
Modül 7

Öz-yönetim: Kimliğimi zenginleştiren yeni durumlara kendimi nasıl 

adapte edebilirim?





Modül 1: Öz-yönetim

Öğrenme hedefleri

Ünite 1 Kültürlerarasılık ve öz yönetim

konu 1 Kültürlerarasılık : ana kavramlar

konu 2 Kimliğimi çizmek

konu 3 Karmaşık kültürlerarasılık durumunda rol 

yapma

konu 4 Forum- Tiyatro

Konu 5 Becerilerime kimliğimle ilgili olarak değer 

vermek



Modül 1: Öz-yönetim

faaliyetler

Referanslar



Öğrenme hedefleri

Kimliği anlamak ve onun farklı yönleri ve özelliklerinin farkına varmak

Kendimi uyarlamak için güçlü ve zayıf yönlerimi anlamak

Yeni durumlarla (kültürlerarasılık) yüzleşmek ve yeni bir bölgeye varışımın zorluklarını

yönetmek

Kültürlerarasılık konusundaki becerilerime değer vermek





Ünite 1

Kültürlerarasılık ve öz yönetim



Fotoğraf/resim/grafik/video burada



Konu 1: Kültürlerarasılık : ana kavramlar

AMAÇLAR

Kültür kavramını keşfetmek

Toplumumuzdaki kültürel çeşitlilik ve sonuçları hakkında bilgi alışverişi



Konu 1: Kültürlerarasılık : ana kavramlar

AKTİVİTE : Icebreg modeli – Yüzey ve derin kültür

Görünür

Görünmez

Dış 

kültür

Dahili kültür

Elementler hakkında düşünmelisin _ _

her kültürde görünen ve görünmeyen

Neyi yansıtmak için buzdağının farklı

kısımlarını doldurun bir kişinin

kültüründe görünür ve ne görünmüyor (

bu dır-dir ikisi birden kişisel ve

profesyonel elementler burada )



Konu 1: Kimlik ve kültürlerarasılık: ana kavramlar

AÇIKLAMA

“Buzdağı animasyonu ” yapar farklı

kültürlerin

Bir buzdağı olarak kültür fikri bize şunu

hatırlatır : kültürel yönlerin sadece küçük bir

kısmı daha "görünür" ve dolayısıyla daha

belirgindir . hariç birçok kültürün diğer

boyutları , _ çok daha az somut ve görünür,

bizim için daha az önemli değildir. kültürlerin

nasıl çalıştığını anlamak . Aslında , sunulan

yüzey altı yönleri üstünde buzdağının "

başında " olanları doğrudan etkiler .



Temel tanım = Maddi ve ideolojik küme fenomen o başka bir grup veya ulusun

-KÜLTÜR-
Tanım

Geleneklerin 
aktarımı: ailem ve 

topluluğum

Lineer değil, 
devam eden 

süreç

kültür alır içine tüm davranışları , üretimleri, değerleri, inançları hesaba katar . o bir insan

grubunda var olan ve ona yol açan yapı kültürel bir topluluk olarak tanımlandı ... dır-dir

ayrıca belirli , tekil bir bileşen _ dır-dir her biri için alınan onların eylemler ve bunların

yapımları. Bu açıdan kültür , _ _ insan tarafından yapılır ve ne sahip olarak var belirli bir

anlam topluluk . eğer biz derinleştirmek istiyorum _ Bugün nasılsın? tanım , biz olabilmek

söylemek o kültür de anlamına geliyor çoğaltmak ve temsil etmek bize aktarılanlar , _ _

bütünleştirme bunlar elemanlar sanki _ vardı bizim kendi .”

Bu kültürel kimlik hiçbir şekilde _ istikrarlı ve kesin bir durum olarak algılanır , ancak bir

yandan bir topluluğu yapma , olma , düşünme ve diğer yandan birbiriyle ilişkili karşıtlıklara

bağlı kalmaların ve özdeşleşmelerin bir işlevi olarak göreli oluşta bir süreç olarak algılanır .

komşuyu yapmanın , olmanın , düşünmenin yollarına _ _ _ topluluklar . kültürel kimlik

irade olmak enerjik ve bozuk günümüz dünyasında birey _ _ irade olmak düzenli ve

işlevsel _ _ ilişkiler ile diğer kültürel topluluklar .



Konu 2: Kimliğimi çizmek

AMAÇLAR

Kendimize yaşam boyu kimlik algımızdaki değişiklikleri bireysel olarak yansıtma olanağı sağlamak

Kimliğimin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için diğerleriyle engeller ve başarılar hakkında bilgi alışverişi

Kimlik kavramını keşfetmek



Fotoğraf/resim/grafik/video burada



-KİMLİK-
Tanım

Bireyler arasındaki 
sosyal ilişkileri 
anlamak için 
oluşturulan 

kavram

pozitif kimlik
VS negatif 

kimlik

*Temel tanım = Kalıcı ve temel birinin , bir grubun karakteri , hangi yapar onun bireysellik ,

onun tekillik

*Bu kavram , bireyin yeri hakkında düşünmek için önemli bir araç oluşturur. bir sosyal grup 

veya bir bütün olarak toplum içinde . Bağlantı kurmaya yarar _ farklı arasında _ toplumsal 

analiz ölçekleri ve kolektifi tekil olarak düşünmek .

