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Inter.Media: Köprüler Kurmak 
 
 
 

Cok kültürlü bir topluma, Avrupalı yakla�ım medyada günümüzde önde 
gelen konulardan biri.  In the context of various events, news and 
documentaries frequently portray cultural minorities as related to protest, 
violence, and societal problems. Bireyler kendi adlarına çok nadiren söz 
hakkına sahip olabiliyor,ve hayat ko�ulları da yeterince anlatılmiyor. 
Entegrasyon politikası -genellikle ba�arısızlık olarak nitelendiriliyor, örne�in 
Almanya’da- oysa di�er perspektifler göz önünde bulundurulsa ve 
göçmenlerin kültürel altyapıları, deneyimleri raporlarla aydınlatılsa, “di�eri”, 
“ev”e daha yakınla�tırılsa çok daha ba�arılı olabilir.  
 
 
 
 

E�er kültürlerarası diyalog böylesine gerekli 
ise son geli�meler göz önünde 
bulunduruldu�unda, medyada da bu konu 
aktif bir �ekilde i�lenmeli mi? Günümüzde 
‘yerliler’ ve ‘yeni gelenler’ arasında hızla 
büyüyen bir güvensizlik ve çözülemeyen 
çatı�malarla kar�ı kar�ıya kalıyoruz-medya 
tarafından da abartılan toplumsal kutupla�ma 
söz konusu- ve bu nedenle, bu e�ilimlere sivil 
toplum nasıl cevap verebilir  ve “digeri”ni 
kendi ortamına ve kendi algısına gore 
olu�turdu�u kendisine nasıl entegre etmeye 
ba�lamalı sorusu ile kar�ı kar�ıyayız. 
“Konuyu ele alma”’, çok kültürlü bir toplumda 
çözüm için ve barı�çıl bir �ekilde birlikte 
ya�ayabilmek için bir adımdır. 
 
Inter.Media projesinde geli�tirilen giri�imler 
bu geli�meye katkida bulunmayı amaçlar. 
‘Kültürlerarasi Medya E�itimi’ üzerine 
hazırlanmı� bu kitapçik iki yıllık bir sürede 
Inter.Media projesindeki proje partnerleri 
arasındaki tartı�malarla �ekillenen ve 
geli�tirilen bir çalı�manın sonucudur. 
“Kültürlerarasi diyalog” ,ticari olmayan 
topluluk medyasına sunulabilecek gazetecilik 
e�itimi ve çalı�tayları için temel bir taslak 
olu�turur. Bununla, Kültürlerarası Medya 
çalı�malarını güçlendirmek için yapılan 
e�itım çabalarına hız verilmesine katkıda 
bulunabilmek ve klavuz sa�lamak istiyoruz.   
Bu çalı�mayı uygulamada kullanmak,  onu 
toplumsal sektörlere ve co�rafi bölgelere 
adapte etmek ve geli�tirmek kanımızca 
ilerideki kültürlerarası medya projelerimizin 
geli�tirilmesi için büyük önem ta�ımaktadır. 
 
 
 
 
 

Te�ekkürler 
Avrupa Komisyonu E�itim ve Kültür Genel 
Müdürlü�üne yaptıkları finansal yardım 
için,Badenwürttemberg ileti�im ve Medya 
idaresi Kurumuna (LFK),Hessen Özel 
Yayıncılık Kurumuna ve içerikteki konular 
üzerine desteklerinden ötürü Alman danı�ma 
kurulu üyelerine (üye organizasyonlar sayfa 
115’te belirtilmektedir)te�ekkürlerimizi iletmek 
isteriz. 
Almanca –ingilizce çevirmenimiz 
SusanJones’a kavramsal hedeflerimize  
gösterdi�i özen için ve Bildungzentrum  
BürgerMedien,ofis arkada�larımız Stefanie  
Brosch  ve Evelyne Becker’e projeye olan  
ba�lılıklarından ötürü memnuniyetimizi  
iletmek isteriz. Bildungszentrum’daki  
Proje koordinatörümüz Andreas Linder’e  
ola�anüstü yetene�i yorulmak bilmez ileti�im  
çabaları ve de�erli katkıları için özellikle  
te�ekkür etmek istiyorum.Son olarak,önüne  
geçilmez zorluklara ra�men verimli katkıları 
 ve projemize ba�lılıkları için tüm partner  
organizasyonlardan üyelerimize te�ekkür  
etmek istiyorum.Sonuçlar bu el kitabında  
gelecekteki e�itim çabalarına ve gelecek  
projelere katkıda bulunmak amacı ile  
belgelendirilmi�tir. 
Projenin ba�arısı için katkılarınızdan ötürü 
hepinize te�ekkür ederim. 
 
 
Katja Friedrich, Intermedia Projesi Ba�kanı  
Genel Müdür- Bildungszentrum 
BürgerMedien e.V. 

 

Foreword and statements 
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Kültürler Arası Basın E�itimi –  
Giri� ve Gözden Geçirme 

 
 
" Kültürler Arası Basın E�itimi " kültürlerarası ö�renime çe�itli yala�ımlar sunan bir 
çalı�ma programı sunar.Bu çalı�ma Avrupa’daki yakla�ık 1500 ticari olmayan basın 
kurulusundaki gönüllülerin ve çalı�anların e�itimindeki bir bo�lu�u doldurmayı amaçlar. 
Ayrıca Avrupa’daki ırkçılık ve di�er tür ayrımcılıklara kar�ı sürdürülen sava�ın bir 
parçasıdır.Ticari olmayan basın kurulu�larına serbestçe ula�abilmeyi ve sosyo-kültürel 
anlamda çe�itlilik sa�layan azınlık ve co�unluk grupları arasındaki toplumsal 
haberdarlı�ı geli�tirmeyi amaçlar.Ticari olmayan basın kurulu�larındaki kurumsalve 
basınsal i�birli�i üzerinden kültürlerarası becerilerin ö�renimini destekler.Bu el kitabının 
amacı Avrupa içersinde “Kültürlerarası Basın E�itimi” uygulamasının cultural ve ulusal 
sınırlar arasında kar�ılıklı bir alı�veri�e öncülük etmesini sa�lamaktır.  
 
Kültürlerarası Basın E�itimi 
programının genel tanımı 
“Kültürlerarası Basın E�itimi” programı 2 
senelik Socrates-Grundtvig(Ekim 2004-Eylül 
2006) projesinin ürünüdür.Projenin ana 
sonucu üç e�itim modülüdür.Bu modüller 
uluslararası çalı�ma gruplarında geli�tirildiler 
ve pilot seminerlerde denendiler.Modül 
kavramları ve pilot seminerler bu elkitabı için 
gözden geçirildi,de�erlendirildi ve 
sonuçlandırıldı.Her modülün alternative basın 
kuruluslarındaki kültürlerarası basın 
çalı�malarına farklı bir bakı� açısı 
var.Modüller yardımcı olarak düzenlenmi�tir 
fakat ayrı olarakta kullanılabilirler .  
 
 
Bu el kitabı nasıl kullanılmalı 
Bu elkitabı Kültürlerarası Basın E�itimi 
modülleri ö�renimin detaylı açıklamasını 
sunar. E�itim kurumları, ör:basın kurulu�ları, 
Kültürlerarası Basın E�itiminin kapsamlı bir        
genel dü�üncesini,yapısını,yöntemini alırlar . 
Ayrıca bu elkitabı  pedagojik yakla�ımların ve 
“Kültürlerarası Basın E�itimi” programının 
anla�ılmasının kolayla�tırır aynı zamanda      
içeri�i açıklar. Elkitabının Almanca, 
�ngilizce,Macarca ve Türkçe tercümelerini 
bulmak mümkündür.   
 
 
Modüller 
Bu elkitabındaki modül tanımı dört gün 
boyunca süren model e�itimine 
dayanır.Herbir modül kendi birimsel biçimiyle 
yapılandırılmı�tır. Her e�itim modülüne en az  
iki tecrübeli e�itmenden olu�an bir takım 
olmalıdır.Grupların en fazla 15 ki�iden 
olu�ması tavsiye edilir.Modüller bu 
elkitabında belirtildi�i gibi i�leyebilir fakat 

içerik düzenleyicilerin veya hedef grupların 
özel ihtiyaç veya ilgi alanlarına göre 
de�i�ebilir.Modüller özellikle radio yayıncılı�ı 
ve yazılı basın için kültürlerarası e�itim 
sürecini kolayla�tırmayı amaçlar. 
 
MODÜL I: Kültürlerarası örgiütlerde 
modeller ve tomlumsal basında ileti�im  
 
-Açık Eri�im: Göçmenler ve di�er azınlıklar 
için taplumsal basına ayrımcılık içermeyen 
eri�im sa�lamak. 
 
-Kültürlerarası kar�ıla�ma alanı olarak 
toplumsal basın : Kültürlerarası / ayrımcı 
olmayan haberle�me,toplumsal basında 
organizasyon ve faaliyet türleri. 
 
-Takım çalı�ması ba�lamında 
kültürlerarası/ırkçı olmayan organizasyon 
ve etkinlik türleri. 
 
MODUL II: Çok kültürlü ve çok dilli 
bölgelerde radio programcılı�ı 
  
-  Radyo atölyelerinde kültürlerarası 
dürtüler ve metodları: Dil,zaman ve 
kültürlerarası atölye çalı�malarının sonucu 
olarak radio e�itiminde kültürlerarası 
birimlerin bütünle�mesi metodları (giri� ve 
basit seviyede);;  yazınsal basına ve editorial 
i�lere kültürlerarası yakla�ım 
-  Çok dilli radio programlarına 
teorik ve pratik yakla�ımlar:  
Lisan ve konusma baglamında çok dillilik 
uygulamaları 
Çok dillli program birimleri için kavramlar ve 
yöntemler 
Sunum ve yaratıcı gazetecilikte çok dilli 
e�itim formları (çok dilli röportaj ve sunumlar) 
-Kültürlerarası programlarda editöryal 
kavramlar 

Introduction and overview 
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Çe�itlilik temelli editoryal i�birli�i modelleri, 
ortak e�itim ve i�birli�inde bulunacak 
toplumlar ve editorial gruplar için kaynaklari 
içerik temelli  yayıncılık modelleri-bireysel 
programların sınırlarını a�ma,içeir�in ve 
kurumsal yapının radyo istasyonlarında 
çokkültürlü/kültürlerarası takım çalı�ması için 
geli�tirilmesi (iç ve dı� a�).  
 
 
 
  
MODUL III: Irkçılı�a kar�ı gazetecilik / 
uluslarası a� ve internet uygulamaları  
- Medya ve Irkçılık; Kültürlerarası 
konularda ırkçı olmayan gazetecilik  
 
- Gazetecilik ara�tırma (çevrimiçi) ve 
yayımlama yöntemleri. Editorial  Avrupa ve 
uluslararası a�larda editoryal i�birli�i,ileti�im 
ve program de�i�imi.Uluslararası editoryal 
i�birli�i sürecinin geli�imi.  
 
- E-ö�renme birimi: Multimedya kullanım 
alanlarında basın yeterlili�i – uluslararası 
basın isterinde internet kullanımı (audio 
livestreaming). Multimedya kullanım 
alanlarında- uluslararası basın 
çalı�malarında(canlı ses akı�ı)internet 
kullanımı-basının  yeterlili�i. 
 
 
Modül metinlerinin yapısı 
K.Arası Basın E�itimi modüller metnleri 
amaç-tatmin-metodunu takip 
eder.Katılanların herbiri ula�mayı 
hedefledikleri  bir ba�langıç açıklamasıyla 
ba�lar.Herbir metin katılanların yetenek 
olarak ulasmayı amacladıkları bir baslagıç 
açıklaması ile ba�lar. Ana bölümde, modülün 
gerçekle�mesi ö�renme metninin (A ve B 
bölümü) açıklamasıyla detaylanmı�tır.Bu 
kısım modülün sonundaki çizelgeyle 
sonuçlandırılmı�tır (Bölüm C.). Ek bilgiler  
yönetimsel gereklilikler, konumlar ve 
katılanlar ve e�itmenler üzerine verilmi�tir 
(D’den G’ye kadar olan bölüm). Metin aynı 
zamanda  CD-Rom ve proje internet 
sayfasında bulunan sunumlar, yardımcı 
metinler ve metod kartları gibi yardımcı 
materyallere ula�mayı sa�layan linkler. 
L�nkler yanında bir sembolle ve mavi italik 
yazıyla belirtilmi�tir. Örnek: �activity card 
Power Flower 
 

 
Ba�arılı katılım sertifikası 
Bildungszentrum BürgerMedien 
Kültürlerarası Basın E�itimini ba�arıyla 
tamamlayanları  ödüllendirmek için bir 
sertifika hazırlamı�tır.Sertifikada e�timin 
içeri�i ve katılanların yaptı�ı bireysel 
aktivteler listelenmi�tir.Herbir Kültürlerarası 
basın E�itim modülü ve e�itim modüllerine 
katılım için hazırlanmı� ayrı sertifikalar 
mevcuttur. Kültürlerarası Basın E�itim 
sertifikaları sadece Kültürlerarası BAsın 
E�itim ortaklı�ı ile birlikte verilebilir. 
 
 
De�erlendirme 
K.Arası Basın  E�itimi Gemeinschaftswerk 
der evangelischen Publizistik (DE) tarafından       
de�erlendirilmi�tir. De�erlendirmede 
modüllerdeki çalı�ma süreçleri ve içerik 
geli�tirmesi göz önüne alınmı�tır. Gözetmen 
bizzat pilot e�itim kurslarında 
bulunmu�tur.Gözetmen de�erlendirme 
gereçlerini yazarlar,e�itmenler ve gelecekteki 
Kültürlerarası Basın  E�itimi katılımcıları için 
geli�tirir.   
 
CD-ROM ve Web sitesi 
Bu el kitabıyla birlikte verilen CD_ROM el 
kitabının elektronik ortam sürümü ve yardıncı 
bildiriler,detaylı metod      
tanımlamaları,sunumlar,ö�renim gereçleri,ek 
bilgiler,de�erlendirme formları,ses kayıtları ibi 
her dilde mevcut olan yardımcı araçlar içerir. 
CD-ROM’da bulunan araçlar ve 
www.intermedia-online.org internet sitesi 
ki�isel çalı�malar için kullanılabilinir.�nternet 
sitesi ayrıca ö�renim aracı üzeriden yenileme 
ve geni�letme yapabilmeye izin veren bir 
interaktif geri besleme sistemi içerir.  
 
E-Ö�renme-Modülü 
�nternet sitesi ayrıca bir E-ö�renme modülü 
olan canlı ses akı�ı(audio livestreaming) 
hizmetini sunar. www.intermedia-
online.org/elearning adresine tıklayarak bu 
hizmetlere ula�abilirsiniz. E-ö�renme araçları 
Kültürlerarası Basın E�itimi modul IIII ‘ün bir 
parçasıdır fakat ayrıca modül II’de bulunan  
atölye çalı�maları v eve radio e�itimi içinde 
kullanılabilinir.Internet temelli akı� günlük 
radio yayıncılı�ında oldukça faydalı bir 
araçtır. Az sayıda ekipmanla (internet eri�imli 
bir dizüstü bilgisayar, mikser, kulaklık,ve 
mikrofon) herhangi bir yerden(internet eri�imi 
olan) bir radyo stüdyosuna veya internete 
canlı program sunumu yapılabilinir.

 

Introduction and overview 
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Kültürlerarası Basının Avrupa’daki toplumsal    
basında arkaplanı   

 
 
 
 
“Kültürlerarası Basın e�itimi”  alternatif toplumsal basınla ili�kilidir. Kültürlerarası Basın 
E�itimi ortak organizasyonları ticari olmayan basın kurulu�larında kültürlerarası 
gazetecilik ve organizasyon yeterliliklerini beslemek amacıyla bir e�itim programı 
hazırlamı�tır. 
 
Bu sıralama (a�a�ıda belirtilmi�tir) 
“Kültürlerarası Basın E�itimi” ba�lı�ıyla üç 
adet sistematik olarak ili�kilendirilmi� 
modüllerden olu�ur. Hedef kitle ticari 
olamayan basında tam ve yarım gün 
çalı�anları onların gönüllü meslekda�ları ve 
basın takipçileridir. E�itim sıralamasının 
amacı sistemin Avrupadaki ulusal ve 
uluslararası a�larda kullanılmasıdır 
 
Avrupa’ya ve Avrupa’dan göç yükselerek 
artacak ve beraberinde kültürlerarası e�itime  
önemli ölçüde dilsel,kültürel ve politik 
de�i�iklikler getirecektir. Ticari olmayan 
toplumsal bası bugünün avrupa toplumunu 
sürekli geni�leyen kültürel etkilenmeler 
spektrumu ve politik görü� noktası olarak 
karakterize etmi�tir. Bunun gibi açık eri�imler 
,katılımcı medyeda (parka parka 
marjinalle�mi� gruplar için) basında aktif 
bulunmayla ve kendi ilgi alanlarını topluma 
sunmayla basında yeterlilli�i artırmak için bir 
fırsatlar sunar. 
 
Ticari olamayan basın yerel toplumda hatrı 
sayılır bir ba�da�tırma görevi üstlenir. 
Genellikle, eylemciler ve editörler gönüllülük 
temelinde çalı�ırlar. Bu durumda kültürel 
çe�itlilik en de�erli �eylerden biridir: kültürel 
geçmi�i zengin olan insanlar kendilerini ana 
dillerinde veya birden fazla dilde ifade etme 
fırsatına kavu�urlar.Hiçbir zaman , toplumsal 

medyada bile kültürel çe�itlilik birimlerinin 
sunumu tamamen tatmin edici olmamı�tır:  
-Göçmenler ve di�er azınlık grupları 
toplumsal medyadaki karar ve organizasyon 
süreçlerine zorlukla katılım göstermi�lerdir. 
 
- Çok dilli programlar ve kültürlerarası 
editoryal gruplar ve programlar basında 
bulunmaktadır, fakat bunlara organize bir 
destek verildi�i zaman en yüksek derecede 
fayda  gösteririler. 
 
- Önceki e�itim programları genellikle resmi 
dilde hazırlandı�ından , göçmen geçmi�e 
sahip olanlar ve resmi dili yeterli 
olmayanların katılımında ve ula�ımında 
zorluk  çekilirdi. 
 
- Kültürlerarası ırkçılık kar�ıtı gazetecilik 
uygulamalarının gerçekte belirli bir 
sistemati�i yoktur.Sadece bazı genel ifadeler 
vardır. 
 
“Kültürlerarası Basın E�itimi” kültürlerarası 
süreçlerin ve aktivitelerin ba�lama aracı 
olarak bu analiz temelinde 
geli�tirilmi�tir.Ayrıca geçmi�teki organizasyon 
ve e�itimlerdende faydalanmı�ır. 
Kültürlerarası BasınE�itimi projesinin 
ara�tırmalarının sonucları CD-Rom’da 
bulunabilir. 
. 

 

Background on intercultural media work 
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Kültürlerarası 
e�itime 

yakla�ımlarımız 

 
 
 

“Günümüz küreselle�me ve göç 
kavramları ba�lamında ve 11 Eylül 
2001 olaylarından sonar herkes 
tarafından bilinen (en azından belli 
dereceye kadar) kültürlerarası 
duyarlılı�ın ve sosyal ho�görünün  
kurulmasnda kar�ılıklı 
ho�görününve gerçek diyalo�un ne 
kadar önemli oldu�u ortaya çıkmı�tır 
. Mamafih, gerçek bir paradigma 
de�i�imine ula�mak için politik 
önko�ullar ihtiyaç duyulan önemli 
ifadelerdir. �imdi ,BM 
antla�malarına ve Avrupa 
çalı�malarına ulusal göç kanunları 
,göçmenler ve iltica talebinde 
bulunanlar için kısıtlamalar 
ba�lamında  daha yakından 
bakacak olursak , çokkültürlü açık 
bir toplum yaratma çabalarına yeterli 
miktarda çaba harcandı�ı için daha 
iyimser bakabiliriz. 
(NILE – Network for intercultural 
learning in Europe)1 

 
Inter.Media kültürlerarası ve ırkçılık 
kar�ıtı e�itim içim çe�itli yakla�ımlarla 
çalı�tı ve onları belirli bir hareket-temelli 
basın pedagojisi yakla�ımıyla 
birle�tirdi2.  
”Ya�ayarak Ö�renme” felsefesine 
dayanan,hareket temelli basın pedagojisi, 
basının özgür kılıcı kimli�ini ve demokratik 
ileti�im yeterliliklerini desteklemeyi 
amaçlar.Aktif basın çalımasıyla ö�renenler 
kendilerine ve sosyal gerçeklere ele�tirel 
bakma yetisi kazanırlar.Basın 
kurulu�larının gerçe�i nasıl in�a ettiklerini 
tecrübe edebilirler.Buna özgü 
olarak,grupların içinde lisan noksanlıkları 
bir dezavantaj yaratabilir veya grupların 
bireylerinin kendi sosyal statüleri  bu 
yakla�ımda aktif bir rol üstlenebilir.   
Yakla�ım, süreçler ve ki�ilerarası ili�kiler 
temellidir. Basın ürünleride 

                                                
1 NILE is a Socrates Grundtvig network. See 
http://www.intercultural-learning.net 
2 See f.e.: HÜTHER, Jürgen, SCHORB, Bernd, 
BREHM-KLOTZ, Christiane (eds.), 1997: Grundbegriffe 
Medienpädagogik. München: KoPäd. Or: FICHTNER, 
Jörg, GÜNNEL, Traudel: WEBER, Sigrid (eds.) 2001: 
Handlungsorientierte Medienpädagogik im Bürgerradio. 
München: KoPaed 

(haber,kilp,röportaj,makale,program) bu 
yakla�ımda esastır. 
 
