm bu nedenlerle
sorunlara ortak çözümler bulabilmek, hem eriþkinlerin hem de gençlerin çaba göstermesini
gerektiren zor bir süreç olarak görülebilir.
Bir araþtýrmacý, eriþkinlerin gençlere karþý farklý tutumlarýný açýklamak amacýyla "Tutum
Spektrumu" teorisini geliþtirmiþtir. Bu tutumlar, eriþkinlerin gençleri programlarýn planlama,
uygulama ve deðerlendirme aþamalarýna ne kadar dahil edeceklerini belirlemektedir. Teoriye
göre bu eriþkinlerin gençlere karþý tutumlarý; "Nesne olarak gençler", "Bir "alýcý" olarak gençler"
ve "Ortak olarak gençler" baþlýklarýyla belirlenmiþtir.
Nesne olarak gençlik: Bu yaklaþýma sahip eriþkinler, tam bir eriþkin dehasýna inanýrlar.
Genç insanlar için en iyisini kendilerinin bildiðini düþünürler. Gençliði ilgilendiren tüm konularý kontrol etmeye yeltenir ve bunlara gençlerin katýlýmýný en az seviyede tutmak isterler.
Geçmiþ deneyimlerine dayanarak, gençleri düþebilecekleri hatalarýn sonuçlarýna karþý önceden
korumaya alma ihtiyacý hissederler. Gençleri sadece birer nesne olarak görenler, onlarýn "gölge
katýlýmý"ndan öteye geçmelerine izin vermezler. Bu davranýþa bir örnek ise, bir devlet
büyüðüne, gençleri ilgilendiren bir konuyla ilgili bir yazý yollayacak kiþinin, yazýnýn altýna
"daha etkili olacaðýný düþünerek" bir gencin imza atmasýný saðlamasýdýr.
Birer "alýcý" olarak gençlik: Bu yaklaþýma sahip eriþkinler, gençlere eriþkin toplumuna uyum
gösterme konusunda yardým etmek gerektiðine inanýrlar. Onlar, gençlerin karar alma süreçlerine katýlýmýna izin verirler, çünkü bunun "gençler için faydalý" olduðunu düþünürler. Onlara
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göre gençler henüz "gerçek insanlar" deðildir ve "eriþkinler gibi düþünebilmek" için daha çok
pratiðe ihtiyaç vardýr. Bu tarz eriþkinler gençlere, eriþkinlerin yapmak istemeyeceði tarzda
önemsiz, havadan sudan görev ve sorumluluklar verirler. Gençliði "alýcý" olarak görenler,
gençliðe bu katýlýmlara dair kurallarý açýklar ve gençlerden de bu kurallara tam baðlýlýk beklerler. Bu tarza bir örnek ise; gençliðin sesinin nadiren duyulduðu bir çevrede, tamamen
eriþkinlerden oluþacak bir yönetici kurula göstermelik olarak bir gencin, ondan hiçbir yardým
beklenmeyerek davet edilmesi olabilir. Gençler bu sayede eriþkinlerin kasýtlý olarak tüm gücü
ve kontrolü elinde bulundurduðunu fark ederler.
Ortak olarak gençlik: Bu yaklaþýma sahip eriþkinler, gençliðe saygý gösterirler ve gençlerin
þu halleriyle bile yapabilecek anlamlý katkýlarýnýn olduðuna inanýrlar. Gençliðin katýlýmýný
teþvik edip, bu katýlýmýn bir programýn baþarýsýna katký saðlayacaðýna yürekten inanýrlar. Genç
insanlarýn karar alýnýrken eþit söz hakkýna sahip olmalarý gerektiðini kabul ederler. Hem gençlerin hem de eriþkinlerin kendilerine has yetenek, güç ve deneyimleri ile katkýlar saðlayabileceklerini bilirler. Yine bu yaklaþýma sahip eriþkinler, gençlerle de, aynen eriþkinlerle çalýþtýklarý kadar rahat olur ve genç ve eriþkinlerden oluþan bir ortamda çalýþmaktan zevk alýrlar.
Gençleri birer ortak olarak gören eriþkinler, gençliðin katýlýmýnýn eriþkinleri, eriþkinlerin
katýlýmýnýn da gençleri zenginleþtirdiðini bilir ve bu karþýlýklý, saygýyla yürüyen iliþki, her iki
tarafýn da güçlerinden fayda saðlamýþ olur. Bu tarzda düþünceye bir örnek, toplumdaki gençlerin ihtiyaçlarýna yönelik bir program hazýrlarken, bu iþe gençleri de dahil etmek olabilir.

