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Yönetici Özeti

Executive Summary

Yuva Derneği İnsani Gelişim Programı altında yer alan eğitim programları, 2013
yılında uygulanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren Yuva Derneği, eğitim programlarını Genel Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Programı ve Mesleki Formasyon
Geliştirme Eğitim Programı başlıkları altında yürütmektedir.

Training programs under the Yuva Association Humanitarian Development Program
began to be implemented in 2013. As of this date, Yuva Association has been conducting its education programs under the titles General Education Program, Vocational
Education Program and Vocational Formation Development Training Program. Education programs of Yuva Association aim to support the lifelong learning processes of adults, youth and children, reinforce language learning skills for the adults to
maintain their social lives, increase employment opportunities through education,
improve life skills of children and youth, increase their schooling and support their
school processes.

Yuva Derneği eğitim programları, yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların yaşam boyu
öğrenme süreçlerini desteklemeyi, sosyal yaşamlarını sürdürecek dil öğrenme becerilerini güçlendirmeyi, eğitim yoluyla istihdam olanaklarını artırmayı, çocukların
ve gençlerin yaşam becerilerini geliştirmeyi, okullaşmalarını artırmayı ve okul süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir.
Bütüncül ve kapsayıcı olan eğitim yaklaşımı, katılımcıların sosyal hayatlarını, okul
ve iş hayatlarını desteklemeyi hedefleyen örtük öğrenmelerle donatılır. Bu anlamda içerici öğrenme imkânları sunar. Katılımcı gruplar belirlenirken uyum dostu ve
cinsiyet dostu kota gibi uygulamalarla eğitime eşit katılım sağlanır. Böylece kapsayıcı eğitime uygulamada işlevsellik kazandırılır.
Eğitim programlarının uygulandığı öğrenme ortamları, yaygın öğrenmeyi destekleyici alanlardır. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin sunulan imkânlarla kendilerine yetebilen bireyler olabileceğine inanarak, katılımcıların yaratıcılıklarını
kullanabilecekleri, kendilerini öğrenme sürecinin parçası hissedebilecekleri, barış
geliştirici, çoğulcu ve güvenli eğitim mekânları yaratılır. Eğitmen ve katılımcılar
arasında kültürlerarası bir diyaloğun oluşmasına zemin hazırlanır ve iletişim güçlendirilir.
Bu kitapçıkta yer alan eğitimler, Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki
Suriyelilere yönelik olarak geliştirilen ve uygulanan programlardır. Yuva Derneği,
farklı il ve ilçelerde, öğrenme ihtiyacına göre belirlenmiş düzeylerde uyguladığı
eğitim programlarından kazandığı deneyim ile yetişkinlere, gençlere ve çocuklara
hizmet sunmaya devam etmektedir.

Contents of education which is entitled as Sensitive to Needs Education Support Programs are prepared considering the requests, needs, motivation, age and learning
processes of the participants and is prepared again according to assessment and
evaluation technics made at the end of the education process. Moreover, programs
are structured observing the differentiation depending on the participant groups and
the dynamics in the regions.
Holistic and inclusive education approach is equipped with latent learning aiming to
support the participants’ social, school and business lives. In this sense, it offers holistic learning opportunities. Equal participation in education is ensured with implementations such as cohesion friendly and gender-friendly quotas when participatory
groups are identified. Thus, functionality is provided to inclusive education practice.
The learning environment where the education programs are implemented are supportive for non-formal learning. Peace-enhancing, pluralistic, and secure places of
education are created where children, youth and adults can feel that they are part
of the learning process while using their creativity, with the belief that people can
become self-sufficient individuals by providing lifelong learning opportunities. The
ground is prepared for creation of an intercultural dialogue between instructor and
the participants and communication is made strengthen.
The education programs included in this booklet are developed and implemented
for Turkish citizens, immigrants and Syrians under temporary protection. Yuva Association continues to provide services to adults, youth and children with experience
gained from the education programs that are implemented at levels determined according to learning needs in different provinces and districts.
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Yuva Derneği Genel Eğitim Programı
Yuva Association General Training Program
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Yuva Derneği Genel Eğitim Programı

Yuva Assocıatıon General Traınıng Program

Yuva Derneği Genel Eğitim Programı, eğitim süreçlerine devamı desteklemeyi hedefleyen Sınava Hazırlık Programından, gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen Dil Programlarından ve okullaşmayı, okuldaki eğitimleri desteklemeyi hedefleyen Destek Eğitim Programlarından oluşur. Programlar, katılımcıların taleplerine
göre açılır.

