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Bu proje Avrupa Komisyonu Desteğiyle fonlanmıştır. Bu yayın yalnız yazarının görüşlerini yansıtmaktadır ve
Komisyon orada bulunan bilgilerden olabilecek herhangi bir kullanım için sorumlu tutulamaz.

Giriş

Size sunduğumuz mini kılavuz
NETNET projesi çerçevesinde
uygulanmıştır: Erasmus+
gençlik alanında bir stratejik
ortaklık projesi olarak
Proje, dört kurumdan oluşan
bir uluslararası ekip tarafından
geliştirilmiştir: İsveç’ten ve
Türkiye’den iki dernek, bir
İtalyan iletişim kurumu ve bir
İspanyol araştırma merkezi.

Proje ana başlıkları,
AByurttaşlık, AB farkındalığı
ve Demokrasidir: Avrupa
Birliği ve kurumlarının
değerleri, Avrupa çok
kültürlülük, ayrımcılık olmama
ilkeleri. Proje tüm bu başlıkları
ve çok daha fazlasını içerir!!

Bu başlıkları keşfetmek için
ortaklar bir masa oyunu ve
bazı destek araçlarından oluşan
eğlenceli ve eğitsel bir kit
tasarlamış ve uygulamıştır:
yeniden işlemeye ve sonradan
entegrasyona uygun, geniş bir
insan grubuyla kullanılacak
çok esnek ve özelleştirilebilir
bir kit
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NETNET projesi:

Gençlik alanında bir Erasmus+ stratejik
ortaklığıdır

NETNET proje ortakları:
IFALL- Integration för alla - İsveç
Bluebook srl - İtalya
FAAL - Türkiye
AIJU - İspanya

NETNET projesi başlıkları:
AB yurttaşlığı, AB farkındalığı ve
Demokrasi

NETNETprojesinin hedefi:
Eğlenceli ve eğitsel bir kit geliştirmektir.

NETNET kiti, farklı bağlamlarda
farklı hedefler için be bunların
rollerinde tam katılarak oynamak
için ve öğrenmeyi eğlenceli hale
getiren etkin aletlere ihtiyaç
duyacakları bilgisiyle, genç
çalışanların gayri resmi eğitim
yollarında stratejik bir rol
oynayabileceği varsayımından
başlayarak yüksek kaliteli işi
teşvik etmek için enstrüman
olarak uygulanmıştır.Bu kit bir
masa oyunu -oyun tahtası ve
oyun talimatları, sorular, oyun
parçaları vs. dahil- bir tanıtım
videosu, bir app ve kılavuzdan
oluşmaktadır.

NETNET: yaratıcı laboratuvar.
Masa oyunu, NETNET
oyunoynamanıza imkan verir,
tanıtım videosu proje başlamasını
rapor eder; kılavuz proje arka
planını ve kiti kendinizin
değiştirebileceğiniz yolu ifade
eder

Kılavuzun hedefleri, kiti
tasarlama ve uygulama
yöntemimizi bulmak, size aynı
zamanda, yeni bir markalı oyuna
başlamak için talimat, tavsiye ve
görüş vermek için NETNET
projesi ve alet kitini ziyaret etmek
için sanal bir turda size refakat
etmektir
Mini-kılavuzNETNET: yaratıcı
laboratuvariki bölümden
oluşmaktadır. Birincisi NETNET
projesinin arkaplanını söyler: kit
aletlerini nasıl tasarladığımızı ve
uyguladığımızı bulmak; ikincisi
ise çalıştığınız hedefe göre ve
ihtiyaçlarına uygun olarak
özeleştirerek NETNET oyununu
nasıl oluşturacağımızı
söylemektedir

The NETNET kit users are:
youth workers

NETNET kiti

1. masa oyunu
2. tanıtım videosu
3. app
4. kılavuz NETNET yaratıcı laboratuvar

NETNET kılavuzu hedefi:

NETNET proje arka planını keşfetmek
Yeni bir oyun oluşturmak için
stratejiler öğrenmek

NETNET kılavuzu size:
NETNET proje arka planını belirtmektedir
NETNET kılavuzu size:
NETNEToyununu özelleştirmeyi belirtir.
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NETNET sahne arkası
Bu bölümde, amaçların tanımından promosyon faaliyetlerine kadar NETNET kitini nasıl
tasarladığımızı ve uyguladığımızı bulacaksınız ve oyun oynamaya başlamak için tüm NETNET kit
aletlerini bulacaksınız..

Proje web sitesi

Proje web sitesiproje hakkında ana bilgi kaynaklarından biridir.
Projenin başında ortaklar ve bununla ilgilenme ihtimali olan tüm kişiler için referans noktası
olarak tespit edilmiştir.
Hedeflerinizle geniş iletişimi sağlamak için bilgilendirici ve kolay kullanım için tasarlanmıştır.
Tüm proje süresi boyunca, güncellenmiştir ve şimdi NETNET kit materyalleri, ortaklar hakkında
bilgiler, geçiş toplantılarının fotoğrafları, yayma laboratuvarlarının açıklaması ve daha fazlasını
içermektedir: size netnet-proje.AB adresini gezerek bunu keşfetmeye çağırıyoruz. Proje web sitesi
Wordpress kullanılarak yapılmıştır ve proje facebook ve Instagram hesaplarına bağlıdır.