4 National 4-H Council. Creating Youth/Adult Partnerships: The Training Curricula for
Youth, Adults, and Youth/Adult Teams. Chevy Chase, USA: The Council, 1997.
Lojistik ve organizasyon engelleri
Ýyi niyet, iyi ortaklýklar kurmaya yetmez. Genç-eriþkin ortaklýðýný destekleyen eriþkinler,
çalýþma ortamlarýný da gençlerin çalýþmasýna uygun þekilde düzenlemelidirler. Bu ortaklýða
engel teþkil eden kurumsal engeller þunlardýr;
Çalýþma ve toplantý saatleri: Bir organizasyonun çalýþma saatleri genellikle gençlerin okul
veya iþte olduklarý zamanlarla çakýþýr. Gençliði iþin içine katmak için önemli toplantýlarýn
zamanlamasý titizlikle yapýlmalýdýr. Bu zamanlamalarda sýklýkla sorunlar çýkabilse de gençeriþkin ortaklýðý kurulacaksa fedakarlýk yapýlmasý her zaman gündemde olmalýdýr. Fedakarlýk
eriþkinler için, toplantý saatlerinin akþamüstlerine, erken akþam saatlerine veya hafta sonlarýna kayabilmesi anlamýna; gençler için ise, önemli bir gündüz toplantýsýna katýlabilmek için
okuldan izin almak anlamýna gelecektir.
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Ulaþým: Birçok gencin kendine ait bir taþýtý yoktur. Programý yapanlar, toplantýlarý rahat
ulaþýlabilir yerlerde planlamalýdýrlar. Ayrýca, gençlerin ulaþým masraflarý da geciktirilmeden
karþýlanmalýdýr.
Beslenme: Gençlerin çok azý, iþ muhitlerinde yiyecek alabilecek kadar paraya sahiptir. Eðer
toplantýlar yemek saatleriyle çakýþýyorsa, gençlerin yemek masraflarý da karþýlanmalýdýr.
Gerekli araç-gereç ve destek: Gençlere de diðer personele verilen araç-gerecin (bilgisayar,
kartvizit vb.) aynýsýndan verilmelidir. Aksi takdirde bu eksiklik, gençlerin, pozisyonlarý ne olursa olsun kendilerini eriþkinler kadar önemli hissedememelerine neden olacaktýr.
Ýþleyiþ ve kurallar: Gençlerin ve eriþkinlerin fikirlerini almak koþuluyla, organizasyonlar
kurallarýný genç-eriþkin iliþkilerine göre belirlemelidirler. Örneðin, eðer bir program gece seyahati yapmayý gerekiyorsa, herkes kendi görev ve sorumluluklarýnýn bilincinde olmalýdýr. Bu
kurallar, gençlere zaman zaman bir ebeveynin katýlýmýný veya gencin evine personelden biri
tarafýndan býrakýlmasýný öngörecek þekilde düzenlenmelidir. Genç-eriþkin ortaklýðýnýn amacý,
konulacak bu kurallara rehberlik edecektir.
Eðitim: Sadece eriþkinlerle çalýþmaya alýþmýþ organizasyonlarýn, bu deðiþen ortama ayak
uydurmak için eðitime ihtiyacý olabilir. Gençlerle doðrudan beraber çalýþacak olsun veya
olmasýn tüm eriþkin çalýþanlarýn, gençlerin ihtiyaçlarýný göz önüne alarak, onlarýn fikir ve
bakýþ açýlarýný anlayacak þekilde eðitilmesi þarttýr. Tüm eriþkin personel, gençlerin kendini
deðerli hissetmesi için gerekli ilgiyi göstermelidir.
Baþarýlý bir genç-eriþkin ortaklýðýnýn kurulmasý çok fazla çaba gerektirir ve ortaklýðýn
devam etmesi de kolay deðildir. Ancak, gençlere ve onlarla çalýþan organizasyonlara faydalarý
çoktur. Bu potansiyel faydalarý akýlda tutanlar, ortaklýðýn bu kadar çabaya deðeceðini görecek
ve hatta bu iþin düþündüklerinden de kolay olduðunu fark edeceklerdir.
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AKRAN EÐÝTÝMÝ PROGRAMLARININ
ÝZLENMESÝ VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