Yuva Association General Education Program consists of the Exam Preparation Program which aims to support continuing education processes; the Language Programs
that aim to facilitate daily life and the Support Education Programs which aim to
support schooling and education in the school. Programs are opened according to
the participants’ requests.

www.yuva.org.tr
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GENEL EĞİTİM PROGRAMI

GENERAL TRAINING PROGRAM

Sınava Hazırlık Programı
Türkçe TÖMER 1. Düzey

Exam Preparation Program
Turkish TÖMER 1st Level

Sınava Hazırlık Programı
Türkçe TÖMER 2. Düzey

Exam Preparation Program
Turkish TÖMER 2nd Level

Sınava Hazırlık Programı
Türkçe TÖMER 3. Düzey

Exam Preparation Program
Turkish TÖMER 3rd Level

Sınava Hazırlık Programı
TOEFL

Exam Preparation Program
TOEFL

Sınava Hazırlık Programı
Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)

Exam Preparation Program
Foreign Students Exam (YÖS)

Arapça Okuryazarlık Eğitim Programı
(Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik)

Arabic Literacy Training Program
(For Syrians Under Temporary Protection)

Arapça Okuryazarlık Eğitim Programı
(Türk Vatandaşlarına Yönelik)

Arabic Literacy Training Program
(For Turkish Citizens)

Günlük Türkçe Geliştirme Programı 1. Düzey

Daily Turkish Improvement Program 1st Level

Günlük Türkçe Geliştirme Programı 2. Düzey

Daily Turkish Improvement Program 2nd Level

Günlük Türkçe Geliştirme Programı 3. Düzey

Daily Turkish Improvement Program 3rd Level

Günlük İngilizce Geliştirme Programı

Daily English Improvement Program

Dil Öğrenme Becerisi Kazandırma Eğitim Programı

Language Learning Skill Acquisition Training Program

Okula Merhaba Türkçe Eğitim Programı

Introduction to School Turkish Training Program

Okula Destek Matematik Eğitim Programı (Türkçe)

School Support Math Education Program (Turkish)

Okula Destek Türkçe Eğitim Programı (Türkçe)

School Support Turkish Education Program (Turkish)

Okula Destek Sosyal Bilgiler Eğitim Programı (Türkçe)

School Support Social Sciences Education Program (Turkish)

Okula Destek İngilizce Eğitim Programı (Türkçe)

School Support English Education Program (Turkish)

Okula Destek Fen Bilimleri Eğitim Programı (Türkçe)

School Support Life Sciences Education Program (Turkish)

Temel Bilgisayar Eğitim Programı (Yetişkinlere Yönelik)

Basic Computer Education Program (For Adults)

7
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Okula Merhaba Türkçe Eğitim Programı
(Türkçe)

Welcome to School Turkish Education Program
(Turkish)

Yereldeki Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların
Türkçe eğitimi ile okullaşmasını ve okula uyumlarını desteklemeyi amaçlar.

Aims for schooling of local Turkish citizen, immigrant and Syrian children under
temporary protection with Turkish education and for supporting their adaptation to
school.

Okula Destek Eğitim Programı

School Support Education Program

• Türkçe

• Turkish

• Matematik (Türkçe)

• Math (Turkish)

• Sosyal Bilgiler (Türkçe)

• Social Sciences (Turkish)

• Fen Bilimleri (Türkçe)

• Life Sciences (Turkish)

• İngilizce

• English

Okula devam eden yereldeki Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki
Suriyeli çocukların Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve İngilizce
derslerinde desteklenmesi ve çocukların okula uyum süreçlerini güçlendirerek
okul terkini önlemeyi hedefler.

www.yuva.org.tr
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It aims for supporting local Turkish citizen, immigrant and Syrian children under temporary protection who continue their school in their Turkish, Math, Social Sciences,
Life Sciences and English classes, reinforcing the school adaptation processes of children and preventing children from quitting school.

Yaptığımız etkinlikte içerik olarak birbirine yakın olan
gruplar ortak bir düşünce içerisinde birlikte eşleşme
konusunda ikna çalışmalarına başladı. Böylece grup
halinde hareket etmeyi ve birbirimize destek olmayı
öğrendik. Bana öğrettiği şey “Birbirini tanımayan
insanları nasıl ortak bir alanda buluşturabilirim?” ve
“Aralarındaki etkili iletişimi nasıl sağlayabilirim?”
gibi soruların yanıtlarını bulmamı sağlamasıdır.
Katılımcılarıma da kendi yaşadığım deneyimi
atölyelerimde aktarmaya çalışıyorum. Onlar da
öğrendikleri konularda birbirlerine destek oluyorlar ve
grupla birlikte hareket etme alanları genişliyor.
S. B., Dil Eğitmeni, Sultanbeyli, İstanbul

