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BEYAZ BÜLTEN

"SOT" PROJEMİZİN WEB SAYFASI AÇILDI
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı olarak Right Question Institute tarafından geliştirilen "The Question
Formulation Technique- Soru Oluşturma Tekniği"ni Türkçeleştirerek bir yıldır ülkemizdeki
öğretmenlerle buluşturuluyoruz.
Haziran ve Temmuz ayında yaptığımız atölye çalışmalarında yine yeni öğretmenlerimizle tanışmanın
onurunu yaşarken, diğer taraftan web sitemizin alt yapı çalışmalarını tamamlayıp hizmete sunduk.
www.soruolusturmateknigi.com sitemizde ;
-Eğitimlerimizle ilgili güncel bilgilere ve bir sunum veya çalışma yaparken ihtiyacınız olacak tüm
materyallere erişebilirsiniz.
Vakfımız tarafından öğretmenlere ücretsiz olarak verilecek bu eğitimlere katılmak ve bilgi almak için
Formumumuzu doldurabilir
bilgi@soruolusturmateknigi.com adresine mail atabilir ,
ya da 05303140904 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Sound Predict®

Adil Yaşam Web Sayfamız Açıldı
www.adilyasam.net
İnsan dışındaki tüm canlı ve cansızlar birbirinin haklarını gözeten bir dayanışmayla milyonlarca
yılda bugünlere gelebildi. Bu sessiz dayanışmaya uymayan insan ise, giderek daha büyük bedeller
ödemeye başladı. Pandemi, orman yangınları, seller, göçler ilk haberciler. Gelin birlikte “bütün’ün
haklarını” gözetme yolunda, alışkanlıklarımızı değiştirerek bu dayanışmaya katılalım!
İlk adım, kendimizi, çevremizi ve yönetimleri bu amaç doğrultusunda değişmeye özendirecek bir ağ
oluşumu.

Adil Yaşam, bencillikten dayanışmaya değişimin parolası olsun.

Katkılarınız Bekleniyor...
Adil Yaşam konusunda bizlerle işbirliği yapacağını düşündüğünüz kişi, kurum ve kuruluşlarla
iletişim kurmamızda desteğinizi bekliyoruz. Bize bu konuda lütfen bilgi@beyaznokta.org.tr
adresinden ulaşın.

(Lütfen Görsele Tıklayınız.)

Sayın Öğünç Ersöz’ ün çizimiyle…

Karbon Ayak İzinizi biliyor musunuz?
“Adil”, gerçek yaşamda ne anlama geliyor?
Düşünceleri Hayata Geçirme Araçları (HGA)
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ETİMOLOJİNİN ETİMOLOJİSİ
ETİYOLOJİ
DEKOLTE – TESETTÜR – MÜSTEHCEN – ...
DİL ÖĞRETİMİNDE ETİMOLOJİ BİLGİSİNİN
YARARLARI
SÜRTÜK
TUTUM
TANRI VE ADALET/ İLAHİ ADALET / TANRI
SEVGİSİ / TANRININ İNSAN SEVGİSİ

KAVRAMLAR
KISALTMALAR
KURALDIŞI SÖZCÜKLER
DERİN EKOLOJİ (DEEP ECOLOGY)

Temmuz ayında www.KavramMutfagi.com sitemizde yayımlanan
kavram ve makalelere ulaşmak için lütfen başlıklara tıklayınız.
Yeni eklenen yazıların mail adresinize düzenli olarak gelmesini
istiyorsanız lütfen
Abone Olun
KAVRAM

MUTFAĞI'NA
ABONE OLUN

Sound Predict®

BN web siteleri
www.BeyazNokta.org.tr
www.BirlesikAkilAgi.com
www.KavramMutfagi.com
www.SosyalTohumlama.com
www.SoundPredict.com
www.AdilYasam.net
www.SoruOlusturmaTeknigi.com

Sosyal Medya Hesaplarımız:

BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV)
Bireylerin ve kurumların -kısaca toplumun- Sorun Çözme
Kabiliyeti’nin artırılmasını misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir.
Örgütlenmemiz, BN Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç
gözetimini sağlayan BNGV’dan oluşmaktadır.
Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için
kurtarıcı beklemeyen bir toplum.
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir
projeler üretip uygulamak.

Nasıl Katılabilirim?

Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya
saygı’dır.

Üye olarak, gönüllü olarak! Bu ülkenin aydını olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz.
Lütfen http://www.beyaznokta.org.tr/gonullu_formu adresindeki formu doldurup gönderiniz.
Yayınlarımızı alarak! Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınları temin edebilirsiniz.
Reklam vererek! BN ve Beyaz Bülten’e reklam vermek için bilgi@beyaznokta.org.tr adresine
yazarak bize ulaşın.
Bağışçımız olarak! Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz:
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralarimiz
Destekçimiz olarak! Beyaz Nokta®ya yardımcı olabileceğiniz diğer seçenekler için:
http://www.beyaznokta.org.tr/destek sayfasını inceleyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:74/A Torun Center, Kat:B-1, Garden Ofis No: 171 (E:98)
34394
Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul
Tel: (0212) 803 83 97
GSM: (0530) 314 09 04
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr
Web: http://www.beyaznokta.org.tr