Ýzleme ve deðerlendirme arasýndaki fark nedir?
Ýzleme; analiz ve yararlý bilgilerin, projenin yürütülmesine yardýmcý olmak için toplanmasýdýr. Ýzleme, iþlerin nasýl planlandýðýný ve nasýl yapýldýðýný karþýlaþtýrýr.
Deðerlendirme; sürmekte olan veya tamamlanmýþ projenin dikkatle sýnanmasýdýr.
Deðerlendirmenin amacý; programýn etkin ve verimli olmasýný saðlayacak yollarý bulmaktýr.

"Süreç deðerlendirmesi", "Etki deðerlendirmesi", ve "Sonuç deðerlendirmesi" kavramlarý ile
ne ifade ediyoruz?
Program etkinliklerinin izlenmesi sýrasýnda toplanan verilerin ýþýðýnda süreç deðerlendirmesi bize, programýn ne kadar iyi uygulandýðýný gösterir (Örneðin; program hedef kitleye ulaþtý
mý?).
Etki deðerlendirmesi, hedef kitlede etkinliðin gerçekleþtiði andaki etkileri belirler (Örneðin;
artan bilgi veya davranýþ deðiþikliði).
Sonuç deðerlendirmesi, program çabalarýnýn daha uzun vadede etkilerinin deðerlendirilmesidir ve daha kalýcý deðiþiklikleri ölçer (Örneðin, CYBÝ oranlarýnýn azalmasý, saðlýk hizmetlerinin kullanýmýnýn artmasý).
Sonuç ve etki deðerlendirmesi bu yüzden programýn sonuçlarýný ve etkilerini ölçer, program
öncesi ve sonrasý toplanan verileri karþýlaþtýrýr.

Göstergeler nelerdir?
Gösterge, programýn hedeflerinden birine ulaþmada saðlanan baþarýnýn ölçeðidir.
Göstergeler ölçülebilir, gerçekçi ve doðrulanabilir olmalýdýr. Örneðin proje sonlandýðýnda,
belirli bir sayýda lise öðrencisine ulaþýlmýþ olmalýdýr veya belirli bir sayýda / oranda hedef kitle
kondom kullanmaya karar vermiþ olmalýdýr.
Bu program uygulanmadan önce, bir takým ölçülebilir amaç ve gösterge belirlenmiþ
olmalýdýr.
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Göstergelerin sayýsý, süreç deðerlendirmesine baðlýdýr. Bu göstergeler projenin parçasý
olarak, önerilen etkinlikleri göstermelidir. Örneðin; bu gösterge eðitim çalýþtayý sayýsý, eðitilen
akran eðitimci sayýsý, eðitim oturumu sayýsý, daðýtýlan kondom sayýsý vb. olabilir.
Deðerlendirmenin bir baþka bölümü de etki ve sonuç göstergelerini ölçmelidir. Bu ölçüler, programýn gerçek etkisini ve daha uzun vadede sonuçlarýný gösterir. Örneðin; bilgi düzeyinde
deðiþim, hedef kitlenin tutum ve davranýþlarý.(Tipik akran eðitimi göstergeleri için aþaðýdaki
kutuya bakýnýz)

TÝPÝK AKRAN EÐÝTÝMÝ GÖSTERGELERÝ
Süreç deðerlendirmesi (izleme)

Sonuç / etki deðerlendirmesi

*eðitilen akran eðitimci sayýsý
*düzenli toplantý katýlýmý
*eðitimci / katýlýmcýlarýn cinsiyeti
*saðlanan genç katýlýmcý düzeyi
*riskli gruplara ulaþma amaçlý etkinlik sayýsý
*daðýtýlan eðitim materyali sayýsý
*ulaþýlan hedef katýlýmcý sayýsý yada oraný
*diðer hizmetlere yönlendirme