Kültürlerarası e�itim  tam olarak nedir? Bu 
soru Inter.Media projesinin anahtar 
sorusudur. Biz bu soruya birçok yanıt 
bulduk. Kültürlerarası ileti�imin proje 
ortaklarında farklı ulusal içeriklere ve 
çe�itlilik ko�ullarına ba�lı de�i�ken 
,deneysel arkaplanları vardır. Mamafih 
kültürlerarası ileti�ime veya e�itime ortak 
anlayı� sa�layan belirli durumların kar�ılıklı 
de�i�imi olmu�tur.Bu anlayı�taki 
durumlardan biride çokkültürlü toplumlarda 
baskın olan toplulu�un içinde kültürlerarası 
e�itimin  “yabancılar” için  sadece basit bir  
entegrasyon seminerinden fazla olmasıdır. 
Kültürlerarası e�itime  yalnızca azınlık ve 
ço�unluk grularının her ikisindende 
bireylerin e�itim sürecine dahil oldu�u 
zaman ba� vurulabilir. Çokkültürlülük bir 
ki�inin yalnız “egzotik” kültürüne duyulan 
ilgiden fazlasını ifade eder. 
 
 
Kültürlerarası ve ırkçılık kar�ıtı 
pedagojik yakla�ımlar 
Konuyla ilgili akademik literatür durumla 
ilgili birçok pedagojik yakla�ım sunar. 
Kültürlerarası e�itim yakla�ımlarından 
bazıları daha “çokkültürcü” bazıları daha 
“ırkçılık-kar�ıtı” dır. Inter.Media projesinde 
bize bu yakla�ımları birle�tirmeyi ve 
amacımızla birlikte  modül tanımlamamıza 
en uygun olabilcek yakla�ımı yaratmaya 
çalı�tık.  
 
Kültürlerarası yakla�ımlardan ço�u konuya 
ço�unlukta olan nüfuslarda  kültürel 
farklılıklara ve çe�itliliklere kar�ı bir bilinç 
uyandırmaya odaklanmı�tır. Bu yakla�ımlar 
bireysellli�e dayanır. Toplumun genelinden 
ziyade bireylerin anlayı�larını ve 
davranı�larını de�i�tirmeye çalı�ırlar. 
Kültürlerarası yakla�ımlar bireyler arasında 
farklı kültürel davranı� ve tecrübelerden 
kaynaklanabilcek  kültürel engelleri ve 
yanlı� anla�ılmaları ortadan kaldırmayı ve 
bireylerin birbirlerini  tanımasını hedefler .  
 
Bunlarıda insan hakları ve e�itlik 
ilkelerinden yola çıkarak yapar. 
Kültürlerarası de�i�im ortak tecrübe v eve 
ö�renim süreçlerini arttırarak kar�ılıklı 
önyargıları azaltabilir böylece yeni ve 
çokkültürlü bir toplum yaratabilir. Bazı “ 
kültürlerarası” yakla�ımlarım bunlara 
ele�tirileri vardır. Bu ele�tirilerden  biri 
yakla�ımların insanlar arasında farklı 
kökenden olma durumunun fazla 
abartılmasına sebep olduklarını savunur. 

Introduction and overview 
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Politik ve kültürel farklılıkların 
bireyselle�tirilmesinde  ve 
bilinçlendirilmesinde bir tehlike 
vardır.Ayrıca toplumsal ve bireysel olarak 
de�i�ken ilgi alanlarının,hayat �artlarının ve 
hiyerar�ik yapının de�ersiz görülmesi veya 
ihmal edilmesindede bir tehlike vardır. 
Irkçılı�ı,ırkçı davranı�ı veya önyargıları 
bireysel yanlı�lar olarak görme ve bunların 
zarar verici ö�eler olarak bireysel “terapi” 
ile çözülmesini kabul etmektede tehlike 
vardır. Sonuç olarak bu �ekildeki 
yakla�ımlar katılanları “onların” kültür veya 
ulusunun bir parçası olarak tanımlayıp 
ayırmcılık yaparsa ,bu onların indirgenmek 
istemedi�i bir durum olur. 
 
Öbür taraftan “ırkçılık-kar�ıtı” yakla�ımlar 
daha yo�un olarak güç ili�kilerine ve sosyal 
yapılara odaklanırlar.Ayrıca yapmya 
çalı�tıkları politik de�i�imi,politik 
tavırlarda(bireysel) gerçekle�tirmeye 
çalı�ırlar ve ırkçılı�ı sosyal e�itsizli�in ve 
ço�unluktaki grupların kültürel baskınlı�ı 
olarak görürler.Farklılıkları kültürel ve 
bireysel tavırlar olarak tanımlama yerine 
onların ço�unluk ve azınlık grupları 
arasındaki (ör.göçmenler ve yerle�ik halk 
arasında) güç yapıları olarak tanımlarlar 
.Bu yakla�ımlar beraberinde bireylerin 
kökenlerinden getirdikleri veya tecrübe ile 
edindikleri kültürel ve sosyal farklılıkların 
ihmal edilmesi veya göz ardı edilmesi 
tehlikesini beraberinde ta�ır .Fakat kültürel 
referanslar ve tecrübeler  günlük hayat ve 
insani ihtiyaçlar için gerekli kategorilerdir. 
Bunlar e�itimsel süreçte tanınmalı ve 
e�itime yansıtılmalıdırlar.Irkçılık-kar�ıtı 
yakla�ımlar ,her ne kadar yapıcı olsalarda 
bu kapsamda sınırlı kalmaktadırlar. 
Toplumdaki ırkçı mekanizmaya kar�ı 
bireysel veya kollektif bir bilinç 
uyandırabilirler fakat kısa vadede bir sonuç 
almaları güçtür. 
 
 
Kültürlerarası ve Irkçılık-kar�ıtı  
yakla�ımlarda birle�ime do�ru 
Kültürlerarası ve ırkçılık kar�ıtı 
yakla�ımların yararlı kısımlarından bir 
kombinasyon yaratmak mantıklı geliyor.3 
Bu ifade,örne�in  e�itim kursalrına 
katılanların kültürel geçmi�leri veya ana 
vatanlarının hiçbir �ekilde ifade edilmemesi 
gibi bir durumu anlatmaya çalı�ır.E�itim 
süreçleri  tavırlarda de�i�imi,ço�unluk ve 
azınlık gruplarının kendilerini 
                                                
3 see: DGB-Bildungswerk Thüringen (ed.) 2004: 
Baustein zur nichtrassistischen Bildungsarbeit. Erfurt. 
www.dgb-bwt.de 
 

tanımlamasını ve onların davranı�larını 
hedeflemelidir.Sosyal olarak baskın olan 
gruplar farklılıkları Kabul etmede,kültürel 
çe�itlilikte ve kendi baskın ,ırkçı 
görü�lerinin üstesinden gelme konusunda 
cesaretlendirilmelidirler.Azınlık gruplarıda 
,haklarını aramada ve toplumda e�it 
bireyler olarak Kabul edilme konusunda 
desteklenmelidirler.E�itimekibi kendi 
önyargılarını ve ilgi duydukları ırkçı 
söylemleri yansıtmalı ve bununla birlikte bu 
görü�lere verimli tartı�ma ortamlarıyla bir 
sonuç bulmalıdır.Genellikle ,kültürlerarası 
durumlar ve e�itim durumları önyargıları ve 
çatı�maları açı�a vurur.Bu ba�lamda 
kültürlerarası e�itim önyargıları ve çatı�ma 
noktalarını görmezden gelem yerine 
kar�ılıklı saygıyla çözebilir.Kültürlerarası 
e�itim ancak özgür kılıcı bir süreçle ba�arılı 
olabilir ve bu süreç bir meydan okumadır. 
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Inter.Media’da Kültürlerarası ve 
Irkçılık-kar�ıtı yakla�ımlarda 
birle�im  
A�a�ıdaki de�erlendirmeler 
Inter.Mediae�itim modüllerinin hedef 
gruplarının farklı geçmi�lere sahip insanlar 
tarafından olu�ması gerekti�i fikrini  ortaya 
çıkarmı�tır. Ancak böyle bir içerik farklı 
bakı� açılarını, deneysel ifadeleri ve 
kültürlerarası e�itim sürecine giri� fırsatını 
açı�a çıkarır. Bireysel Inter.Media 
modüllerinin ayrılıkçı vurgularından dolayı 
de�i�ken pedagojik yakla�ımlar 

benimsenmi�tir. Modül I ,genellikle çe�itlilik 
yakla�ımına ve toplumsa basında 
kültürlerarası açıklık konularına dayanır. 
Modül II ,basında dil çe�itlili�ine dayalı 
kültürlerarası süreçlerle ilgilenir. Modül III 
ise daha çok ırkçılık kar�ıtı bir çerçevede 
çalı�ır, çünkü bu modül daha çok ırkçı 
basın ile mücadele ve ırkçılık-kar�ıtı 
gazetecilik uygulamalarını destek 
konularına odaklanmı�tır. Her modül 
“kültürlerarası” ve “ırkçılık-kar�ıtı” bir bakı� 
açısına sahiptir.  

 
 

Modül Kültürlerarası bakı� açısı Irkçılık kar�ıtı bakı� açısı 
 

I 

 

- toplumsal radio ve di�er basın 
organlarında kültürlerarası bir 
süreç yaratmaya odaklanmı�tır. 

- sosyal entegrasyonu ve farklı 
grupların katılımını hedefler. 

- çe�itlilik yakla�ımı ve çe�itlilik 
hareket planı 

- biçilmi� rollerin yeniden dü�ünülmesi 
ve i� bölümü 

- Irkçılı�a kar�ı politika: kurumların 
kültürlerarası açılımı  

Toplumsal basında baskın grupların 
eri�imi ve sosyal pozisyonlarının 
sorgulanması,güç hiyerar�isinin 
yansıtılması. 

 

- ki�inin kendi motivasyonunun 
yansıtılması ve ırkçılı�a kar�ı 
sorumluluk perspektifi 

 

II 

 

- Ço�unlu�a dahil olmayan 
editörler için ana dillerin ili�kisini 
inceleme 

- dillerin karı�masıyla geli�en bir 
medya kültürü yaratma. 

- ço�unluk ve azınık gruplarının 
karı�arak editorial bazda çalı�ması 

- belirli de�erlerin (lisan) üst üste 
in�a ederk bir de�er yaratma. 

- ço�unluk dillerinin baskınlı�ının 
sorgulanması 

 

III 

 

- ço�unluk ve azınlık gruplarının 
beraber editorial i� hazırlamaları 

- ço�unluk olmayan toplulukları 
sosyal hayattaki bakı� açılarını ve 
politik hareketlerini dikkate alma 

- çe�itlilik konularında rapor 
hazırlama 

 

- makale ve yayınlarda ırkçılı�ın 
sorgulanması 

-Baskın medya ve ırkçı politikalar 
arasındaki ili�kiyi inceleme 

- ırkçı olmayan veya ırkçılık-kar�ıtı 
politikalar iöin bir nizam hazırlama 

- ki�inin kendi ırkçılık kar�ıtı “alternatif” 
editöryal i�lere takviyesinin 
sorgulanması. 

Introduction and overview 
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Yeti�kin e�itimininde  yeni konseptler 
ba�lamında Inter.Media projesi 

 
 
 

Barbara Eschenauer (Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik Frankfurt / DE) 
 
Yıllardır, e�itim reformunun toplumun modernle�mesine e�lik edece�i bütün avrupa 
sathında konu�uldu:e�itimim içeri�i ve yapısı,e�itimcilerin esenkli�i ve nitelikleri,e�itim 
ve ö�retim kavramları,yeni teknik geli�melere sistemin tepkisi ve maddi yönetim �ekilleri 
ba�lamında de�i�ikliklere maruz kalaca�ı beklenildi.Bu yakla�ımda “yeni e�itim ve 
ö�retim kültürü”ne ba�vuruldu,böylece e�itim politikası user,ndeki talepler anla�ılabilir 
bir hal aldı.Örne�in Almanya’da devam eden profesyonel e�itimler ve yeti�kin e�itim 
programları genellikle bu “yeni e�itim ve ö�retim” kriterine ba�vurularak düzenlendi. 
 
 
“Yeni e�itim ve ö�retim “ felsefesinin anahtar 
kavramı ki�isel-yönetimli e�itimdir.Ki�isel-
yönetimli e�itim süreçleri �u �ekilde 
tanımlanmı�lardır: zamanın ve bo�lu�un 
esnek kullanımı,modüllerde bölünmüs olan 
içeri�e bireysel ula�ım,verilen içerikte 
didaktik-metodçu ayarlamaya özen 
gösterme,ö�retmen ve ö�rencilerin rollerine 
yeni bir anlayı� getirme. Ki�isel-yönetimli 
e�itim,açık e�itim sürecine ili�tirilmelidir, 
hareket ve tecrübe temelli olmalıdır ve dijital 
sistemlerin teknik potansiyeliyle 
zenginle�tirilmelidir..  
 
Inter.Media projesinin bu “yeni e�itim ve 
ö�retim kültürü” ile nasıl bir ili�kisi vardır? Bu 
sorunun derin tartı�malarının net bir cevabını 
burada veremeyiz fakat bazı kesin 
noktalarına i�aret edebiliriz.  
 
Konuyla ilgili bir ilk gözlem de ,bazı pedagojik 
birimlerinde “yeni e�itim ve ö�retim kültürü” 
ne atfedildi�i ve ki�isel-yönetimli e�itimle yeni 
olaraka ili�kilendirilmi� olmasıdır,halbuki bu 
ili�ki yeni de�ildir ve uzun zamandır ba�arıyla 
uygulanmaktadır:örne�in,açık-uçlu e�itim 
süre�leri,basın ve yeni teknolojinin deste�iyle 
e�itim veya e�itim temelinde hareket veya 
tecrübenin temel alınması. (Didaktik 
metodlara olan yakla�ımlar Inter.Media 
modülleri gibi “yeni e�itim ve ö�retim 
kültürü”.ne ayrıca ba�vurmadan içinde yer 
alır.)Ki�isel yönlendirmeye özgü olarak 
e�itim,bir yerde veya grupta Kabul edilmi� 
olan anlık bir süreç de�ildir.Bu durumda 
ö�renciler kendi bireysel e�itimlerinde , grup 
içindeki ö�renim fazlarında ve desteklenen 
içeri�e bireysel ula�ımda sorumluluk 
alırlar.E�itmenlerin geleneksel e�itim 
metodlarını bırakmaları ve e�itim sürecinde 
hakim konumda olmaları ba�ka bir 
gerekliliktir.Sonuç olarak ,”yeni e�itim 

kültüründeki” yakla�ım e�itim ve ö�retimde 
“ne” sorusu yerine “nasıl” sorusuna yönelir.  
 
Kültürlerarası e�itimde ,yeni e�itim ve 
ö�retim yakla�ımları henüz hatrı sayılır 
sonuçlar üretemedi.Globalle�me sürecinde 
ve Avrupa’nın toplumsal alanlarındaki 
i�birli�inden beklenennin aksine,ulusal 
ko�ullarda e�itim için yeni kavramlar 
çıkarılamadı. “Yeni e�itim ve ö�retim  
kültürü”felsefesinin birimlerinin herhangi bir 
kültürel ve e�itimsel arkaplana bakmaksızın 
bunların standartizasyonu ve bireysel olarak 
ki�ilerin bu felsefeyi hangi ba�lı�a 
uygulaması için basit bir vurgu 
gerekmektedir.  
 
Bununla beraber,Inter.Media gibi 
kültürlerarası bir projenin ba�latmayı 
hedefledi�i e�itim süreci karma�ık ve çok 
kademeli bir yapıya sahiptir. E�itimler proje 
ortaklarının didaktik-metodçu tecrübeleri ve 
uzamnlaıkları temel alınarak geli�tirilmi�tir. 
Almanya,Avusturya ve �sviçredeki seminerler 
bu açıdan bir ba�langıç noktası 
olmu�tur.Pilot seminerlere katılanlar 
Avrupa’nın ve farklı co�rafyaların çe�itli 
ülkelerindenedi ve katılanların bazıları 
göçmendi. Üç seminerdeki e�itim ve ö�retim 
genellikle ingilizce olarak yürütüldü,sadece 
bir durumda almanac olarak 
yürütüldü.Burdanda  katılımcıların daha çok 
ana dillerinin dı�ında çalı�tıkları sonucuna 
varabiliriz . Sözlü ve sözlü olmayan 
süreçlerin etkile�imi ve kavranması,e�itimin 
birimsel kısmının olu�turulmasını sa�lar ve 
ortak yapının varlı�ını toplumlar arası 
çatı�mayı  engellemek için öngörürler. 
 
Bu çerçeve her e�itim çabasının ki�isel-
yönetimli e�itim sürecine indirgenemiyece�ini 
yansıtır.Inter.Media ‘nın e�itim konsepti ortak 
bir i�birli�i içerisinde kar�ılıklı ö�renmeyi 
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amaçlar: bu �eklilde azınlık ve ço�unluk 
grupları kültürel ve sosyal çe�itlili�e kar�ı 
duyarlı olurlar ve marjinal gruplar 
güçlendirilir. Ö�retmen ve ö�rencilerin hepsi 
,onların önyargılarını ve bunun üstesinden 
gelme yollarının yansıtılması  sebebiyle 
,ortak ö�renme sürecinin bir parçasıdırlar. 
E�er kültürlerarası e�itim bu özgür kılıcı 
sonuçlara eri�mek istiyorsa oratk ör�enmeyle 
birlikte ,payla�ım çerçevesinide sisteme 
katmalıdır.Bu tavsiye , çe�itli fazlardaki e�itim 
süreçlerine bireysel ula�ım seçene�ini (ör:e-
ö�renme) veya ö�retmenin hakem ve 
destekçi rolünü  etkisizle�tirmez.Bu 
ba�lamda Inter.Media modülleri esnektirler. 
 
Yeni e�itim senaryolarında, geçici ve 
bo�luksal yapılar genellikle ki�isel ileti�im 
eksikli�inden bozulur ve bu yapılar dijital 
ortam veya e-ö�renme üzerinden  
güçlendirilmi� ileti�im ve i�birli�i ile yeniden 
in�a edilir. Mamafih,bu durum-e�itim 
katılımcıları ve proje ortakları için- yeni 
teknolojilerin kullanımını ve basının e�itim 
süreçlerini,i�birliklerini ve ileti�imi yeteri kadar 
basitle�tirmemesine yol   
açar.Ayrıca,katılanları, yeti�kin ö�renci 
olsalar bile,bireysel e�itim sürecini 
yapılandırmak için sorumluluk alma 
beklentilerini genellikle hayalci bulur. 
 

“Yeni e�itim ve ö�retim” kavramlarına 
gore,Inter.Media projesi modüllerin geli�imini 
öngörmü�tür.Bu durum içeri�in 
sınıflandırılmasının önündeki sınırlamalara 
kar�ı koyulmasını ve buna çözüm 
bulunmasını gerekli kılmı�tır:örne�in, e�er 
modüller çok esnek tasarlanırsa,bu onların 
her içerik için kullanlabilmesini sa�lar ve 
böyelece derinlikleri kaybolur. Ayırca 
,modüler yapılar,içeri�in bir modül içinde ne 
�ekilde gruplanaca�ı ve modüllerin nasıl 
ili�kilendirilce�i kararlarınıda gerektirir. 
 
