
RIDE Projesi ile Öğrenme Süreci

Steve Bullock, Gloucestershire Üniversitesi (Birleşik Krallık)



Hibe Sözleşme No. 2015- 2-UK01-KA205-014061 

RIDE Projesi ile Öğrenme Sürecit

Steve Bullock, Gloucestershire Üniversitesi (Birleşik Krallık)



RIDE	▪ Sosyal	İçerme,	Çeşitlilik	ve	Eşitlik	Kaynakları	
Öğrenme	Süreci	 2	

	

	

 

 
 

1. Arkaplan	..............................................................................................................................................................................	3	

2. Yöntem	.................................................................................................................................................................................	3	

3. Bulgular	...............................................................................................................................................................................	3	

4. Analiz	....................................................................................................................................................................................	7	

5. İzlenimler	............................................................................................................................................................................	7	

6. Öğrenilenler	nasıl	değerlendirilmeli?	.....................................................................................................................	8	

7. Kaynaklar	............................................................................................................................................................................	8	

İçindekiler 



RIDE	▪ Sosyal	İçerme,	Çeşitlilik	ve	Eşitlik	Kaynakları	
Öğrenme	Süreci	 3	

RIDE	Projesi	ile	Öğrenme	Süreci	

RIDE	 projesi,	 temelinde	 gençlik	 çalışanları	 için	 kaynak	 yaratmak	 amacıyla	 bazı	 özel	 çıktılara	
odaklansa	 da,	 projeye	 destek	 olan	 paydaşlar	 Sosyal	 İçerme,	 Çeşitlilik	 ve	 Eşitlik	 (İÇE)	 konusuna	
farklı	 uygulamalarla	 yaklaşmakta,	 Hırvatistan,	 İtalya,	 Slovakya,	 Türkiye	 ve	 Birleşik	 Krallık	
ülkelerinin	her	birinde	kültüre	uygun	yaklaşımlar	benimsenmektedir.	Bu	bağlamda	süreç	boyunca	
tüm	 paydaşların	 kendilerine	 özgü	 bakış	 açılarından	 birçok	 şey	 öğrenilmiş	 ve	 projenin	 ilk	
aşamasında	 planlandığı	 gibi,	 bir	 Erasmus	 Plus	 projesi	 üstlenerek	 öğrenilenlerin	 bir	 araya	
getirilmesi,	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 kavramlarına	 ilişkin	 örneklerin	 sergilenmesi	
amaçlanmıştır.	 Öğrenilen	 yeniliklerin	 incelenmesiyle	 birlikte	 potansiyel	 paydaşların,	 benzer	
projelerde	 yer	 almanın	 ve	 bu	 tür	 projelerin	 geleceğe	 yönelik	 öğrenim	 kazanımları	 açısından	 ne	
kadar	önemli	olduğunu	anlamaları	umulmaktadır.	

Birleşik	 Krallıkta,	 geniş	 görev	 yelpazesine	 hitap	 eden	 ortak	 aktivitelerde	 yansıtıcı	 öğretim	
modelinden	 sıklıkla	 yararlanmaktadır.	 Bu	 yöntem,	 özellikle	 net	 doğru	 ya	 da	 yanlışların	 tespit	
edilemediği	durumlarla	çokça	karşılaşan	gençlik	çalışanlarının	eğitimleri	ve	mesleki	gelişimleri	için	
oldukça	 önemlidir.	 Bu	 yaklaşım	 hem	 ‘olay	 anında’	 bilinçli	 müdahale	 ve	 eylemlerin	
gerçekleştirilmesine,	hem	de	 ‘olay	 sonrasında’	 çıkarımlar	 elde	edilerek	gelecekteki	uygulamaların	
iyileştirilmesine	 olanak	 tanımaktadır.	 Bu	 model,	 yanıtlaması	 kolay	 sorular	 içeren,	 faydalı	 ve	
yansıtıcı	 çerçevelerle	 desteklenmekte	 ve	 görevlilere	 kısa	 süre	 içerisinde	 fikir	 üretme	 ve	 çıkarım	
elde	etme	fırsatı	sunmaktadır.	

Bu	projede	yer	alan	katılımcıların	büyük	çoğunluğuna	altı	 ay	 süresince	öğrendiklerini,	Borton’un	
(Jasper,	 2013	 tarafından	bahsedildiği	 şekliyle)	 geliştirdiği	 çerçeveden	 faydalanarak	 yanıtlamaları	
istenmiştir.	Söz	konusu	çerçeve	yalnızca	üç	sorudan	oluşmaktadır:	Ne?	Ne	çıkar?	Şimdi	ne	olacak?	
Katılımcılardan	proje	kapsamında	on	sekiz	ayı	aşkın	bir	süre	içerisinde	edindikleri	temel	öğretileri	
belirtmeleri	 istenmiştir.	8	katılımcıdan	alınan	yanıtlar	bir	araya	getirilmiştir.	Elde	edilen	bulgular	
aşağıdaki	bölümde	açıklanmaktadır.	