*HIV bulaþ yollarýnýn bilinmesi
*varolan hizmetlerin bilinmesi
*varolan hizmetlerin kullanýmý
*hizmetlerden yararlanma konusunda tutum
*kondom kullanma eðilimi
*riskli cinsel davranýþlar
*cinsel eþ sayýsý
*maliyetler

Davranýþ deðiþikliðini ölçme güçlüðü
Akran eðitimcileri; katýlýmcýlara ne öðrettiklerini bildikleri sürece bilgi düzeyindeki deðiþiklikleri ölçmeleri kolaydýr. Tutum, beceriler (en azýndan algýlanan beceriler) ve davranýþ eðilimlerini ölçmek de nispeten kolaydýr. Gerçek davranýþ deðiþikliðinin ölçümü daha karmaþýktýr ve
daha detaylý ölçüm yöntemlerini gerektirir. Bazen akran eðitimi etkinlikleri sonucundaki
davranýþ deðiþiklikleri sadece kiþilerin kendi davranýþlarý ile ilgili raporlarla ölçülür, ancak
deðiþikliklerin kontrolü güçtür. Dahasý madde kullanýmý ve cinsellikle ilgili sorular sorulmasý
bazý kültürlerde ve kurumlarda ters etki yaratabilir. Davranýþsal verilerin toplanmasý ve program süreç ve sonuçlarý hakkýnda rapor verilmesi önemlidir.
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Akran eðitimi hakkýnda yapýlan araþtýrmalar, çeþitli göstergeler için olumlu olmuþtur. Bazý
programlar, katýlýmcýlar arasýnda cinsel aktivite baþlangýcýnýn geciktiðini ve artmýþ korunma
davranýþý olduðunu göstermiþtir. Diðer araþtýrma verileri - özellikle büyük çaplý programlar
için - bireylerin ötesinde etkiler göstermiþtir, örneðin toplumda HIV ve CYBÝ insidansýnýn
düþmesi gibi.

Basit ve yaratýcý deðerlendirme için öneriler
Az sayýda akran eðitimi programý belirli araþtýrma projelerinin parçasýdýr ve bu nedenle
deneysel olarak düzenlenmezler. Ýyi bir araþtýrma projesinde, programýn yararlýlýðýný ölçmek
için katýlýmcýlar bir ve birkaç durumda deðerlendirilmelidir (örneðin, uygulamalara katýlýp /
katýlmamýþ olmak, farklý uygulamalara katýlmýþ olma vs.). Bu yüzden grup her ne kadar eþit
koþullarda karþýlaþtýrýlýyor olsa da, akran eðitimi programý sonucunda gerçekleþen deðiþiklikleri tespit etmek güçtür.
Yine de özenli bir araþtýrma yöntemi olmaksýzýn bir akran eðitiminin etkilerini ve deðerini
ölçmenin çok çeþitli yollarý vardýr. Aþaðýda, akran eðitimi programlarýnýn izlenmesi ve raporlanmasý hakkýnda bazý kolay ve faydalý öneriler verilmiþtir:
• Eðitime bir soru formu ile baþlayýnýz. Bu soru formu; bilgi, tutum ve davranýþlarý deðerlendirmek amacýyla bir topluluktan bir sýnýfa kadar farklý düzeylerde uygulanabilir.
Deðerlendirme, eðitim öncesi ve sonrasý verilen soru formlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý ile mümkün
olmaktadýr.
• Akran eðitimciler ile yapýlan planlama toplantýlarý, eðitim oturumlarý, çalýþtaylar gibi
akran eðitimi etkinliklerini filme alýnýz.
• Akran eðitimi etkinliklerinin fotoðraflarýný çekiniz.
• Katýlýmcýlarýn program deneyimleri ile ilgili bir mektup yazmalarýný isteyiniz.
• Basýn-yayýn organlarýnýn dikkatini çekecek ve kaydedilecek etkinlikler yaratýnýz (böylece
ucuza, kaliteli çekimler elde etmiþ olursunuz).
• Okullardan / kuruluþlardan gelen konuyla ilgili talepleri ilgili kiþilerle paylaþýnýz.
• Katýlýmcýlarýn program dahilindeki genel ve özel uygulamalar ile ilgili fikirlerini
öðreniniz.
• Mümkün olduðunca, akran eðitimlerinde iþlenen konular (akran eðitiminin kendisi,
HIV/AIDS, madde kullanýmý, þiddet, cinsellik ve üreme saðlýðý vb.) ile ilgili konferanslarda yer
alan sunumlarý ve katýlýmcý sayýlarýný kayýt altýnda tutunuz.