Yapılandırılmı� müfreedatı ve geleneksel 
seminer planını tamamiyle “açık” bir süreçle 
de�i�tirmek yerine ,Inter.Media projesi 
modüllei geli�tirmek için daha karma�ık bir 
strateji se�ti:projenin e�itim ve ö�renim 
süreçlerini yeniden düzenlemeyen bir “açık 
”müfredat. Bu “açık” müfredat kültürlerarası 
e�itimi dinamik bir süreç olarak de�erlendirir. 
 
Inter.Media projesi çokkültürlülük temelli 
e�itim planının olasılıklarını,imkanını ve 
limitlerini ara�tırmı�tır.Busüreç içindeki 
tecrübe toplamı,kültürlerarası içerikteki “yeni 
e�itim ve ö�retim kültürü” birimlerine ula�ımı 
dolaylı bir geribesleme olarak de�erlendirir. 
Yeni e�itim kavramlarının zararlarının açıkça 
ifade edilmesi ba�ka bir proje için uygun olur-
Inter.Media projesinin hakkında açıklama 
yapmak istemedi�i bir konudur.

Introduction and overview 
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Kültürlerarası basın e�itiminde ve basın 
uygulamalarında en faydalı uygulama 

ara�tırmaları 
 
 
Projenin ilk a�amasında kültürlerarası e�itim ve uygulamaların iyi örneklerini toplamaya 
çalı�tık.Alman,Avusturyalı ve �rlandalı proje ortakları projede yer aldılar.Ne yazıkki di�er 
ortaklar projede yer almadılar.Onüç e�itim ve proje rapor edildi.En iyi uygulama 
ara�tırmalarının sonuçları Inter.Media modüllerinin geli�tirilmesinde kullanıldı.Daha 
detaylı analizler web sitesi ve CD-ROM’da bulunabilir.Ana sonuçların gözden geçirilmesi 
a�a�ıda belirtildi�i gibidir. 
 
Özet 
De�i�ik uygulama tiplerinin en iyi örnekleridir.Bunların ço�u sadece bir kere gerçekle�mi� 
radio/basın atölye çalı�maları ve finance edilmi� proje/e�itim çalı�malarıdır,az da olsa ayrımcılık 
ve ırkçılık kar�ıtı özel gazetecilik ve politik projelerde vardır,hatta 1 tanede Dublin’de kurulacak 
olan kültürlerarası bir radio istasyonu talebide vardır.Bu atölye çalı�malarının ço�unun olumlu 
tecrübeleri özetlenmi�tir. 
 
Çe�itler,hedef grupları ve ana sonuçlar 
En ba�arılı e�itim/proje çalı�malarının ço�u göçmenler ve yerlilerin beraber bulundukları 
gruplarda gözlenmi�tir.Bunlar genellikle farklı ya� gruplarından yeti�kin erkek ve kadınllardan 
olu�maktadır.Bu e�itimlerden biri özellikle göçmen bir kadının güçlendirilmesini hedeflemi�tir,bir 
ba�ka e�itimde ise aynı ülkeden gelen göçmenlerin üzerinde yo�unla�mı�tır.Hiçbir çalı�ma 
yalnız erkekleri hedef almamı�tır  
E�itimlerin ço�u çokkültürlülük ve ayrıcılık-ırkçılık kar�ıtı politikanın bir parçası olan basit 
gazeecilik becerilri üzerine yapılır.E�itimlerin geri kalan az bir kısmı ise özel gazetecilik 
becerileri ve sonuçları üzerine yapılır. 
 
Di�er organizasyonlarla i�birli�i 
E�itimlerin ço�u hedef grup organizasyonları(75%),finansör enstitüler (50%),politik veya sosyal 
organizasyonlar/NGO (42.9%),di�er e�itim organizasyonları(35.7%)ve medya otoriteleri(35.7%) 
ile birlikte yapıldı.Sadece az bir kısım devlet birimleriyle(14.7%) ortakla�a yapıldı.Bu da 
Almanya ,Avusturya ve �rlanda’da yapılan e�itim ve projelere verilen devlet deste�i sayesinde 
ortaya çıktı. 
 
E�itmenler 
E�itmenlerin ço�u bir kurumun e�itmenleridir.Kadın olanların(66%) ço�u 30-45 ya�ları 
arasındadır. E�itmenlerin %72 si ço�unluk gruplarına dahildir,geri kalan %19’luk kısım ise bu 
gruba dahil de�ildir.. 
 
E�itimin amaçları ve metodları 
E�itimlerin ço�u göçmenlerin basın okuryazarlı�ında ve gazetecilikteki basit becerilere zçık 
eri�imi destekler.Yaparak ö�renmeye dayanan hareket temelli basın pedagojisi en çok 
kullanılan pedagojik metoddur.Kültürlerarası alandaki bazı amaçlar gayet üstü kapalıdır ve 
muhtemelen güçlendirilmeye uygun de�ildir.E�itimlerin/projelerin pek azı gazetecilik 
becerileriyle ilgili özel(politik) konuları hedefler. 

Research for best practise 
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Kültürlerarası Basın 
 E�itimi 

 

MODÜL I 
 

Toplumsal basında kültürlerarası 
organizasyon ve ileti�im 

modelleri 
 

Açık Eri�im: Göçmenler ve di�er azınlıklar için toplumsal basına ırkçılık-kar�ıtı 
eri�imin düzenlenmesi ve yönetilmesi. 

 
Kültürlerarsı çatı�ma alanı olarak toplumsal basın: Kültürlerarası ve ırkçı 

olamayan ileti�im yolları, toplumsal basında organizasyon ve aktivite. 
 

Takım çalı�ması ba�lamında Kültürlerarası / Irkçı –olmayan organizasyonlar ve 
aktiviteler 

 
 

�ngiliz ve Macar dillerine çevirileride mevcuttur. 
 

developed by: 
Beate Flechtker, Angela Isphording (BZBM / DE) Sally Galiana (NEARfm / IE), Gergely 

Gosztonyi (Civil Radio Budapest / HU) 
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Kavramlara ve amaçlara bir genel bakı� 
 
 
Toplumsal medyadaki en büyük sorunlardan biride katılım için uygun alan yaratmak ve 
bunun için uygun bir yapı geli�tirmektir. Toplumsal medya insanlara ileti�im için eri�im ve 
alan sunar.Bu eri�im ve alan,editorial ve kurumsal anlamda en yüksek derecede katılımın 
sa�lanmasına uygun olmalıdır.Burada sorun, hem çe�itlili�e hemde insanların ihtiyaçlarına kar�ı 
duyarsızlı�a göre veya istemeden program üretimi ve yönetiminin gün a�ırı çalı�madan dolayı 
olu�an stres dolu  konumundan kaynaklanan sosyal dengesizliklerin tekrar büyümesini amaçlar.  
 
Inter.Media modül atölyeleri,politikalar,ilkeler 
ve bütün basın kurulu�ları,bütün çe�itlilik 
alanları ve insanların bunlara getirdi�i bakı� 
açıları seviyesinde kültürlerarası eri�im ve 
katılım uygulamaları akkında fikirler sunar. 
 
�nsanların kendilerini yaratmaları için 
toplumsal basının büyük avantajı. 
Bu atölye çalı�ması katılanların ihtiyaçlarını 
,bakı� açılarını ve tecrübelerini temel 
alır.Tecrübe üzerinebir alı�-veri� i�letir ve 
kültrlerarası perspektifte ileti�imin ve yapıların 
nasıl geli�tirilebilece�i konusunda fikirler 
sunar.Katılanlar kendi özel durumlarına 

bakarlar; bunun üzerine analiz ve yansıtma 
yaparlar ,ayırca kendi konseptleri ile atölyede 
bulunup de�i�-toku� edilmi� kültütlerarsı 
stratejileri geli�tirirler. 
 
Kültürlerarası ileti�im  atölye çalı�masının 
hem süreci hemde objektifidir.Katılanların 
takımdaki çalı�maları ve bunların takım 
ruhuna yansıması, e�it katılım ilkesine 
dayanır. 
Atölye çalı�ması katılanların tecrübe 
fikirlerine dayanır. Bu yüzden a�a�ıdaki dört 
kademeli süreci takip eder: 

 
 

AMAÇLAR iÇERiK 

Çe�itlilik,kültür,rkçılık ve e�it(siz)lik için 
teorik ba�langıç ve duyarlılık e�itimi 

Herkes için eri�im?! 

gün 1 ve gün 2 

 Kurumlar ve yapılar üzerinde   analiz 
ve yansıtma 

Çe�itlilik  için açık yapı -analiz 

gün 3 ve inter-station atölyelerde 
uygulamalı projeler 

 Strateji ve hareketlerin  yenilenmesi 
ve yükseltilmesiyle birlikte geli�imi 

Çe�itlilik  için açık yapı! – Hareket 
planı 

gün 3 ve inter-station atölyelerde 
uygulamalı projeler 

Kültürlerarası ileti�im ve  takım çalı�ması 
için tecrübe ve kültürlerarası hareket için 
motivasyon 

Takımlarda tecrübe çe�itlili�i! 
gün 4 

 
Her�eye eri�im?! (A�a�ıdaki bölüm 1’e bakınınız) Bu kavram; daha fazla duyarlılık ile 
katılanların tücrebelerini payla�masını,çe�itlili�in teoriksel ba�langıcını(ör:farklılıkları kabül 
etmek ve çe�itlili�in bir zenginlik olarak kavramak) ve kültürlerarası de�i�imi açık uçlu ve 
uyumlu bir süreç olarak kabulünü yansıtan bir ba�langıç noktası sunar. 
 
Bu atölye çalı�masının amacı kültürlerarsı serbestli�in(ör:çe�itlilik,fırsat ve katılımda 
e�itlik,gönüllülerde ve ekipte uzun süreli devamlılık,fırsat ve katılım e�itli�i,“bütün oragnizasyon“ 
yakla�ımı ve yetkilendirme) ve alanlarının(ör:hazırlık ve altyapı,insanlara uzanılması ve 
katılanlarda uzun süreli devamlılık) geli�imini sa�lamaktır. 
 
�lk duyarlılık e�itiminden ve temellerinin oturtulmasından sonra Çe�itlilik ve E�itlik için açık 
yapı  (bknz. bölüm 2)  bölümünde katılıncılar kurumlarının kült�rlerarası açıklı�ı üzerinde 
çalı�acaklar. 
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Burada amaç resmi yada gayriresmi hiyerar�ilerin bütün kademelerini kapsayan her 
kurumda,kültürlerarsıcılık anlayı�ına kar�ı duyarlılı�ı arttırmak (ör:bu anlayı�ı içeren bütün 
kurumsal uygulamaların korunması) ve aynı zamanda atölye çalı�malarını,çe�itlilik hareket 
planının geli�imi üzerinden  gerçekle�mesine odaklanmı� daha geni� bir strateji olark 
algılanmasını sa�lamaktır 
 
Not: Bütün kurumların her kademesinde  kültürlerarsı açılım anlayı�ının (kültürlerarasıcılık) 
görev alanı geni�tir ve bu durum bize engeller sunabilir(bknz. Bölüm 2.1). Buna 
gore,atölyelerdeki uzun dönemli süreçleri ba�latmak(3-4 gün) ve hatta daha müspet olarak, bu 
süreçlere e�lik etmek (2x2,4x1 gün) yaralı olacaktır. 
Atölye çalı�malarının bu bölüm�nde katılanlara ba�lı olarak 2 farklı model uygulanabilir.  
E�er katılımcılar, 

- farklı radio istasyonlarındansa (istasyonlar arası), tecrübe ve fikirlerini 
payla�abilirler veya 

- aynı radio istasyonundalarsa (istasyon içi), 2x2 gün atölye çalı�maları boyunca 
kültürlerarasıcılık proje aktivitelerinde çalı�abilirler. 

 
Bütün organizasyon üzerine çalı�tıktan sonar aktif üyeler ve onların takımçalı�ması sürçleri 
üzerine ileti�imleri ,özellikle Takımlarda tecrübe çe�itlili�i  üzerine odaklanmı�tır! (bknz. 
bölüm 3). 
Burada amaç katılımı ortak saygı ile güvence altına almaktır.Böylece katılımcılar 
takımının,kendisinin bakı� açısını ve kaynaklarınn,öbür taraftan, çe�itlilikten gelen yararları 
sa�lama fırsatı bulacaklar. Bu da kültürlerarası çatı�ma için ve radyolarda yayılan kültürlerarası 
hareket için motivasyon sa�lar. 
 
 
 
 

B  Ö�renim amaçları ve hususları 
 
 

1.Her�ey için eri�im?! 
 
1.a  Ö�renim amaçları  
� Çokdillilik ve dil üzerine odaklanma:temala�mı� dil problemleri (ana dili olmayan-non native- 
konusmacılarda), çokdilli durumlar  üzerine tecrübe,çokdillili�i bir avantaj olarak görme,dilsel 
hiyerar�ik yapıların varlı�ını kabul etmek ve onları berteraf etme çalı�malarını onaylamak. 
� Babil kulesi? – Dili bir konu haline getirmek! (bknz. 1.1) 
� Farklı istek ve ihtiyaçlar için  saygı,çalı�ma alanı yaratma ve güvenceli ö�renim için 
demokratik olarak müzakere edilmi� kuralların güvenceye alınması için duyarlılı�ı arttırma, 
ki�iler tarafından önceden kararla�tırılmı� ve “normal” görünen,kendi kuralları üzerinden karar 
verme olasılı�ı olan anlayı�a kar�ı duyarlılı�ı arttırma, temel katılımlar için duyarlılı�ı arttırma. 
� Nasıl birlikte çalı�ılınır? (bknz. 1.2) 
� Farklılıkların tanınması ve çe�itlili�in sosyal hayatta ve i� hayatında bir zenginle�me oldu�u 
anlayı�ına kar�ı duyarlılı�ı arttırma.  
� Çe�itlilik yakla�ımı! (bknz. 1.3) 
� Kültür kavramını açık,heterojen ve dinamik olarak algılama. 
> What is culture? (bknz .1.4) 
� Kültürlerarası açıklık ve “kültürlerarası” kavramını açık-uçlu ve sinerjik bir anlayı� olarak 
algılama1+1=3 (asimilasyon yerine: 1+1=1 veya çokkültürlük: 1+1=2) 
� 1 ve 1 3 eder (bknz .1.5) 
� E�itlik politikasını,e�it fırsat ve katılım politikası olarak yansıtma.Sosyal pozisyon ve güce göre 
dengesizliklere , kar�ı duyarlılı�ı arttırma.Sosyal katılımcılık  davranısını yansıtma. 
� E�itlik sorunsalı (bknz. 1.6) 

1. Access for all?! 
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� Baskının de�i�ik türlerini tanıma.Ayrımcılı�ı bireysel kalkınmaya (ki�isel ve yapısal) kar�ı bir 
engel olarak görme, öbür taraftan bir imtiyaz sa�lama anlayı�ı olarak anlama. 
� Ayrımcılık sorunsalı (bknz. 1.7) 
� Külütrlerarası ileti�imde,�övenist tavırları engellemek için yapılan sava�ta katılımcıların 
motivasyonlarının yansıtılması. 
� Ayrımcılık sorunsalı (bknz. 1.7) 
� (Görünmes)Engellere(zaman,para;fiziksel,zihinsel) kar�ı duyarlılı�ın arttırılması, bunun 
eri�ime (engelsiz) yansıtılması 
� Kültürlerarası açıklık (bknz. 1.8) 
� Kültürlerarası açılım(ör:çe�itlilik,engellerin rtadan kaldırılması,katılım ve fırsat e�itli�i 
politikaları,katılımcıların korunmasıyla olu�an uzun-dönemli devamlılık,bütün organizasyon 
yakla�ımı ve güçlendirme) ve alanları(hazırlık,altyapı,yaklas�ım,uzundönemli devamlılık) 
prensiplerinde geli�im ve bunların yansıtılması 
� Kültürlerarası açıklık (bknz. 1.8) 
 
 
 
1.b  Ö�renim hususu 
 
 
1.1  Babil kulesi? – Dili bir konu haline getirme! 
Dil (en azından toplumdaki ço�unluk grubu için) verilmek,hibe edilmek için alınmı�a 
benzer.Ayrıca nasıl kullanıldı�ıda çok az sorgulanır:�ahsi resmi dilin konu�ulması ve 
anla�ılması beklenir.Uluslarası toplamtılarda,ingilizcenin baskın dil olarak kullanılması hemen 
hemen herkesde kabul görmü�tür.  
Baskın dilde belirli yetkinli�e sahip olmayanlar –ki bunlar genellikle bu dili ikinci dil olarak 
kullanmaktadırlar, hergün dil kullanımı üzerinden dı�lanmayı tecrübe etmektedirler.Aynı dili 
konu�an insanlarda bile çevre,aksan,sosyal sınıf  ve e�itim farklılıklarından ve hatta konu�ma 
engellerinden kaynaklanan dil sorunları ya�anmaktadır. 
 
Radyo yayıncılı�ı ortamına özgü olan bir durumda, konu�ma dünyasına yükledi�i yüksek 
önemdir.Ayrıca , bu dünyada belli bir aksana sahip insanlar sunucu olarak 
dı�lanmaktadırlar.Sonuç olarak , dinleyenler radyoda de�i�ik dilleri ve aksanları duymayı tercih 
etmemektedirler. Bu yüzden ço�unlu�un sahip oldu�u lisan ve lehçelerle üstünlükçü anlamda  
pazarlık yapmaya çalı�mak daha ileri seviyede zincirleme sonuçlara yol açabilir.  
 
Olası ileti�im sorunlarına ,ikinci veya yabancı lisanlara ve birarada yer alan lisan hiyerar�ilere 
güvenmek zorunda olan insanların duyarlılı�ı atölye çalı�malarının ba�ında geli�tirilmelidir.. 
(etkinlik ��nsanları kar�ılama!) 
 
Tek dilli ve çok dilli grupların her ikisindede,atölye çalı�malarında ortak bir referans dili  seçilmeli 
veya etkinlikten once çoklu referans dilleri üzerinde anla�ılmalıdır. �Çokdilli ba�langıç turu. 
 E�itmenler herkese kendilerini anadillerinde(i�birli�i kuralı:kendi �eçti�i dille konu�abilme) �fade 
edebilceklerini belirtmelidirler.Bunu uygulayabilmek için , katılımcılar ve e�itmenler kendi ana ve 
yardımcı/yabancı dillerini listelemelidirler.Böylece hangi dil üzerinden ileti�im kurulaca�ına karar 
verilebilinir. Ba�langıç turlerında (çokdilli) e�itmenler lisanuzal�tırma örneklerini ,birini öbürüne 
tercüme ederek  sunmalıdır.Her ne kadar bu çok dilli e�itmenler için “yapay” görünsede, 
katılımcıları resmi dilden farklı olmasına ra�men ,kendi anadillerinde konu�mak için motive eder 
(bu durumda daha katılımcı olurlar)., ve çokdillilik durumunu tecrübe etmeyi mümkün kılar.Bu 
durumda çokdillilik bir avantajdır. (çokdillilik için ayrıca bknz.  
��Inter.Media Modülü II) 
Çokdillilik ba�lagıç turları ade�i�ik lisan uzla�ı formlarını -ör:katılımcıların ba�kalarının yerine 
,kendi kendilerini tercüme etmeleri veya özetlemeleri vs.- tecrübe etme fırsatı sunar.  
 

>>> Çalı�anların atölye çalı�maları hazırlıkları üzerine notlar: 
Bu noktada katılımcıların grup olu�umlarına dayalı atölye çalı�malarını geli�tirmesi ,�k� 
adet senaryo ortaya çıkıyor: tekdilli lisan durumu (aynı anadili konu�anlar veya aynı 
referans dilini konu�anlar gibi herkesin ileti�im kurabildi�i topluluklar ) veya  çok dilli 
lisan durumu. Çok dilli lisan durumlarında kabaca 1/3 kat daha fazla zaman ayrılır,bu 
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durumda atölye çalı�ması ,planlarda de�i�iklik gerektirir .E�itmenler bu hazırlık 
safhasını göz önünde bulundurmalıdırlar. �lgili konularda bildiriler olmalıdır. 

