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ÇALI?MASI



G?R??

Bu el kitab?, ?talya'da Tortona 2019'da gerçekle?tirilen A +  
grup çal??ma e?itiminin sonucudur. E?itim, 10 farkl? ülkeden 

gelen gençlerin, genç çal??an olarak oldu?u Erasmus+  
program?n?n bir parças?.

E?itim iki farkl? oturumdan olu?uyordu. ?lk oturum 23 Ocak'tan 
1 ?ubat'a kadar sürdü. Toplam 20 kat?l?mc? vard?. ?lk k?s?mda 
kat?l?mc?lar gençlerin ekip çal??mas? becerilerini geli?tirmeleri 

için oturumlar yaratt? ve bu etkinlikleri kendi ülkelerinde 
gerçekle?tirdiler. Bu el kitab?nda, tüm bu etkinlikler ileride 

kullan?lmak üzere listelenmi?tir.
?kinci oturum 2 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar sürdü. Bu bölüm, 

etkinlikleri de?erlendirmekten ve di?er kat?l?mc?lar?n geri 
bildirimleriyle onlar? iyile?tirmekten ibaretti.

Kursun e?itmenleri Alex Jbeily ve Daniel Carter idi.



Faaliyetlere dahil olan çal??malar;

Akrobasi
Dans

Hokkabazl?k
Tiyatro

Pandomim
Ekip çal??mas? atölye

Mini olimpiyatlar?



E?itim kursunun ilk bölümünde kat?l?mc?lar nas?l bir aktivite 
yarataca??n?, nelere dikkat etmeyi ve lider olman?n yollar?n? incelediler.
E?itim sonunda kat?l?mc?lar?n kendi ülkelerinde liderlik edecek 
oturumlar için bir planlar? vard?.
E?itimin ikinci bölümünde kat?l?mc?lar yapt?klar? çal??malardan geçtiler 
ve de?erlendirme çal??tay?nda seanslar?n? iyile?tirme f?rsat? buldular. Bu 
el kitab?nda, yarat?lan tüm etkinlikler ve iyile?tirmeler gösterilmektedir.
De?erli okur bu etkinlikleri amaçlar?n?z için kullanmaktan çekinmeyin.

Grup ve grup 
çal??mas?nda farkl? roller 

(Kurtar?c?, ma?dur, 
?ikayetçi, yard?mc?, talep 

sahibi, kurucu).
 

De?erlendirme ?apka 
yöntemiyle yap?ld?.

Beyaz ?apka - Gerçekler
K?rm?z? ?apka - Duygular

Sar? ?apka - Faydalar?
Siyah ?apka - Riskler

Ye?il ?apka - Yarat?c?l?k
Mavi ?apka - Yönetme

Faaliyetler NAOMIE 
yöntemi kullan?larak 

planlanm?? ve 
olu?turulmu?tur.

N-?htiyaçlar?
A-Amaçlar?
O-Hedefler
M-Yöntemi

I-Uygulamalar?
E-De?erlendirme

GRUP ÇALI?MASI



 Antrenörler:  

Oturum hedefleri: Grup olu?turma, fiziksel aktivite, e?lence, çift çal??mas?, problem çözme, 

tak?m çal??mas?n?n önemini anlama, güven, sayg? 

Ot urum  aç?k lam as? (ad?m ad?m) 

Time: Etkinlik Aç?klamas?: 

20 dak ika Ener j i Ver ici ler : 

1. Zip Zap Zog - herkes yuvarlak yapar ve Zig Zag Zog oyununu oynan?r. 

2. Say? yakalama oyunu ? bir ki?i yakalayan ki?i olur, di?erleri ko?ucu olur. Yakalanan ko?ucu, 
yakalayanlar?n aras?na kat?l?r. Bir say? söylendi?inde, geri kalanlar geünede olmak için s?raya 
geçerler. 

3. Kale oyunu - iki ki?i bir kale olu?turur, bir ki?i de kalenin içinde prenses olur. 

?Kale?: kale yeni bir prenses bulur. ?Prenses?: Prenses yeni bir kale bulur. 

?Tornado?, her ?ey de?i?ir. 

 15dk Para?üt  oyunu  - herkes yuvarlak yapar ve herkes bir rol seçer verilen ?apkalardan. 