Kaynaklar:
Webb, D. and Elliott, L. Learning to live. Monitoring and evaluating HIV/AIDS
programmes for young people. Save the Children, 2000.
Waszak, C. and Svenson, G. Meeting the challenges of evaluation peer programs, A
practical guide to avoiding the perils and pitfalls of resaerch in the real world. Family
Health International-YouthNet, 2002.
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KÝNSEY CETVELÝ

Kinsey cetveline göre cinsel yönelimler sadece heteroseksüel ve homoseksüel deðil, daha
geniþ bir yelpazeye yayýlmaktadýr. Tamamýyla heteroseksüel ve tamamýyla homoseksüel eðilimlerin yanýsýra nispi heteroseksüel ve homoseksüel deneyimlere ya da yanýtlara dayanan bir ara
sýnýflandýrma yapýlmasý düþünülmüþtür. Bireyler yaþamlarýnýn deðiþik dönemlerinde bu cetvel
üzerinde herhangi bir konumda bulunabilirler. Aþaðýda gösterilen yedi noktalý cetvel, gerçekte
varolan pek çok konumu göstermeye yaklaþmýþtýr.

KINSEY CETVELÝ
0
1
2
3
4
5
6

-

tamamýyla heteroseksüel
genellikle heteroseksüel, rastlantýsal olarak (nadiren) homoseksüel
genellikle heteroseksüel, ancak rastlantýsaldan daha sýk olarak homoseksüel
eþit derecede heteroseksüel ve homoseksüel
genellikle homoseksüel, ancak rastlantýsaldan daha sýk olarak heteroseksüel
genellikle homoseksüel, rastlantýsal olarak (nadiren) heteroseksüel
tamamýyla homoseksüel

5 Kinsey, A.C. et al. (1948-1998). Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia:
W.B. Saunders/Bloomington: Indiana University. Press. [First publication of Kinsey's
Heterosexual-Homosexual Rating Scale. Discusses Kinsey Scale, pp. 636-659.]
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EK 5 EK UYGULAMALAR
CÝNSÝYET VE TOPLUMSAL CÝNSÝYET NE ANLAMA GELÝR?
BASIN-YAYIN GÖRÜNTÜLERÝNÝN ÇÖZÜMLEMESÝ
"BEKARLAR" HAFTA SONU PARTÝSÝ
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UYGULAMA: CÝNSÝYET VE TOPLUMSAL CÝNSÝYET NE ANLAMA GELÝR?

AMAÇ Katýlýmcýlarýn "cinsiyet" ve "toplumsal cinsiyet" farkýný anlamalarýný saðlamak.
SÜRE 15 dk.
MALZEMELER Büyük boy kaðýtlar, tahta kalemleri, bant; cinsel yönelime ait tanýmlarýn
yer aldýðý bir saydam ya da karton.
UYGUNLUK Tüm eðitimler ve saha çalýþmalarý
ÝÞLEYÝÞ Büyük bir kaðýt üzerine iki sütun çiziniz. Birinci sütuna "Cinsiyet" baþlýðýný
yazarak diðer sütunu boþ býrakýnýz. Katýlýmcýlardan, cinsiyet ile ilgili akýllarýna gelen tüm
kelimeleri söylemelerini isteyiniz ve ilgili sütuna kaydediniz. Diðer sütuna "Toplumsal cinsiyet"
baþlýðýný yazarak ayný uygulamayý bu kavram için de yapýnýz.
KAPANIÞ Cinsiyetin biyoloji ve genetik ile iliþkili olduðu, ancak toplumsal cinsiyetin kadýn
ve erkekler için sosyal / kültürel düþünce ve davranýþ beklentilerini içerdiðini, bu nedenle
toplumsal cinsiyet anlayýþýnýn farklý kültür ve toplumlarda deðiþkenlik gösterebileceðini açýklayýnýz.
Son olarak cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarýnýn günlük yaþamda çoðu zaman
karýþtýrýldýðýna, ancak farklý kavramlar olduklarýna dikkat çekiniz.