 
Bu noktaya kadar  dilin kullanımı henüz bir mevzu de�ildir: tekdilli konu�macılar olası ileti�im 
sotumlarıyla kar�ıla�mı�(etkinlik �insanları kar�ılama!), bir veya daha fazla lisan ortak referans 
için kar�ıla�tırılmı�  (etkinlik �Hangi dil?), giri� turlarında çokdilli durumlar için tecrübe fırsatları 
yaratılmı�tır. ��levler (ayırıcı) ve dillerin öneminin yansıtılması , katılımcıların ba�langıcını 
,beklentilerin açıklı�a kavu�masını ve atölye programlarının sunumunu takip eder, böylece 
katılanlar bir konuya ait olarak çalı�malara ba�lamdan once atölye çalı�maları için giri� yaparlar 
ve yönlendirilirler.  
 
Etkinlik �Dili bir konu haline getirmek! Katılımcıların tecrübelerindeki ilk ba�lar –aynı zamanda 
atölye dı�ında(ör: yerel insanların gezileri):Kendinizi andilinizde ifade edemedi�iniz ,ba�ka bir 
güvenmek zorunda kaldı�ınız zaman nasıl bir durum ortaya çıkar? Öteki insanlar nasıl tepki 
gösterirler? Bununla kendi ba�ınıza nasıl ba�a çıkabilirsiniz? Lisa (gayriresmi) hiyerar�ilerinin 
yol açtı�ı harici etkileri varmıdır?Lisan hiyerar�ilerine kar�ı ne gibi olasılıklar vardır?Bu tartı�ma 
içinde bunlar gibi çe�itli sorular vardır. 
Daha fazla durum el bildirilerinde verilmi�tir. � Dili bir konu haline getirmek! Basın üreticileri 
kendi dil toplumunu yaratmaktadır,bu yüzden “dile ilgi “ daha fazla önem kazanmaktadır.Atölye 
çalı�maları için bazı kesin ipuçlarını elbildirilerinde bulabilirsiniz�Atölyelerde çokdilli durumlarla 
ilgili ipuçları. 
 
 
 
1.2  Birlikte nasıl çalı�malı? 
Bir atölye veya çalı�ma grubu de�i�-toku�ta bulunulan fikirler üzerinde beraber ö�renmeyi ve 
çalı�mayı istemelidir .�u ana kadar ortak ne paydaları oldukları genellikle belirsizdir.Üyelerin 
herbirinin kendi bakı� açıları,sosyal konumları,tecrübeleri ,korkuları ve ihtiyaçları vardır.Ayrıca 
hiçbir grup hiyerar�isiz de�ildir. hierarchies. (DGB-Bildungswerk Thüringen p.38f) 
 
Burada anlatılmaya çalı�ılan �ey atölye çalı�masının takım çalı�ması süreölerindede 
uygulanabilir oldu�udurBu anlamda,bu bölüm kültürlerarası organizasyon ve ileti�imin yönünün 
belirlenmesi  için temel bir bölümdür,Atölye çalı�malarında pozitif ö�renim ve çalı�ma süreçleri 
anlamında tecrübe edilenler iletilmelidir , ayrıca atölye çalı�malarının dı�ındada takım çalı�ması 
kültürlerarası ileti�im  standartları kurulmalıdır. Bilikte nasıl çalı�malı? Bu yüzden bu anlayı� 
bütün atölye çalı�malarına nüfuz etmeli ve 4. gündeki Takımlarda tecrübe çe�itlili�i bölümüyle 
ili�kilnemelidir. 
 
Herkes çalı�ma gruplarına katılabilmelidir.Katılımda e�itlik takım çalı�masının temel 
prensiplerindendir .Grupların çalı�tı�ı alanlar mutlaka korunmalıdır.Bu yüzden her bireyin 
ihtiyaçları, beklentileri ve ilgi alanları birlikte çalı�ma ba�lamında yeniden de�erlendirilmelidir. 
Beklentiler çalı�ma ve ö�renme süreçlerinde de�i�ebilir, bu yüzden her çalı�ma seansı/atölye 
çalı�ması sonunda ve  her ihtiyaç duyuldu�unda bir geribesleme etkinli�i  düzenlenmelidir.  
 
Özellikle atölye alı�masının ba�ında,ki�inin kendi beklentilerinin,dileklerinin ve ilgi alanlarının 
çözümlenmesi  zordur. Genellikle belirsizdirler, ”biri henüz konuya katılamamı�tır” veya konunun 
nasıl i�lenece�i hakkında henüz bir fakir sahibi de�ildir.Buna ra�men e�itmenler ve katılımcılar, 
katılımcıların nasıl beklentiler içersinde oldukalrını bilirler, böylece hiçbir aktif ö�renme süreci 
i�leme konamaz. Beklentiler ve ilgi alanları a�ılmı�tır.Katılımcıların uyumu, katılımı ve kararlı 
ö�renimi mümkün kılar. 
  
E�itmenler katılımcıların önko�ullarını (hangi katılımcıların gelece�ini, onların, ya�ını, 
tecrübelerini, sosyal arkaplanlarını,e�itimlerini v.s de�erlendirebilirler)  ba�vuru formunun 
yardımıyla atölye çalı�malarını hazırlamak için önceden bilebilirler. 
Temel beklentiler soru�turması (etkinlik �Beklentilerim ve isteklerim) ,atölye çalı�malarının 
ba�lamasıyla birlikte ba�lar,geribesleme süresi beklentilere yeniden göz atma(de�i�mi� olanlar 
ve olgunla�mı� olanlar için) fırsatı sunar. E�er gerekliyse vurgular de�i�tirilmeli ve atölye 
çalı�ması anlayı�ı ,metodlar ve ö�retim davranı�ı adapte edilmelidir.Atölye çalı�ması 
(organizasyon ve içerik) ve katılımcılar(ö�renim tecrübesi ve ilgi alanları) birbirine uygun 
olmalıdır.Bazı gruplar daha fazla yapısallık isterken di�erleri daha az gözlemcilik isterler.  
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Bir kart soru�turması katılımcıların ve e�itmenlerin dileklerini ve beklentilerini anlamak için 
yapılmı�tır.Sorular (1) ö�renim hususu, (2) e�itmenler, (3) katılımcılar (4) organizasyon ve 
çerçeve ile ilgilidir.Kurallar daha sonar beklentiler ve istekler ı�ı�ında de�erlendirilip, 
biçimlendirilir.  
 
Kurallar üzerinde demokratik anla�mada (etkinlik �Birlikte nasıl çalı�malı?), Önemli olan neyin 
“normal” ve “de�i�mez” oldu�u de�erlendirmesinin Kabul edilememesidir; fakat bazı durmlarda 
gelenekler ve tanımlamalar temelinde insanlar tarafından de�erlendirilirler. Atölye 
çalı�malarında tecrübe,ortak kuralların konulmasında ve onları gerekti�i gibi  de�i�tirmesi 
açısından dolaylı olarak önemlildir.Kurallar üzerinde ortak uzla�ı ,bütün katuılımcılar için 
korunmu� bir alan kurulmasını mümkün kılar. Buna gore,e�itmenlerin  kuralların ciddili�i , 
ba�layıcılıkları ve açıklı�ı üzerinde ısrar etmeleri önemlildir:hiçkimse anlamadı�ı kurala 
uymaz.Hiçbir kural, onu kimse ayakta tutmak istemezse ya�ayamaz.Hiçkimse, herkes için 
geçerli olmayan bir kurala güvenemez.Çatı�ma noktalarında , etkilenmi� olanlarmü�terek 
hazırlanmı� anla�malara ba�vurmalıdırlar. 
 
Geri besleme safhalarında e�itmenler katılımcıların dikkatini beklentilere ve atölye çalı�maları 
boyunca sürekli panolarda asılı duran kurallar çizelgesine çekmelidirler:Beklentiler 
bulu�abilirmi? Atölye çalı�ması programı do�ru olarak uygulanabilirmi?Kurallar(hala) 
anla�ılırmıdır? Yardımcılarmıdır? Eksiklermidir? De�i�tirilmeye ihtiyaçları varmıdır? 
Takımlarda tecrübe çe�itlili�inde o(atölye çalı�masının 4. günü) kuralların açık yansıması ve 
onlar üzerinde ortak anla�ma (etkinlik �Atölyedeki takım çalı�malarımız ne durumda? )   
��çeri-dı�arı , kültürlerarası takım çalı�ması  ve grup süreçlerinde hangi kuralların anla�ma 
yaratmaya yardımcı olaca�ını de�erlendirmeyi amaçlar.ör: bütün katılanların e�it katılımını 
destekler. 
 
 
1.3  Çe�itlilik Yakla�ımı  
Çe�itlilik yakla�ımı ayrımcılı�a kar�ı bir , stratejidir. 
Çe�itlilik yakla�ımı çe�itlili�in (ör:farklı etnik altyapılar,din,sınıf, cinsel tercihler,ya�,fiziksel 
yeterlilik,dil, cinsiyet, v.s) insanlararası  ili�kileri zenginle�tirdi�i ve toplumumuza yeni bakı� 
açıları sundu�u anlayı�ına dayanır. Çe�itlilik yakla�ımı önyargıların , ayrımcılı�ın ,sosyal 
dı�lamanın,ırkçılı�ın,e�cinsel dü�malı�ının,yabancı dü�manlı�ının,ableizmin(engelli ki�ilere 
kar�ı ayrımcılık) ,antisemitizm, islam dü�malı�ının, cinsiyetçili�in ,ya�çılı�ın v.s bütün türlerinin 
bertaraf edilmesi ihtiyacına yanıt verir.  
Önyargı ve ayrımcılık  3 ana seviyede gerçekle�ir: bireysel, ki�ilerarası ve kurumsal. Bunlar 
sosyal olarak ö�renilirler ve bu yüzden ki�isel veya ki�ilerarası yöntemlerle 
unutulamazlar.Bunlarla yapısal/sistemsel seviyedeki politik gereçlerle sava�ılması gerekir. 
Önyargı ve ayrımcılıkla bireysel mücadelenin  bir yoluda, çe�itliilk çalı�masıdır. 
Üzerinde çalı�ılması gerekilen farklı safhalar vardır.:  

� kimlik 
� önyargı ve kli�eler   
� bireysel ve  
� yapısal ayrımcılık. 

 E�itim süreç temellidir ve katılımcılara kendi kimlik ve ayrımcılık tecrübelerini gözden geçirme 
ve bunlara alternative bulma fırsatı sunar.  
Biz çe�itlilik yakla�ımını  kültürlerarası  çalı�malarda , hertür ayrımcılı�a kar�ı duyarlılı�ı 
arttırmak için ve farklı arkaplanlara sahip bütün insanları yapısal olarak içine almak için 
kullanıyoruz.Göçmenler üzerine yalnız bir bakı� di�er (alt) kültür gruplarıyla çatı�malara ve hatta 
kurumlarda rekabete ve daha keskin ayrılklaraulusal kültürlerin ve etnik arkaplanların azaltılmı� 
görünü�lerine göre , yol açabilir.(1.4 kültür nedir?)  
 
Dı�lama ve ayrımvılık olgusu birbirine benzer,yakla�ım hedef gruplara uygulanan ayrımcılı�a  
kar�ı �u anda ayrımcılık görmeyen insanlarla birlikte dayanı�ma yaratır.Çünkü bu insanlarda  
daha once leri dı�lanmayı tecrübe etmi�lerdir. �Güç çiçe�i etkinli�i (ikinci günde) insanların 
nasıl (kolay) potansiyel hazırlayıcı veya belli bir gruba dahil oldukları veya niteliksel bir 
karakteristi�e sahip oldukları için (1.7 Ayrımcılım sorunsalı) baskı kurbanı olduklarını 
resmediyor.  
E�er çe�itlilik sadece bireysellik açısından de�erlendirilirip ,farklılıklar sorgulanmadan kabul 
edilirse ,yakla�ım sorunlu bir yapıya dönü�ür. Böylece çokkültürlülük biraz renklenir ve herkes 
bir �ekilde ayrımcılı�a u�rar.Bu yüzden yapısal ayrımcılı�ı ve sosyal e�itsizli�i sorgulamak , 
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atölye çalı�malarımızın ilk fakla�ımlarından biridir.E�er çe�itlilik kavramı bütün insanların farklı 
bireysel karakteristiklere ve yeteneklere sahip olması alayı�ına indirgenirse, yakla�ım sosyal 
olarak yaratılmı� e�itsizlik temelinde (ör:cinsiyet , ya�, etnik köken, sınıf) belirsizle�ir ve sorunlu 
bir yapıya dönü�ür. Farklılıklar de�erleri, kuralları ve mevcut hiyerar�ilerde yer alan önyargıları 
içeren bir sosyal e�itsizlik sorunudur.Bu ba�lamda ,bir ki�i ayrımcılıktan bahsetmeden çe�itlilik 
hakkında konu�amaz.  

“...  bireyler arasındaki farklılıkların güvence altına alındı�ı ve bunların Kabul edildi�i 
noktada çe�itlili�i bireyselli�e odaklamaya dayanır.(…) E�er çe�itlilik farklı yetenekler ve 
yetilerlele farklı yaratıldı�ımız anlamında  anla�ılırsa ,bu Kabul edilebilirdir, fakat burada 
problem çe�itlilik kavramının ya�a,etnik kökene veya sınıfa dayalı  sosyal e�itsizli�i içine 
aldı�ı zaman ortaya çıkar.”…De lo Reyes kavramın bu açıdan kullanılmasının ,insanların “ 
farklılık” konusunun bir “e�itsizlik” sorunu oldu�u konusuna gözlerini yummasına sebep 
oldu�u dü�üncesine inanmaktadır. Bu da, bugün ara�tırmanın kar�ıla�tı�ı ana i�lerden biri 
olan i� hayatında bireylere uygulanan ayrımcılı�ı sa�layan bakı� açısının ,verimli bir 
entegrasyon politikası için bir birikimle birlikte de�i�tirilmesi ni sa�lamaktadır. De los Reyes , 
yüksek verimlilik kullanımının (irne�in,  �irketler ve kurumlar için  çe�itlili�in, insanların kendi 
bakı� açılarını göstermeleri açısından kullanılabilirli�i ) i�levselli�ine inanır. Bu anlayı�ta 
birey �irketin karlılı�ına  katkı sa�layabilecek bir grubun temsilcisi olarak görülür.”Neden 
insanaın de�erlerinden ,herkes için iyi bir çalı�ma ortamından ve ayrımcılı�a kar�ı temel 
haklarda kimse söz etmez?” sorusu, bu ki�inin cevabını merak etti�i sorulardan biridir.” 
Çe�i�tlilik tartı�masında daha fazla sesin duyulmasına ihtiyaç vardır.Bu noktada , tartı�ma 
da sesleri en fazla duyulanlar bu konulardan etkilenenlerdir.” De los Reyes’e göre  tartı�ma, 
farklılıların tanınmasından çok ayrımcılık ve ırkçlıkla ilgilidir, örne�in: üst-alt yakla�ımının 
rehberli�inin katılımına ihtiyaç vardır.Tartı�ma ayrımcılı�a uyrayanlar ve marjinalle�en 
gruplarla kurulması gerken ba�lar açısından eksiktir.”)  
(alıntı:Kindenberg, 2002, Paulina de los Reyes) 

 
Modüller için seçilen etkinlikler ayrımcılı�a dikkat çeker (etkinlik �Güç Çiçe�i, gün 2). Bu 
çalı�malar dı�lamacılı�ın,ki�isel aayrıcalıkların güvence altına alınması ve mevcut 
hiyerar�iklerin üzerinde fonksiyonlarını yansımayı ve bunları i�aret etmek için 
tasarlanmı�tır.Özellikle ki�ilerin 3. günde ele�tirel olarak irdelenen , kendi radyoculuk 
uygulamalarında bu çalı�ma görülebilir..  
 
De los Reyes “üst-alt” yakla�ımının sosyal olarak toplumda geri kalmı�lar ve içinde bulundukları 
yapıyı de�i�tiremeyenleri kapsamadan kullanılmasını ele�tirir. Buradaki  makst tamamiyle 
giri�imcinin (anahtar kelime:”çe�itlilik sattırır” çe�itlilik üzerinden finansal de�er katma) 
karlılı�ıdır.Buna göre kültürlerarasıcılık için toplumsal basın kurulu�larını  için fırsat , ba�ımsız 
ve ticari-olmama anlayı�ında olabilir:Düz hiyerar�ilere ve ticari olamayan karaktere sahip 
kurumlar, -ki bunlar genellikle katılımcı bi ryola sahiptirler ve sosyal dezavantajlara sahip 
insanlara eri�im sa�larlar.Ticari giri�imcilerle kar�ıla�tıklarında bu kurumlarn çe�itlilik anlayı�ını 
gerçekle�tirmek için yapısal avantajları vardır 
 
Etkinlik �Ki�ilik molekülü giri�sel bir, katılımcıların kendi ki�ilik ve farklı gruplara ait olmaları 
yüzünden sahip oldukları refereansal içeriklerini yansıttıkları, çe�itlilik yakla�ımı sunar. Aynı 
zamanda , sadece insanların aralarındaki  farklılıklar su yüzüne çıkmaz ,ayrıca insanların kendi 
ki�iliklerindeki durumal ve biyografik dönü�ümleri su yüzüne çıkar (bir insanın ki�ili�i farklı 
zamanlar ve durumlar içinde farklılıklara u�rayabilir.). Farklılıkların insanların arasına çizilen bir 
çizgi olmadı�ı bir pozisyon yerine insanların bakı� açılarında n toplumsal bir zenginle�menin 
yaratıldı�ı bir çe�itlilik anlayı�ı daha makbuldür. 
  
Sonuç olarak ,  hangi yakla�ım�arın ki�inin kendini ki�isel, kültürel olarak ifade edebilece�i 
sorusu detaylı olarak “kültür” kavramını birincil ve ikincil boyutlardaki çe�itlilik  kavramıyla birlikte 
geli�tirdi�i zaman sorulur ve buna sosyalle�menin etkileri denir. (bildiri �bireyin ki�ili�ine 
etkileri).     
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1.4  Kültür nedir? 
Kültürlerarası kavramı ingilizcedeki 
aslıyla “Intercultue” kelimesiyle 
tanımlanır.Bu kelimede 
“Inter”(latince:arasında,birlikte) ve 
“culture” kelimelerinin birle�mesinden 
olu�ur.Bu kavramı anlayabilme 
içinönce “kültür”  kavvramı 
tanımlanmalıdır. 
 
Etimolojik olarak kültür terimi ,bir 
tafta taım(latince: cultura:ekili olma 
itopra�ı i�leme, ziraat)  anlamında , 
öbür taraftan bütün entellektüel , 
madde harici de�erlerin i�lenmesi 
anlamında kullanılır.Günümüzde ise  
geni�letilmi� anlamıyla 1sosyal 
olarak i�lenmi� davranı� 
örnekleri,sanat, inanç, kuramlar ve 
di�er bütün kol ve zihin gücü 
ürünleri”  anlamına gelir. (Amerikan 
Heritage Sözlü�ü)  
 
“Kültür” terimini açıklamak zordur. 
Özellikle kendi ,ihtilaflı, karma�ık ve 
de�i�ik  yapısı yüzünden böyle 
tanımlanır.    The Task Force on the 
Travelling Community, Irlanda(1995), 
raporu kültürü �öyle tanımlar.: 
Herkesin bir kültürü vardır. O bir 
gelenekler,adetler, semboller,de�erler, 
tabirler ve topluma ait olan di�er bütün 
ileti�im türlerinin toplamıdır…Kültür , 
dü�ünme , davranma ve i� yapma 
yoludur. 

 
Kültür etnik ve co�rafi  kökenlere indirgenmemelidir. Bireyleri ,Kabul edildikleri veya dı�landıkları         
grubun   bir parçası olmalarına yol açan ki�isel ve sosyal cephelerde (ör: din,cinsiyet,ki�isel 
yetrlilikler) kültür tanımında bulunmalıdır.        
 
Geert Hofstede (1993)   kültürü “… belli bir grup veya kategorilerdeki insanların di�er 
insanlardan ayırt eden bir zihin kollektifli�i programı” olarak tanımlar. ;nsanlar , kendi davranı�, 
seviye, his ve algılarını �ekillendiren , dü�ünme ,hissetme ve davranma örneklerini ö�renirler.  
Bu örnekler soyal çevreden etkilenirler.Bunlar , birincil(ya�,cinsiyet,etnik köken, deri rengi ,cinsel 
tercih,fiziksel yeterlilikler…) ve ikincil (çalı�mayeri/sosyal statü, gelir ,aile durumu/çocuk, d,n 
ikamet yeri , e�itim ,askerlik/sava� tecrübesi) faktörler tarafından belirtilmi�tir.      
 