?apkan?n rolü (4 rol: ??birli?i yapanlar, uyuyanlar, kediler /  köpekler, birlikte çal??mayanlar). ?nsanlar 
üzerinde duran para?ütü çevirmeye çal???r. ?kinci bölüm: Rol yok, i? birli?i yapanlar. 

  40 dk  Akrobasi 

1. ?s?nma: Maymun a?ac? oyunu - Çiftler, bir baz (a?aç), bir maymun (arka arkaya olarak as?l?). 
Maymun a?ac?n etraf?nda dola?maya çal???r. Zor k?s?m, 1-2 deneme ba?armak için gerekli de?il. 

2. E?le?me (dörtlü gruplar) 

a. Yapra??n dört k?sm? üzerinde planlan?r 

i. dörtlü ? dörtlü 

ii. dörtlü - sörf 

iii. dörtlü - ayaklar 

iv. dizler - ayaklar 

v. E?er baz? gruplar di?erlerinden önce bitirirse: Dörtlü uçar - airplane 

b. Kalça üzerine yaslanarak ayakta kalma 

Dörtlü gruplar - dörtlü temel için destek olur. Baz destek üzerinde oturur. Uçucu di?erlerinin 
kalçalar? üzerinden t?rman?r. Bir destekçi. 

c. Be? ki?ilik piramit, 

d. Grup piramidi: Roller-üsler, üstler, destekçiler 

 Jimnast?k ve Akrobasi



 5 dk  Pizza (rahat lam a) oyunu  - çiftleri. Bir ki?i yüz üstü olarak yere uzan?r gider. Di?erleri 

taraf?ndan yönlendirilir. 

lider: ?Masaj?: sosu yay?n. ?Masaj Yeri? nin a?a?? bast?r?lmas?: So?an, meze, sosis, ananas. ?Parmak 
ucu masaj?? peynir ekleme. Ekstra hamle: Calzone olun (s?rtüstüne döndürülür) 

  

10 dk Bilgilendirme: 

  E?itimin amac?n? aç?klay?n: ??birli?i /  grup çal??mas?, yard?m ve ortaklar?n?za güvenmek, ileti?im 
kurmak, talimatlara odaklanmak. 

Anket için bir QR kodu al?n. Çocuklar?n sorulara telefondan cevap vermesine izin verin. Cevaplar? 
dersten sonra çevirece?iz. Cevaplar 3-5 ki?ilik gruplar halinde yap?labilir. Her grubun en az bir 
telefonu olmal?d?r. Wifi payla?abiliriz. 

Ot urum  için haz?r l?k lar : 

  Para?üt oyunu için rol kartlar?. Para?üt. Anket formunu ve QR kodunu geribildirim için haz?rlay?n. 

Yumu?ak dö?ekler. 

 Malzemelerin listesi: Dö?ekler. Para?üt. Rollerin kartlar?. 

 Oturumun De?erlendirilmesi (k?sa): 

Amac?n?z? söyleyin: ??birli?i /  grup çal??mas?, yard?m etmek ve güvenmek 

ortaklar, ileti?im, talimatlara odaklanmak. 

Duygular? sorun (güvenli, korkmu?, e?lenceli). Güzel olan, kötü olan. 

Bu arada anketleri haz?rlay?n ve bunlar?n arac?l???yla geri bildirim al?n.

De?er lendir i lm esi:



 

Ot urum  hedef ler i: 

- Birbirimizden ö?renme, 

- H?rsl? ve sab?rl? olmak 

-Dansla d??avurum  

OTURUM AÇIKLAMA (ad?m ad?m) 

Zaman: Etkinlik aç?klamas? 

10 dk 

Dans hakk?nda sunum ve konu?ma: Dans nedir? Dans ederken nas?l hissediyorsun? Dans hakk?nda 
ne dü?ünüyorsun? Mutlu de?ilken dans etmek mümkün müdür 

10 dk Enerji verici: Temel hareketler 

15 dakika 

Çember dans?: "YETENEKLER?N?Z? GÖSTER?N"; 

-Bir top yard?m?yla herkes dans edecek, geri kalanlar bunu takip edecek . Sonunda herkes dans 
ediyor olacak. 