6 de Bruyn, M. and France, N. Gender or sex: who cares? Skills-building resource pack on
gender and reproductive health for adolescents and youth workers. Chapel Hill, Ipas, 2001.
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CÝNSÝYET Bir kiþinin fizyolojik özelliklerine göre kadýn ya da erkek olma durumunu belirler: cinsel organ tipi (penis, testisler, vajina, göðüsler); baskýn olan hormon tipi (östrojen,
testosteron); yumurta ya da sperm üretebilme; doðum yapabilme, emzirebilme vs.
TOPLUMSAL CÝNSÝYET Kadýn ve erkekler hakkýnda genel olarak kabul edilen görüþ ve
beklentiler (normlar) bütünü olarak tanýmlanabilir. Bu taným, tipik olarak kadýnlara ya da
erkeklere ait özellikler ve beceriler ile deðiþik durumlarda kadýn ve erkeklerden genellikle beklenen davranýþ biçimlerini de içerir. Her iki cinse ait bu tür özellikler; aile, arkadaþlar, söz
sahibi kiþiler, dini ve kültürel öðretilerin yanýsýra okul, iþyeri ve basýn-yayýn organlarýnýn etkileri ile þekillenmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramý; kadýn ve erkeðin toplum içindeki farklý
rollerini, sosyal konumlarýný, ekonomik ve politik güçlerini yansýtýr ve ayný zamanda tüm bunlarý etkiler.

Katýlýmcýlardan biri cinsiyet ve toplumsal cinsiyetin sözlük anlamlarýný sorduðunda, sözlüklerde her iki kelimenin benzer anlamlarda kullanýldýðýný, ancak akran eðitimi çerçevesinde
"toplumsal cinsiyet" kavramýnýn sosyal bilimler alanýnda kullanýlan açýklamasýný tercih edeceðimizi açýklayýnýz.
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UYGULAMA:
BASIN-YAYIN GÖRÜNTÜLERÝNÝN ÇÖZÜMLEMESÝ

AMAÇ Katýlýmcýlarýn, kadýn ve erkeðin basýn yayýn organlarýnda nasýl gösterildiðini ve bu
görüntülerin toplumsal cinsiyete dayalý stereotiplere etkilerini incelemelerini saðlamak.
SÜRE 25 dk.
MALZEMELER Sorularýn yer aldýðý kaðýtlar; dergi ve gazetelerden resimler, büyük boy
kaðýtlar, kalemler
UYGUNLUK Tüm eðitimlerde ve saha çalýþmalarýnda
ÝÞLEYÝÞ Çalýþtaydan önce; gazete ve dergilerden kadýn ve erkekleri farklý durumlarda
gösteren görüntüler (reklam, karikatür vb.) toplayýnýz. Katýlýmcýlar olumlu görüntülerin
yanýsýra, stereotipleri olumsuz yönde etkileyen görüntüleri de seçmelidirler. Tepegöz sunumu
yapýlmasý faydalý olacaktýr. Katýlýmcýlarý üçer kiþilik gruplara ayýrýnýz; her gruba büyük boy
kaðýt, kalem ve sorularýn bulunduðu kaðýtlarla birlikte üç tane görüntü (resim) veriniz.
Stereotiplerin anlayýþ ya da düþünce olduðunu ve stereotipleri sorgulamadýðýmýzý açýklayýnýz.
Her ne kadar kabul etmesek de stereotipleri -örneðin basýn yayýn organlarýnda- defalarca
duyuyor ve görüyoruz. Bu stereotiplerin bizim tutum ve davranýþlarýmýzý nasýl etkilediðini
anlamalýyýz. Katýlýmcýlardan, görüntüleri incelemelerini ve teker teker aþaðýdaki sorularý
yanýtlamalarýný isteyiniz.