6

Proje web sitesi

İngilizce dışında, tüm ortaklarının
dilinde proje hakkında ana bilgileri
bulabileceğini özel bir bölüm
bulunmaktadır: İsveççe, İtalyanca,
Türkçe ve İspanyolca. Web sitesinde,
dört proje ortağının dilinde tüm oyun
araçlarını bulmak da mümkündür.

netnet-project.eu
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NETNET kiti
The kit birmasa oyunu, bir tanıtım
videosu, bir appvekılavuz NETNET
yaratıcı laboratuvardan
oluşmaktadır. Tanıtım
videosuproje başlangıçlarını
gösterir; tutorial
videosuoyunvekurallarını
açıklar;kılavuz projesahne arkasını
ve marka bir oyun oluşturmak için
bunu değiştirebilirsiniz.

NETNET kit
aşağıdakilerden
oluşmaktadır:

NETNET oyunu

NETNET oyunu
aşağıdakilerden
oluşmaktadır:

Kitin ana aracıoyun tablasını
içerenmasa oyunu; tutorial
video dahil
talimatlar;sorular; meydan
okumakartları;
puanlamakartları; puanlama
noktaları; veoyun
parçalarıdır.

NETNET kiti
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1.
2.
3.
4.

masa oyunu
tanıtım videosu
app
kılavuz NETNET yaratıcı laboratuvar

1. oyun tahtası
2. talimatlar
3. eğitim videosu
4. meydan okumakartları
5. sorular
6. puanlama kartları ve puanlama
noktaları
7. oyun parçaları

1.Oyun tahtası
Oyun tahtası, her bir tarafı 40 cm olan bir kare çerçevedir. Bu zar üzerinde görülen sayının
sonucu olarak takip edilmesi gereken oyun yolunu gösterir. Renkli kareler farklı soru
kategorilerini gösterir: ayrımcılık, Avrupa farkındalığı, kültürel çeşitlilik; piktogramlar
aşağıdaki şekilde faaliyetleri gösterir: Sıranızı atlayın ya da Yardım (serbest soru kategorisi
seçimi ve diğer bir oyuncu/ ekip tarafından yardım).
Oyun masasının altında katılan organizasyonların logosunu bulabilirsiniz: ilk olarak
Erasmus+ Programı ve MUCF logosu; bunların yanında proje logosu ve ortakların ki.

Category
European awareness
and citizenship
Cultural diversity
Discrimination

Challenge
Special question
where you need
to mime, sing,
draw etc.

Double
Open question
and free choice of
the category. Two
points

Chance
Free choice of the
category and help by
the player/team with
the least number of
scoring points.
A scoring point for
both of you.
Skip
Skip of the turn

Help
Free choice of the
category and help
another player/team
you chose.
A scoring point for
both of you.
Exchange
Swapping scoring
points

Jump
Free jump on any
square.
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Oyun tablasını kendiniz bastırmak için yazıcınızda Poster fonksiyonunu kullanabilirsiniz:
poster basımı, birden fazla kağıdı kapsamak için bir sayfayı büyüterek poster boyu
görüntüleri basmanıza imkan verir.
9

Talimatlar
Talimat kılavuzu kapak ve arka kapak dahil 8
sayfadan oluşan bir pdf dokümanıdır. Bu
kuralları açıklayan, ikonların anlamını veren,
her bir soruda bulabileceğiniz QR kodunu
tanıtan bir bütün olarak oyunu açıklar. Oyun
tasarım ve uygulama aşamalarında ve test
aşaması olarak oyun talimatlarını tasarladık ve
uyguladık: toplanan geribildirim çerçevesinde
bazı adımları açık ederek talimatların ince
ayarını yaptık.

Eğitim videosu (Video Tutorial)
Tutorial videosu, beyaz tahta animasyonu
olarak bilinen katılımcı yeni bir hikaye anlatma
şekli olan stop-motion stili gösteren
VideoScribe’ı kullanarak tasarlanmış ve
yapılmıştır. Alet, insanlar ve kurumların eğitsel
içerikler ya da promosyon reklamları bildirmek
için oldukça basit bir araçtır. Bu durumda,
basılabilir bir kılavuzu desteklemek için bir
video olarak tutorial videosunu oluşturduk.
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AB Bayrağı: Bu
başlangıç noktasıdır.
Ancak planlama
kartınızı ve söz konusu
NETNET’i
tamamlayana kadar
buraya yeniden
gelemezsiniz!
Kendi oyun pulunuzu
bu ikona koyduğunuzda
bir ara isteyebilirsiniz.
Diğer oyuncular da
kabul ederse, bir kahve
ya da çay alabilirsiniz!

Meydan okuma kartları
Meydan okumasoruları, pandomim, şarkı
ya da çizim yapmanızı talep eden özel bir
cevap gerektirir.
Aşağıda meydan okumasorularının
örnekleri bulunmaktadır:
-Mahatma Gandhi’nin bir resmini çiz
-Avrupa marşını çal
-Film başlığını sessiz sinemayla
anlatma:beyaz kedi ve siyah kedi

Meydan okuma soruları
oyunculardan şunları
ister...