10 dk Kör dans: Herkes kör rolüne geçer ve s?rayla farkl? müziklerle dans edecekler. Sonunda kendi 
d??a vurumlar?n? gerçekle?tirirler. 

40 dk. Bir koregrafi: Kolay bir koregrafi yapmaya çal??aca??z. 

15 dk De?erlendirme: Ne hissettiniz? Be?endiniz mi ? Kör dans? ile daite dns? aras?ndaki fark nedir? 
Di?er geri bildirimler? 

Oturum için haz?rl?k:Aynalar? ayarlay?n,yerleri temizleyin. 

Malzemelerin listesi: Göz ba??, ayna, hoparlör, su. 

De?er lendir i lm esi:

Dans



 

Hokkabazl?k  at ölyesi 

Oturum hedefleri: - Güçlendirilmi? grup çal??mas? 

- Grubun tak?m olarak çal??mas? 

- Herkesin anlayabilece?i hokkabazl?k fikri verilmesi 

- E?lence 

Oturum aç?klamas? (ad?m ad?m) 

E?itmenlerin Tan?t?m?, Erasmus Projesinden A + Grup Projesindeyiz hokkabazl?k çal??mas? 
yap?lmas?. 

Bir top, ki?iden ki?iye, s?rayla her ki?i dört ki?iye verilir ve birbirlerine kendileri hakk?nda ingilizce bir 
?eyler söyler.E?itmenler ba?lar. 

Benim ad?m ... 

? dan geliyorum  

En sevdi?im yemek ... 

Hobim .. 

Hokkabazl?k toplar? yapma 

Yakla??k dört ki?ilik gruplar. Pirinç ?i?esi, iki makas, ki?i ba??na üç balon, bant ile sar?l?r. 

E?itmenlerden biri topun nas?l yap?ld???n? aç?klar ve bir örnek top yapar. Di?erleri dola??p yard?m 
eder. 

30 dk Sandalye, masa ve bilya malzemelerinden mekan? temizlemek. 

 Enerji vericiler, toplar bir süre için ayr?l?r 

1. Ninja oyunu 

?nsanlar bir daire ?eklinde dururlar. Herkes bir ad?m geriye ç?kar ard?ndan herkes tek elini ortaya 
uzat?r. Bir ki?i di?er ki?inin eline dokunmaya çal???r tek hareketle. E?er dokunursa dokundu?u ki?i 
oyuna devam eder e?er dokunamazsa oldu?u yerde donar ve e?er iki el de hareket ederse 
oyundan elenir. 

2. Pistolero 

?nsanlar bir daire ?eklinde dururlar. E?itmenler 1-2-3 say?yor ve sonra herkes 

yap?lacak üç seçenek (el hareketleriyle): birini vurmak (elleriyle tabancalar) kendini savun (eller 
gö?sün üzerinden geçiyor) silah?n? yeniden doldur (tavana do?ru tabancalar)  Ve her üç at??tan 
sonra silah?n? yeniden doldurmal?s?n. Vuruldu?un zaman, oyundan çekil. 30 dakika Konsantre 
oyunlar 

Hokkazbal?k



Nam egam e: 

Bir daire içinde, bir top insandan insana at?l?r. Bir top atmadan önce 

ki?inin kendi att??? ve topu att??? ki?ilerin ad?n? söylemesi gerekir. 

için. ?lk turda bir top atma, topun bütün isimlerini söylemek zorundad?r. 

Daha önce do?ru s?rada at?lm??. 

Bir sonraki turda, att???n?z ki?inin sadece ad?n? ve 

öncekiyle ayn? rotaya gidiyor. Sonra ikinci top eklendi, sonra belki 

üçüncü. ?yi gidiyorsa, ki?iden ki?iye sa?a giden bir kulüp ekleriz. 

Sonra ba?ka bir kulüp sola gidecek. Sonra flowerstick bir yöne gitmek için gönderilir. 

her zaman bir ki?iyi atlamak. Sonra diabolo, kafa kafaya veya ile ta??nd? 

bacak. Bu bir süre devam eder ve ard?ndan e?itmenler tüm  

malzemeler. 