In our activity, groups that were close to each other in
terms of content tried to persuade each other to pair
together under a common thought. This way we learned
to act as a group and to support each other. I found the
answers to the questions “How can I bring together the
people who don’t know each other in a common area?”
and “How can I ensure effective communication between
them?” I try to transfer this experience to my attendants in
my workshops. They too support each other in the matters
they learn and their area of acting as a group expands.
S.B,, Language Trainer, Sultanbeyli, Istanbul

YUVA DERNEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Sınava Hazırlık Programı

Exam Preparation Program

• Türkçe TÖMER 1. Düzey

• Turkish TÖMER 1st Level

• Türkçe TÖMER 2. Düzey

• Turkish TÖMER 2nd Level

• Türkçe TÖMER 3. Düzey

• Turkish TÖMER 3rd Level

• Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS)

• Foreign Students Exam (YÖS)

• TOEFL

• TOEFL 		

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli genç ve yetişkinlerin
farklı nitelikteki dil sınavlarına hazırlıklarını desteklemeyi amaçlar. Ayrıca Türkçe
sınavına hazırlık programı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin meslek
edinme kurslarına katılımlarına imkân sağlar.

www.yuva.org.tr
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It aims for supporting the preparation of Turkish citizen, immigrant and Syrian youth and adults under temporary protection for different kinds of language
exams. Moreover, the Turkish exam preparation program allows immigrants and
Syrians under temporary protection to take part in vocational courses.

İlk film gösterimimizde kütüphaneye gelen
çocukların hemen hemen hepsi ilk defa
projeksiyonla film perdesinden film izlediler. Filmin
bitmesi ve perdeye dokunmak için sabırsızlıkla
bekliyorlardı. Film bitiminde kahramanlara
dokunabileceklerini umduklarından olsa gerek
hepsi koşarak perdenin arkasını araladılar. Fakat
arkaya geçtiklerinde ‘Aa burada bir şey yokmuş’
diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.
E.Ç., Uçan Kütüphane Aktivite Sorumlusu,
Uçan Kütüphane, İstanbul

Almost all the kids who came to the library during
our first movie display watched a movie from film
screen via projection for the first time. They were
impatient for the movie to end so they could touch
the screen. As soon as the movie ended, they ran to
check behind the screen, perhaps because they hoped
to touch the characters in the movie. However, as
checked the back of the screen, they were surprised
as they said “Oh, there is nothing here”.
E.Ç., Flying Library Activity Officer, Flying Library,
Istanbul

Dostluk temalı konuşmaları daha fazla yapıyorum.
Aktivitelerde bazen problemler yaşanıyor. Çocuklar
yan yana oturmak istemiyordu. Böyle bir grupla
çalışırken standart program uygulayamazdım.
Aktivitelerde grup halinde yapılan etkinlikler
planlıyorum. Çocuklar arasındaki gerilim azaldığı
için aktivitelerde verilen eğitim daha verimli oluyor.
Eğitimin amacına bu sayede daha kolay ulaşıyorum.

I do speeches with a friendship theme more.
Sometimes problems occurred in the activities. The
kids didn’t want to sit side by side. I couldn’t have run
the standard program while working with a group
like that. I plan group activities. The tension between
the kids dissipates and so the training offered in the
activities become more productive. This way I can
accomplish the purpose of the training easier.

S.A.,
Çocuk Dostu Alan Eğitmeni, Kırıkhan Saha Ofisi

S.A.,
Child Friendly Space Trainer, Kırıkhan Field Office
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Arapça ve Türkçe Okuryazarlık Eğitim Programı
• Geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik
• Türk vatandaşlarına yönelik

Arabic and Turkish Literacy Training Program
• For Syrians Under Temporary Protection
• For Turkish citizens

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkinlerin Arapça
ve Türkçe dillerinde okuryazar olmalarını hedefler. Program, Türk vatandaşlarının
Arapça öğrenmelerini ve Suriyelilerin de kendi kültürlerinden kopmadan Türkçe
öğrenerek sosyal uyum süreçlerini destekler.

Aims for Turkish citizen, immigrant and Syrian adults under temporary protection to
be literate in Arabic and Turkish languages. The program supports Turkish citizens
learning Arabic and supports the social cohesion of Syrians without getting detached
from their own culture.