�yi uygulama örne�i 
Proje /e�itim ba�lı�ı: Interaudio IV – 

Medienkompetenz für 
MigrantInnen 

Kurum: Radio Corax e.V. 
Adres: Unterberg 11, 06108 Halle 
E-Mail: info@interaudio.org 
�nternet sayfası: www.interaudio.org 
Yetkili ki�i : Antje Schwarzmeier 
Süre 9 ay 
Ne zaman gerçekle�ti? 2004 
Katılımcı sayısı 20 
Tip Kültürlerarası yüzler vurgulu radio 

e�itim programı 
Hedef grup(lar) Göçmen ve göçmen olmayan, 

kadın ve erkekler , farklı ya�lardan 
yeti�kinler 

Ana sonuç: Kültürlerarası yeterlilikler, 
gazetecilik becerileri, göçmenlerin 
güçlendirilmesi,tek dilli radio 
programları, kadınları 
güçlendirilmesi. 

 “Interaudio IV – Medienkompetenz für MigrantInnen”  projesi 
Radio Corax in Halle’ de göçmen ve göçmen olmayan ki�iler 
için düzenlenen bir kültürlerarası radyo e�itim programıdır. Bir 
tarafta bizler ilgili insanların e�itim boyunca gelip katılım 
gösterebilecekleri bir projenin, açıklı�ını güvence altına almak 
isterken , öbür taraftan radyo corax’ta katılım gösterecek bir 
grup kurmak istedik. Bütün, yeni ba�layan ve  ileri seviyedeki 
katılımcıların birlikte katılacakları ola�an toplantılar düzenlendi 
ve onlara ö�renim deste�i sa�landı. Projenin bir bölümüde 
kültürlerarası konularla ilgili iki radyo �ovu 
hazırlamaktı.Amacımız toplumdaki ayrımcılık yüzünden kendini  
bulamamı� insanların radyo corax’a ula�abilip ilgilenmelerini 
sa�lamaktı.Bir ba�ka amacımızda kültürlerarası e�itim 
grubuydu. E�itimler için bizler özellikle hedef gruplar için uygun 
yöntemler geli�tirdik .Örne�in ,Birçok resim kullandık. 

 

B Learning goals and learning matter 
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Bireyin ki�ili�i üzerine etkisi . Çe�itlili�in birincil ve ikincil boyutları. (Hofstede 1993, 
p.20) ‘ndan alınmı�tır. 

  
Bu yüzden kültürel farklılıklar, kökenlere veya ulusal culture indirgenemez. Rudolf Leiprecht 
(2003, s.21) kültürlerarası pedagojide geleneksel yakl�ımlara ele�tirisinin bir ana nokta  olarak  
tanımladı�ı gibi, azaltmacı ve kara verici bir kültür kavramının  toplumda ikiicli�in ba�langıç 
noktası olarak kullanılan ayrımcılı�ı yeniden türetece�ini savunur.Kültürlerarası pedagojide , 
kültür kavramında, kültürlerin her�eyden önce kapalı,heterojen, ikincil olarak i�levsel ve dinamik  
algılanmasını ve yükslelerek hakimlik kurmasını sa�lar.  Kültürler devamlı geli�ir ve 
de�i�ir.;nsanlar kültürlerinde sahnedeki kuklalar gibi  durmaz.kültürler “kendi “ ve “di�er “  
kültürlerekar�ı esnek ve refleksiftir. (Leiprecht 2003, s.22).  
 
Atölye  Çalı�masında 1kültür1 ba�lı�ı ilk gün ö�leden sonar  ,katılanlar kültürlerarası kavramını 
geli�tirmeden ,çe�itlilik anlayı�ı sunulduktan sonar ele alınacaktır. Ba�lık , burada sunulna 
de�i�ik tanımların  yardımı ile i�lenmi�tir ve “çe�itlili�in birincil ve ikincil boyutu”  sunumu  (bildiri  
�Bireyin ki�ili�i üzerine etkisi)  katılımcılara  geni�letilmi� bir kültür kavramı geli�tirmeleri için 
yardımcı olur. (bildiri �bazı arkaplan çalı�maları ve sözlük terimleri) 
Katılımcılar, kendileri için hangi kültürlerin, bugünde devam eden  ve ki�ilerin birlikte yeti�ti�i  
de�erler ve normlar üzerinde dü�ünerek de�i�ti�i konularını açıklı�a kavu�turabilirler.  
 
 
1.5  Kültür nedir? - 1 artı 1  3 eder! 
Geni�letilmi� ve açık bir kültür kavramından ba�layarak, kültürlerarası anlayı�ını insanların 
arasındaki etkile�ime dayanan bir müzakere süreci olan, farklı kültürel gruplara dahil olan 
insanlara arasında interaktif bir süreç olarak Kabul eder. : 1 iler 1 ,3 eder 
 
Kültürlerarasıcılık 

Bir veya daha çok kültür arasındaki ili�kilere dayanır.Kültürlerarasıcılık sadece farklı 
kültürlerden farklı insanların kar�ılıklı etkiler�im süreci de�il, onların kendi kültürlerinin 
karakteristiklerininde dahil oldu�u bir dinsamik geli�im demektir 
Ba�ka bir deyi�le ,kültürlerin örtü�tü�ü durumlarda , “yerel” kültürlerin ve yabancı kültürlerin 
bir bulu�ma noktası vardır. Kültürlerarası durum , bir ki�inin  ba�ka kültürden biriyle kendi 
kültürü temelinde davranı�larına tercümanlık yapmasının sonucudur. Etkile�imde 
katılımcılar kendi etnosentizmleri (ba�ka kültürleri ki�inin kendi kültür ve de�er yargılarıyla 
de�erlendirmesi) ile anlayı�latı ve kendi hareketleri ile her zaman etkilendikleri bir etkile�im 
içine girerler. “ 
(Websitesinden tercüme edilmi�tir:http://www.wikipedia.de. 25 �ubat 2006)  

 
Kültürlerarası yeterlilik   

sosyal becerilerin kültürel  bile�enlerle birlikte ço�altılmasıdır.Bu da kültürel örtü�melerde 
ileti�im yetene�i ve  ve durumalra katılım göstermeyi belirtir.Ba�ka bir deyi�le kültürlerarası 
yeterlili�e sahip olan insanlar farklı kültürlerden insanlarla ortak tatmin ve özgür, kültürel 
açıdan duyarlı ve verimli bir ileti�im içine girebilirler 
Bu durum �unları içerir:   
- empati kapasitesi 
- merak 
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- önyargı özgürlü�ü (mümkün oldu�u kadar uzak) 
- belirsizlik için tolerans 
Bunlar kültürlerarası e�itimin sonuçlarıdır. 
Kültürlerarası yeterlilik kavramına getirilen ele�tirilerden bazılrında, kültürlerarsı yeterlilik ve 
sosyal beceriler  arasında farklılıklar oldu�u veya sosyal becerilerin  kültürlerarası 
yeterlilikleri içermeden tasavvur edilebilece�i gibi ifadeler vardır.  
Kültürlerarası yeterlilik yerine , kültürcü özetlemelere kar�ı çıkan  ve hareket  için yeterlili�in 
yapısal kısmını içeren bir ,göçmen toplum içerisinde yetkili hareket hakkında , konu�abilmek 
mümkündür. Her ne kadar , kültürlerarası yeterlilik  göçmen toplumda , sadece etki-tepki ‘ye 
dayanmayıp ,ayrıca bütün yabancı kültüleri kendi tarihsel ,dü�ünsel, davranı�sal, 
geleneksel,dinsel , v.s karakteristikleriylede kapsasada ,bu kavram dikkate alınmalıdır.”  
(kaynak: websitesi. http://www.wikipedia.de.  25 February, 2006)  

 
Kültürlerarası yeterlilik �u basamaklardan türemi�tir:  

� farklılıkların inkarın’dan 
 

� farklılıkların savunmasına  
 

�  ve farklılıkların kabülüne uzanan  
        

� farklılıkların ili�kilendirilmesi süreci. 
 

Burada amaç sorumluluk bilinci vermektir.. Bir ki�i gerçek olarak kültürel etkilerin ve 
etkilenmelerin varlı�ını Kabul ederse ve herkesin farklı bir kültürel etkilenmeden geçti�ini 
kavrarsa,tıpkı karar verme süzgecinden geçmi� gibi insanlar birbirlerini  anlamaya ba�lar. 
  
Kültürlerarasıcılık kavramı o kadar merkezcildirki katılımcılar ilk once etkinliklerinde �Kültür 
nedir? (bildiri �bazı arkaplan bilgileri ve sözlük terimleri) kullanacakları  ,daha önceden 
tartı�ılmı� ,geni�letilmi� bir kültür kavramına dayanan bir çalı�ma tanımı geli�tirmelidirler. Bu 
kademeli yakla�ım (geni�letilmi� kültür kavramı ı�ı�ında) gurbetteki insanlar veya göçmen ler 
için bir çatı�ma ortamı olarak anla�ılabilcek bir  kültürlerarasıcılı�ı önlemek için tasarlanmı�tır.  
 
 
1.6.  E�itlik Sorunsalı 
E�itlik, cinsiyet,medeni durum, cinsel tercih, dini inanç, ya�, engelilik, ırk ve gezginler toplulu�u 
üyeli�i sınırları içinde bütün üyeler(gönüllüler ve ekip) için eri�im ,farkındalık ve katılım 
tanımlarıyla birlikte bir fırsat e�itli�i yaratılmasıdır.Ayrıca  e�itlik ,ayrımcılı�ın önlenmesi ve 
bertaraf edilmesi demektir. 
  
E�itlik, mutlaka çe�itlili�e dayanmalıdır. E�itlik ne farklılıklar üzerinden düzle�tirme (“o kadarda 
farklı de�iliz”) ne de farklılıkların kabulü yada redid (“hepimiz aynıyız”) demektir. E�itlik zıtlıların 
redid (“di�er kültürlerle bir sorunum yok”) yada egzotikli�in yüceltilmesi (“ di�er kültürlerden olan 
her�ey mükemmeldir.”) demek de�ildir.Bunlar kültürlerarsı ileti�imin önündeki engelleridir.E�er 
bir ki�i  farklılıkların farkında de�ilse,o ki�i aynı zamanda , sosyal olarak dezavantajlı insanların 
ve sosyal e�itsizli�e ve ayrımcılı�a u�rayan insanların ya�adıklarınında farkında de�ildirler.  
 
E�it katılımı sa�lamak için , pozitif hareket ve güçlendirme stratejileri  sunabilecek bir 
organizasyon olmalıdır. Pozitif hareketin amacı sosyal haksızlı�ı dengelemektir. Bu amaç, 
pozitif hareketin ,haksızlıkların ba�langıcı sayıldı�ı zaman geli�en negatif kar�ıtlı�ı engellemek  
çok net bir �ekilde açıklanmı� olmalıdır.Pozitif hareketin do�ası açıklanmalıdır. 
. 
 
Etkinlik�Gerçek radio hayatındaki gibi?  .Bu etkinlik sosyal adaletsizlikler ve bir tarafta ki�inin 
kendi geli�iminin sonuçları, öbür tarafta e�itlik politikasına kar�ı duyarlılı�ı arttırır. Katılımcılar  
kendi radio istasyonlarına fırsatların nasıl sunuldu�unu yansıtırlar.Bu onlara  radio 
organizasyonu içinde zayıflı�ın ve güçlülü�ün tanımanmasında yardımcı olur. Araçlar ve 
stratejiler  için bazı fikirler bu etkinlikten sa�lanabilir,ayrıca bunlar kültürlerarsı açıklık sürecinde 
dikkate alınabilir.      
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1.7  Ayrımcılık sorunsalı 
Detaylarla çe�itlenmi� ayrımcılık sorunsalının  birçok farklı tanımlanmaları vardır.Ana 
nokta,ayrımcılı�ın her nasılsa bir çe�it dezavantaj,tanınmamak,dı�lanma veya ki�ilere bireylerin 
veya grupların onlara ait olan veya olmayan karakteristiklere göre e�itsiz davranı� segileme 
formlarından biridir.  
 
Bu ba�lamda, ayrımcılık her zaman güç mihraklarıyla ba�lantı halindedir. Kesinlikle, toplumdaki 
daha az nüfuzlu gruplar,-ki bunlar genelikle marjinal gruplardır, di�er gruplar kadar aynı haklara 
sahip olamazlar.Ayrıca,toplumda katı atıflar ve önyargılarda vardır.(“i�sizler tembellerdir”, 
“engelli insanlar sosyal güvenlik sistemi üzerinde bir yüktür.”,”siyah insanlar uyu�turucu 
satıcısıdır.” v.s).Birçok durumda , mevcut sorunlar �amar o�lanı rolünü üstlenmi� olan 
ayrımcılı�a maruz gruplara atfedilmi�dir. Ayrı tutulan insane artık bir birey olarak Kabul 
edilemez, sadece atfedilmi� özellikler kariyeri olarak de�erlendirilbillir. 
 
Yapısal seviyedeki(ör: mevzuat ,criminal, patolojik),kurumsal seviyedeki (ör:bazı mesleklersen 
yasaklanma,tanınmama, tanımlanmama) ve bireysel/sosyal seviyedeki (ör: 
taklit,a�a�ılama,fiziksel ve zihinsel �iddet) ayrımcılıklar arasında bir ayrım yapılmalıdır.  2000 
yılınsan beri,yeni  A.B Ayrımcılık-kar�ıtı poltikası bütün A.B üyesi ülkeler vatanda�ları için bir 
ba�layıcılık içeriyor.  ‘E�it davranı� ilkesi’ ki�ilere ırkları veya etnik kökenleri,dinleri veya dünya 
görü�leri,engel ,ya�, veya cinsel tercih yüzünden dolaylı veya do�rudan ayrımcılık 
yapılamayaca�ını içerir.Buna göre,do�rudan ayrımcılık  kil�ilere ba�kalarından farklı olarak 
daha iyi bir davranı�a maruz kalabilcekken daha kötüsünemaruz kalması durumlarında kabul 
ediliniyor.Dolaylı ayrımcılık ise görünü�te do�al olan durumun,kriterlerin veya önyargıların 
insanları di�er gruplardan farklı olarak negative yönde etkilemesi olarak kabul ediliniyor.Buna 
ra�men,az sayıdada olsa e�it davranı� ilkesinde bazı istisnalarda Kabul görmektedir,örne�in 
diniorganizasyonların  etnisitelerinin saklanması veya çalı�ma gücündeki ya�lı veya genç 
insanların hedef ölçülerinin vurgulanması.   
(Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NRW, 2004).  
 
Ayrımcılık tartı�maları ve bunların etkileri atölye çalı�mamızın ana konusudur, fakat do�rudan 
de�ildir, ba�ka bir deyi�le  azınlıklara yapılan bilinçli ayrımcılık türleri ço�unlukla radyolarda 
yapılmaktadır,fakat  e�it olmayan davranı� biçimleri  ile genelde kar�ıla�ınır. Ayrıca burada, 
yakla�ımımız tecrübe ve süreç temellidir,ör:,e�itime ki�ilerin sah�i tecrübeleri ile ba�larız- 
ayrımcıl�a u�rayan ve uygulayanların- etkinlik �Güç Çiçe�i .Bütün bunlar ise herkes bir �ekilde 
ayrımcılı�a ve dı�arı itilmeye maruz kaldı�ı varsayımına dayanır.E�er katılımcılar kendi maruz 
kaldıkları bu tecrübeyi ve duygularını yeniden hatırlarlarsa, kendilerini ayrımcılık ve 
dı�lamacılı�a maruz kalmı� hedef grupların yerine daha kolay koyabilirler.E�itimciler burada 
�una dikkat etmelidirler,ayrımcılı�ın bütün türleri aynı �ekilde de�erlendirilmemelidir! Bu tür bir 
dü�ünce ayrımcılı�ın farklı kurumla�mı� seviyelerini önemsizle�tirebilir.Bir ki�inin sigara içti�i 
için bir restoranta Kabul edilmemesiyle bir ba�ka ki�inin ten rengi dolayısıyla Kabul edilmemesi 
aynı �eyler de�ildir 
 
Ayrımcılıkla  mücadeledeki  bir tehlikede ayrımcılı�a u�rayan ki�ilerin istemedikleir bir  “zavallı 
madurlar”  etiketlendirilmesi, sahip olmadıkları bir ma�dur durumu.Bu tür bir bozguncu bir duru� 
hiç istenmedik  sonuçlara yol açabilir :bir tarafta ,potansiyel “ma�durlar”da harekete geçme 
olasılı�ıda gözden kaçırılmı�tır (bazen ‘failler’ tarafından uygulanbilecek olası hareketlerde 
vardır.); öbir tarafta, azınlık grubu üyeleri ma�dur seviyesine dü�ürülür ve bu yüzden birimler 
ilgili ve merhamete dönü�ür.Bu da imkansız gibi gözüken ‘ konular’ arasında e�it ileti�im ve 
kar�ılamayı sa�lar:’iyi insan’ın davranı�ları ilgimiz dı�ındadır .I�Ayrımcılı�a kar�ı olmak –fakat 
neden? etkinli�inde, katılımcılar kendi rolleri,motivasyonları ve ilgileri üzerine yansıtma ve 
yorum yapacaklar:  “Ayrımcılıkla ilgili beni ne rahatsız  ediyor?Neden bununla ilgili bir�eyler 
yapmak istiyorum.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Access for all?! 

Module I: Models for intercultural organisation and communication in community media 



Intercultural Media Training 

 26 

1.8  Kültürlerarası açılım 
 
Kültürlerarası açılım ula�ılabilir, kapsamlı bir organizasyon ve yapı anlamına gelir. 
Çalı�tayda ilk belirlenmesi ve katılımcıların radyo deneyimlerine dayanarak eri�ilebilirlik 
rolüne(activite �herzaman eri�ilebilir mi) dikkat etmek ve görünebilir bariyerlerin 
(activite�tökezleyen ta�lar) belirlenmesidir. Bu deneyimlere dayanarak katılımcılar a) alanları 
ve b)kültürlerarası açılımın ilkelerini tartı�ırlar.  
 
a) Kültürlerarası açılım alanları 
Kültürlerarası açılım alanları a�a�ıdaki üç a�amayı içerir: insanlar için istasyonların 
hazırlanması, onlara ula�ılması ve saklanması. Dolayısıyla, üzerinde çalı�ılması gerekenler: 
içerik, takımlar, takımların takım çalı�ması, ileti�im ve karar alma, altyapı ve örgütsel yapı –
bütün organizasyon.(teksir�kültürlerarası açılım : alanlar) 
 
b) Kültürlerarası açılım ilkeleri 
 
=>bariyerlerden kurtulmak, eri�ilebilirlik: kapsamlı bir çevre yaratmak 
Eri�ilebilirlik herkes için daha elveri�li daha kapsamlı bir çevre yaratmak. Makul eri�ilebilirlik 
olmadan nüfusumuzun ço�u ki�isel, toplumsal ve çalı�ma hayatlarında gereksiz sınırlamalara 
maruz kalacaklardır. Eri�ilebilirlik hiç �üphesiz ki�isel alan ve imkanlar için uygulanabilir. 
Eri�ilebilirlik bir organizasyonun prosedürleri, politikaları, ve tutumları yoluyla etkin bir �ekilde 
i�ler. Dolayısıyla, ki�iler, bariyerleri yıkmak ve görünmeyenleri aramak için bariyerleri iyi 
belirlemek zorundadır.  
ör., maliyet ve zaman, en azından, ilerideki bariyerleri yansıtmak açısından. 
 
=> farklılıkların tanınması 
 �nsanları ve deneyimlerini onaylarken farklılıkların tanınması önemlidir, onların inkar edilmesi 
ya da hiçe sayılması de�il. Bu politik, tarihi, psikolojik, ve sosyal farklılıkların öneminin bilincinde 
olmayı da içerir.  
 
=> çe�itilili�in sa�lanması  
 
Çe�itlilik ili�kileri zenginle�tirir ve yeni perspektifler sunar>Dolayısıyla, kisi, bireyleri ve onların 
deneyimlerini onaylar, ayrımcılı�ın ve sosyal dı�lamanın her türlüsünü kınar, farklı kültürel 
perspektiflerin benimsenmesini te�vik eder ve her tartı�madan aktivite, organizasyon aynı 
zamanda örgütsel yapı ve uygulama hakkında bilgi verir. Çe�itlili�in sa�lanması, organizasyon 
içerisindeki bütün planlama uygulama ve de�erlendirme stratejilerinin ayrımcılıkla mücadele 
eden ve çe�itlili�i kapsayan bir tarzda olmasını sa�lamak anlamına gelir. 
 