1.
Şarkı söyleme
2.
Çizim yapma
3.
Sessiz sinema
(pandomim)

Listesini yaptığımız meydan okuma soruları
oyuncuların profili, ilgi ve zevklerine göre
kolaylıkla değiştirilebilir: sessiz sinema için
farklı kelimeler, farklı kalem ya da çizilecek
farklı kalem ya da farklı şarkılar
seçebilirsiniz. Meydan okuma soru dosyasını
oluşturmak için, tercih ettiğiniz grafik
kelime işlemci programı kullanabilirsiniz.
Bunlar Soru dosyasında bulunmaktadır
(bakınız dosyanın son on sayfası).

NETNET kit

11

Oyun soruları
The game questions have been implemented with the contribution of all partners.
According to the project topic and to its objectives, during the first transnational meeting we
planned to focus on three categories of questions:
1. Ayrımcılık
2. Avrupa farkındalığı ve vatandaşlığı
3. Kültürel çeşitlilik

Sürücü üzerinde paylaşılan dosya üzerinde çalışan her bir ortak bir dizi soru ve bağlı
bilgi kaynaklarını toplamıştır.
Derin kaynaklara ilişkin olarak aşağıdaki noktaların değerlendirmesine göre seçtik:
yetki, doğruluk,
Objektiflik, geçerlilik, kapsam ve görünüm. Bu noktaya ilişkin olarak, daha fazla
bilgiyi aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz:NETNET özelleştirme araçları. Linkler
başlığı ayrıca açıklamak için ana araçtır: bunlar Internet üzerinde mevcut büyük
miktarda bilgi kullanarak, oyuncuların sınırların ötesine bakmaya davet eden bir
dünyaya açılan oyunu açarlar.
2015 Euro barometre araştırmasına
göre, en yaygın algılanan ayrımcılık
gerekçeleri hangileridir?
1. Yaş, cinsiyet, engellilik
2. Engellilik, seksüel eğilim, yaş
3. Etnik köken, seksüel eğilim, cinsel
kimlik
2015 Eurobarometre araştırmasından başlayarak,
sorular ayrımcılık gerekçelerini açıklar. Cevap
araştırmanın bazı verilerini rapor eder ve referans
dokümana bağlıdır: özet araştırma, 2015’de
Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır.
Soldaki yeşil kare sorunun ayrımcılık soru
grubuna ait olduğunu göstermektedir. Kısa link
goo.gl/SLqvFhve QRC doküman için size
kılavuzluk eder.
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NETNET kit

Bu durumda soru oy verme hakkına işaret
ettiğinden geç insanlar arasında büyük bir ilgi
bağlığını araştırmaktadır. Avusturya 16
yaşındakilerin oy vermesine izin veren ilk ülke
olduğundan doğru cevap 2’inci şıktır. İlk
seçenek: Malta 2015’de başlayan yerel seçimler
için bu trendi takip ettiği için Malta
seçilmiştir. Bağlık web sitesi linki aşağıda olan
Avrupa gençlik forumuna bakarak
derinleştirilebilir:
goo.gl/4R8IgJ

Bu kültürel çeşitlilik kategorisi altındaki
soruların bir örneğidir. Soru Avrupa’daki en
tanınmış film festivalleri arasında en eski olanı
sormaktadır.Soru Venedik film festival
websitesine bir linkle Venedik Film festivali
hakkında daha fazla öğrenmek için bir
fırsattır.goo.gl/UjVLt7

Puanlama kartları ve puanlama noktaları
Puanlama kartları kolaylıkla basılabilir ve kullanılabilir olarak A4 sayfa üzerinde
tasarlanmıştır. Üç sayfa üzerinde 24 kart hazırladık. Farklı karmalarda farklı kartlar
yapmak istediğinizde tercih ettiğiniz grafik kelime işleme programını kullanabilirsiniz.
(Word, Pages, Google Docs, OpenOffice Writer, AbiWord, etc.).
Kartların tümü farklıdır ve her biri 6 puan içerir. Ayrıca, oynamak için
kullanabileceğiniz 108 noktayı içeren basılabilir bir sayfa da hazırladık.
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Oyun pulları/taşı
NETNET kitini zenginleştirmek için bazı yeni markalı oyun pulları tasarlamaya
karar verdik ve facebook sayfasında NETNET sayfasıyla bir rakibin aracıyla seçimi
yaptıktan sonra en çok oy alan on parçayı bir 3D printer kullanarak bastık. Bunu
yapabilirsiniz ancak tabi herhangi bir oyun pulu kullanarak oyunu oynamak
mümkündür: altlık, iğne, satranç taşları ya da istediğiniz herhangi bir şey.
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Tanıtım videosu
Projeyi tasarladığımızda, yayma aracı olarak video kanallarını kullanmaya karar
verdik, proje web sitesi ve youtube üzerinde yayınlanacak bir kısa video yaptık.
Tanıtım videosuyla proje üzerinde çalışmaya başlama yöntemimiz, biz, Erasmus+ ‘ın
bu hikayede oynadığı rol hakkında kısa bir hikaye anlatımı yapmaya çalıştık.