Günlük Türkçe Geliştirme Programı

Daily Turkish Improvement Program

• 1. Düzey

• 1st Level

• 2. Düzey

• 2nd Level

• 3. Düzey

• 3rd Level

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve göçmenlerin bulundukları mekân ve öncelikli ihtiyaçlarından hareket edilerek tasarlanan Günlük Türkçe Geliştirme Programı, Suriyeliler ile toplumsal uyumun desteklenmesini ve dil pratiği ile mesleki
yaşama adım atılmasını kolaylaştırmayı amaçlar.

Designed based on the areas populated by Syrians and immigrants under temporary
protection and their primary needs, Daily Turkish Improvement Program aims for
supporting social inclusion with Syrians and to facilitate taking a step into vocational life with language practice.
13
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Günlük İngilizce Geliştirme Programı

Daily English Improvement Program

Günlük ihtiyaçları İngilizce dilinde ifade edebilecek, okul devamlılığını ve istidam
edilebilirliği de destekleyebilecek şekilde yerel halkın ve Suriyelilerin İngilizce konuşma, anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.

Aims for improving the English speaking, understanding and writing skills of local
people and Syrians in such way to express daily needs in English and support school
attendance and employment.

Dil Öğrenme Becerisi Kazandırma Eğitim Programı

Language Learning Skill Acquisition
Education Program

Türk vatandaşlarına yönelik Arapça dilini konuşma kulüpleri ile öğrenme ve acil insani kriz durumundaki Suriyelilere yönelik farklı düzey ve içeriklerde uygulanmıştır. Bu kapsamda anadili okul dilinden ve yaşam dilinden farklı çocuklar ve gençler
için de ihtiyaca duyarlı Türkçe tabanlı eğitim programları geliştirilmiştir.
Türkiye vatandaşları ve geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında eşitler arası bir
entegrasyon ve uyum süreci yaratılması için dil öğrenme becerilerinin geliştirilmesini amaçlar.

Implemented on different levels and contents for Syrians who are in an urgent humanitarian crisis and for learning through Arabic speaking clubs for Turkish citizens.
In this regard, Turkish based education programs that are sensitive to needs for children and youth whose mother language is different from that of the school or that of
living were developed.
Aims for improving language acquisition skills in order to create an equality based
integration and adaptation process between Turkish citizens and Syrians under temporary protection.

Temel Bilgisayar Eğitim Programı
(Yetişkinlere Yönelik)			

Basic Computer Education Program
(For Adults)			

Farklı yaş grupları ile oluşturulan öğrenme gruplarında bireylerin teknoloji alanındaki bilgilerini artırmayı ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Aims for increasing the knowledge of individuals on technology and improving their
skills in the learning groups created with different age groups.

www.yuva.org.tr
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Ben resim çizmeyi hiç beceremezken o kağıtlara
ne hissettiğimi resimle aktardım. Kişilere fırsat
sunulunca düşüncelerinin rengini ne kadar da güzel
yansıttığını öğretti o kağıtlar. Kapsayıcı eğitimin
daha sonra sunulacak bir boyut olmadığını, aslında
bu bölümde yaptığımız etkinliğin kapsayıcı eğitim
olduğunu fark ettim.

While I couldn’t draw at all, I reflected my feelings
on those papers by drawing. Those papers taught
me how people express the colours of their thoughts
beautifully if they are given the opportunity. I
realized that inclusive training was not a dimension
to be offered later and that in fact the activity we
make in this section is inclusive training.

K.D.,
Eğitim Saha Sorumlusu, Sultanbeyli, İstanbul

K.D.,
Education Field Officer, Sultanbeyli, Istanbul

O günkü etkinlik gönüllü gençlere yönelik
olduğu için çocuklar yalnızca gözlemci olarak
Uçan Kütüphane’nin bahçesinde bizleri
yakından izliyorlardı. Atılan Hiiiiiaaa!” ve
“Kiiiiiiaa!” çığlıkların çağrışımından ve etkinliği
ben uygulattığım için olsa gerek sevgili çocuk
arkadaşlarım, beni bu eğitimden sonra “Capon
abileri” olarak benimsemişler. Ben de bir sonraki
gidişimde ‘Capon abi! Hoşgeldin!’ dediklerinde
öğrendim. O günden sonra ben çocukların Capon
abisi! oldum.
O.Y., Eğitim Sorumlusu, Merkez Ofis

The activity for that day was for young volunteers
and so children were just watching us closely as
observers in the garden of Flying Library. Atılan
Hiiiiiaaa!” and “Kiiiiiiaa!” Perhaps because of the
association with the screams and as I ran the activity,
my dear child friends named me their “Brother
Capon” after this training. I learned that when I
went there next time as they said “Brother Capon!
Welcome!” After that day, I became the Brother
Capon! of kids.
O.Y., Education Officer, Center Office

Yuva Derneği Mesleki Eğitim Programı
Yuva Association Vocational Education Program
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Yuva Derneği Mesleki Eğitim Programı

Yuva Association Vocational Education Program

Yuva Derneği Mesleki Eğitim Programı, mesleki eğitimler ve beceri geliştirme atölyeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Yuva Association Vocational Education Program is divided into two as vocational education sessions and skill development workshops.