Temel	Konu	 Ayrıntılar	 İlgili	Faaliyetler	

1.Arkaplan

2.Yöntem

3.Bulgular
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Gençlik	çalışmaları	nasıl	algılanıyor?	
	

Sağlık	ve	güvenliğe	verilen	önem	
	

Sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	kavramları	
nasıl	algılanıyor?	

	
Farklı	ülkelerde	kullanılan	farklı	terimlerin	

benimsenmesi	
	
	
	

Katılımcı	ülkeler	arasındaki	eğitim,	özellikle	de	
üniversite	eğitimine	ilişkin	farklar	nelerdir?	

	
Katılımcı	ülkelerde	gençlik	çalışanlarının	
eğitimi	ne	şekilde	gerçekleştiriliyor?	

	
Öğrenme	yöntemini	bilgi	
edinmek	ve	diğerlerini	

bilgilendirmek	için	kullanma	
Birleşik	Krallıktan	kaynaklar	

kullanılacaktır.	
	

Ulusal	bakış	açısına	daha	
eleştirel	yaklaşma	

	
Diğerlerine	ait	bakış	açılarını	
anlama	ve	sorunsuz	biçimde	

uzlaşma	sağlama	
	

Tüm	modellere	uygun	bir	
yaklaşım	beklememe,	yeni	
yöntem	ve	yaklaşımlara	açık	

olma	
	

Bireysel	görevlere	yönelik	farklı	anlayış	ve	
yaklaşımlar	

	

	

	
Ulusal	bakış	

açısı	

Benzer	projelerde	yer	almaya	iten	farklı	
etkenler	

Projede	yer	alan	bazı	paydaşlar	kendi	
ülkelerindeki	gençlik	çalışmalarını	daha	iyi	
anlamaya	başlamıştır.	Yeni	öğrenilen	

hususlara	örnekler:	
	

Ulusal	düzeydeki	gençlik	çalışmaları,	özellikle	
de	gençlik	merkezlerinin	çalışma	yöntemleri	

	
Ulusal	düzeyde	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	
eşitlik	kavramlarının	algılanış	biçimi	

	
Fon/ödenek	konuları	

Sosyal	politikalar	ve	mevzuatlar	

Toplumla	birlikte	çalışmanın	önemi	

Kırsal	kesimde	yaşayan	gençlerin	sorunları	

Ulusal	dilde	yazılı	kaynak	eksikliği	
	

Ülkede	gençlere	yönelik	çok	sayıda	kaynağın	
bulunması	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Anlamsal	analizin	
yapıldığı	daha	fazla	
çalıştay	düzenlenebilir	
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Faaliyetteki	farklı	STK	türleri	ve	bu	STK’ların	
gençlere	yönelik	çalışmaları	 Bu	bilgi	gençlerin	ve	gençlik	

çalışanlarının	desteklenmesinde	
kullanılabilir.	

Artan	
Öğrenme	
Düzeyi	

Metinlerin	redakte	edilmesi	

Ülke	akademisyenlerinin	SİÇE	ilkeleri	
hakkındaki	yazıları	

İşbirlikli	
Öğrenme	

Partnerleri	izleyerek/gözlemleyerek	
sorumluluk	alanları	hakkında	bilgi	

edinme	

Öğrenilenler	uygulamaya	
yansıtılmalıdır.	

Toplantılar	sırasında	diğerlerini	dinleyerek	
öğrenme	

Diğerlerinin	gençlik	çalışmalarına	yönelik	
tartışmalarından	bir	şeyler	öğrenme	

Birlikte	geçirilen	serbest	vakitlerde	
diğerlerinden	bir	şeyler	öğrenme	

Başarılı	bir	teklifin	özellikleri	nelerdir	ve	ortak	
bir	teklif	nasıl	oluşturulabilir?	

Yansıtıcı	
Öğretme	

Öğrenilenler	üzerinde	durulmasının	önemi	

Hedef	grubun	eğitim	kaynaklarına	gösterdiği	
tepkilerden	yola	çıkarak	olumlu	ve	olumsuz	

yönleri	öğrenme	

Beklenmedik	sonuçlara	yönelik	
müdahaleler	planlanmalıdır.	

SİÇE	İlkeleri	
nasıl	

uygulanmalı?	

Teori	ve	uygulama	her	zaman	birbirleriyle	
uyumlu	mudur?	

SİÇE	ilkeleri	nasıl	başarılı	bir	şekilde	hayata	
geçirilebilir?	