=> e�itlik politikaları 
 
E�itlik herkese aynı �ekilde davranmak anlamına gelmez, ama daha çok e�it fırsatlar vermek ve 
katılımcılı�ı sa�lamak anlamına gelir. Dolayısıyla pro-aktif bir kisi: sosyal dengesizliklerin 
oldu�unu varsayarsak, a�a�ıdaki �ekillerde bununla mücadele eder: 
 
=> olumlu ayrımcılık ve yetki verme 
Olumlu ayrımcılık ve yetkilendirme toplum tarafından yaratılmı� dezavantajların üstesinden 
gelmek ve katılımcılı�ı te�vik etmek için pro-aktif araçlardır. Yetkilendirme, hem ki�inin kendi 
kendini yetkilendirme süreci hem de ki�ilerin yetenek kapasite ve sahip oldukları kaynakların 
farkına varmalarını sa�lamak için verilen profesyonel destek anlamına gelir.  
 
 =>bütün organizasyon yakla�ımı: kapsamlı bir uygulama geli�tirmek 
Bütün organizasyon yakla�ımının amacı bir organizasyonun bütün düzeylerinde kapsamlı 
uygulamalar yaratmaktır. Dolayısıyla, ki�i organizasyonun her alanında çalı�malıdır.  
 
=> tutma ve sürdürülebilirli�ini sa�lama 
 
Kültürlerarası açılım günlük stresli radyo ya�amına ra�men sürdürülmelidir. �nsanlar ba�ladıktan 
sonra kısa süre içerisinde ayrılmaya zorlanmak yerine (�eri-dönü�lü kapı etkisi)hoskar�ılanmalı 
ve uzun bir süre desteklenmeli . Devamlı bir �ekilde katılımlarını (tutma)sa�lamak yetkilendirme 
ve olumlu ayrımcılık ile olabilir. (teksir�kültürlerarası açılım:ilkeler) 
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2. E�itlik ve çe�itlilik için açık yapı! 
2.a Ö�renme Hedefleri 
�stasyonlar arası çalı�taylar için (farklı radyo istasyonlarından katılımcılar): 
� Yapıdaki güçlü ve zayıf yönler ile radyoların uygulamaları incelenmeli, riskler ve fırsatlar 
belirlenmeli, ör: Yapıdaki güçlü ve zayıf yönler, organizasyon, radyoların uygulamalarIı 
incelenmeli, riskler ve firsatlar belirlenmeli, örnek: radyolardaki güncel durumun kültürlerarası ve 
çe�itlilik esasına dayalı bir perspektiften yansıtılması 
��yi ve kötü kültürlerearası uygulama örneklerinin alı�veri�i ve yansıtılması (el kitabında sunulan 
örnekler) 
� Yapıyı ve organizasyonu geli�tirmek için eylem ve stratejiler geli�tirmek, çe�itlilik için eylem ve 
stratejilerin hayata geçirilebilirli�inin test edilmesi (aktivite� laboratuar ko�ullarında çok 
kültürlülük) 
 
�stasyon içi çalı�taylar için(aynı radyo istasyonundan katılımcılar): 
� Uygulamalı Proje (çalı�tayın 1. ve 2. kısmı arasında, bak 2.2): uygulamalı projenin amacı ve 
süreci istasyonunuzu çe�itlilik için test etmek ve geli�tirmek! ör: sistematik bir yakla�ım 
kullanarak kültürlerarası ve çe�itlilik perspektifi ile radyodaki guncel durumun tanımı ve analizi: 
Bütün organizasyon yakla�ımı(bak 2.1)ırkçılıkla mücadele ve bir organizasyon içerisinde 
ayrımcı olmayan çok kültürlü stratejiler için e�itlik politikları ve e�itlik eylem planlarını referans 
alarak sa�duyulu bir yakla�ım – uygulamalı projedeki süreç ve amacı analiz yöntemi olarak 
a�a�ıdaki alanlara özellikle dikkat edilmeli: 
a) Merkezi: aktörler, ileti�im ve karar alma 
b) Dahili: altyapı , kaynaklar, roller ve görevlerin da�ılımı; politiklara, kurallar, ve organizasyon 
kültürü 
c) Harici: halkla ili�kiler, etkinlikler ve programlar 
d) Çevresel: seyirci 
� Çok kültürlülük için stratejiler ve somut faaliyet adımları geli�tirmek :eylem planı üzerinde 
karar vermek (Nereye ve Nasıl ilerleme?) 
� Çe�itlilik için eylem planını gözden geçirme ve halkla ili�kiler de dahil olmak üzere 
gerçekle�tirilebilmesi için usullerin kararla�tırılması (Nasıl uygulanmalı?) 
 
 
2.b Ö�renim Konusu  

Projenin karakteri göz önüne alındı�ında, Çe�itlilik için açık yapı! konusu daha az ö�renilmesi 
daha az gerekli olan bir konu. (Bu nedenle daha az ö�retici materyal bulacaksınız) Bunun süreci 
ve amacı grubun takım çalı�masına ba�lı olarak açıktır. 
Bu ba�lamda, e�itmenler grup sürecine katılırlar. Rollerini kolayla�tırıcı olarak de�istirirler ki bu 
da yaratılı� sürecine yardımcı olan ama sonucun asıl üreticisi olmayan ebenin rolü ile 
kar�ıla�tırılabilir. (teksir � Kolayla�tırıcının Rolü) 
 
 
2.1 Bütün organizasyon yakla�ımı– çok kültürlülük  
Irlandalı NCCRI’nin tanımı (Irkçılık Ve Çok Kültürlülük Ulusal Danı�ma Komitesi,2003) 
açıklamasına göre:  

"Bütün organizasyon yakla�ımı ırkçılıkla mücadele ve bir organizasyon içerisinde 
ayrımcı olmayan çok kültürlü stratejiler için e�itlik politikları ve e�itlik eylem planlarını 
referans alarak sa�duyulu bir yakla�ımdır.Bir organizasyonun üç boyutuna odaklanır, 
bunlar: 
 
- örgütsel etholoji 
- çalı�ma yeri 
- servis ko�ulları 
dolayısıyla, bir bütün organizasyon yakla�ımı a�a�ıdakileri dikkate alır: 
- örgütsel de�erler 
- çalı�ma yerinde kültürel çe�itlilik ve çalı�anlar arasında etkile�im 
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- bir organizasyonda 
mü�teriye dayalı hizmet 
kullanııcıları arasında kültürel 
ce�itlilik  
 
Yakla�ım bütün 
organizasyonu bütün yönleri 
ile kapsıyor. Külturlerarası 
çalı�taylar bu stratejinin 
parçasıdır. E�er bir 
organizasyon içerisinde 
bütün üyeler tarafından 
payla�ılan (yüksekten 
a�a�ıya olmanın 
tersine)kapsamlı ve yatay bir 
strateji içerisinde ele alınırsa 
çalı�tayların etkileri daha 
yüksek düzeye çıkarılabilir. 
(Teksir�Bütün organizasyon 
yakla�ımı) 

 
 
Bütün organizasyon yakla�ımının amacı esaslı bir uygulama geli�tirmektir. Bunun anlamı, özel 
ihtiyaçları dikkate alarak ve kültürlerarası çe�itlili�i tanıyarak bütün üyelerin katılmı için e�it 
imkanlar ve fırsatlar yaratabilmektir.Buna kar�ın, dı�layıcı bir uygulama– üstesinden gelinmesi 
gereken bir uygulamadır çünkü kültürlerarası çe�itlili�i inkar etmekle kalmaz aynı zamanda  
toplumsal azınlıkların ihtiyaçlarını da dikkate almaz. ‘Tarafsız’ bir uygulama – ki onun da 
üstesinden gelinmesi gerekir– herkese e�it davranma niyetini ifade etti�i için makul görünebilir, 
ama belirli ihtiyaçları dikkate alınmadı�ından ve sosyal e�itsizlikler yarattıdı�ından bu bazı 
kesimleri dı�layabilir. Dolayısıyla, esaslı bir uygulama özel stratejiler ve eylem planları gerektirir 
ki bunlar da birarada üçüncü günde geli�tirilmi�tir. En iyi durumda bunlar radyonun çalı�anları 
tarafından geli�tirilir ve uygulamaya geçirilir. Bunlar da istasyon içi çalı�taylarda üstlenilebilir. 
ideali, ‘istasyonlararası’ çalı�taylarda katılımcıların kültürlerarası açılı� süreçleri ba�latmak için 
motive edilmeleridir.  
 
Çalı�tay katılımcıları için, bütün organizasyon yakla�ımı iki açıdan önemlidir: çalı�tayı bir 
bütünün parçası olarak görür ve çalı�tay dı�ındaki dı�layıcı radyo uygulamaları ile 
karı�tırılmamalıdır. Di�er taraftan, bütün organizasyon yakla�ımı büyük bir meydan okuma 
anlamına gelir. Katılımcılar, çok kapsamlı bir stratejinin içine girmi� olmaktan sıkıntı duyabilirler, 
çünkü bütün organizasyonun transformasyonunda ta�ıyılar olarak çok fazla agir bir görevle 
kar�ı kar�ıya olabilirler. Bu anlamda, kültürlerarası açılı� süreci için ba�langıç noktası olarak 
tüm üyelerin çalı�tayda yer alması için yerinde motive etmek, kültürlerarası açılı�ın lehine karar 
vermek bütün radyo için arzu edilir.  
Bir çalı�tayda yer almak için ki�isel olarak motive edilmi� katılımcılar arkalarındaki 
organizasyonun tümünden destek almadan (muhtemelen ya�adıkları olumsuz deneyimler 
nedeniyle) kendi çalı�ma alanlarında adımlar atabilecekleri �ki�isel çe�itlilik eylem planı adı 
altında fırsatlar tanınabilir, di�erleri ile ba�arılı ve ba�arısız uygulama örnekleri de kendi 
eylemlerini gerçekle�tirmeye motive etmek için yardım etmelidir.  
E�itmenler çalı�taylara katılan katılımcıların motivasyonları hakkında önceden kayıt yöntemi ile 
bilgi edinebilecekleri için, ona gore hazırlanabilirler.  
 
Bir organizasyonun dı�layıcı bir organizasyondan ‘tarafsız’ve esaslı bir uygulamaya 
transformasyonu ‘çokkültürlülük’ ya da kültürlerarası açılımın hedefidir (kültürlerarası örgütsel 
geli�im),ki bu da ba�ımsız medya çalı�ması için Hoogsteder’e (Hoogsteder 1997: Besamusca-
Janssen, 1999, p. 71 ff.) dayanarak benimsenir ve a�a�ıdaki gibi açıklanabilir:   
 
1.A�ama: Tek kültürlü  organizasyon 
Program ve organizasyon yapısı tamamıyla tek kültürlü bir �ekilde ço�unluk kitleye göre 
uyarlanır; istisnalar dikkate alınmaz. 
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2.A�ama: Toplumsal azınlıklar için program teklifleri(hizmetler) 
Radyo toplumsal azınlık üyelerinin kendi ‘hücre programları’nı yapabilecekleri program dilimleri 
sunar;bireysel yayıncılae programın di�er kısmından dı�lanırlar. 
 
3. A�ama: Program tekliflerinin kültürlerarası yönetimi (hizmetler) 
Radyo programlarını ço�unluk olu�turmayan dinleyicilerine göre belirler.Bunu yaparken (ok 
dilli)program brosurlerine ve dosyalara program yapimcilari ile anlasmali olarak dikkat eder; 
birlikte calisanlar ozellikle kulturel farkliliklari ele almak icin egitilmislerdir ve kulturel farkliliklar 
karar alma mekanizmalarinca tartisilir.  
 
4. A�ama: Azınlık projelerini özel programlar ve pozitif eylem olarak gerçekle�tirmek  
Özel projeler ve özel programlar azınlıkları radyoya entegre etmek için gerçekle�tirilir; bununla 
birlikte, özel programlar radyonun organizasyon ve yapısında bütün olarak dahil edilmezler. 
 
5. A�ama: E�- çalı�anların kültürlerarası yönetimi 
E�itsizlikleri ve dezavantajları gidermek için daha da fazla dikkat gösterilmektedir,ör, 
yetkilendirme yoluyla;bununla birlikte bu �ekilde verilen görevler halihazırda devam eden radio 
operasyonlarının dı�ında ek görevler olarak de�erlendiriler. 
 
6. A�ama: Kültürlerarası entegre yönetim 
. 
Kültürlerarası stratejiler organizasyon stratejilerinin ayrılmaz bir parçasını olu�turur, beraber 
çalı�anların özel ihtiyaçları dikkate alınır ve kültürel çe�itlilik normal hale gelir.  
 
 
A�ama 7: Kültürlerarası organizasyon  
Kültürel çe�itlilik herkes tarafından olumlu algılanır ve de�er verilir; farklı altyapılardan insanlar 
her alana katılır.   
 
Kültürlerarası olu�um üzerine tek kültürlü pozisyon üstlenen çok az topluluk medyası vardır. 
(Haffmans,1994,Besamusca-Janssen,1999,s:81)Onları farklı kılan, yapılarını ve prosedürlerini 
de�i�tirmeden kendi ‘model’ azınlık üyeleri vardır.  Kültürel gruplar çok kesin bir �ekilde ayrı 
dururlar. Topluluk medya organizasyonlarının ço�u muhtemelen ayrımcılı�a kar�ı bir tutum 
üstlenirler, özel projeler ile ayrımcılı�a kar�ı aktif positif eylem ve fırsat e�itli�i tanıyan politikalar 
yürütürler. Bu önlemler izole kalır, bununla birlikte yapı ve örgütsel kültür sorgulanmadı�ı ve 
de�i�tirilmedi�i müddetçe.  Kültürlerarası açılım ve kültürlerarası olu�umun amacı kültürü ve 
yapısı sadece ço�unluk üyeleri de�il bütün çalı�anlarca, her alana katılım yoluyla �ekillendirilen  
kültürlerarası bir konumlandırma ve çalı�ma organizasyonu olabilir. Dolayısıyla, amaç bütün 
resmi ve gayri-resmi güç kaynaklarının yönetim kurulundan gayri-resmi sohbetlere e�it 
da�ıtımıdır.  
 
 
 
 
2.2 Kültürlerarası organizasyona geçi�-çe�itlilik için istasyonunuzu kontrol edin ve 

geli�tirin! (uygulamalı proje) 
Bu modülde önerilen kültürlerarası çe�itlilik metodolojisi ayrımcılı�ı ele almak için tüme dayalı 
bir yakla�ımdır ve e�itlik politikaları ve e�itlik eylem planlarını referans alarak kültürlerarası 
olu�umu destekler.  
 
Kültürlerarası bir organizasyonda, çe�itlilik dikkate alınır ve farklı altyapılardan insanların 
katılımı ile olu�an artırılmı� kültürel çe�itlilik için plan yapılır. Kültürlerarası politikanın geli�imi 
organizasyonunun geni� amaçlarının ayrılmaz bir parçası olarak görülmeli sonradan eklenen ya 
da sonradan akla gelen fikir olarak de�il. Bütün organizasyon yakla�ımının anahtar ilkeleri 
kültürlerarası yakla�ımın ilkeleri ile örtü�ür.(bak 1.8) 
 
Bütün organizasyon yakla�ımı nasıl uygulanır? 
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��lem A 
 
Niyet:  
/ Ne istiyoruz? / 
ortak amaçlarda anla�ma 
 
Dı�arıdan analiz:  
/ Ne mümkün? / 
Fırsatlar ve riskler 
 
Içeriden analiz:  
/ Ne yapabiliriz? / 
Güçler ve Zayıflıklar 
 
Gerçekle�tırme: stratejiler ve eylem planı 
 
Bu i�lem ‘gelecek çalı�taylar’ adı verilen üç-a�ama yakla�ımını takip eder:   
  
1. Ütopya 
2. Analiz/ele�tiriler 
3. Gerçekle�tirme  
Herkes için eri�imin (“Biz ne istiyoruz”) üzerinde çalı�ılınan kültürlerarası açılımın ilkelerine 
dayanarak sonuçları niyeti anlatmaya yardımcı olur. E�itlik ve çe�itlilik için açık yapı!için 
katılımcılar gerçekle�tirilebilir bir strateji geli�itirebilmek için organizasyonun güçlü ve zayıf 
yönlerini içeriden (Neler yapabiliriz) risklerini ve fırsatlarını ise dı�arıdan (Mümkün olan nedir?) 
analiz ederler (eylem planı). 
Teksir �Kültürlerarası uygulama üzerine anket analiz için bir araç olarak kullanılabilir. 
Katılımcılar bütün organizasyon yakla�ımı ile bir analiz aracı olarak ve farklı alanlarda çalı�an 
proje takımları olu�turmak için temel olu�turması amacı ile çalı�abilir. (�teksir: Bütün 
organizasyon yakla�ı): Dı�arıdan analiz i�birliklerini ve ittifakları, halkla ili�kiler ve programı 
(proje takımı B)örgütsel kültürün ve politikanın içeriden analizini (proje takımı C) altyapı ve 
kaynakları, da�ıtımına odaklanmayı (proje takımı D)aktörleri, ileti�im ve karar mekanizmasını 
(proje takımı E ya da A-D’nin parçası) seyirciyi (proje takımı E, e�er özel yükümlülüklerden 
dolayı bir ihtiyaç var ise)i�aret eder. 
 
 
Adımlar a�a�ıdakiler olabilir (Besamusca-Janssen, 1999, s. 99 ff ): 
 
1. Niyetin açıklanması 
 Motivasyon ve kültürlerarası çıkarları da içerir. 
 
2. Proje Takımları olu�turmak 
Proje takımları stratejik amaçları somut-eylem adımlarına ula�tırır. Görevleri: organizasyon ve 
yapının analizi, eylem planı, gerçekle�tirme, süreç ve sonuçların de�erlendirilmesi ve izlenmesi. 
Proje-takımları azınlık ve ço�unluk grupların üyelerinden ayrıca dı�arıdan danı�manlardan 
olu�ur, Proje-takımları farklı birimlerin üyeleri ile disiplinlerarası çalı�ır. 
 
3. Organizasyon ve yapının analizi 
Analizin amacı, stratejik amaçları etkileyen bütün o özellikler ve ö�eler üzerine,  
kültürlerarası olu�umu engelleyen (zayıflıklar ve riskler) ve güçler ve fırsatları te�vik eden genel 
bir açıklama ortaya koymaktır. 
� Kültürlerarası olu�um üzerine radyonun motivasyon ve çıkarları nedir? 
� Bugüne kadar kültürlerarası yolun önünde ne durmu�tur? Direni� nerededir? 
� Personelin analizi (çalı�anlar ve gönüllüler):yönetim, programcılar ve seyirci 
� Yayın bölgesinde azınlıkların yüzdesine göre azınlıkların temsilinin analizi 
� Azınlıkların karar mekanizmalarına katılımının analizi 
� Organizasyonda dı�layıcı usuller ve uygulamalar var mı? 
� Stratejik amaçların gerçekle�tirilmesi için hangi adımlar ve önlemler önerilir? 
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�yi uygulama örne�i 
Inter.Media Partner 
Organizasyonu 

P7 (NEARfm) 

 Projenin adı/ e�itim Mülteci Radyosu 
Organizasyon: Near FM Dublin 
Adres Northside Civic Centre, Bunratty 

Road, Dublin 17 
E-Mail sally@nearfm.ie 
Anasayfa www.nearfm.ie 
Irtibat  Sally Galiana 
Süre two months 
Ne zaman yapıldı? June 1999 
Katılımcıların sayısı: 20 
Çe�it  medya e�itim programı 

gazetecilik yönelerine vurgu 
yaparak;radio/medya e�itimi 
kültürlerarası yönlerine vurgu 
yaparak;gazetecilik projesi 

Hedef Grup farklı ülkelerden ve  farkli 
yaslardan kadin-erkek yetiskin 
göçmenler,  

Ba�lıca sonuçlar Gazetecilik yetenekleri, radyo 
programları, göçmenlere yetki 
verilmesi;  

NEARfm medya ve toplumu insanların neden göç ettikleri 
hakkında aydınlatmak, mülteci sesleri dinleterek anlayı�ı 
artırmak ve tutumları de�i�tirmek ve Avrupa’nın gelece�i için 
olumlu bir görü� yaratmak, özellikle de çok kültürlü bir toplum 
olan  Iralnda’da , Böylece, Dünya Mülteci Günü ile denk gelen 
1999 yazında,ülkeye yeni gelen medya ve hükümetlerinin 
saldırılarının hedefi olmu� mülteciler ve iltica edip ülkeye yeni 
varmı� olanlara istasyonun kapısını açmaya karar verdi.  Proje 
ülkedeki mülteciler ve ülkeye iltica edenler tarafından 
hazırlanacak bir haftalık programdan olu�ur.Gazetecilik 
e�itimi, radio produksiyonu, ve teknik bilgi üzerine kisa giri� 
vardı.journalistic skills, Katılımcılar programların içeri�i 
hakkında karar verebilir, kendi misafirlerini ve müziklerini 
organize edebilir. 
 