Bir beyin fırtınasıyla ortak fikirlerimizi topladığımız paylaşılan bir dosyayı Sürücü
üzerinde birlikte çalıştık. Beyin fırtınasından sonra, en etkin görüşleri seçtik ve
bunları basit bir storyboard tasarlayarak organize ettik. Göreceğiniz şekilde, çizimler
ve metinler çok basittir, ancak video canlı ve etkindir; video, VideScribe kullanarak
olşturulmuştur. Videodaki sesimiz olan Charlotte’a özel teşekkürlerimizi sunarız.

NETNET kiti
*Bir storyboard bir videonun sahne
nasıl açılacağını göstermek için bir
araçtır. Bir çizgi romana benzer.
Sahnede kimin ve neyin olduğunu ne
söylendiğiniz ve ekran üzerinde duran
tüm metin ya da grafikleri gösterir.
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Storyboard’umuzun ilk taslağı

NETNET kiti
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App/Yazılım uygulaması
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Test ve değerlendirme
Değerlendirme
Amaçlara mükemmel şekilde uygun bir kit oluşturmak için, dil (cinsiyet, din...), şeffaflık,
okunabilirlik açısından içindekilerin nihai düzenlemesi için bir uzmanlar ekibi oluşturduk.
Düzeltme aşaması test aşamasından sonra ileri bir adım olarak gerçekleştirildi. Bu
faaliyetlerin katılımcıları on ikiydi.

Tasarım aşamasında NETNET kiti kullanılabilirlik,
grafik cazibe, tutarlılık vs. açısından değerlendirmek
için bir test aşaması planladık.
Kitin uygulanmasından sonra tüm ortaklar toplam 60
kişi için dört grup genç çalışanla işbirliği içinde testi
gerçekleştirdi.
Oyunu oynayarak testi gerçekleştirdik: katılımcılar
hem bireysel hem ekip halinde oynadı. Oynamak
suretiyle oyun kurallarını metnin görünürlüğünü ve
kuralların tutarlılığını değerlendirerek kontrol ettiler;
ek bilgi aramak ve şarkı ve videolar için internette sörf
yaptılar; karmaşıklık seviyelerini ve açıklıklarını
derecelendirerek oyun sorularını cevapladırlar.
Sonunda çok eğlendiler!
Spesifik bir değerlendirme formuyla bu aşamada
toplanan geri bildirimler kitin ince değerlendirmesi
için kullanıldı. Onboard yapıcı eleştiri için
baktık:QRC’yi (QR Code) ekledik ve bazı çok
karmaşık soruları düzelttik.

Test ve değerlendirme
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NETNET test denemesi:

60 genç çalışandan oluşan grupla
oyunu oynadık
bir anketle geri bildirimlerini
topladık
onların geri bildirimleri
sayesinde ince düzenlemeler
yaptık.

Katılımcı genç çalışanlardan NETNET kitinin aşağıdaki unsurlarını değerlendirmeleri istendi:
• Soruların içerikleri
• Kaynakların kalitesi (Internet linkleri)
• Grafik açısından materyalin görünümü
• Diğer metinler ve hedef insanlara uyarlanabilirlik
Test faaliyetlerine katılan genç liderlerden
bazı alıntılar:

Soruların
cevaplanması için
bir zaman limitine
ihtiyaç duyuyoruz.

Oyun AB’yi daha derin öğrenmek
için özellikle de Türkler için müthiş.
Türk insanları AB başlıklarından
oldukça uzak bu nedenle bu oyun
AB, AB Kurumları, AB farkındalığı,
AB yurttaşlığı, ayrımcılık karşıtı
hareketler ve bazı hoş hususlar ve
spesifik detaylar hakkında yeni
bilgiler öğrenmek için mükemmel
bir seçenek.

Seanslarımda
bu oyunu
kullanabilirim:
Bittiğinde
öğrenelim

Bazı sorular çok
spesifik ve anlaması
zor

Tamamlamak için
daha çok zamana
ihtiyacımız var
ama iyi bir fikir

Oynaması çok zaman
alıyor ancak sanırım
tüm hedefler için faydalı
yeni bir araç.

QRC (QR
Code) faydalı
olabilir.
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Yayma faaliyetleri
Projeyi ve entelektüel çıktısını bir bütün olarak yaymak için –
NETNET Kiti- farklı kanallar ve aletler kullandık:
• Proje web sitesiorganizasyonumuzun web siteleri
• Proje Facebook sayfası
• Youtube -tanıtım videosu ve eğitim videosu
• Bültenler
• Serbest kartlar
• Yayma laboratuvarları
• Çarpan etkinlikleri

Bülten
Proje başlıkları ile iştigal eden kişi ve organizaysonlarla temasa geçmek
için dört bülten çıkardık: her bir uluslararası toplantıdan sonra bir adet
ve proje sonunda bir adet. Tüm bültenler İngilizce, İsveççe, İtalyanca,
Türkçe ve İspanyolca dillerinde yayınlandı. Bunları web sitemizde
bulabilirsiniz.

