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Aktivite Kaynaklar Süre Çıktı/Sonuç

1.  Düşün-Eşleştir-Paylaş

Katılımcıların her biri tek tek

aşağıdaki soruları cevaplayacak: -

Güçlü yanlarım ve becerilerim

nelerdir? - Organizasyonumun

güçlü yanları nelerdir?

Her katılımcı için kağıt ve kalem 10 dak.

Katılımcılar iyi ve güçlü yanlarını 

analiz eder ve /kaynaklarını bir

ağa sunabilir.

2. Çiftler halinde tartışın: Ne 

buldunuz?  Eşiniz size benzer

güçlü / beceri var mı? İkinizin

sahip olmadığı güçlü/becerili

olduğunu belirleyebilir misiniz?

None 15 dak.

Ağ laşmanın faydalarını görmek

ve bu kaynakları başkalarından

almak için kişisel kaynaklarında

boşlukların nerede olduğunu

görmek için katılımcılar

arasındaki benzerlikleri/ 

farklılıkları bulmak

3. Şimdi paylaşmak ve tüm

çiftlerin güçlü / becerilerini

tartışmak zamanı.

https://www.mentimeter.com 20 dak.

Çiftler, sınıfta eksik oldukları

güçlü/becerilere sahip diğer

çiftleri tanımlayabilir.

AKTIVITE 1: DÜSÜN-ESLESTIR-PAYLAS



AKTIVITE 2: SOSYAL DESTEK AĞI
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1. Katılımcıların kendi sosyal destek ağlarının görsel bir

temsilini çizmelerini sağla. Gösterilen örnek diyagramlarına

benzer olabilir. “TEA” destek kavramına bağlantı - Somut, 

duygusal, tavsiye ile ilgili destek. Nereden somut, duygusal ve

tavsiye ile ilgili destek alabilirim..

Kağıt, kalem
15 dak.

2. Egzersizde zor bulduklarının ne olduğunu tartışmak, 

herhangi beklenmeyen bir durumla karsılasıp

karsılasılmadıgının belirlenmesi ve bunun onlar için önemli

olup olmadığının tartışılması ve belirlenmesi. 

Boşluklar/belirsizlikler nerdeydi?

Flipchart, kağıt, 

kalem

15 dak.

Bu, katılımcıların ağ
nedir ve ağ oluşturma
fikrine yardımcı olur.



AKTIVITE 3: İNSAN BINGOSU
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1. Herkese bingo kartılarını dağıtın.  Her 

kare odada insanların olası özellikleri veya

özellikleri vardır. Örneğin, kare bir "siyah

saç" diyebilir. Bir kişi siyah saçlı kişi gitmek

zorunda, kendini tanıtmak, ve kişi

imzalamak zorunda. Grup üyeleri aynı kişiye

iki kez gidemez.  Kazanan, izin verilen süre

içinde verilen sayfada en çok kareleri

dolduran kişidir. Ekte örnek levha.

Kağıt, kalem, bingo 

kartları
25 dak.

Katılımcılar iletişim becerilerini

geliştiriyor

2. Ayrıca “breakout” gruplarında çevrimiçi

oynanabilir

Siyah saçlı Bir müzik aleti

çalabilir

ABD'ye bulunmuştur Ünlü biriyle tanıştı

Islık calabilir Evcil bir kedisi var. Bir araba sürebilir Pizzada ananas sever.

Solaktır Dans etmeyi seviyor Is wearing red Kahve içmez

Bir etkinlik veya

toplantı düzenledi

Sözlü sunum

yapmıştır

3 veya daha fazla dil 

konuşur

Twitter'ı günlük

kullanır



AKTIVITE 4: SUNUM
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1. Sınıfı 3-4'lü gruplara ayırın
5 dak.

2. Her grup kendi grubuyla ilgili bir ağ

araştırmak zorundadır. Ağa sosyal medya 

aracılığı ile ulaşabileceklerdir, ne sıklıkla 

toplanacaklardır, grupları için hangi 

ihtiyaçları karşılamaları gerekmektedir. 

İnternet erişimi 20 dak..
Ağları nasıl araştırıp onlara

nasıl katılacağı

3. Bulgularının sınıfa sunumu
Mentimeter/flipchart, 

kalemler/beyaz tahta

20 dak.
Sunum becerileri