Yuva Derneği Mesleki Eğitim Programı’nın amacı, İnsani Gelişim Programı kapsamında, özellikle dezavantajlı Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki
Suriyeli yetişkinlere yönelik geçim kaynağı imkânları oluşturmak, yetişkinlerin
kendine yetebilir bireyler olmasını desteklemek ve bölgesel kalkınmaya destek
olmaktır.

The purpose of Yuva Association Vocational Education Program is to create sources of subsistence particularly for vulnerable Turkish citizen, immigrant and Syrian
adults under temporary protection under the Humanitarian Improvement Program,
support adults to be self-sufficient and support regional development.

Bu kapsamda Yuva Derneği Mesleki Eğitim Programı, bölgedeki açık istihdam alanlarını, hedef grubun taleplerini, karar vericiler ve işverenlerin görüşlerini gözeterek yarı vasıflı ve vasıflı işgücü potansiyeli yaratmak üzere hazırlanmış mesleki
eğitim içeriklerinden oluşmaktadır.
Yuva Derneği Beceri Geliştirme Atölyelerinin amacı, Mesleki Eğitim Programı kapsamında, özellikle Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların ruhsal iyilik hallerini desteklemek, gelir getirici faaliyetler yaparak yerel
işgücü piyasası ile ilişkilenmelerini sağlamaktır.

www.yuva.org.tr
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In this framework, Yuva Association Vocational Education Program comprises of vocational education contents prepared for creating semi-qualified and qualified workforce potential considering the available employment areas in the region, requests of
target groups and opinions of decision makers and employers.
The purpose of Yuva Association Skill Development Workshops is particularly to support the spiritual welfare of Turkish citizen, immigrant and Syrian women under temporary protection, organize income generating activities and connect them with the
local workforce under the Vocational Education Program.

YUVA ASSOCIATION EDUCATION PROGRAM INFORMING BOOKLET

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

VOCATIONAL EDUCATION PROGRAM

Tasarımla Güçlenme Atölyesi

Workshop for Reinforcing with Design

Dikiş/Nakış/Kurdele Eğitim Programı

Sewing/Embroidery/Ribbon Training Program

Biçki/Dikiş/El Sanatları Eğitim Programı

Cutting/Sewing/Handicrafts Training Program

Kuaförlük Eğitim Programı

Hairdressing Training Program

Berberlik Eğitim Programı

Haircutting Training Program

Pastacılık Eğitim Programı

Pastry Training Program

Yiyecek Servisi/Garsonluk Eğitim Programı

Food Service / Waiter Training Program

Ayakkabıcılık Eğitim Programı

Shoemaking Training Program

Grafik Tasarım Eğitim Programı

Graphic Design Training Program

Temel Örgü Teknikleri ve Tasarım Teknolojisi Eğitim Programı

Basic Weaving Techniques and Design Technology Training Program

Girişimcilik ve İşletme Yönetimi Eğitim Programı

Entrepreneurship and Business Management Training Program

Hasta Kayıt Kabul Görevlisi Eğitim Programı

Patient Register Admission Personnel Training Program

Fotoğrafçılık Eğitim Programı

Photography Training Program

Tesisat ve İklimlendirme Eğitim Programı

Installation and Air-Conditioning Training Program

Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Programı

Plant Cultivation Training Program

19
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Bazı eğitim programlarının amaçları aşağıdaki gibidir:

The purposes of certain education programs are as follows:

Ayakkabıcılık Eğitim Programı

Shoemaking Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin erkeklere ayakkabıcılık ve sayacılık teknolojisi uygulama ve üretme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill shoemaking and leathercraft technology application and production
skills in Turkish citizen, immigrant and Syrian adult men under temporary protection.

Tasarımla Güçlendirme Eğitim Programı

Training Program for Reinforcing with Design

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadın ve erkeklere giyim üretim tasarımı yapma ve üretme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill outfit production design and creation skills in Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women and men under temporary protection.