 
4. Dahili bir temel olu�turmak 
Proje takımları mümkün oldu�unca çok bölümün temsilcileri ile sonuçları ve fikirleri tartı�ır: 
� Temsil edildi�inizi hissediyor musunuz?  
� Önerileriniz ve fikirleriniz var mı?  
� ihtiyaçlarınız neler? 
� Ne sa�layabilir nasıl katkıda bulunabilirsiniz? 
 
5. Eylem planı 
Eylem planı planan aktivitelerin, sorumlu ki�ilerin, zaman sınırlamalarının ve gerekliliklerinin, 
destek ve izlenmesinin/de�erlendirilmesinin genel bir açıklamasını kapsar. 
‘Dönen kapı etkisi’nden kaçınmak için ve insanların kalması için özel bir    
özen gösterilmelidir 
� ‘Eski’ye kar�ı ’yeni’ çalı�an/gönüllü direni�ten nasıl kaçınmak? How to avoid resistance of 'old'  
� Insanlara nasıl ho� kar�ılandıklarını hissettirmek? 
� Örgütsel kültürün aydınlatılması, entegrasyon, kar�ılıklı saygı, (ki�isel) yetkilendirme için hangi 
aktiviteler geli�tirilebilir?  
 
6. Gerçekle�tirmeye ba�lama 
Bu a�ama proje takımlarının aktivitelerinin sonu de�ildir. Onların rolleri planlamadan antrenörlük 
ve gercekle�tirilmesi için e�lik etmeye kayar. Hayat geçirme farklı birimler/bölümler/kurulların 
gönüllüleri ve çalı�anları tarafından uygulanmalıdır. Bu takımın olu�umunun çe�itli görevler için 
uygun olup olmadı�ını gösteren bir andır:e�er gerekirse takım kompozisyonu de�i�tirilmelidir. 
 
7. De�erlendirme ve transfer 
Proje takımları izler ve control eder: 
� sonuçları: Amaçlara ula�ıldı mı? ve 
� süreç: Hangi faktörler yardımcı oldu, hangileri engelledi? 
 
8. Dökümantasyon ve öncü a�amanın kapatılması  
The project teams work out and present a report with proposals to continue and maintain the 
interculturalisation. Now, the project teams have completed their work and are dissolved.  
Proje takımları kültürlerarası olu�umu sürdürmek için bir rapor sunarlar.  Bu noktada proje 
takımları çalı�malarını tamamlar ve da�ılır. Bu i�lemi takiben, çalı�tay proje �eklinde bir deney 

olarak kültürlerarası olu�um 
sürecini ba�latır (1 ve 2. gün) 
ve devam eder(3.gün). Final 
proje raporu uygulama için 
ba�langıç noktasını olu�turur: 
: Kültürlerarası olu�um deney 
a�amasından çıkar ve 
organizasyonun ayrılmaz bir 
parçası haline gelir. 
 
 
��lem B (i�lem A’ya alternatif) 
��uanda neredeyiz? 
� Nerede olmak istiyoruz? 
� Oraya nasıl gideriz? 
� Ilerlememizi nasıl izleriz ya 
da ba�arımızı nasıl ölçeriz? 
Bu sorular organizasyonlara 
kültürlerarası olu�umu 
desteklemek ve ayrımcılıkla 
mücadele için bütün 
organizasyon yakla�ımı 
geli�tirmek üzere �uanki 
statüleri hakkındaki bazı 
konuları belirlemeye yardımcı 
olabilir. 
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�u an Neredeyiz? 
Teksiri kullanarak�Kültürlerarası organizasyon üzerine anket: 
� Organizasyonun etholojisinin de�erlendirilmesi (dı�layıcı, tarafsız ya da kapsayıcı). 
� Hali hazırdaki insan kaynakları politikalarının gözden geçirilmesi, i�e alma ve seçme uygulamaları, 
disiplin yönetmelikleri ve yönetim performans planlarının gözden geçirilmesi 
� Hizmet planlama uygulaması ve de�erlendirmesi e�itlik ilkeleri ile tutarlı olup olmadı�ına karar 
verilmesi 
 
Nerede olmak istiyoruz? 
A�a�ıdakiler organizasyonlara bütün organizasyon yakla�ımını geli�tirmek için organizasyonlara 
yardımcı olur.  
� E�itlik ilkelerine dayalı kapsamlı ve destekli örgütsel etholojiler yaratmak  
�Daha geni� e�itlik ve katılım (istihdamı da içeren) politika ve prosedürleri çerçevesinde ırkçılık 
kar�ıtı ve kültürlerarası olu�umu destekleyen kapsamlı ve sa�duyulu insan kaynakları ve 
istihdam politikası geli�tirmek  
� ‘Bir kasket herkese uyar’ yakla�ımından uzak, hem genel hedef kitleyi hem de azınlık 
gruplarının ihtiyaçlarını hedefleyen bir hizmet sa�lama yakla�ımı geli�tirmek 
 
Buraya nasıl ula�ırız? 
 
A�a�ıdakiler organizasyonlara bütün organizasyon yakla�ımının en etkili bir �ekilde nasıl 
uygulanabildi�inin belirlenmesinde yardımcı olacak eylem noktalarıdir: 
� Yakla�ımı uygulamakla yükümlü yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerinin gösterdi�i 
kararlılık 
� Organizasyon içerisindeki rolleri belirleyen ve farklı altyapılardan gelen ki�ilerden olu�an e�itlik 
komitesi ya da çalı�ma ortaklı�ı geli�tirmek 
� Irkçılık kar�ıtı/kültürlerarası e�itimi di�er çalı�anlar için düzenlenmi� e�itim programlarına dahil 
etmek ve e�itmenlerinizin yeteneklerini geli�tirmek  
• Stratejik ve çalı�ma planları gibi halı hazırdaki planlama araçları üzerinde bütün organizasyon 
yakla�ımı in�a etmek 
 
 
Ba�arımızı nasıl ölçebilir, ilerlememizi nasıl izleyebiliriz? 
 
A�a�ıdakiler organizasyonlara, bütün organizasyon yakla�ımınının sonuçlarının ve etkilerinin 
belirlenmesi amacı ile nasıl izelenebilece�ini ve de�erlendirilebilece�ini belirlemeye yardımcı 
olan eylem noktalarıdir. 
� Performans göstergeleri geli�tirmek  
- E�itim oturumlarının sayısı ve kalitesi 
- �nsan kaynakları politikasında de�i�iklik 
- Çalı�anlar ve gönüllülerin de�i�ikliklere cevabı 
- Azınlık çalı�anlarının çalı�ma ortaklıkları ve e�itlik komiteleri vasıtası ile katılımı 

 
� Var olan izleme ve de�erlendirme stratejileri için bütün organizasyon yakla�ımı in�a etme, 
örne�in: yıllık raporlar, dinleyici anketleri 
 
� Azınlıklar için hizmet sa�lama kalitesinin kar�ıla�tırılması için e�it veri geli�tirme 
- politika: vizyon, misyon, ve stratejiler  
- kaynaklar (insane kaynakları, bütçe, araçlar, prosedürler) ve yapılar  
- Kültür: uygulamalar, semboller, normlar, ve de�erler  
- programlar ve hizmetler 
 
Bu i�lemi takiben, çalı�tay kültürlerarası olu�um için ba�langıç noktasını olu�turur: Proje 
takımları radyoda uygulanması için eylem planları olu�turur.Radyonun kendisi planı bir öneri 
olarak tartı�abilir, benimseyebilir ve gerçekle�tirebilir. 
 
 

2. Open structure for diversity and equality! 
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3. Takımlar içinde e�itli�i ya�amak! 
 
3.a Ö�renim amaçları  
� �leti�imde kapsama ve dı�lama süreçleri için bilinç düzeyinin artırılması  
� Takım çalı�masının kurallarının gözden geçirilmesi, interaksiyonun izlenmesi ve kültürlerarası 
takım çalı�masında süreçlerin yansıtılması:gerçek bir radio prodüksiyonunun taklit 
edilmesi(zaman baskısı altında), proje takımının i�yerindeki durumu 
� Çe�itlili�in tanınması ve önün için motive edilmesi, çe�itlili�in çok geni� anlamda perspektif 
sundu�unun anla�ılması dolayısıyla, ortak problemlere kar�ılıklı anlayı� çerçevesinde çözümler 
ve yeni yakla�ımlar sa�lamak  
� Radyoda kültürlerarası eylemi motive etmek için fikirler geli�tirilmesi  
 
 
3.b Ö�renim konusu 
Takım çalı�masını inceleme ve deneylemeye göre bakıldı�ında, ‘takımlarda çe�itlili�i 
deneylemek’ pek fazla ö�renim materyalı sunmuyor: Ö�renim konusu kendileri ba�lı ba�ına 
deneyim ve yansımadır. E�itmenler sürece katkıda bulunurlar ve ö�retmenden ziyade 
kolayla�tirici görevi görürler. (�teksir kolaylastiricinin rolu) 
 
 
3.1 Kültürlerarası takım çalı�ması ve ileti�im 
Topluluk radyoları kendilerini baskı ve ayrımcılıktan uzak yerler olarak tanımlıyorlarsa da günlük 
uygulama ço�unlukla daha farklı gözüküyor. Hali hazırda devam eden adyo çalı�masına 
bakıldı�ında, çalı�ma süreçlerine yansıtmak için genellikle ya çok az ya da hiç zaman kalmıyor, 
buna grup dinamikleri de dahil. Çalı�tay bunun için bir fırsat sunuyor. 
 
Bu nedenle radyocular çalı�tayin bu kısmında nasıl birlikte çalı�ıyorlar yakından bakmak 
gerekir:  
� Kim neye karar verir? 
� Hangi konular i�lenir ve kim i�ler? 
� Hangi dil çalı�ma dili ve kim ba�kanlık edecek? 
� Kim hangi rolü üstlenecek? vs. 
 
Katılımcılar uygulamalı projelerine ba�lamadan önce, aktivite �içeride ve dı�arıda gruplar 
içerisinde dı�lanma ve kabul edilme mekanizmalarında aynı zamanda usul ve stratejilerinde 
deneyim kazanma imkanı verir. Bu noktada, grup/takım ile bireyler arası ili�kiye özel ilgi 
gösterilmelidir.  
 
Dört çe�it grup ayrımı yapılabilir (Kanter, 1977) 
� tekdüze grup: bütün üyeler aynı sosyal kategoriye aittir 
� tekdüze olmayan grup: iki kategoriden biri, di�erine miktar olarak hakimdir 
�de�i�ken grup: ço�unluk grubu miktar olarak çok fazla hakim de�ildir 
�dengeli grup: oran a�a�ı yukarı 50:50’dir 
 
Normalde, miktar olarak hakim olan grup, grup süreçlerine hakimdir. Bu gözlenmelidir.  
Bir ki�i aynı zamanda grup süreçlerinin dört a�amasını izleyebilir. (Kanter, 1977): 
 
1. görünürlük: Bireyler, ör., azınlık üyeleri bir model rolünde, daha çok dikkat çekerler. 
Görünürdeki farklılıkları ile göze çarparlar ve hakim grubun üyeleri varlıklarından çok daha fazla 
haberdardır. Bu görünürlük belki de bu bireyler için sürekli stresli olabilir: her hareket, her olumlu 
ve olumsuz i�lem kayıtlıdır.  
 
2. kar�ıt: Di�erlerinden görünü� ve davranı� olarak farklı olan bireylerin varlı�ı ki�inin kendi öz 
kültürünün farkına varmasını sa�lar. Kar�ıt olan normal gibi gözükeni birdenbire görünür 
kılar.Bu hakim �ekilleri sarsar. Genellikle, hakim ki�iler kendi kültürlerine güçlü bir vurgu ile tepki 
gösterirler. Di�er bireyler, kabul edilmeme ile kar�ı kar�ıya kalırlar. Hakim ki�iler yine de 
bireyden sadakat ve uyum beklerler. E�er bireyler uyum sa�larsa,tek taraflı bir entegrasyon 
takip edebilir; yoksa dı�lama devam eder. Halen, bireylerden �ikayet etmemeleri ve statükoyu 
ele�tirmemeleri beklenir. Azınlık üyelerinin kariyerlerindeki engellerden biri budur. 
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3. genellemeler and 4. asimilasyon 
Bazen, ki�iler kendilerin ait oldukları gruplara kar�ı önyargılı olabilirler. Bu genelleme ki�iyi 
önceden belirlenmi� bir rolü üstlenmesine zorlayabilir ya da tersine önyargısıyla ilgili her�eyi 
reddetmesine ve baskın normlara ve kültüre tamamıyla asimile olmasına yol açabilir. Bu çeli�ki 
ki�i üzerinde stress baskısı yaratmaktadır. 
 
Bu yönelimler sadece görecelidir. Ki�iler farklı ve de�i�ken stratejilerle çe�itli yönlerde hareket 
etmektedirler: 
 
� inkar etmek: “birey” olmak öylesine streslidir ki ki�i gerçeklerle yüzle�mekten kaçınır ve 
durumu ezilmesine yol açan baskın figürlerin önemsiz oldu�unu kendine telkin ederek yeniden 
tanımlar.  
� asimile etmek: sorunları ki�isel olarak algılarlar.  
� “kar” etmek: ki�i kendini “di�er” bir ki�ilikte farklı bir benlikte yeniden tanımlayarak benli�ini ve 
suçunu yeniden yansıtır. (Örne�in, “Irkçı!”) 
� geri çekilmek: ki�i kendi ait oldu�u gruba çekilir ve kendini ço�unluktan izole eder.  
� kaçmak: ki�i ya kendi içine çekilir ya da grubu terk eder.  
� to kar�ı koymak: ki�i duruma kar�ı sava�ır ve sözlü ve fiziksel tepki verir.  
 
Dengeli bir azınlık-ço�unluk kotasına sahip gruplarda i�birli�i daha verimli olmaktadır. Ço�unluk 
sadece azınlık üzerinde etki sahibi olmakla kalmamakta, genellikle azınlık mensupları da 
ço�unluk “norm”larını kabul etmekte ve farklı bir davranı� sergilememektedirler.  
 
�Inside and outside aktivitesinde bu olgu i�lenecektir. 
 
�What about our teamwork in the workshop?  Aktivitesinde takım oyunu kavramı i�lenecektir: 
Takım oyununda nasıl bir fayda sa�landı veya nasıl engellerle kar�ıla�ıldı? Radyoda araç 
olarak neler uygulanabilir? (Örne�in, beklentilerin sorgulanması, düzenli geri bildirim, kuralların 
demokratik bir �ekilde kararla�tırılması, dili konusunu ele almak, vb.) Kültürlerarası takım 
çalı�maları ve ileti�imi hakkında neler teklif edilebilir? Kültürlerarası ileti�imde iyi/kötü kriterler 
nelerdir? Bunu geli�tirmek için hangi yetenekler gerekmektedir? (Bu i�e eleman alımında da 
yardımcı olacaktır.)  
 
�Teamwork under pressure aktivitesi uygulamalı bir projeden ziyade bir çalı�madır. Katılımcılar 
takımlar olu�turacak (iste�e göre; rastgele ve tercihli olarak) ve her gün radyoda yaptı�ı i� 
katılımcılara bu çalı�mada görev olarak verilecektir. (program hazırlanması, kampanya 
planlaması, yazı, elemen alımı, vb.) Burada önemli olan katılımcı görevleri süresince 
kar�ıla�acakları zaman baskısıdır. Takımların ba�ına bir katılımcı gözlemci olarak konulacak ve 
bu gözlemci grup içerisindeki i�birli�ini ve grup dinamiklerini denetleyecektir. Bu aktivitenin ana 
fikri, teorik olarak kabul edilmi� kültürlerarası i�birli�inin prensipleri stress ve yarı� ortamında 
terk edilmektedir. Bunun yerine projede konu�ulan dilin ana dili oldu�u katılımcılar yazıları ve 
sunumları hazırlar, teknik deneyime sahip insanlar prodüksiyonu yaparlar, ço�unlu�a sahip grup 
kararları alırlar, azınlıkta olan grup ise arka plan çalı�masını yaparlar veya kendi kültürleri ile 
ilgili yapıtlar ortaya çıkartırlar. Aradaki dü�ünme a�amasında, takım üyeleri davranı�larını 
sınama ve gerekirse de�i�tirme imkanına sahiptirler. Aktivite oldukça dinamiktir ve ba�arısı 
katılımcıların yetene�ine ve deneyimleri üzerinde dü�ünce yürütmelerine ve analiz etmelerine 
ba�lıdır.  
 
�leriki a�amada, ba�arılı kültürlerarası çalı�maların ön ko�ulları ve ileti�im yöntemleri 
tartı�ılacaktır. Deneyimlere dayanarak, katılımcılar kültürlerarası ileti�imi ve takım çalı�masını 
iyile�tirmek için teklifler getireceklerdir.  
 
Son olarak, katılımcı aktivitedeki kültürlerarası hareketler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar 
ve bir beyin fırtınası seansı gerçekle�tireceklerdir.  �Motivate for intercultural interaction in the 
radio!. Bu beyin fırtınası çalı�mayı erken bitiren gruplar veya motivasyona ihtiyaç duyan gruplar 
için seçmelidir. (�Teksir Ideas for intercultural projects and anti-discriminatory actions in 
community radios) 
 
E�itmenlere not: 1. modülün 3. bölümü Experience diversity in teams! (4. gün) ayrıca bir 
çalı�ma olarak sunulabilir veya �� Module II Radio programming in areas of multilingual, 
intercultural practice ile birle�tirilebilir.

B Learning goals and learning matter 

3. Experience diversity in teams 
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C  Modül I açılımı  
 

1. Gün: HERKESE �Z�N?! 
Zaman Hedefler �çerik 

 
Metodlar Materyal 

Sabah  

Varı�tan ba�langıca Katılımcılar için sıcak ve arkada�ça kar�ılama 

Katılımcıların kendilerine ana dilde ifade 
edememelerinden do�ocak olası ileti�im 
sorunlarına dikkati çekmek.  

Ho�geldiniz 

Katılımcıları “oplantı dilinden ziyade kendi dillerinde 
kar�ılamak. (Bu noktada dil konusu gündemde 
de�ildir.)  

 

aktivite � Welcome people! 

 

 

10 dakika Dil sorunlarını prtadan kaldırmak veya en aza 
indirmek  

 

Istenilen dilde konu�ma imkanını vermek 

Referans dil 

Ortak bir referans dilinde karar vermek (tek dil) ve 
birden çok referans dili kullanmak  

aktivite � Which language? : tartı�ma 

(I am packing my suitcase/Chinese 
whispers) 

 

Teksir > Tips for dealing with 
multilingual situations in workshops 
e�itmenler için) 

 'spoken languages” ba�lıklı bir poster', 
büyük kalemler 

30-60 dakika (tek dilli 
gruplar halinde) 

 

 60-90 dakika (çok dilli 
gruplar halinde) 

Birbirini tanıma 

Çok dilli bir ortam deneyimini mümkün kılma ve 
de�i�ik dilleri deneme 

Farklı dillere sahip ki�ilere kendi dillerinde 
kendilerini ifade etme imkanını vermek 

Çok dillili�in avantaj ve kaynak olabilece�ini 
göstermek ve ftek dilin hegemonyasına 
dü�meden farklı dilleri denemek 

 

Multilingual introductory round 

Trainers and participants introduce themselves to 
one another in their first language or a language of 
their choice. 