Fabr ika Oyunu:

Herkesin kendi topu var. Önlerinde elleri aç?k, toplar 

onlar?n sa? eli. Ayn? zamanda kat?l?mc?lar topu sola do?ru hareket ettirir. 

sonra sol taraf?ndaki ki?iye. Bu bir süre devam etti 

herkes onu al?r. Daha fazla h?z. Sonra sa?dan sola. Sonra topu atarak 

kendi ellerin aras?nda. Sonra eli yükselterek topu arkada?lara atmak 

Topa konsantre olmak için elini yakal?yor. Varyasyonlar ba?l? olarak yap?l?r. nas?l gidiyorlar. ?yiyse o 
zaman daha fazla, iyiyse o zaman daha az.

 

30 dk . Hokkabazl?k : 

?lk önce sadece bir top var ve top elden ele gidiyor 

Topun yumru?un üstünde oldu?unu ve di?er ki?inin yumru?unu üstüne koydu?unu söyler. 
?nsanlar 

Ellerini de?i?tir (yukar?dan a?a??ya, a?a??dan yukar?ya) ve top devam ediyor 

Dairenin etraf?nda. Daha fazla top eklendi. 

Sonraki top avucun arkas?nda ve dairenin etraf?nda dolanarak verilir. 

Top ba??n üstüne ve bir sonraki ki?iye do?ru, top olan ki?i üzerine konur 

ba??n? sallar ve yan?ndaki ki?i onu yakalar. 

Bir top hokkabazl?k 



Herkes kendi topunu al?yor: 

Ba?tan ba?layarak farkl? atma çe?itlerinden geçerek. 

- Elden ele  

- Top havadayken alk??lar 

- Ayn? el atmaktan daha çekici 

- Bir ki?inin önünde bir elden di?erine topu f?rlatmak, 

daha a?a??, ba??n üstünde, küçük mesafe, uzun mesafe .. 

- Topu kollar?n?n alt?na at?p, arkada?lar?n?n omzuna kol koyarak, forma sokmak 

bir daire. ?çeriden d??ar?ya ve d??ar?dan içeriye 

- Baca??n?n alt?na top atma (içeride, d??ar?da, basketbolda) 

- Arkan?za top atmak 

Hokkabazl?k çifti 

Üç - dört farkl? varyasyon, ne kadar zaman?m?z oldu?una ve 

insanlar ö?renir. 

- Birbirine bakan, iki top, ayn? el ayn? el 

- Birbiriyle yüzle?mek, iki top, bir eliyle çapraz atmak, önce bir, sonra 

di?er 

- Biri oturmu?, di?eri üç top. ?ki kademeli olu?um yapmak 

insanlar. Biri havaya f?rlat?p otururken, biri havadayken ve 

oturan ki?i için toplar? dü?ürüyor. 

 

 

15 dak De?erlendirme: 

  

Tekrar daire çiziyorum. Belki yere oturmak. 

Ses de?erlendirme oyunu. Herkes nas?l olduklar?na ba?l? olarak ses veriyor 

atölye sevdim. 

O zaman neden tüm etkinlikleri yapt???m?z? ve belki de tart??d???m?z? aç?kl?yoruz. 

yorumlar vb 

??lem: 

?nsanlar ayakta duran bir daire olu?tururlar, birbirlerine bakarlar (bir baca??na 

hava, kollar vb.) ve hepsi birlikte yay. Herkese aittir. 

oturum için haz?rl?klar: ?i?elerin kesilmesi 



Pirinç 

Topu getirmek 

malzeme, top getiren 

kulüpleri, flowerstick, 

Diabololu. 

Malzemelerin listesi: 150 balon 

10kg pirinç 

3 bant 

6 ?i?e 

11 makas 

27 ev yap?m? top 

2 kulüp 

1 diabolo 

1 çiçek çubuklar? 

  

Seans?n de?erlendirilmesi (k?sa): 

Tekrar daire çiziyorum. Ses de?erlendirme oyunu. Herkes bir ses verir  nas?l olduklar?na ba?l? 
olarak atölye sevdim. O zaman neden oldu?unu aç?kl?yoruz. Bütün aktiviteleri yapt?m ve belki 
tart??, sor yorumlar vb 

?yile?tirmeler:



Tiyatro

Oturum aç?klamas? (ad?m ad?m): 

Time: Etkinlik Aç?klamas?: 

20. Sunum ve Giri? 

Enerji Verici: Samuray 

- Samuraylar el ele tutusunlar ve bir tarafini kesmeye çal??t?lar. 

grubu; 

- Bir ki?inin ellerini havada (ba??n üstünde) bir araya getirmesini engeller; 

- Engelleyicinin yan?ndaki kat?l?mc?lar engelleyicinin karn?n? dola?t?r?r; 

- Bu noktada engelleyici grubun di?er taraf?na kesim gönderir. 