Yayma laboratuvarları
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Tanıtım kartları
NET NET
NEw Tools for NEw Targets:
a challenge for youth workers

Haydi geleceğimizi oynayalım

Gelin NET NET projesini oynayalım
Yeni hedefler için yeni araçlar: genç çalışanlara bir meydan
okuma
Proje, çok esnek olan ve genç çalışanlar için özelleştirilebilir nitelikteki AB Yurttaşlık, AB
farkındalığı ve Demokrasi hakkında eğlenceli ve eğitsel bir kiti tasarlamak, uygulamak ve
yaymaktır.

Bizimle misiniz?
w w w. n e t n e t - p r o j e c t . e u
w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / n e t n e t p r o j e c t
w w w. i n s t a g r a m . c o m / n e t n e t p r o j e c t _ t e a m
Erasmus + Ana Eylem 2 Gençlik Alanında Stratejik Ortaklık

Proje web sitesini ve projeyi sosyal medyada yaymak için kullandığımız serbest kart.
Serbest kartı İsveççe, İtalyanca, Türkçe ve İspanyolca dillerine çevirdik; her ülkede
2,500 olmak üzere 10,000 serbest kart bastık ve dağıttık.
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Yayma laboratuvarları
Proje sonuçlarını yerel seviyede yaymak için, gençlik merkezleri ve okullarda bir dizi
laboratuvar çalışması gerçekleştirmeyi planladık. Toplam 200 kişi içeren denemeler
gerçekleştirdik.
İsveç’te yayma Laboratuvarı, farklı Avrupa ülkelerinden genç çalışanlar ve sosyal hizmet
görevlileriyle bir eğitimde yapıldı: Polonya, Fransa, Türkiye, İsveç, Yunanistan. 35 farklı
insandı. Bazı genç çalışanlar için, bu eğitimin favori kısmıydı.
İtalya’da Yayma Laboratuvarı genç çalışan olarak deneyimi olan 25 kişi de dahil 50
kişiyle ortaokullarda yapıldı. Bazı öğretmenler laboratuvarlarda yer aldı ve bunlarla
oyunun özelleştirilmesi için yeni bir adıma karar verdik: En çok ilgilendikleri başlık
İnternetin riskleriyle bağlantılı olandı.
Türkiye'de özellikle AB bilincini geliştirmek amacıyla üniversite öğrencileri hedef kitle
oldu ve 11 kişilik bir grupla oyun oynanarak geri dönüşler alındı ve oyuna yeni bir
perspektif katıldı.
İspanya'da 28 öğretmen ve öğrencinin katılımıyla AIJU'da yayma laboratuvarı
gerçekleştirildi.

Çok oyunculu müsabaka
Proje sonunda toplam 200 kişiyi ağırlayan dört çarpan etkinliği gerçekleştirdik.
Etkinlikler sırasında gayri resmi eğitimin birey, sosyal, resmi ve politik boyutları
hakkında konuştuk. Toplumumuzdaki genç çalışanların rolü ve bir Avrupalı bakış
açısıyla tartıştık ve NETNET oyununu oynadık.
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İtalya’daki çarpan etkinliği çalışmaya ayrılmış kreatif
bir merkez olan Toolbox’ta Torino’da yapıldı. İşbirliği,
mutlu tesadüf ve disiplinler arası yaklaşım, Şekli yeni iş
fikirlerine taşımak, profesyonel networku genişletmek
ve yeni projeleri güçlendirmek için bir platformu
tanıtan keşif alanı.
7 Kasımdan sonra devam edecek, Lorem Ipsum baskı ve
dizgi sektörü için boş sözcüklerdir. Lorem Ipsum
1500’lerden beri standart boş metindir, bilinmeyen bir
yazıcı bir dizgi teknesi aldığında ve
LoremIpsum’unvversiyonlarını içeren AldusPageMaker
gibi masaüstü yayıncılık yazılımıyla daha
fazlalaştırmak için karıştırdı..

NET NET
NEw Tools for NEw Targets:
a challenge for youth workers

Play different, play active

Torino 7 novembre 2017
c / o To o l b o x - V i a A g o s t i n o d a M o n t e f e l t r o , 2

dalle 14.00 alle 18.00
per parlare di e “giocare” con: cittadinanza europea, discriminazione,
diversità culturale...

a seguire apericena
Per informazioni:
Noemi Marchionatti, 349 660 6427; noemi.marchionatti@bluebook.it
Monica Pomero, 392 976 4246; monica.pomero@bluebook.it

w w w. n e t n e t - p r o j e c t . e u

Yayma laboratuvarları

Let’ s play our future
Erasmus + Azione 2 - Paternariati Strategici - Gioventù

* Mutlu tesadüf:
Aranmayan değerli ya da kabul edilebilir şeylerin
bulunması olayı.
Kaynak: Merriam-Webster
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NETNET özelleştirme araçları
Amacı belirle
Spesifik hedef ihtiyacınıza göre özelleştiren bir genç
çalışan olarak NETNET oyununu kullanacağınızda,
yapmanız gereken ilk şey hedefinizi belirlemektir.
Aşağıdaki soruları cevaplayarak buna
başlayabilirsiniz:
Faaliyetinde bu oyunu nasıl kullanıyorum?
Bana ne sağlar?
İhtiyaç duyduğum kaynaklar?
Hedefimin başarısını nasıl ölçebilirim?
Beklenen etkiler nelerdir?
Bu soruları cevaplayarak, cevaplarınızın SMART
teknik kullanarak bir hedef tanımlamanıza imkân
veren ana unsurlarını karşılayıp karşılayamadığını
kontrol edebilirsiniz*.