• Görüntü kadýnlar ve erkeklerle ilgili ne mesaj veriyor?
• Görüntü kadýnlarý ve erkekleri iyi mi kötü mü gösteriyor?
• Görüntü toplumsal cinsiyete dayalý stereotipleri güçlendiriyor mu?
• Kendinizin, anne, baba veya kardeþinizin görüntülenen kiþi olmasýný ister miydiniz?
Neden?

7 de Bruyn, M. and France, N. Gender or sex: who cares? Skills-building resource pack on
gender and reproductive health for adolescents and youth workers. Chapel Hill, Ipas, 2001.

193

Her gruptan ellerindeki görüntülerden birini sunmalarýný ve sorularý cevaplamalarýný
isteyiniz. Diðer katýlýmcýlara, grubun fikirlerine katýlýp katýlmadýklarýný sorunuz.
KAPANIÞ
Basýn-yayýn reklamlarýnýn toplumsal cinsiyet stereotiplerini kullanarak, insanlarýn ürünleri
almalarýný saðlamaya çalýþtýklarýný belirtiniz. Kadýn ve erkeðin toplumdaki rolleri hakkýndaki
fikirler deðiþtikçe, basýn-yayýn organlarý toplumsal cinsiyet stereotiplerini zararlý olacak bir
þekilde ortaya koyabilir. Örneðin, tütün reklamlarý kadýnlarýn macera ve baðýmsýzlýk arzularýna hitap etmeyi hedefler. Deðiþtirmeyi istediðimiz toplumsal cinsiyet stereotipleri ile zýt düþse
de aldýðýmýz mesajlarýn saðlýðýmýza etkilerinin farkýnda olmalýyýz.
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UYGULAMA: "BEKARLAR" HAFTA SONU PARTÝSÝ

AMAÇ Kiþinin kendisini HIV virüsünden korumasýný saðlayacak motivasyonu oluþturmak.
Bireylerin davranýþlarý sonucunda virüs bulaþýnýn ne kadar kolay olduðuna dikkat çekmek.
SÜRE 30 - 40 dk.
MALZEMELER
• Her katýlýmcý için bir kalem
• Her katýlýmcý için yaklaþýk 4 adet 3cm²'lik ufak kaðýt. Bunlar otel odasý anahtarý yerine
kullanýlacaktýr.
• Üzerlerinde çok küçük HIV yazan ayný ölçülerde 1 ya da 2 gruba ayrýlmýþ 4 kaðýt
• Dans müziði çalmak üzere müzik seti.
UYGUNLUK Eðitimci eðitimleri
ÝÞLEYÝÞ Katýlýmcýlarýn her birinin torbadan 4 adet kaðýt çekmelerini isteyiniz. Partiye
katýlacak olan 1 ya da 2 katýlýmcýnýn ya da eðitimcinin, üzerlerinde çok küçük harflerle HIV
yazan 4 adet oda anahtarýný almalarýný saðlayýnýz.
Bu uygulamada katýlýmcýlar hayali bir dinlenme yerindeki partiye davet edilirler.
Kendilerine çekici gelen birini gördükleri takdirde oda anahtarlarýný paylaþabilecekleri
söylenir. Yaklaþýk 2-3 dakika uzunluðunda 2 ya da 3 parti düzenlenebilir. Parti sonunda,
anahtar deðiþimleri nedeni ile bir çok yeni infeksiyonlu katýlýmcý ortaya çýkacaktýr.
Katýlýmcýlara: "Bu uygulamada özel bir partiye davet edilmiþ gibi davranacaðýz. 3-4 günlüðüne çok ünlü bir eðlence yerinde özel bir hafta sonu geçireceðiz. Bu gece cuma gecesi ve
müzik grubumuz, bekarlar için düzenlenen bu büyük partide yerini alacak. Herkes birbiriyle
kaynaþmalý ve birbirini tanýmalý. Elinizde tuttuklarýnýz sizin oda anahtarlarýnýz. Dilerseniz bu
anahtarlarý çekici bulduðunuz kiþilere verebilirsiniz. Kural þu, anahtarýnýzý birisine verdiðiniz
takdirde siz de ondan bir tane almak zorundasýnýz. Böylece her zaman 4 anahtar taþýyacaksýnýz. Sanýrým müzik çalmaya baþlýyor." Þimdi hep beraber bu büyük partiye gidelim!" þeklinde
bir açýklama yapabilirsiniz.
Müziði baþlatýnýz. Herkes oda anahtarlarýný bir defa deðiþtirdikten sonra (yaklaþýk 2-3
dakika) müziði durdurunuz ve katýlýmcýlara talimatlarý dikkatlice dinlemelerini söyleyiniz.
Bu noktada katýlýmcýlara, ellerindeki kaðýtlara bakarak farkýna varmak üzere olduklarý
sonuçlarý kimseye belli etmemeleri gerektiðini açýklayýnýz. Katýlýmcýlar, kimsenin öðrenmesine
izin vermeden ellerindeki anahtarlarý gizlice kontrol etmeli ve anahtarlarýn üzerinde HIV yazýp
yazmadýðýna bakmalýdýrlar. Onlara durumu belli edecek tepkiler vermemeleri gerektiðini hatýr-
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latýnýz. "Bu týpký poker oynamak gibidir, elinizdeki kartlarý kimsenin bilmemesi gerekir."
Onlara bazýlarýnýn hala boþ anahtarlarý olduðunu fakat diðerlerinin, ellerinde bir ya da birden
fazla HIV yazan anahtar tuttuklarýný söyleyiniz. Bu noktada herkes eline kalem alýp sahip
olduðu 4 anahtara da HIV yazýyor gibi davranmalýdýr. Bu arada elinde HIV yazýlý anahtarý
olanlarýn (bunu baþkasýna bulaþtýrmýþ dahi olsalar) diðer anahtarlara gerçekten HIV yazmalarýný söyleyiniz.