Say? oyunu 

- Grup birbirinden geçer ve numaralara ba??rmaya çal???r. 

ayn? anda konu?madan mümkün olan en yüksek say?; 

25?li Ya?ayan Resim  

- 1 ° Ad?m: Grup bir resim yapmak zorundad?r; 

- 2 ° Ad?m: Grup kendi yapt?klar? bir tabloyu oynamal?d?r. Tema 

A?k. 

- 3 ° Ad?m: Grup, kendileriyle yapt?klar? tabloyu oynamal?d?r. 

ko?ullar (yerde 10 bacak; havada 10 el ve 5 ki?i dokunamaz. 

kat). 

15?lik Tekne Oyunu 

- S?n?f? 5 ila 7 ki?ilik bir tekneye ay?r?n; 

- Teknedeki her bireyin özel bir rolü vard?r (hamile kad?n; papa; tekne mühendisi; 

Devlet Ba?kan?; kanser tedavisi olan doktor; yabanc?; ünlü artist); 

- Tekne batmaya ba?lar ve kurtaracak bir ki?i seçmek zorundad?r; 

- Gruplar veya botlarla tart??ma; 

- Daha e?lenceli hale getirmek için, teknelerin etrafta dola?mas?na ve arka plan? icat etmesine izin 
verebilirsiniz. 



10?un tüm aktivitelerin de?erlendirilmesi olarak bilgilendirilmesi 

- Ne oldu? 

- Tercihleri ??olan var m?? 

- Karar vermek kolay m?yd?? Nas?l karar verdin? (7 ?apka) 

- Nas?l hissettin? Seçiciler ve seçilenler nas?l? 

- Biri ana karar? de?i?tirir mi? 

- Do?ru bir cevap var m?? 

- Karar?n?z? gerçek hayata ba?lad?n?z m? yoksa sadece hayal ettiniz mi? 

- E?lendin mi? 

- Bu etkinlikleri be?endiniz mi? 

5?lik Elveda etkinli?i 

- E?inizin arkas?nda pizza yap?n; 

Yedekleme etkinli?i: fabrika makine 

- 1 ° Ad?m: Bir hareket ve bir ses ç?kartarak 5 ki?ilik bir gruba bölün. 

grup bir makine tasarlamal? (bulut makinesi; y?ld?z makinesi; gezegen makinesi; 

gözlük makinesi; di? makinesi; meyve suyu makinesi ezt.) 

- 2 ° Ad?m: Bir ses ve jest içeren s?n?f bir makineyi birlikte yapar; 

- 3 ° Ad?m: 2 numaral? ad?m? atlay?n, ancak s?n?f seçen mimar. 

?çin haz?rl?klar 

oturum: 

  

Arka grup hikayesi 

- Daha e?lenceli hale getirmek için, teknelerin etrafta dola?mas?na ve icat etmesine izin 
verebilirsiniz. 

arkaplan hikayesi (Tortonia Sava? Devleti heyeti delegasyonu) 

Birle?mi? Milletler bar?? aramak). 

Malzemelerin listesi: Sanat Kitab? (resmin resmi) 

  

De?erlendirilmesi 



 Pandom im
 

 

