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Hoşgeldiniz!



Öğrenme hedeflerim

Bu oturumdan elde etmek istediklerinizi 

öğrenme günlüğünüze kaydetmek için 2 

dakikanızı ayırın. 



Modül 4 içeriği:

Öğreneceklerimiz:

• Çok kültürlü gruplarla çalışma 
bağlamında esnek olmak

• Davranış, görgü kuralları, dil ve beden 
dilini ayarlama

• Öz değerlendirme – çevrimiçi Araç ve 
sonuçlarının nasıl izleneceği

Sonunda yapabilecekleriniz:

✔ Öz değerlendirme sonuçlarınızı yansıtın

✔ Öz değerlendirme testi sonuçlarınızı 
ileriye dönük olarak kullanın 

✔ "Ayarlamak" için kendi ihtiyaçlarınız 
hakkında daha iyi farkındalığa sahip olun

✔Sizinle ilgili alanlarda "uyum sağlamanıza" 
yardımcı olacak kaynaklar bulun



Esneklik ve çok kültürlü 
Ortam



Modül 2'ye geri dönüş… 
Modül 2'de kültürlerarası farkındalığa ve farklı 
kültürlerin beden dilini nasıl algıladıklarına baktık.
İsterseniz geri dönün: mesajlarımızın bu kadar farklı 
şekillerde yorumlanabileceğini hatırlamak çok 
önemlidir!

Bu kültürden, alışkanlıklardan, dinden 
etkilenebilir. Her durumda, etkili bir 
iletişim kurmak istiyorsak bilinmeli ve 
ele alınmalıdır.

Burada tüm kültürel ve dini farklılıkları tanımlamak mümkün değildir, ancak Dil Kulübünüzde hangi 
kültürlerle / dinlerle çalıştığınızı bildiğinizde çevrimiçi olarak birçok bilgi mevcuttur.



Çok kültürlü gruplarda esnek olmak 

Esnek olmak, bilgiyi ve açık fikirli bir tutumu 
bütünleştirmenin önemini anlamak ve bunları günlük 
iletişimde uygulamaya koymak anlamına gelir. Bu 
ADAPTASYON / AYARLAMA ile ilgilidir

Özellikle:

 Kendimizin ve kendi kültürel alışkanlıklarımızın / 
normlarımızın farkında olmak

 Grup içinde farklı kültürel alışkanlıkların/normların 
varlığının farkında olmak

 Biraz "ayarlamayı" öğrenmek, gruba ve içindeki bireysel 
insanlara uyum sağlamak



Uyarlanabilir iletişim
Uyarlanabilir iletişim, bireysel farklılıkları tanıma 

ve yaklaşımımızı buna göre uyarlama 
yeteneğidir.. 

Gerekleri:
 sözlü ve sözsüz iletişimi değerlendirme ve 

insanların "mesajları" nasıl verip aldıklarını anlama 
yeteneği;

 İletişim tarzımızı (dil ve beden dili) bağlama 
uyarlama

Uyarlanabilir iletişim becerileri, dikkatli bir 
şekilde iletişim kurmamıza yardımcı olur



"Ayarlama": 3 anahtar

"Uyarlanabilir iletişim" için 3 anahtar

1. Bilgi: Grup içindeki diğer kültürler hakkında 
mümkün olduğunca çok şey öğrenin;

2. Tutum: kendimiz hakkında daha fazla bilgi 
edinin (öz değerlendirme);

3. Beceriler: bilgi ve tutumu kültürlerarası 
pratikle bütünleştirme yeteneğinizi 
güçlendirin



BRIDGE'de öz 
değerlendirme



BRIDGE'de öz değerlendirme
Modül 1'de gördüğümüz gibi…

BRIDGE'de öz değerlendirme 
kendini yansıtma ile ilgilidir

Bir dil öğretmeni / gönüllüsü olarak oturup 
kendinizi ve diğer şeylerin yanı sıra nasıl 
gelişmek, öğrenmek isteyebileceğinizi 
düşünmek için bir ARAÇ ve bir FIRSAT olarak 
geliştirilmiştir.…

 Öğrencilerinizle nasıl ilişki kuruyorsunuz? 
 Diğer kültürleri ne kadar anlıyorsunuz?
 Kendi kültürünüzü ne kadar anlıyorsunuz?