*Pozitif kimlik dır-dir o sahip olma hissi nitelikleri , insanları ve nesneleri etkileyebilme ,

çevre üzerinde kontrol sahibi olma ve karşılaştırıldığında kendisinin oldukça uygun

temsilleri _ _ ile diğerleri . pozitif kimlik dır-dir zihinsel ve sosyal uyumun bir işareti olarak

görülür . İnsanlar , memnun etmek için kendilerini , hissetmeli o onlar olabilmek lütfen

diğerleri . Öte yandan , olumsuz Kimlik hasta olma duygusu , çaresizlik , var olma

izlenimidir. kötü başkaları tarafından fakir olarak görülen birinin takdir edilmesi aktiviteler

ve kendini _ Bunlar olumsuz algılar kişisel hakkında mesajlar üretir . alıcının özellikleri ,

yetenekleri ve olanakları . _ Ek olarak, bunlar olumsuz mesajlar olabilir oluşturmak Kaygı

ve başarısızlık beklentisi .



AKTİVİTE

Bir kağıt yaprağı alın

Kağıdı 3 parçaya ayırın

Birinci kısım : menşe ülkenizin kültürünü
simgeleyen bir çizim yapın

İkinci kısım: bugün kimliğinizi simgeleyen bir
çizim yapın

Son kısım: Gelecekte elde etmek istediğim
kimliği simgeleyen bir çizim yapmak

Çalışmanızın bir resmini çekin ve bir sonraki
slayta yükleyin





Konu 3: Kültürlerarası karmaşık durumlarda rol yapma

AMAÇLAR

Kültürler arası bir karşılaştırma durumunda kendimize çözümler bulmayı sağlamak

Kültürlerarasılıkla bağlantılı günlük zorluklara konuşmak ve çözümler bulmak için sağlıklı bir alan sağlayın



Konu 3: Kültürlerarası karmaşık durumlarda rol yapma

İÇERİK

rol Oyna egzersizler katılımcılara bir kişinin rolünü üstlenme veya belirli bir durumu canlandırma fırsatı verin . rol

oyunlar , katılımcıları gerçek yaşam durumlarına veya senaryolarına dahil eder. olabilmek “ stresli , tanıdık olmayan 

, karmaşık veya tartışmalı ” olmak gereklilikler karşı kişisel duygularını incelemek için diğerleri ve onların koşullar ( 

Bonwell & Eison , 1991, s.47). 



Fotoğraf/resim/grafik/video burada



AKTİVİTE:

● * Kültürlerarası bir ilişki ile ilgili 3 durumun tanımı Kültürü ev sahibi ülkenin kültürü olmayan

insanların karşılaştığı karmaşık durum ( _ _ olabilmek Seç Katılımcıların beyin fırtınası ile durumlar

arasında veya seçim listedeki tarafsız durumlar aşağıda ). kolaylaştırıcı _ 3 grup yapar, her grup

toplu olarak değiş tokuş yapar ve ardından çözüm bulmak için çalışır _ sorun .

* Olası sorunlar listesi : Ben bir iş için mülakata giriyorum ama ben korkarım yapmayacağım _ tüm

soruları anlıyorum / yapamıyorum maiyetimde bana eşlik edecek destek bul / Ben _ kaldırılması istendi _

şehrimin belediye binasında idari işler yapmaya gittiğimde başörtüsüm / vb ...

● * Grup tartışmalarının ardından , her biri kişi bu durumdan çıkmak için 3 çözüm yazıyor .

Sonrasında bu , 3 çözüm akranlar tarafından tartışılıyor 3 ortak nokta bulmak amacıyla _ _ teklifler (

başlangıçtaki 6 tekliften _ _ sadece 3) seçiyoruz . Grup büyükse , _ dır-dir 4 kişinin de o zamana kadar

birlikte değiş tokuş yapması da mümkün tekrar dışarı çıkarmak sadece 3 önerme.

Sonunda, her grup mevcut onların Verilen durumdan çıkmak için öneriler . kolaylaştırıcı _ izin verir

herkes verecek _ diğerlerinin çözümleri hakkındaki görüşleri .



Konu 4: Forum Tiyatrosu

AMAÇLAR

İstihdamla ilgili karmaşık kültürlerarası durumları analiz etmek için tiyatro nasıl uygulanır?

Karmaşık durumlarla başa çıkmak için kolektif zekayı uygulamak

FORUM TİYATROSU NEDEN KULLANILMALIDIR?