Oturum hedefleri: Tak?m çal??mas?n?n geli?imi, liderlik becerileri, sözsüz ileti?im, yarat?c?l?k ve 
yabanc? diller. Oturum aç?klamas?: 1)Enerji verici: Grubu ekip çal??mas? modunda ayarlamak için (a? 
kurma kollar?) 2) Ana faaliyet - pantomim: çocuklar 3 ile 3 gruba ayr?lacak farkl? roller - tercümanlar, 
aktörler ve tahminciler. Her grupta bir görev olacakt?r. hedefine ula?mak için en iyi stratejinin 
geli?tirilmesi gereken oyun. Amaç, 8 dakikada mümkün oldu?u kadar çok puan toplamak. Grubu 
tercümanlara AB ülkelerinin bayra??n? içeren bir kart ve o ülkenin dili. Tercümanlar kelimeyi 
?ngilizceye çevirmek zorundad?r. aktör grubuna geçir. Aktörler bu kelimeyi pantomim kullanarak 
gerçekle?tireceklerdir. Herhangi bir ses kullanarak Bir grup tahmincinin sözcü?ü tahmin etmesi 
gerekir. Tahminciler sadece üç deneme. Tahmin edilen her kelime bir nokta anlam?na gelir ve 
etkinlik 10 dakikal?k zamana ula??ld?. Daha sonra, gruplar pozisyonlar?n? de?i?tirecek bu yüzden 
herkes farkl? bir rol dener. 3) Bilgilendirme: E?itmenler çocuklar? ö?rendiklerini geli?tirmelerine 
yönlendirir faaliyette neler geli?tirilebilir vs. De?erlendirilmesi: 



Mini olim piyat
 

 

Enerji verici ?nsan Dü?üm, iç ve d?? mekanlarda sahne olmadan 
oynanabilen basit bir oyundur. Bu oyun hem problem çözme hem 
de tak?m çal??mas? becerilerini ö?retiyor. Çocuklar içeriye dönük 
kapal? bir dairede durur ve ellerini ve kollar?n? dairenin ortas?na 
yerle?tirir. Rastgele, çocuklar akranlar?n?n elini veya bile?ini tutarlar. 
Buradaki zorluk ?imdi çocuklar?n kendilerini çözmesidir. Bu oyun en 
iyi küçük ve orta boy gruplarla çal???r. Görevi daha zor hale getirmek 
için çocuklar?n konu?madan aktiviteyi tamamlamalar?n? sa?lay?n, 
tamamlamalar? çok kolay.  Ana aktivite ?Mini Olimpiyatlar? oyun, 
uzun atlama 100 metrelik ECT gibi olaylarla Olimpiyatlar?n daha 
küçük bir versiyonudur. Örne?in, oyunlar?n hepsi biraz de?i?ecek 
(örne?in 100m sprint yerine, 20m h?zl? bir yürüyü? olacak), tüm 
etkinliklerde yap?lanlar gibi ba?ka de?i?iklikler olacak. Etkinli?e ilk 
ba?lad???mda çocuklar? farkl? tak?mlarda böldüm. (tak?mlar?n say?s? 
kaç çocu?un oldu?una ba?l? olarak de?i?ecektir) her olay için 5 puan 
1 - 4 puan 2 ECT gibi puanlar?n eklenece?i ve olay?n kim kazand???n? 
görmenin sonu gibi bir puan sistemi olacakt?r. iyi bir sportmenlik ve 
insanlar? gerçekten tak?mlar?na te?vik eden tak?mlar için ekstra 
puanlar olacak. Her bir etkinli?e yaln?zca 1 tak?m üyesi kat?l?p, 
birden fazla etkinli?e kat?lmana izin verilmez, böylece tak?m?n her 
üyesi kat?l?r her biri bir etkinlik (ayr?laca??m ne olay? kendileri yapan 
kendi aralar?nda karar verirler), bunlar?n hepsi çocuklara sa?l?k 
rekabeti hakk?nda bilgi verir ve ekip üyelerinizin ne kadar te?vik ve 
destek vermenin etkinli?i daha iyi hale getirmelerine gerçekten 
yard?mc? olabilece?idir.  De?erlendirme

Grup de?erlendirmesi Küçük (3) grupta ilk de?erlendirme ve daha 
sonra büyük gruplarda de?erlendirme. Biraz yiyecek getirin ki 
e?itmenle daha rahat etsinler, çünkü bu de?erlendirme daha derin 



 TÜRK?YE

Cocuklarla iletisim kurman?n zor oldugu fark 
ed?ldi.Planlan?lan sürenin üzerine ç?k?ld?.Klasik 
e?itimin d???nda verilen e?itim daha cok ilgi 
çekti.

Çocuklarla yap?lan ilk deneyimdi.Birbirini 
tan?mayan insanlara oyun oynatmak 
zevkliydi.Ancak üzerine gidilerek daha farkl? 
etkinlikler yap?labilirdi.