Kendini yansıtmanın gücü
Test sonuçları SİZİN İÇİN: başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu düşünün ve kendi 

beden dilinizi görün: ne diyor? Farklı kültürlere açıklık ve saygı gösteriyor mu?
1

Bugün sonuçlarınıza tekrar bakın: Kendiniz hakkındaki algınızda bir 
şey değişti mi? Kendinizle ilgili sorulardan herhangi birine farklı 
cevap verir misiniz? 

2
Bu kursun sonunda öz değerlendirme testini çevrimiçi olarak tekrarlamanızı 
isteyeceğiz. AMA test sonuçlarınıza bakabilir ve istediğiniz zaman sorular üzerinde 
düşünebilirsiniz. Bu, kendinizi ve değişikliklerinizi kendiniz üzerinde düşünürken 
izlemenize yardımcı olacaktır.
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İletişim tarzının uyarlanması

Hepimizin iletişimimizi iletişim kurduğumuz 
insanlara uyarlamamız gerekiyor ve bunu 
günlük yaşamda yapıyoruz. Bu bize doğal 
olarak gelir, örneğin:

❖ Küçük çocuklarla konuşurken genellikle daha 
tatlı bir ses tonu kullanırız.

❖ Bir iş toplantısında konuşurken teknik kelime 
dağarcığını kullanabiliriz

❖ Yabancı biriyle konuştuğumuzda, 
kelimelerimizi ve cümlelerimizi yavaşlatma 
eğilimindeyiz.

Bir sonraki slaytta, esnek olmak ve iletişim 
tarzınızı uyarlamak hakkında bazı kaynaklar 
bulabilirsiniz.



Bazı faydalı kaynaklar

Aşağıdaki bağlantılar, özellikle çok kültürlü bir 
ortamda, daha iyi iletişim amacıyla uyum 
sağlama alanını keşfetmeniz için size bazı 
kaynaklar sağlamak üzere seçilmiştir. 

İlham almak için onlara bir göz atın!

1. https://theewgroup.com/blog/adapt-communica
tion-cultural-differences/

2. https://triec.ca/competency/adjust-and-adapt-c
ommunication-styles-to-be-effective-in-a-diverse
-workplace/

Ve bir video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk&t=8s

https://theewgroup.com/blog/adapt-communication-cultural-differences/
https://theewgroup.com/blog/adapt-communication-cultural-differences/
https://triec.ca/competency/adjust-and-adapt-communication-styles-to-be-effective-in-a-diverse-workplace/
https://triec.ca/competency/adjust-and-adapt-communication-styles-to-be-effective-in-a-diverse-workplace/
https://triec.ca/competency/adjust-and-adapt-communication-styles-to-be-effective-in-a-diverse-workplace/
https://www.youtube.com/watch?v=YMyofREc5Jk&t=8s


Kendini yansıtma

Öz değerlendirme testi sonuçlarınızı düşünün:

 Bugün kendinizle ilgili sorulardan herhangi 

birine farklı cevap verir misiniz?

Kendinizin ve iletişim tarzınızın geliştirmek 

istediğinizi düşündüğünüz alanlarını 

tanımlayabilir misiniz?

İletişim tarzınızı uyarlamaya ne kadar 

hazırsınız?

Cevaplarınızı öğrenme günlüğünüze yazın 



Modül 4'ü tamamladınız: Çok kültürlü ortamlara 
uyum sağlama

Öğrenme Yeri | Bridge Migrants 'nde yardımcı 
olacak ve ilham verecek materyaller ve kaynaklar 

bulacağınızı unutmayın. 

Tebrikler!

https://www.bridgemigrants.eu/tr/ogrenme-yeri


Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, 
yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı 
anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir 
şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.