Berberlik Eğitim Programı

Haircutting Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin erkeklere saç
ve sakal kesimi, şekillendirme ve bakım yapma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill hair and beard trimming, shaping and maintaining skills in Turkish
citizen, immigrant and Syrian adult men under temporary protection.
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Meslek kursunun sonunda en iyi Türk
arkadaşlarımla onların mağazasında çalışmaya
başladım. Çalışma izni alamadığım için kendi kuaför
salonumu açamıyordum. Ancak çalışma iznimin
olup olmaması veya kendi mağazamı açmam önemli
değil. Mutluyum ve önemli olan da bu.
H., Katılımcı, 35 yaşında, Nizip Saha Ofisi

At the end of the vocational course, I started to work
with my Turkish best friends in their store. I couldn’t
open my own hair salon because it was not possible
for me to get a work permit. But it doesn’t matter
whether I have a work permit or open my own store,
it’s enough that I can say I am happy.
H., Participant, 35 years old, Nizip Field Office

Kapasite geliştirme eğitiminde, her alandan eğitmenler
kendi branşlarında örnek atölyeler organize etti. Ve
eğitime katılanlar bu atölyelere faydalanıcı olarak katıldı.
Ben küçükken annemin sürekli kullandığı dikiş makinası
vardı. Ben ne zaman makineyi kullanmak istesem, benim
makineye dokunmama izin vermezdi. Kadınlar dikiş
yapar erkekler değil şeklinde uyarıda bulunurdu. Benim
en çok etkilendiğim ve aklımda en çok kalan bölüm aslına
tam da dikiş atölyesinde gerçekleşti. Çocukluktan beri
bana yasak olan ve dokunmama asla izin verilmeyen bir
makinanın karşısına oturmuştum.

In the capacity development training, trainers from all
areas organized model workshops in their own branch.
Attendants of this training took part in these workshops
as beneficiaries. When I was a kid, there was a sewing
machine that my mum were always using. Whenever I
wanted to use the machine, she didn’t allow me to touch
it. She warned me that it’s women who sew, not men. The
section that stuck to my mind and influenced me actually
took place in the sewing workshop. I sat before a machine
that had been forbidden to me and that I’d never been
allowed to touch since childhood.

M.İ., Eğitim Sorumlusu, Kırıkhan Saha Ofisi

M.İ., Education Officer, Kırıkhan Field Office
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Biçki/Dikiş/El Sanatları Eğitim Programı

Cutting/Sewing/Handicrafts Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara eldeki malzemeleri kullanarak biçki-dikiş yapma ve el sanatları ürünleri üretme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill skills for tailoring-sewing and handicraft production using materials
at hand in Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women under temporary protection.

Dikiş/Nakış/Kurdele Eğitim Programı

Sewing/Embroidery/Ribbon Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara
dikiş, kaba ve ince nakış yapma, kurdele ile süs üretme becerisi kazandırmayı
amaçlar.

Aims to instill sewing, rough and fine embroidery, ribbon ornament creation skills
in Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women under temporary protection.

Kuaförlük Eğitim Programı

Hairdressing Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara saç
kesimi, şekillendirme ve bakım yapma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill hair trimming, shaping and maintaining skills in Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women under temporary protection.
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Pastacılık Eğitim Programı

Pastry Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara ve
erkeklere pasta yaparken kullanılan mutfak araç, gereç ve ekipmanlarını kullanma,
pastane ürünleri yapma ve servise hazır hale getirme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill skills for using the kitchen tools, devices and equipment used in
pastry, making pastry products and preparing them for service in Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women and men under temporary protection.

Grafik Tasarım Eğitim Programı

Graphic Design Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara ve
erkeklere bilgisayar programlarını kullanarak grafik tasarımı yapma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to empower Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women and men under temporary protection to make graphic design by using computer programs.

Temel Örgü Teknikleri ve Tasarım Teknolojisi
Eğitim Programı

Basic Weaving Techniques and Design Technology
Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara temel
örgü tekniklerini öğreterek tasarım yapma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to teach basic weaving techniques to Turkish citizen, immigrant and Syrian
adult women under temporary protection and empower them to make design.

www.yuva.org.tr

24

YUVA ASSOCIATION EDUCATION PROGRAM INFORMING BOOKLET

Fotoğrafçılık Eğitim Programı

Photography Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli genç yetişkin kadınlara
ve erkeklere temel iç mekân ve dış mekân fotoğraf çekimi yapma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Aims to instill basic indoor and outdoor photo-shooting skills in Turkish citizen,
immigrant and Syrian young adult women and men under temporary protection.

Girişimcilik ve İşletme
Yönetimi Eğitim Programı

Entrepreneurship and Business Management
Training Program

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli yetişkin kadınlara ve
erkeklere özgeçmiş hazırlama, iş ararken başvurulacak kurum ve kuruluşlara başvuru yapma becerisi kazandırmayı; işyerinde çalışma ve iş kurma bilgisi vermeyi
amaçlar.