Finlandiya

Hokkabazl?k toplar? etkinlik sonunda 
yap?ld?.Enerjiverici esnas?nda çocuklara oyun 
oynat?ld? ve enerjik bir ?ekilde ko?tular.Sadece bir 
grupla yap?ld? cünkü cocuklar konsantre 
olamad?lar.



 Slovakya

Eski çal??t??? otelde tiyatro çal??malar? 
yap?ld? Çocuk say?s? 10-20 
aras?ndayd?.Ya?lar? 6-12 
aral???ndayd?.Etkinlik kurallar?n?n 
de?i?tirilmesi gerek cünkü ya? 
aral???ndaki ki?ilere zor geliyordu.

 ?rlanda

Öncelikle iyi bir oyun oynad?k e?er bunu 
tekrar yaparsam daha farkl? bir oyun 
oynat?r?m.Çünkü konusu çocuklar için çok 
kompleksli ve kar??kt?. Daha çok 
organizasyon yapmay? tercih ederim. Grup 
çal??malar?nda üyeler iyi adapte olamad?lar. 
Tak?m üyelerine daha çok ?ey ö?retmeliyim.



 ?spanya

Herhangi bir ?ey de?i?tirmek istemiyor çünkü 
grup cok utangaçt?.Kanarya adalar?nda grup 
cal?smas? yap?ld?. Sosyal bir deney olarak.Palma 
ve Tenerifede çal??malar yap?ld?.12-26 ya? 
aral???ndaki ki?ilere aktiviteler yapt?k.Genelde 
genç insanlar içindi ama ço?unlukla çocuklar 
bulduk. Di?er etkinlikler için ba?ka çal??malar 
haz?rlad?k.Pozitif hikayeler cocuklar? birbine 
yak?nla?t?rmak için kulland?k.

 Belçika

15 kadar çocukla 8-20 ya? aras?nda ki ki?ilerle 
çal??t?k. Masan?n etraf?na çocuklar dizildi. Ya? 
aral?klar? küçük oldu?u için masan?n etraf?nda 
sadece 1 kere etkinlik yapt?lar.Etkinlik 
sonunda çocuklara neler ö?rendikleri soruldu.



 Estonya

Çocuklar ektiviteler için haz?r görünüyordu ve 
etkinlik esnas?nda çok enerjik ve 
aktiflerdi.Örne?in çok iyi ko?uyorlard? ve 
enerjileri çok yüksekti.

 ?talya

Grupla birlikte ?talyan dans? yap?ld?.Farkl? 
seviyelerdeki dansçl?larla de?i?tirmenin daha iyi 
bir fikir oldu?unu dü?ünüyorlard?. Çünkü baz? 
insanlar dans hakk?nda hiçbir ?ey bilmiyorlard?.



Farkl? ülkelerden temsilciler sayesinde kat?l?mc?lar grup liderli?ine çok 
çe?itli enerji ve farkl? kültürel yakla??mlar getirdiler. Kat?l?mc?lar 
aras?ndaki geni? çe?itlilikteki deneyim, herkesin grup yönetimi 
konusundaki becerilerini peki?tirdi.
Kültürel farkl?l?klar ve farkl? de?erler, faaliyetlerinizi farkl? bak?? aç?lar?yla 
de?erlendirmenize yard?mc? oldu.
Tak?m çal??mas? gibi konsept, farkl? ülkelerde farkl? ?ekillerde 
yorumlanabilir ve yaln?zca belirlenmi? olan amaç ve hedeflere 
ula?abilece?iniz farkl?l?klar? anlayarak ve dikkate alarak yorumlanabilir.
?yi liderlik becerileri kazanmak, kendini ba?ar?s?zl??a maruz b?rakmay? ve 
ondan ö?renebilmeyi gerektirir.
Hedef kitle ya da durum etkinli?e uymuyorsa basit faaliyet bile 
zorla?abilir. Bunun gibi küçük bir nüans deney ve tecrübe ile 
ö?renilebilir.
A +  grubu çal??ma e?itimi kursu kat?l?mc?lar? sayesinde, liderlik yolunda 
iyi bir ba?lang?ç yap?n.

 SON
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