
MY ÖğrEv için İzmir belediye
başkanı ile görüşülerek, İzmir 
sorunlarına çözümler aranan
bir yer haline getirilmesi

ME ÖğrEv'in bir 
"model" haline getirilmesi
(programlı oturumlar yoluyla)

4–5'er kişilik 
Focus grup(lar)
oluşturulması

İzmir MY ÖğrEv'de
ve

Ank. ME ÖğrEv'de

Siyasi partilerde SÇM

Başlıca siyasi partilere 
birer SÇM oluşturulması 
için yazılı öneri

Belediyelerde SÇM

İst. anakent, Şişli, Ank. 
Çankaya belediyelerine, 
birer SÇM oluşturulması 
için yazılı öneri

Kronik sorun alanları için
kurulmuş vakıf ve dernekler
ile işbirliği (örn. sokak çocukları
derneği gibi)

1. Kendini adayabilecek 1 kişi bulunması,

2. Birkaç mod yetiştirme (özellikle, sokaktan 
kurtulmuş çocuklar arasından seçilmeli),

3. Dernek /vakıf yöneticilerine, öğrenmeye  dayalı 
SÇA (öğrenme ürünleri) tanıtımı,

4. 6 adımlı SÇ prosedürü eğitimi,

5. Dernek / vakıf + sokak çocuklarının, (4)'e göre 
bir yol haritası yapmalarının özendirilmesi,

6. Doğrudan müdahale etmeksizin sürecin 
gözetim altında tutulması ve gereken yerlerde 
küçük yardımlarda bulunulması.

İstanbul çevresinde

BF yoluyla üretilebilecek 
yeni destek yolları

Sponsor yönlendirme

Tüm yeni bilgi ve deneyimlerin
paylaşılması + internet iletişim 
listesine dahil edilmesi

Ank. ME ÖğrEv toplantılarının
bazılarının burada yapımı

Bazı oturumlarına moderatör 
desteği (TT, GY gibi)

BNGV gruplarıyla ilişkilendirme

moderatör yetiştirilmesine katkı

Ankara-Çamlıdere ÖMer gibi 
BNGV dışında oluşmuş yerleri 
özel olarak destekleyip bunun 
duyurulması 
(www.ogrenmemerkezi.org) 

Diğer kurum ÖMer'leri

VEYA
İş merkezinden güçlü bir talep 
doğana kadar  diğer girişimlere
öncelik ver.

BN üyeleri + BNGV iletişim listesi
arasında bir BF düzenleyerek 
şu soruyu sor:  PERPA esnafı, SÇM 
faaliyetlerine katılmaya nasıl
isteklendirilir?

Basında, SÇM ile ilgili
haber çıkar

PERPA yerine daha
kontrollu alternatif ara
(örn. Doğu Sanayi Sitesi)

Sertifika programı
olarak düzenle

PERSİAD ile tek tek
katılımcı belirle

Broşür hazırla
(hem bireysele hem 
kurumsala hitap et)

İlk uygulamadaki  hatalardan 
ders alınarak esnafa duyurunun, 
iletişim kurallarına uygun yapılması

izlenebilecek
yollarPERPA vb iş merkezlerinde 

6 adımlı prosedür yoluyla
(http://tinyurl.com/5oobfj 
4 nolu slide'a bkz) uygulama
yapılır

İş mrkz'de SÇM

Sorunlu yerlede SÇM

Tuzla tersaneleri gibi, çok 
kaza olan yerler (İSO 
vasıtasıyla girişimde 
bulun)

Büyük kuruluşlarda ÖMer'ler

yaygınlaştırma
yolları

gerçekleştirme yolu: Bu ZH'ndaki eylemlerin
 bir program halinde eksiksiz uygulanması

Öğrenme ürünleri'nin
işe yaradığının
gösterilmesiÖğrenme Ürünleri

(öğrenme yoluyla SÇA)
Kullanımı Nasıl Yaygınlaşır?

ÖğrEv'lerin nasıl 
yapılanması gerektiği (http://
tinyurl.com/6k65ev) 
adresindeki ZH'nda 
açıklanıyor.

Bu ZH'nda ise 
ÖğrEv'lerin temeli olan 
"öğrenme ürünleri"nin 
ülke geneline nasıl 
yaygınlaştırılacağı 
irdeleniyor. 

"Öğrenme Ürünleri" 
Kullanımı'nın Yaygınlaştırılması
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                  Kısaltmalar

ÖğrEv...............Öğrenme Evi
ÖMer ...............Öğrenme Merkezi
SÇM.................SÇ Merkezi
SÇ....................Sorun Çözme
SÇA.................SÇ Araçları
SÇK.................SÇ Kabiliyeti
ZH....................Zihin Haritası
BNGV...............Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı
mod .................Moderatör
mrkz.................Merkez
Ank...................Ankara
ME ÖğrEv .......Mümin Erkunt ÖğrEv
MY ÖğrEv .......Melahat yılmayan ÖğrEv
BF ...................Beyin Fırtınası
örn...................örneğin
bkz...................bakınız

Orta ve büyük ölçekli firmalarda 
oluşturulabilecek 
ÖMer'lerde, firmanın çeşitli 
sorunları için öğrenme ürünlerinin 
uygulanması ve bunun duyurulması


