EK-1: KiGeP PROJESİ KISA TANITIM
Kişisel Gelişim Platformu kısa adıyla KİGeP Türkiye’mizin bugün geldiği noktada kritik
bir önem taşıyor.
Gerek okul kurumu, gerekse onun dışındaki yaşam çevreleri, çocuk ve gençlerimizin doğuştan sahip
oldukları bazı yeteneklerinin donmasına sebep oluyor. Bu doğal yeteneklerin başında da “öğrenme”
gelmektedir. Öyle bir öğrenme ki, yaşamanın her saniyesindeki her durumdan -iyi ya da kötü- ders
almak ve bu yolla insanın ana programı olan yaşamı sürdürme programına sadık kalmak.
Çocuk ve gençlerimiz genelde:
• Çevrelerinin hangi uzaklıklara kadar uzandığını anlamaya çalışmak,
• O çevrelerin iş iklimlerini incelemek,
• O iklimlerin gerektirdiği bilgi-beceri-tutum-davranışların neler olduklarını incelemek,
• Onları kazanmaları gerektiğini idrak etmek,
• Arzuları ile gerçeklerin her zaman bağdaşmayabileceğini anlamak
gibi yükümlülüklerini üstlenmek yerine, sadece istemekte ve de şikâyet etmektedirler. Buna “öğrenilmiş
çaresizlik” de denilebilir. KiGeP gençlerin çevrelerine bir sanal duvar gibi örülmüş bulunan bu
çaresizliği yıkarak, yaradılışlarının onlara vermiş olduğu doğal yeteneklerin harekete geçmesine imkân
yaratacak bir projedir.
KİGEP’in amacı “Öğrenme” yoluyla her genci, kendi yolunu çizebilen, geleceğini kurabilen,
nitelikli ve başarılı birer birey olarak hayata kazandırmaktır.
Proje her gencin kendini tanıyan, doğru sorular sormayı becerebilen, kendine hedefler koyarak bilgi ve
becerilerini bu hedefler doğrultusunda nasıl geliştirebileceğini araştıran, sorunlarını çözebilen, kendine güvenli
birer birey olmasını hedeflemektedir.
Bu hedefin önünde gençlerimizin çevrelerini sarmış olan sanal gibi görünen, aslında gençlerin zihinsel
Silinmiş: sorunlarının
zincirlerinin oluşturduğu kişisel duvarlar bulunuyor. Bu duvarları yıkmanın yolu ise Öğrenmeyi Öğrenmek’ten
geçiyor. KiGeP’te öğrenmeyi öğrenen gençler kişisel duvarlarını yıkarak “Yaşam Alanlarını genişletecek” ve
başarılı bireyler olarak toplumca ilerlememizde aktif rol oynayacaklardır.
KiGeP NASIL İŞLİYOR?
KiGeP projesinin uygulanması için tahsis edilen bir mekanda Öğrenme Ortamı
oluşturulur. Bu mekanda kullanılmak üzere her türlü teknolojik ve eğitsel donanım (bilgisayar,
telefon, faks, fotokopi, internet erişimi vs.), mobilya (masa, sandalye, kitaplık vs.) öğrenme araçları
(kitap, kaset, CD, adres, bilgi kaynakları vs.), iletişim platformu, danışabilecekleri gönüllü mentorlar,
kurumlarla yapılan anlaşmalar gibi ortam ve imkanlar sunulur. KiGeP’e katılan gençler, KiGeP
ofisinde her ay 15-20 kişilik yeni gruplar 3 ay süreyle çalışmalarını şu sırayla yaparlar.
1. Aşama - Yaşam Alanıyla ilgili farkındalık kazandırma oturumları
Program kişinin içinde bulunduğu yaşam alanı hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan
interaktif oturumlarla başlar.
2. Aşama – Yaşam Alanını genişletmek için Bireysel Öğrenme Planı hazırlama
Gençler farkındalık oturumları sonunda kendilerine kariyer geliştirme veya gelir yaratma (iş
bulma, kendi işini kurma, ek gelir, giderlerini azaltacak bir tasarruf projesi uygulamak)
konularında seçecekleri
hedeflerine erişebilmek için Yaşam Alanlarını genişletecek
alışkanlıklarını değiştirmeye-geliştirmeye yönelik bir plan yaparlar.
Bu Bireysel bir Öğrenme Planı’dır.
3.

Aşama- Hazırlanan plan'ın uygulanması
Bu süreçte gençler seçtikleri hedefe uygun olarak hazırladıkları planlarını gerçekleştirmek
için mentor desteği de alarak ilerlerler ve KiGeP'in sunduğu diğer imkanlardan yararlanırlar.
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Her KiGeP programı 3 ay sürer. Bu sürenin başlangıcında yapılan 2 tam gün süreli oturumlara katılım
hariç sürenin tamamı esnektir. Yani her genç kendi zamanını kendisi belirler.
Programın sonunda başarılı olanlara sertifika verilir. Arzu eden katılımcılar 3 aylık süreden sonra da
KiGeP’ten yararlanmaya devam edebilirler.
KiGeP’İN HEDEFİ NEDİR?
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın hedefi Ankara’dan sonra İzmir ve İstanbul’dan başlayarak
eğitimli gençleri KiGeP’ten yararlandırmak. Bu hedefe ulaşabilmek için üniversite olan illerde KiGeP
ofisleri açılmasına destek verecek sponsorlara ihtiyaç var.
BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI
1994 yılında toplumun sosyal, siyasal, kültürel ve etik anlamda çağdaş dünya normları doğrultusunda
gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak için kurulmuş bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Kurucuları ve üyeleri
arasında Dr. Cemil Çakmaklı, M. Tınaz Titiz, İshak Alaton, İnan Kıraç, Faruk Eczacıbaşı, Canan Pak, Ali
Yalman, Mümin Erkunt, Uğur Yüce, Dr. Oktay Duran, Faruk Ekinci, Ali Üstay, Hüsamettin Kavi, Atay
Ceyişakar gibi Türkiye’nin önde gelen isimleri yer almaktadır.
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın amacı “Bireylerin düşünme biçim ve kalitesini yükselterek, tasarım
gücünü ve Sorun Çözme Kabiliyeti’ni artırmaya yönelik projelerle toplumu daha kaliteli bir yaşam
seviyesine yükseltmektir. Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’ nın geliştirdiği ve uygulamakta olduğu
projelerden bazıları; Ezbersiz Eğitim, Gençler için Kişisel Gelişim Platformu (KİGeP), Yurttaşlık Eğitimi,
Bilim Çantası gibi öncü ve yenilikçi uygulamalardır.
İletişim Bilgileri:
BEYAZ NOKTA
 GELİŞİM VAKFI
Simon Bolivar Cad. No: 19/3, Çankaya 06550 ANKARA
Tel: 0(312)442 0760
Faks: 0(312) 442 0776
e-posta: bnv@beyaznokta.org.tr
http://www.beyaznokta.org.tr
http://www.kigep.org.tr
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