Hedefiniz:

Spesifik
Ölçülebilir
Tayin edilebilir
Realistik
Zamanla ilişkili olmalıdır.

*SMART kesin bir anlama sahip değil. Aslında,
kısaltma içindeki kelimeler zamanla eğişmiştir.
George T. Doran’ın orijinal tanımı beş kriteree
bağlıdır:
Spesifik: Spesifik bir iyileşme alanını hedefler.
Ölçülebilir: İlerleme göstergesini ölçen ya da en
azından gösteren.
Tayin edilebilir: kimin bunu yapacağını belirtin.
Realistik: Verilen kaynaklardan hangi sonuçlar
realistik olarak sağlanabilir.
Zamanla ilişkili: sonucun ne zaman yapılabileceğini
belirtin.
Önerilen kısaltma her amacın tüm beş kritere sahip
olduğu anlamına gelmez. Örneğin, başarılmaya değer
herşey ölçülebilir değildir ve kendiniz için
belirlediğiniz hedefi üzerinde mutabık olunmuş
olması gerekmez: bu başlama noktasıdır.
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Hedef insanları belirle
Gençlik çalışmasının amaçları değişir ve tüm
genç insanları hedefleyebilir ya da belli
gruplara yönelik olabilir: son on yıl içinde
gençlik çalışmasındaki trendlerden biri
spesifik genç insan gruplarına odaklı
çalışmadır.
Spesifik insanlar grubu ile çalışma, özel
içerikleri oluşturmak, iletişimi etkin olarak
yönetmek ve çalıştığınız insanların
ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi daha
iyi anlamak için katılımcılardan derin bir
bilgi gerektirir.
Birlikte çalıştığınız inşalar hakkında
öğrenmek için, temel olarak meraklı olmalı,
ilgilerini öğrenmeye hevesli olmalısınız:
sevdikleri müzik, izledikleri filmler, iletişim
şekli ya da problemleri. Örneğin: istihdam
eksikliği, sosyal dışlanma ayrımcılık. Hedef
insanlarınız hakkında veri toplamak için
İnternette sörf yapabilirsiniz - sosyal
medyada, bloglar ya da hedeflediğiniz
insanlarla çalışan organizasyonların web
sitelerini araştırabilir, mülakat yapabilir,
istatistik verileri okuyabilir ve deneyimli
kurumlar ya da genç çalışanlarla bilgi
değişimi yapabilirsiniz.

Eğer gençlik çalışanıysanız

Aşağıdakileri
yapabilirsiniz:

Tüm genç insanları hedeflemek
Belli gruplara yönelik olmak

Hedef insanlarınızı
tanımak için:
sosyal medyayı takip edin
mülakat yapın
istatistik verileri okuyun
deneyimli genç çalışanlarla bilgi
alışverişi yapın
farklı organizasyonlardan veri
isteyin
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Soruları belirle
Soruları belirlemek için yukarıda belirtilen noktaları
dikkate almalısınız ilk olarak: hedefleriniz ve hedef
insanlarınız.
Amaçlarınız ve hedeflediğiniz insanlara göre projenizi
tasarladıktan sonra, üzerinde çalışılacak materyalleri
aramaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için İnternette sörf
yapmaya başlayabilirsiniz: Bu aslında güçlü bilgi ve veri
kaynakları, görüş, tavsiyelerdir… Ama dikkatli olun: Yanlış
eksik ya da yanıltıcı bilgilerin kaynağı da olabilir. Riskten
kaçınmak için, size önerdiğimiz aşağıdaki sayfadaki
unsurlarını dikkate alabilirsiniz. Seçilen başlık üzerinde
ilgili miktarda bilgi ve verileri topladığınızda soruların
metinleri üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Soruların metnini hazırlarken, açık ve kesin olmalı
öğrencinin
Tavsiyemiz: adil olun tuzakları kullanmaktan kaçının. Daha
sonra olası cevap seçeneklerini seçin. Bu nokta zordur.
Oyuncuların hata yapmasını sağlamanız gerekmez:
amacınız oyundan hoşlanmalarını ve öğrenmelerini
sağlamaktır. Test aşamasında 50 sorunun bir saatten fazla
oynamak için yeterli olduğunu gördük: Yani orijinal
NETNET oyunundaki gibi 300 sorunuz varsa hiç
üzülmeyin
İşinizin sonunda, hedef kitlenizden küçük bir grupla
test etmeye çalışın; onları oynarken izleyin,
tavsiyelerini alın: test sırasında topladığınız tüm geri
bildirim değerli olacak ve oyunu geliştirmenize
yardım edecektir. Bundan sonra, tahta ve oyunu
bastırabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz!
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Daha önce söylediğimiz gibi, aşağıdaki noktaların değerlendirmesine göre kaynakların
derinleştirilmesini seçmeyi kararlaştırdık: yetki, hassaslık, objektiflik, geçerlilik, kapsam ve
görünüm. Bu sayfada, kaynakların seçiminde dikkate alacağınız bazı soruları bulabilirsiniz.
Otorite/Yetki