« Forum Tiyatrosu , tiyatroyu toplumsal amaçlara ulaşmak için kullanır . Bu bir tiyatro biçimidir . _ izleyici 

etkileşimini teşvik eden ve farklı anlaşma seçeneklerini araştıran bir sorun veya sorunla . Forum Tiyatrosu dır-dir

sıklıkla sosyal olarak kullanılan dışlanmış ve yetkisiz gruplar. »



Fotoğraf/resim/grafik/video burada



İÇERİK:

*Grup , belirtilen durumlardan birini ( listeden ) seçer . kolaylaştırıcı tarafından önerilen veya çalıştay 

sırasındaki tartışmalarda belirtilen bir durum ) ve ardından grup arasında bölünür . aktörler (2) ve 

seyirciler ( geri kalanı ).

* ikisi aktörler Başlat tema üzerinde doğaçlama adı geçen bu arada seyirciler oturmak etrafında onları bir 

daire içine alın ve dinleyin .

zaman bir seyirci tartışmaya müdahale etmek veya devralmak isterse , sadece aktörlerden birinin 

omzuna dokunur . onun yerini alır ve rol değiştirirler . _

* Sırasında bu çalıştayda herhangi bir katılımcı rolü , fikri tersine çevirebilir . çalışmak _ _ işbirliği içinde

en çok bulmaktır _ _ uygun sonuç böyle durumun iyi bittiğini .

* Son olarak , bir grup bilgi alma zamanı verilen sırasında hangisi herkes olabilmek beyin fırtınası yapın 

ve neye müdahale edin olmuş forum tiyatrosu sırasında .



durum örnekleri



Konu 5: Kimliğimle ilgili becerilerimin değerlendirilmesi

AMAÇLAR

Kendi güçlü ve zayıf yönlerini bireysel olarak analiz etme

Becerilerimin resmileştirilmesi ve üzerinde çalışmam gereken unsurlar üzerinde düşünmek



Konu 5: Kimliğimle ilgili becerilerimin değerlendirilmesi

İÇERİK

Becerilerinize değer vermek neden önemlidir?

Tanımlamak sizin güçlü ve zayıf inşa etmeye yardımcı olacak kendine değer . _ güçlü _ işyerinde öz 

değer duygusu _ birçok durumda iş performansınızı etkileyebilir yollar . Örneğin , öz değer genellikle 

özgüvene yol açar, bu da sana olan güven duygusudur yetenekler , nitelikler ve yargı .

bir kez sen tanımlamak sizin güçlü yönler , sen olabilmek işyerinde daha fazlasını başarmak için 

bunlardan yararlanın . düşünmek yerine _ senin hakkında olumsuz zayıflıklar , sen abilir geliştirmek için 

bir plan yapın . Ek olarak, siz olabilmek kabul olduğun gibi kendin ve ver başarmak için kendinize daha 

fazla zaman senin hedeflerin.



Fotoğraf/resim/grafik/video burada



AKTİVİTE : Öz değerlendirme

Kendi becerileriniz ve nitelikleriniz hakkında
kendinize sorular sorarak etkinlik sayfasını
doldurun (sonraki slayt)

Belirlemek ne zayıflıklar sen istemek
üzerinde çalışmak ve tebrik etmek gibi şeyler 
üzerinde kendin ustalaştınız ve keyfini çıkarın 
. 

Bu aracı istediğiniz zaman tamamlayın ve 
kullanın





faaliyetler



1. Etkinlik

Soru : Bu kavram , bireyin yeri hakkında düşünmek için önemli bir araç oluşturmaktadır. bir sosyal grup veya bir bütün 

olarak toplum içinde . » Ne anlayışı?

1. Kültür

2. Kimlik

3. Öz değer



2. Etkinlik

Soru : Özdeğer _ genellikle özgüvene yol açar?

1. Doğru

2. Yanlış



Etkinlik 3

Soru : Boşlukları doldurunuz

buzdağı ] olarak kültür fikri bize şunu hatırlatıyor kültürel yönlerin sadece küçük bir kısmı { daha görünür } ve çok daha açık

hariç birçok kültürün diğer boyutları , _ çok [ daha az görünür ], bizim için daha az önemli değil [kültürlerin ] nasıl çalıştığını 

Daha az görünür, daha görünür, buzdağı, kültür



Referanslar

● “DEFINE THE KİMLİK”, Robinson Baudry ve Jean-Philippe Juchs , Sorbonne Basımları | " 

Hipotezler " 2007/1 10 | 155 ila 167. sayfalar

● “KİMLİK VE KÜLTÜR, Ne göçmen çocuk için kimlik inşası ”, Dalila Belgacem, Erès | " Dinamik 

Defterler", 2012/4 Sayı 57 | 51 ila 56. sayfalar

● Kültürlerarası Öğrenme Araç Kiti (Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu)



Telif Hakkı Feragatnamesi

Tüm görsel-işitsel materyallere ücretsiz çevrimiçi stok görüntü platformlarından ve/veya YouTube'dan ücretsiz 

olarak erişildi ve herhangi bir telif hakkını ihlal etme niyeti olmaksızın adil kullanım yasaları uygulandı. Telif 

haklarının ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen adresinden bizimle iletişime geçin. https://act-pozitif.eu/

meseleyi onarıcı adaletle çözmek.

https://act-positive.eu/