Aims to empower Turkish citizen, immigrant and Syrian adult women and men under
temporary protection to prepare a CV and to apply to the organizations while looking
for a job and provide knowledge with regard to working in the workplace and founding a business.
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Yuva Derneği Mesleki Formasyon Geliştirme Programı
Yuva Association Vocational Formation Development Training Program
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Yuva Derneği Mesleki Formasyon
Geliştirme Programı

Yuva Association Vocational Formation Development
Training Program

Eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşların, kurumsal ve yönetsel kapasitesi ile
bu kuruluşlarda gönüllü ve profesyonel çalışanların kişisel ve eğitimsel yetkinliğini
artırarak gerçekleşir. Bu programın öncelikli amacı, eğitmenlerin ve yararlanıcıların mümkün olan programla iyi eğitim uygulamasına ulaşması ve programdan etki
elde etmelerine katkı sunmadır. Yuva Derneği kapasite geliştirmek için uyguladığı
programlarında standart ve özel yaklaşımları bir arada kullanarak aşağıdaki temel
faaliyetleri yürütür.

Increases the organizational and managerial capacity of organizations conducting
activities in the training area and the personal and educational capability of people
working in these organizations as volunteers or professionals. The primary purpose
of this program is to make contribution so that trainers and beneficiaries access the
education application with the best possible program and utilize the program effectively. Yuva Association conducts the following main activities using standard and
special approaches together in the programs that it applies for developing capacity.

www.yuva.org.tr
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MESLEKİ FORMASYON
GELİŞTİRME PROGRAMI

VOCATIONAL FORMATION DEVELOPMENT
TRAINING PROGRAM

Çocuk Eğitimi Yöntembilim Eğitmen Eğitimi

Pedagogy Methodology Trainer Training

Yetişkin Eğitimi Yöntembilim Eğitmen Eğitimi

Adult Education Methodology Trainer Training

Eğitim Oturumları Planlama ve İçerik Geliştirme Eğitmen Eğitimi

Training Sessions Planning and Content Development Trainer Training

Çokkültürlü Ortamda Yetişkin Eğitimi
Tasarlama Eğitmen Eğitimi

Trainer Training for Adult Education
Designing in a Multicultural Environment

Etkili İkinci Dil Öğretimi Eğitmen Eğitimi

Effective Second Language Teaching Trainer Training

Konu Temelli Atölye Planlama Eğitmen Eğitimi

Subject Based Atelier Planning Trainer Training

Bilgisayar Teknolojisi Okuryazarlığı Eğitmen Eğitimi

Computer Technology Literacy Trainer Training

Çokkültürlü Ortamda Birlikte Çalışma Dinamiği Geliştirme Eğitimi

Training for Developing Co-working Dynamics in Multicultural Environments

Şiddetsiz İletişim Eğitmen Eğitimi

Nonviolent Communication Trainer Training

Birlikte Yaşam Eğitmen Eğitimi

Living Together Trainer Training

Çocuk Hakları Okuryazarlığı Eğitmen Eğitimi

Child Rights Literacy Trainer Training
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Bu başlıklar altında örneklenen eğitim oturumları şunlardır:

Education sessions exemplified under these titles are as follows:

Eğitim Oturumları Planlama ve İçerik Geliştirme Eğitmen Eğitimi

Training Sessions Planning and Content Development
Trainer Training

Türk vatandaşı, göçmen ve geçici koruma altındaki Suriyeli eğitmenlerin tercümanlarla birlikte genel eğitim ve mesleki eğitim programlarına yönelik içerik geliştirme, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak eğitimleri izleme, eğitim
programları hazırlama ve uygulama becerisini artırmayı hedefler. Eğitimler, ihtiyaç
görüldüğü takdirde, genel eğitim ve mesleki eğitim eğitmenlerine/öğretmenlerine
yönelik olarak ayrı programlanır.

Aims to enhance the skills of developing content for general training and vocational
training programs together with translators, monitoring training sessions using assessment and evaluation methods, preparing and implementing training programs
for Turkish citizen and Syrian trainers under temporary protection. If deemed necessary, training sessions are assigned separate programs for general training and
vocational training trainers.

Çokkültürlü Ortamda Yetişkin Eğitimi
Tasarlama Eğitmen Eğitimi

Trainer Training for Adult Education Designing
in a Multicultural Environment

Farklı öğrenme geçmişinden olan topluluklar için etkili ve öğrenmeyi destekleyici
eğitim ortamını kurgulamak amacıyla geçici koruma altındaki Suriyeli, göçmen ve

Organized for Turkish citizen, Syrian and immigrant trainers under temporary protection in order to create an effective training environment that supports learning for
communities of different learning backgrounds.