Diğerlerine,	ilkeleri	
hayata	geçirme	

konusunda	yardımcı	
olacaktır.	

Diğerlerinden	
öğrenilenlerin	

başkalarına	öğretilmesi	

Birlikte	 Deneyim	düzeylerindeki	farklılıkların	ve	
rehberlerin	

Rehberlerin	içeriklerinde	netlik	
sağlama	

çalışma	 farklı	kültürlerce	anlaşılması	ve	
yorumlanmasındaki	güçlüklerin	kabul	

ve	karşılıklı	anlayışın	
geliştirilmesi	
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edilmesi	

 
Akran	değerlendirilmesinin	uygulandığı	

ortamlarda	çalışma	
Bu	değerlendirmenin	

yapılabilmesi	için	yeterli	
sürenin	yaratılması	

Farklı	kişiler	ve	ülkelerin	gençlere	yönelik	
programları	nasıl	hazırladıklarını	anlama	

	

Gayri	resmi	ortamlarda	ve	birlikte	yenilen	
yemeklerde	geçirilen	zamanın	daha	iyi	iş	

ilişkileri	kurmak	amacıyla	değerlendirilmesi	
	

İdealler	ve	gerçeklerin	aynı	projede	bir	araya	
getirilmesi

Sürekli	ve	tutarlı	geribildirimlerin	önemi	

	
Beceriler	 Gençlere	yönelik	programlar	nasıl	

hazırlanır?	
	

Üniversite	eğitimini	destekleyici	
kaynaklar	nasıl	bulunur?	

İletişim	 RIDE	projesinde	yer	alan	çalışanlara	nasıl	
hitap	edilir?	

	

	
	
Gelecekte	gerçekleştirilecek	
olan	çalışmalarda	
faydalanılacaktır.	

	

Varsayımda	bulunmama	
	

Sokak	diliyle	konuşmama	
	

Diğerlerinin	sizi	her	zaman	doğru	anlamayabileceğini	
göz	önünde	bulundurma	

Anlamadığınızda	daima	sorma	
	
Araştırma	 Bireysel	görüşmeler	ve	odak	grup	görüşmeleri	düzenlemek	
Yazma	 	 	 Durum	çalışmalarını	derleme	
				Liderlik	 Hedefe	ulaşma	doğrultusunda	diğerlerine	

liderlik	ve	rehberlik	etme	
					Yönetim	 Uluslararası	toplantılara	başkanlık	yapma	

	

Sorumluluk	alanlarını	yönetme	
Organizasyon	 Uluslararası	toplantılar	planlama	ve		

düzenleme	
Aktarma	 Öğrenilenleri	aktarma	

					İşbirliği	 Diğerlerinin	daha	fazla	desteğe	ihtiyaç	duyduklarını	
anlama	ve	yardımcı	olma	

Anlayış	farklılıklarını	tartışma	yöntemiyle	
giderme	
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Yukarıda	bahsi	geçen	öğrenimlerle	birlikte	uluslararası	projelerin	bilgi	 açısından	ne	kadar	zengin	
yapıda	 oldukları	 göz	 önüne	 çıkarılmıştır.	 Bu	 projede	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerine	
odaklanılması	 nedeniyle	 paydaşlar,	 söz	 konusu	 ilkelerle	 ilgili	 oldukça	 fazla	 bilgi	 edinme	 fırsatı	
bulmuştur.	 Ayrıca	 kendi	 ülkelerinde	 ilke	 ve	 bakış	 açılarıyla	 birlikte,	 tüm	 bu	 teorik	 bilgilerin	 ne	
şekilde	 hayata	 geçirildiğini	 keşfetme	 şansı	 yakalamışlardır.	 Kendi	 ülkeleri	 ve	 öğrenim	 sürecine	
katkıda	bulunan	diğer	ülkelerin	aynı	konudaki	anlayış	biçimlerini	karşılaştırarak	yeni	bir	bakış	açısı	
elde	 etmişlerdir.	 Bu	 bakış	 açısıyla	 birlikte	 felsefi	 ve	 akademik	 tartışmalar	 gerçekleştirilmiş,	
mevzuatlar,	 durum	 çalışması	 örnekleri,	 gençlik	 çalışmalarına	 ilişkin	 araçlar	 ve	 ilgili	 akademik	
literatür	araştırılmış	ve	belki	de	başka	türlü	mümkün	olmayacak	derecede	derin	bir	bilgi	birikimi	
edinilmiştir.	