Hassaslık

Objektiflik

Sayfanın içeriklerinden kimin sorumlu olduğu açık mı?
Organizasyon, grup, şirket ya da bireyin meşruluğunu teyit
etmenin bir yolu var mı?
Özel bir başlık üzerinde yazmak için yazarın yetkinliklerinin bir
göstergesi var mı?
Bilgi güvenilir olduğu kaynaklardan mı geliyor?
Diğer bir kaynakta tanımlanabilmesi için kaynaklar açık olarak
listelenmiş mi?
Bilgilerde gramer, heceleme ve diğer yazım hataları var mı?
İçerik herhangi bir ön yargı unsuru içeriyor mu?
Sponsor organizasyon ya da şirketin amaç ya da hedefini
açıklayan bir sayfaya link var mı?
Sayfa üzerinde bir reklam varsa, bilgi içeriğinden açık olarak
ayrılmış mı?

Geçerlilik

Sayfada, sayfanın ne zaman yazıldığını, web’e ne zaman
konulduğunu ve sayfanın en son ne zaman ziyaret edildiğini
gösteren tarihler var mı?

Kapsam

Başlıklar açık olarak sunulan başlıklarla ve bunları
temellendirmek için yeterli destekle başarıyla ele alınmış mı?
Çalışma diğer kaynakları güncelliyor mu, okuduğunuz diğer
materyalleri temellendiriyor mu ya da yeni bilgiler getiriyor mu?
Hedef kitle tespit edilmiş mi ve ihtiyaçlarınız için uygun mu?

Görünüm

Site iyi organize edilmiş gibi görünüyor mu?
Linkler çalışıyor mu?
Site bakımlı görünüyor mu?

Linkleri kısaltmak için özellikle de yazmak için çok uzun olduğunda kısaltılmış URL
oluşturabilirsiniz: goo.gl’da Google URL kısaltıcıyı kullandık. QR Kodu için, bir QR kodu
oluşturacaksanız, bir QR oluşturucuya ihtiyaç duyarsınız. Açık kaynak arayın ve sona ermeyen
QR kodlarını kontrol edin.
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NETNET: farz edin ki siz...
Hedef ve amaçlarınıza odaklandıktan ve hedef kişilerinizin profilini çizdikten sonra, NETNET
kitinin özelleştirmesi üzerinde çalışmaya hazır olacaksınız. Burada bunu yapmak için iki örnek
bulabilirsiniz.
Farz edin ki siz İsveç’te genç çalışanlar için yeni stratejilere odaklanmış kısa süreli gönüllü bir
kampın liderisiniz.
Kamp, tüm Avrupa’dan gelen genç çalışanlar içindir.
Ana hedefiniz, bir iş bulacaklarında, bir iş için başvuru yapmada, iş piyasasının talep ettiği
nitelik ve yetkinlikler
hakkında AB’nin onlara verdiği fırsatlar hakkında genç insanlara bilgi vermek için NETNET
kitini kullanmaktır. .
Farz edin ki siz, bu spesifik başlık üzerinde yeni bir NETNET kiti tasarlayacak ve
uygulayacaksınız. Katılımcılar arasında etkileşimi teşvik edecek ve onları yeni araçlardan
oluşan bir kitin oluşturulmasına dahil edeceksiniz.
Yeni sorular uygulamanız gerekeceğinden yeni bir tanıtım videosu faydalı olabilir. Diğer
aletleri de kullanabilirsiniz: talimat kılavuzu, oyun tablası, puanlar ve puanlama kartları.
İlk olarak, teklifinizi katılımcılarla paylaşın ve onlara ekibinizdeki aşağıda listelenen soruları
sorun; geri bildirimleri alın ve çalışmaya başlayın.
• Genç çalışanlar için stratejiler tasarlamak için neden bu oyunu kullanıyoruz? Olası cevaplar:
Çünkü oyuncuların eğlenceli bir şekilde öğrenmesine imkan veriyor
Çünkü oyun, takım çalışması, kişisel iletişim, öğrenmeyi öğrenme gibi enine yetkinliği
güçlendirmek için bir araç.
• Bize ne sağlayacak? Olası cevaplar:
Katılımcıları oyun faaliyetiyle öğrenmeye aktif olarak dahil etmemize imkan verir.
• İhtiyaç duyduğumuz olası kaynaklar? Olası cevaplar:
Yeni sorulardan oluşan bir kit tasarlamak ve uygulamak için zamana ihtiyaç duyuyoruz.
İnternet üzerindeki bilgi kaynakları ve derinliğe ulaşmak için yetkinliklere ihtiyaç duyarız.
Spesifik beceriler ve yetkinliklere ihtiyaç duyarız.
Örneğin kısa bir tanıtım videosu yapma becerileri gibi yeni becerilere ihtiyaç duyarız.