Üzerinde HIV yazan anahtarý bir baþkasýna vermiþ olsanýz bile, teknik anlamda hala HIV
virüsü taþýyorsunuz demektir. Kayak, güneþlenme, yüzme vb. ile dolu yoðun bir günün ardýndan, bu gecenin cumartesi gecesi olduðunu ve ikinci çýlgýn bekarlar partisinin baþladýðýný anons
ediniz. Katýlýmcýlar þu anda ellerinde tuttuklarý oda anahtarlarýyla ikinci partiye iþtirak ederler. Partiyi baþlatýnýz. Kurallarýn bir önceki partiyle ayný olduðunu hatýrlatýnýz. Zamaný
geldiðinde katýlýmcýlar tekrar kaðýtlarýný önceden olduðu gibi iþaretlerler.
KAPANIÞ Katýlýmcýlar kaðýtlarýný kontrol ettikten sonra kaç kiþinin elinde 4 adet temiz
anahtar tuttuðunu, kaç kiþinin virüs kaptýðýný sorunuz. Anahtarlarý temiz olan katlýmcýlarýn
virüsten nasýl korunduklarýný sorunuz. Katýlýmcýlara;
Duygularý ya da tepkileri doðrultusunda þaþkýnlýk yaþayýp yaþamadýklarýný
Gerçek yaþamdaki olaylarla kullandýklarý stratejiler arasýnda paralellik olup olmadýðýný
Oyun içinde tutucu olmaya karar veren olup olmadýðýný
Oda anahtarýný sadece bir kiþiyle deðiþtiren biri olup olmadýðýný (Tek eþlilik sembolü
olarak), iþi þansa býrakmanýn bu durumda nasýl göründüðünü sorunuz.
Ýnsanlara HIV virüsünün her karþýlaþmada kesin olarak geçmediðini hatýrlatýnýz. Ýnsanlara,
belki de bilerek, baþka insanlara virüs bulaþtýrmanýn nasýl bir duygu olduðuna dair tartýþmalarý
için yeterli zaman veriniz. Grubu HIV virüsü ile ilk tanýþtýran bir ya da iki insanýn bu uygulama boyunca öðrendiklerimizde ne kadar önemli bir rol oynadýðýný belirtiniz. Belki de onlarýn
davranýþlarý, diðer insanlarý eðiterek ve bazýlarý için de bu olayý daha gerçek hale getirerek, bu
HIV salgýnýnýn daha yavaþ yayýlmasýna yardým edecektir.

8 Kaynak: High Risk Adolescent Project "H-RAP" Curriculum of Westover
Consultants in Washington DC, USA.
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