Projenin	 odak	 noktası	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlilik	 ilkeleri	 olsa	 da,	 saha	 çalışmalarında	
gençlik	çalışmaları	alanına	önem	verilmiştir.	Paydaşlar	bu	bağlamda	bir	araya	gelerek	farklı	bakış	
açıları	geliştirmiştir.	Tüm	ülkelerde	yaşanan	durum	birbirlerinden	farklıdır,	yaş	grupları	değişiklik	
göstermektedir,	 görevi	 üstlenen	 kişiler	 ve	 uygulama	 şekilleri	 de	 farklıdır.	 Bu	 nedenle	 tüm	
ülkelerdeki	 devlet	 yapılarının	 ve	 gençlik	 çalışması	 uygulamalarının	 öğrenilmesi,	 projenin	 bu	
aşamasında	önemli	katkılar	sağlamıştır.	

Avrupa’nın	 dört	 bir	 yanından	 katılan	 farklı	 kuruluş	 ve	 bireylerle	 çalışmak	 suretiyle,	 proje	
paydaşları	 çok	 sayıda	 önemli	 bilgi	 edinmiş	 ve	 diğerleriyle	 işbirliği	 içerisinde	 çalışma	 fırsatı	
yakalayarak,	 becerilerini	 geliştirme	 imkânı	 bulmuştur.	 Bu	 nedenle	 projenin	 odak	 noktası	 sosyal	
içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 konularının	 teorik	 çerçevesi	 olsa	 da,	 tüm	 paydaşlar	 nihaî	 çıktılara	
ulaşabilmek	 amacıyla	 bu	 ilkelerin	 hayata	 geçirilmesine	 yönelik	 beceriler	 geliştirmeye	
yönlendirilmiştir.	 Gerçek	 hayatta	 deneyimlenen	 yansıtıcı	 öğretme	 yaklaşımıyla	 birlikte	 saygı,	
iletişim,	destek	ve	rehberlik	konularının	önemi	kavranmış,	ayrıca	gayri	resmi	iletişim	ve	gözlemler	
aracılığıyla	daha	verimli	ilişkilerin	geliştirilmesinin	ne	kadar	önemli	olduğu	vurgulanmıştır.	

Proje	kapsamındaki	öğrenme	sürecinde,	öğrenme	eylemi	yalnızca	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	
unsurlarına	ilişkin	kavramsal	bilgiyi	kapsamamaktadır.	Bu	bağlamda	paydaşlar,	söz	konusu	ilkeleri	
gençlik	çalışmalarında	hayata	geçirebilme	açısından	uygulamaya	yönelik	bir	anlayış	geliştirmişler,	
farklı	 kültürleri,	 değerleri,	 bilgi	 birikimi	 ve	 uygulama	 şekillerini	 bir	 araya	 getirmişlerdir.	 Bu	
kapsamda,	 proje	 ile	 birlikte	 sosyal	 içerme,	 çeşitlilik	 ve	 eşitlik	 ilkelerinin	 uygulamaya	
yansıtılabileceği,	en	 iyi	uygulamaların	 ise	saygıya	dayalı,	 farklı	anlayışları	kabul	eden	ve	bu	 farklı	
anlayışlar	 üzerine	 temellendirilebilen	 ilişkiler	 kurarak	 birlikte	 çalışma	 arzusu	 uyandıran	 bir	
ortamda	elde	edilebileceği	gösterilmiştir.	Ayrıca	düşünce,	uygulama	ve	ilişkileri	geliştirmeye	odaklı	
özel	 bir	 zaman	 diliminin	 yaratılması	 da	 sürecin	 önemli	 bileşenlerinden	 biri	 olarak	
değerlendirilmektedir.	

4.Analiz

5.İzlenimler
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Projede	 yer	 alan	 paydaşların	 kişisel	 edinim	 ve	 deneyimlerini	 paylaşabilme	 kapasitesine	 sahip	
oldukları	 açıkça	 görülebilmektedir.	 Fakat	 bu	 sürecin	 amacı	 herkesin	 hayat	 boyunca	 bir	 şeyler	
öğrenebileceğini	göstermek	ve	özellikle	gençlerle	çalışan	kişilerin	sosyal	içerme,	çeşitlilik	ve	eşitlik	
kavramları	 hakkında	 öğrenecekleri	 çok	 şeyin	 bulunduğu	 gerçeğini	 ortaya	 çıkarmaktır.	 Bu	 küçük	
proje,	tüm	bireylerin	mevcut	bilgilerini	ve	uygulama	kapasitelerini	geliştirmeye	açık	olmalarının	ne	
derece	 önemli	 olduğunu	 ve	 bu	 şekilde	 başkalarının	 da	 uzun	 vadede	 fayda	 sağlayabileceğini	
göstermektedir.	

Jasper,	M.	(2013)	Beginning	Reflective	Practice.	Andover:	Cengage	Learning	

6. Öğrenilenler nasıl değerlendirilmeli?

7.Kaynaklar
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