Soru örnekleri
Ana hedefinize ve hedef profilinize göre, EURES hakkında bazı sorular nasıl CV
hazırlanacağı üzerinde bazı sorular ve iş piyasasının talep ettiği beceri ve yetkinlikler
hakkında bazı sorular hazırlayabilirsiniz
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Bir işe başvurmak için bir Özgeçmiş (CV) vermeniz gerekir ancak bu nasıl
bir CV’dir?
1. Yaşamınızın hikayesi
2. Kariyer ve niteliklerinizin kısa bir bilgisi
3. Motivasyonunuzun açıklaması
Kelime sıklıkla vitae ile birlikte görülür; bir curriculumvitae (özgeçmiş)
(“bir kişininin hayatının” Latincesi) “bir pozisyon için başvuran
tarafından hazırlanan onun kariyer ve niteliklerinin kısa bir bilgisidir”
diğer bir deyişle bir özgeçmiştir. Özgeçmiş CV olarak kısaltılmıştır ve
İngilizcede çoğulu da curriculavitae ‘dir.
(Kaynak Merriam-webster.com).
Gelecekteki oyuncuları “özel deneyime” dahil etmek için, cevabı size
önerdiğimiz gibi videolara linkle bağlayabilirsiniz. Bakın ve keyif alın.
EURES...
1. Avrupa istihdam Hizmetleri’dir
2. EuropeanResearchandExpertiseSociety (Avrupa Araştırma ve Uzmanlık
Cemiyeti)
3. Avrupa Birliğinin iş aramak için önümüzdeki yıl başlatacağı servistir.
EURES (Avrupa istihdam Hizmetleri) Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri
içindeki çalışanların serbest dolaşımını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
Networktaki ortaklar kamu istihdam hizmetleri, sendikalar ve işveren
örgütlerini içerir. Ortaklık Avrupa komisyonu tarafından koordine
edilmektedir.
Hedef profilinize göre onları EURES Facebook sayfasını ziyaret etmeye
davet edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/EURESjobs/

Özelleştirme

Kilit yetkinlikler hangileridir?
1. İnsanların kişisel tatmini bulmalarına yardım eden ve daha sonra yaşam
içinde iş bulmalarına ve toplumda yer edinmelerine yardım eden bilgi,
beceri ve eğilimlerin bir karmasıdır.
2. Öğrenmeyi öğrenmek, sosyal ve medeni sorumluluk, inisiyatif ve
müteşebbislik duygusu, külütürel farkındalık ve kreativite.
3.Bir kimsenin ana dilinde iletişimi, yabancı diller, dijital beceriler,
edebiyat, matematik ve fende temel beceriler
Doğru cevap ilk şıktır. Başlığı derinleştirmek için oyuncularla yaşam
boyu öğrenim kilit yetkinlikleri hakkında Tavsiye No 2006/962/EC’yi
araştırabilirsiniz. Dokümanı basabilir ve kahve arasında tüm
oyuncularla birlikte okuyabilirsiniz.
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NETNET: farz edin ki siz...
Farz edin ki siz, erken okuldan ayrılma riski olan küçüklerle çalışan bir gençlik görevlisisiniz.
Farz edin ki, oyunla katılımcılar arasında sosyal etkileşimi teşvik edeceksiniz. Oyunu
olduğunu gibi oynayabilir, daha sonra hedefiniz için en uygun soruları seçebilir ya da
örneğin tiyatro gibi farklı bir başlık seçebilirsiniz.
Bu durumda, daha önce listelediğiniz soruları cevaplamaya çalışabilirsiniz:
Faaliyetimde neden bu oyunu kullanıyorum?_
Bana ne sağlayacak?
Hangi kaynaklara ihtiyaç duyarım?
Hedef başarımı nasıl ölçebilirim?
Sonuçlar ne olacak?
Soru örneklerini belirledikten sonra
Hedef profilinize göre, tiyatro ile ilgili batıl inançlar, eski tiyatro hakkında bazı sorular ve
çağdaş tiyatro formları hakkında bazı sorular hazırlayabilirsiniz
Olası sorulardan bazı örnekler.
a. Sahnede ayna olması kötü şans getirir
1. Doğru
2. Yanlış
Cevap doğrudur:çoğu insan aynaların ruhun yansıması olduğuna ve aynanın kırılmasının
sadece kıran için değil tiyatro için de yedi yıl kötü şans anlamına geldiğine inanılır. Anca,
sahnede ayna olması ışığın seyircilere ya da aydınlatılması istenmeyen başka yerlere yansıması,
teknik sorunlara da neden olabilir. Ayrıca, gösterişçi aktörlerin dikkatinin dağılmasına da
neden olabilir. Ayna batıl inancına başarılı müzik Koro Hattı ve önemli ayna sahnesiyle
meydan okunmuştur.
b. William Shakespeare'in komedisinin başlığını mimiklerinizle anlatınız:
Bir Yaz Gecesi Rüyası
Bu Shakespeare komedisi hakkında daha fazla şey öğrenmek için ekibinizi film seyretmeye ya
da komedinin belli kısımlarını okumaya ya da bunun gibi bir videoyu youtube üzerinde
izleyebilirsiniz.
c. Çağdaş performans sanatları için yapılan en eski İtalyan festivali hangisidir?
1. Santarcangelo festival,
2. Shaw festival,
3. Sibiu uluslararası tiyatro festivali
Santarcangelodei Teatri İtalya’da çağdaş performans sanatları için yapılan en eski ve Avrupa’da
tiyatro ve dans üzerinde en önemlilerinden biri olanİtalyan festivalini organize etmektedir.
Websitesini ziyaret ediniz.
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