Türk vatandaşı eğitmenlere yönelik olarak düzenlenir.

www.yuva.org.tr
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Gülümsedim ve aktiviteyi bir tanışma oyunu ile
başlattım. Bir tabağın içerisine bol miktarda iri
boncuk döktüm. Herkes istediği kadar alsın, deyip
katılımcılara tek tek uzattım. “Elinizdeki boncuk sayısı
kadar yanınızdaki arkadaşınıza kendinizle ilgili bir
özellik anlatacaksınız, kaç boncuğunuz var ise o kadar
özellik sıralayacaksınız.” dedim. Kapasite geliştirme
eğitimi benim için farkındalık yaratan bir eğitimdi. Ben
hoşgörülü olmayı, kriz durumlarında hızlıca çözüm
üretmeyi, farklı yaklaşımlar geliştirmeyi bu eğitimde
öğrendim.
A.Ş., El Sanatları Eğitmeni, Kırıkhan Saha Ofisi

I smiled and began the activity with a meeting game. I
placed a large number of beads in a dish. I gave them
to the attendants one by one and said “everyone take
however much they want”. “Now you’ll tell the person
next to you about as many of your characteristics
as the number of beads you have” I said. Capacity
development training raised my awareness. I learned to
be tolerant, produce quick solutions in events of crisis
and to develop different approaches.
A.Ş., Handcraft Trainer, Kırıkhan Field Office

Dahil ediciliği resimleme üzerine düşünürken aynı
zamanda merkezde kurmak istediğimiz eğitim
alanını da hayal etmemiz için önemli bir çalışma
oldu. Sonunda hepimizin hayalleri aynı ortamda
yan yana buluştu ve uyumlu olduklarını görmek
dernekle merkezi bir bütün olarak görmemi sağladı.
P.K., Merkez Koordinatörü, Ümraniye Çocuk ve
Gençlik Merkezi, İstanbul

This was a significant activity as we dreamed of the
training area we wanted to establish in the center
while thinking about picturing inclusiveness. In the
end our dreams met in the same environment and
seeing that they were in harmony with each other
allowed me to see the foundation and the center as a
whole.
P.K., Center Coordinator, Ümraniye Children’s and
Youth Center, Istanbul
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Etkili İkinci Dil Öğretimi Eğitmen Eğitimi
Anadili farklı olan öğrenicilere ikinci dil öğretimi üzerine ihtiyaç analizi ve deneyim
paylaşımı yaparak alternatif ve yenilikçi yöntemlerle desteklenen eğitimler verir.

Konu Temelli Atölye Planlama Eğitmen Eğitimi
Tematik aktiviteler yaratma yolu ile çocuk, genç ve yetişkin öğreniciler için öğrenmeyi daha aktif ve katılımcı merkezli kılmayı amaçlar.

Bilgisayar Teknolojisi Okuryazarlığı Eğitmen Eğitimi
Eğitmen ve kolaylaştırıcıların eğitim alanına ilişkin araçları takip edebilmesini ve
kullanabilmesini amaçlar.

Çokkültürlü Ortamda Birlikte Çalışma Dinamiği Geliştirme Eğitimi
Yuva Derneği çalışanlarının etkin ve birbirini anlayacak şekilde çalışma imkânlarını
güçlendirmeyi amaçlar. Temelinde barış eğitimi yaklaşımı vardır.

Effective Second Language Teaching Trainer
Training
Offers training supported by alternative and innovative methods sharing experiences and needs analysis on second language teaching for students with different mother languages.

Subject Based Atelier Planning Trainer Training
Aims for making learning more active and participation oriented for child and young
adult learners via creating thematic activities.

Computer Technology Literacy Trainer Training
Aims for trainers and facilitators to keep up with and be able to use tools related to
training.

Training for Developing Working Together Dynamics in
Multicultural Environments
Aims for empowering Yuva Association employees to work more effectively and understanding each other better. At its core, it engages a peace training approach.
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Şiddetsiz İletişim Eğitmen Eğitimi

Nonviolent Communication Trainer Training

Eğitmenlerin empatik eğitim ortamı ve iklimi oluşturmak amacıyla öğrenicileri gözetmelerine, anlamalarına ve birbirleri ile var olan iletişimlerini yapılandırmalarına dayanır. Her eğitmenin uygulanan tekniği öğrenici gruba kazandırma sorumluluğu bulunur.

It is based on observing learners, constructing their understandings and existing
communications with each other in order to create an emphatic education environment and climate. Each trainer has a responsibility to bring in the implemented technic to learner groups.
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