 Trainers and participants assist with language 
mediation. 

aktivite � (Multilingual) introductory 
round  

a) röportajlar 

b) kültürlerarası perspektiften bir 
sunum 

index kartları, flip chart, raptiyeler, 
büyük kalemler  

ka�ıt ve kalemler (röportajlar için) 

30 dk Katılımcıların oryantasyonu: beklentiler Beklentiler 

Katılımcıların ve e�itmenlerin beklentilerinin 
sorgulanması  

aktivite � My expectations and wishes 
ibeklentiler üzerine sorgulama - ndex 
kartları 
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Zaman Hedefler �çerik 
 

Metodlar Materyal 

20 dk Katılımcılara oryanyasyon 

Katılımcıların beklentilerini kar�ılamanın önemi 
üzerine vurgu  

Program hakkında sunum 

Program takvimi hakkında sunum ve tartı�ma: 
içerik ve kurumsal konular 

Inter.Media’ya giri� (tüm proje ba�lamında) 

Parking space ve learning journal aktivitelerine 
giri�, metod ele�tirisine ihtiyaç olup olmadı�ını 
sorgulama  

 

akvite � What's going on?: indeks 
kartlarıyla sunum  

 

Hazırlanmı� prepared index kartları, flip 
chart, raptiye 

Inter.Media hakkında bilgi materyalleri 
(dosyalar/poster) 

20 dk Dil hiyera�ilerine dikkati çekmek ve yok etmenin 
yollarını ara�tırmak  

Dil hakkında dü�ünmek  

Dil sorunları ve onların güç yapıları üzerine 
dü�ünmek 

 

aktivite �Make language an issue!: 
çalı�ma ve tartı�ma 

teksir �Make language an issue! 

Duvara asılan tablo, kalemler, ö�renim 
güncesi 

30 dk (a) 

40 dk (b) 

Korunmu� bir alan yaratmak  

Birlikte kuralları yaomanın amacını ve bu 
kuralların de�i�me olasılı�ını anlamak 

“Kuralları takip etmek kurallar olu�turulurken 
yapılan katkıya ba�lıdır” deneyimi 

 

Kurallar  

Kurallar üzerinde demokratik bir �ekilde karar 
vermek  

aktivite �How to work together?: A) 
kurallar hakkında beklentilerle 
belirlenmi� tartı�ma: index kartları 
sorgusu B) 1-2-4-8...-kuralların 
tartı�ılması  

index kartları, flip chart, raptiyeler, 
büyük kalemler 

teksir �Rules for teamwork 

Afternoon  

 

60 dk Ki�ilerin kendi ki�ilikleri/kimlikleri ve grup 
ba�lılıkları hakkında dü�ünme 

 

Çe�itlili�e bakı� 

Çe�itlilik yakla�ımına giri� 

 

Aktivite >�Personality molecule Çalı�ma ka�ıtları ve kalemler, pens 

teksir � Arka plan bilgileri ve terim 
sözlü�ü 

15 dk Çe�itlili�e dikkati çekmek  Çe�itlilik yakla�ımıyla ilgili sunum  

 

Katkı el kitabına ve teksire bakınız)  Teksir  The diversity approach 

15 dk Kültürü  ulusal ve kimli�e dayalı bir yapıdan 
ziyade heterojen ve açık bir yapı olarak algılamak  

Kültürü sorgulamak  aktivite �What is (inter)culture? -
1+1=3: kültür üzerine katkı konsepti 

poster and kopyalar Influences on the 
personality of an individual  

“kültür1 kavramının tanımları 

75 dk Kültürlerarası kavramının kavramak 

 

Kültürlerarası kavramının sorgulanması 

Konseptin geli�tirilmesi  

 

Aktivite �What is (inter)culture? -
1+1=3: beyin fırtınası ,  

Küçük gruplar halinde yazı çalı�ması  

Gerçek yazılar, duvar tabloları, ka�ıt ve 
kalemler 

 

Module I: Models for intercultural organisation and communication in community media 
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Zaman Hedefler �çerik 
 

Metodlar Materyal 

15 dk Kültürlerarası kavramını insanlar arasındaki 
etkile�im sonucu olu�tu�unu algılamak 

 

1+1=3 => “interculture” 

Inter.Media’nın “interculture” konseptine giri� 

 

Kültür ve kültürlerarası kavramları 
nedir? -1+1=3 (aktivite kartına bakınız): 
kültürlerarası kavram konsepti  

 

teksir �Some background information 
and glossary of terms 

30 dk Gün hakkında dü�ünce   

Ö�renim süreci ve grup çalı�ması hakkında 
dü�ünmek: ele�tirilerle kar�ıla�mak ve olası 
de�i�iklikleri göz önünde bulundurmak  

 

Günün de�erlendirilmesi  

Sorular ve tartı�ma 

Çalı�manın beklentiler kar�ısında 
de�erlendirilmesi 

Geri bildirim 

 

Parking space-tartı�ması 

Çalı�manın de�erlendirilmesi  

�Geri bildirim aktivitesi  aktivite 
kartlarına bakınız 

Duvar tabloları , indeks kartları, büyük 
kartlar ve flip chart 

Duvar tabloları ile birlikte (a) çalı�ma 
planı ve (b) beklentiler 

 

C Module I description in chart form 39 
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2. Gün Herkese izin?! 
Zaman Hedefler �çerik 

 
Metodlar Materyal 

Sabah  

30 dk Katılımcıların nasıl hissettiini bulmak  

Katılımcılara oryantasyon programı sunmak, özel 
isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmak 

Grup dinamikleri ve sirkülasyonunu iyile�tirmek 

 

Günün açılımı 

Katılımcılara nasıl hissettiklerinin sorulması 

Çalı�ma takviminin sunumu ve güncellenmesi  

ısınma 

 

aktivite �Flashlight or Emotional 
barometer  

katkı ve kısa tartı�ma  

�Warming up-aktivitesi (aktivite 
kartlarına bakınız) 

Duvar tablolarının yanında (a) çalı�ma 
planı ve (b) beklentiler  

  

60 dk Bakı� açısının de�i�mesi 

Hakların ve imkanların nasıl e�itsizce bölü�üldü�ü 
konusuna dikkat çekmek 

Ayrımcılı�ın (ki�isel) geli�ime nasıl engelledi�ine 
dikkati çekmek  

Güç ve rekabet üzerine dü�ünce 

E�it imkanlar ive katılımı sa�lamak için e�itlik 
politikaları üzerine dü�ünme 

 

E�itli�i sorgulama 

Farklı bir bakı� açısı/sosyal pozisyondan bakma ve 
imkanların e�itsiz da�ılımı hakkında tartı�ma 

 

aktivite �Like in real life? Rol kartları 

60 dk Çe�itli baskı formlarına dikkat çekmek 

Kültürlerarası farklılıkalra ve farklı sosyal 
pozisyonları anlamak ve saygı duymak  

Grup ba�lılıkları ve bununla ilgili ayrımcılıklara 
hakkında bilgilenmek. 

 

Ayrımcılı�ı sorgulama 

Ki�inin kendi pozisyonunu ve grup içinde veya 
dı�ında olası ayrımcılıktaki rolü 

Sosyal ayrımcılık hakkında açıklama 

 

aktivite �Power Flower ve oturum 
tartı�ması  

worksheet �Power Flower, kalemler 

60 dk Ki�inin �ovenist yakla�ımdan kurtulması için veya 
“kurbanın haklarını savunmak için kendi çıkarını 
dü�ünmesi 

 

Ki�isel sorumlulupun sorgulanması 

Ki�inin ayrımcılı�ın olmadı�ı bir ortamda kendi 
motivasyonunu ve ilgisini sa�lamak (toplumda 
ve medya projesinde) 

 

aktivite �Against discrimination – but 
why?: ö�renim güncesi 

Ö�renim güncesi (defter) 

2. gün: Ö�leden sonra  

120 dk Bakı� açısının de�i�mesi 

Gizli engellerden haberdar olmak (zaman, 
masraf,…) 

Eri�ilebilirlik deneyimi 

Görünen ve görülmeyen engellerin belirlenmesi, 
prensiplerin ve kültürlerarası açılı� alanlarının 

aktivite �Stumbling stones 

 

E�itim kartları, çizimler için kartlar 
(ikonlar / semboller), tekerlekli 
sandalye(ler), gözleri kapatmak kuma�, 
zil  

Module I: Models for intercultural organisation and communication in community media 
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Zaman Hedefler �çerik 
 

Metodlar Materyal 

Özel ihtiyaçların sa�lanması hakkında dikkati 
çekmek 

Dı�ardan insanların tepkileriyle kar�ıla�mak ve 
u�ra�mak 

„açık eri�im“ hakkında dü�ünmek 

görünen ve görünmeyen engeller hakkında fikirler 
geli�tirmek 

  

belirlenmesi (e�itmen e�li�inde) 

 

Üç tane duvar panosu (a) belirlenmi� 
engeller, (b) çözümler, (c) prensipler 
(transfer) 

Teksir  �Questionnaire on intercultural 
practice -> araç olarak.  

 Çalı�ma ortamı ve olanaklar, yakla�ımlar ve 
azınlıkların eri�imi prosedürü ve politikaları  

Paralel ve alternative olarak:  

Radyo uygulaması deneyimini oyunlarla 
destekleyerek peki�tirmek, kültürlerarası 
açılı�lardaki prensipler ve alanlar üzerine çalı�mak. 
(e�itmen deste�inde) 

 

akivite �Always accessible?:  iyi ve 
rkötü durumları gösteren durumlar 
hakkında oyunlar  

Duvar tabloları ba�lıkları(1) What 
hinders accessibility?, (2) What 
enhances accessibility?, (3) What are 
criteria and principles for accessibility? 

30 dk Kültürlerarası açılı�ın prensipleri ve hedefleri 

 

Kültürlerarası açılı� aktivite �1 and 1 make 3 – 
intercultural opening: principles and 
areas: indeks kart sunumu ve aktivite 
(Stumbling Stones aktivitesinin 
özetinde sunulan.)  

teksir �Some background information 
and glossary of terms ve hazırlanmı� 
indeks kartları, flip chart, raptiyeler 

30 dk Uygulama için güçlü adımlar geli�tirmek 

 

A)  inter-station çal�malarında: 

Ki�isel çe�itlilik hareket planı 

B) in-station çalı�maları: 

Tüm kurumsa yakla�ım hakkında uygulamalı 
proje sunumunun hazırlanması (sistematik 
analiz) ve projenin hazırlanması  

 

A) aktivite �Personal diversity action 
plan:  e�li çalı�ma 

B) aktivite �Check and improve your 
station!: proje takımları  

De�i�ken: “açık alan”, gelecekteki 
çalı�malar  

A) ka�ıtlar ve kalemler  

B) teksir �Questionnaire on 
intercultural practice  

teksir > The whole organisation 
approach 

30 dk Çalı�ma günü ve 1. bölümü hakkında tartı�ma. 
Herkese açık?! 

Ö�renim süreci ve grup çalı�ması hakkında 
rehberlik ve tartı�ma: ele�tirileri almak ve istenilen 
de�i�iklikleri dikkate almak 

 

1. günün/bölümün özeti 

açık sorularla tartı�ma 

beklentilerle çalı�ma kar�ıla�tırmak, çalı�manın 
ilerki a�amalarını tartı�mak  

geri bildirim 

 

Parking space-tartı�ması 

Çalı�maya bakı� 

�Feedback-activity ( aktivite kartları) 

Duvar tabloları, index kartları, büyük 
kalemler, flip chart 

Duvar tabloları ile  (a) çalı�ma planı ve 
(b) beklentiler 
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3. Gün: ÇE��TL�L�K �Ç�N AÇIK YAPI! 
Radyo istasyonları arası çalı�ma 

Zaman Hedefler �çerik 
 

Metodlar Materyal 

Sabah  

30 dk Katılımcıların nasıl hissettiini bulmak  

Katılımcılara oryantasyon programı sunmak, özel 
isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmak 

Grup dinamikleri ve sirkülasyonunu iyile�tirmek 

 

Günün açılımı 

Katılımcılara nasıl hissettiklerinin sorulması 

Çalı�ma takviminin sunumu ve güncellenmesi  

ısınma 

 

aktivite �Flashlight veya �Emotional 
barometer 

 

katkı ve tartı�ma 

�Warming up-aktivite (aktivite 
kartlarına bakı�) 

Duvar tablolarıyla birlikte (a) çalı�ma 
planı ve (b) beklentiler  

 

60 dk Kurum hakkında dü�ünme ve kültürlerarası bakı� 
açısının olu�turulması 

Kültürlerarası perspektiften radyo uygulamaları 
– zayıf noktalar 

 

Kültürlerarası uygulamalarda anketleri 
kullanarak katılımcılar radyolarının kurumsal 
yapılarını inceleyeceklerdir.  

  

aktivite �Open for diversity work  

anketler ile küçük gruplar halinde 
kültürlerarası uygulama 

 

Sunum materyalleri (katılımcılar 
beraberinde getirecekler), fip chartlar, 
duvar ka�ıdı, kalem ve ka�ıtlar, raptiye 
(çalı�ma grupları için) 

teksir �Questionnaire on intercultural 
practice 

120 dk Uygulamalar hakkında fikir alı�veri�i  Kültürlerarası perspektiften radyo uygulamaları 
– iyi ve kötü uygulamalar 

Her radyo istasyonunun hakkında 1-3 sunum 

 

aktivite �Open for diversity!: sunum ve 
tartı�ma 

Sunum materyalleri (katılımcılar 
beraberinde getirecekler), fip chartlar, 
duvar ka�ıdı, kalem ve ka�ıtlar, raptiye 
(çalı�ma grupları için) 

 

Ö�leden sonra     

90 dk Kültürlerarası perspektiften bakarak kurumu ve 
kurumsal yapıyı iyile�tirme 

 

Kültürlerarası perspektiften radyo 
uygulamalarının iyile�titlmesi– strateji ve 
hareket planı 

 

aktivite �Open for diversity!: grup 
çalı�ması 

Sunum materyalleri (katılımcılar 
beraberinde getirecekler), fip chartlar, 
duvar ka�ıdı, kalem ve ka�ıtlar, raptiye 
(çalı�ma grupları için) 

 

90 dk Fizibilite çalı�ması  Stratejilerin gözden geçirilmesi  aktivite �Interculturality under 
laboratory conditions: oyun 

Rol kartları, flip chart ve tahta kalemleri 

30 dk Güne bakı� 

Ö�renim süreci ve grup çalı�masına bakı�: 
ele�tiriye kar�ı tolerans ve de�i�iklikleri göz 
önünde bulundurma 

 

Güne bakı� 

Tartı�ma 

Çalı�mayı önceki deneyimlerle kar�ıla�tırma, 
çalı�maları iyile�tirmek için fikir teatisi 

 

�Parking space-tartı�ma 

Güne bakı� 

�Feedback-activity (aktivite kartlarına 
bakınız) 

wall chart, index kartları, kalemler, 
duyuru tablosu 

wall chart ile birlikte (a) çalı�ma planı 
ve (b) beklentiler 

Module I: Models for intercultural organisation and communication in community media 
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3. Gün: ÇE��TL�L�K �Ç�N AÇIK YAPI! 
Radyo istasyonunda çalı�ma 

Zaman 
 

Hedefler �çerik Metodlar Materyal 

Sabah  

30 dk Katılımcıların nasıl hissettiini bulmak  

Katılımcılara oryantasyon programı sunmak, özel 
isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmak 

Grup dinamikleri ve sirkülasyonunu iyile�tirmek 

 

Günün açılımı 

Katılımcılara nasıl hissettiklerinin sorulması 

Çalı�ma takviminin sunumu ve güncellenmesi  

ısınma 

 

Katkı ve tartı�ma  

�Warming up-aktivite (bkz aktivite 
kartları) 

Duvar tablolarıyla birlikte (a) çalı�ma 
planı ve (b) beklentiler  

 

90 dk Kültürlerarasu bir perspektiften radyodaki kuruma, 
kurumsal yapıya ve ileti�ime bakı� 

 

Durum tanımı 

Uygulamalı proje sonuçlarının sunumu  

aktivite �Open for diversity!:  

uygulamalı proje grupları tarafından 
sunum 

 

Katılımcılar tarafından hazırlanan 
sunumlar  

90 dk Kültürlerarasu bir perspektiften radyodaki kuruma, 
kurumsal yapıya ve ileti�imin analizi 

 

 

Tüm kurumsal yakla�ım bakımında güçlü ve 
zayıf yönlerin analizi 

 

aktivite �Open for diversity!: tartı�ma teksir ve poster �The whole 
organisation approach 

  

90 dk  

Kültürlerarası perspektiften bakarak kurumu ve 
kurumsal yapıyı iyile�tirme 

 

Nereye? 

Strateji geli�tirme 

aktivite �Open for diversity!: small 
groups, presentation in plenum  

flip chart, duvar ka�ıdı, kalemler ve 
ka�ıtlar  

45 dk Uygulama için somut adımların atılması 

 

Nasıl devam edilecek? 

Strateji ve hareket planı üzerinde karar verme 

aktivite �Open for diversity! tartı�ma flip chart, duvar ka�ıdı, kalemler ve 
ka�ıtlar 

45 dk Fizibilite için somut adımların sınanması 

 

Nasıl uygulanacak? 

Sunum ve tartı�ma, sorumlulukları bölü�me, 
takvimin hazırlanması, içerde ve dı�arıda yapılacak 
tanıtım kampanyası ( e�er yeterli zaman varsa)  

 

aktivite �Open for diversity! tartı�ma flip chart, duvar ka�ıdı, kalemler ve 
ka�ıtlar 

30 dk Güne bakı� 

Ö�renim süreci ve grup çalı�masına bakı�: 

Güne bakı� �Parking space-tartı�ma wall chart, indeks kartları, kalemler, 
duyuru panosu 
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ele�tiriye kar�ı tolerans ve de�i�iklikleri göz 
önünde bulundurma 

 

tartı�ma 

Çalı�mayı önceki deneyimlerle kar�ıla�tırma, 
çalı�maları iyile�tirmek için fikir teatisi 

Geri bildirim 

Güne bakı� 

�Feedback-aktivitesi (bkz aktivite 
kartları) 

wall chart ile birlikte (a) çalı�ma planı 
ve (b) beklentiler 

C Module I description in chart form 43 
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4. Gün: ÇE��TL�L��� TAKIMLARLA DENEY�MLEMEK!  
Zaman 

 
Hedefler �çerik Metodlar Materyal 

Sabah  

30 dk Katılımcıların nasıl hissettiini bulmak  

Katılımcılara oryantasyon programı sunmak, özel 
isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurmak 

Grup dinamikleri ve sirkülasyonunu iyile�tirmek 

 

Günün açılımı 

Katılımcılara nasıl hissettiklerinin sorulması 

Çalı�ma takviminin sunumu ve güncellenmesi  

ısınma 

 

Katkı ve tartı�ma  

�Warming up-aktivite (bkz aktivite 
kartları) 

Duvar tablolarıyla birlikte (a) çalı�ma 
planı ve (b) beklentiler  

 

90 dk Içsel ve dı�sal süreçleri kapsayan bir dü�ünme 
seansı: Tartı�malar / konu�malar nasıl 
gerçekle�tiriliyor? Hangi kurallar kullanılıyor? 
Gruplar ne kadar kapalı veya açık? Gruba kabul 
edilmek için hangi stratejiler kullanılmakta? 

  

Grup dinamikleri dı�ında deneyim  aktivite �Inside and outside: oyun Kalem ve ka�ıt, duvar ka�ıdı  

30 dk Grup dinamikleri ve (grup) kuralları üzerine fakir 
teatisi 

Kuralları olu�turmak  

  

Çalı�mada grup çalı�ması  aktivite �What about our teamwork in 
the workshop?: tartı�ma 

Ö�renim güncesi, kalem ve ka�ıt, pano  

teksir �ground rules 

60 dk Stress altında takım çalı�masının denyimlenmesi 

Ki�ilerin hangi �artlar altında ve nasıl 
cesaretlendi�ini veya çekindikleri hakkında fakir 
teatisi 

Hangi süreçlerin kültürlerarası takım çalı�masını 
etki yaptı�ı hakkında fikir teatisi 

Katılımı cesaretlendirme 

 

Takım çalı�masını gözlemleme 

Grup dinamiklerini gözlemleme ve analiz etme: 
ileti�im türleri, dil seçimi, karar verme, rollerin 
ve görevlerin da�ılımı 

 

aktivite �Teamwork under stress: 
gözlemlenen takım oyunu veya oyun, 
1-2 gözlemci 

 

Her grup için basit  radyo kayıt 
ekipmanı (kayıt cihazı, mikrofon, 
MiniDisc, vb.) 

 

Ö�leden sonra  

120 dk Takım çalı�ması Takım çalı�masına devam Takım çalı�masına devam  

30 dk Kültürlerarası etkile�imi ve hareketleri 
cesaretlendirmek  

Kültürlerarası hareketi motive etmek 

Kültürlerarası aktiviteler için fikir geli�tirmek ve 
teklif getirmek 

 

aktivite �Motivate for intercultural 
inter-action in the radio: çalı�ma 
grupları ve tartı�ma  

teksir �Ideas for intercultural projects 
and anti-discriminatory action in 
community radios 
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60 dk Çalı�ma hakkında fikir teatisi, ö�renim süreci ve 
grup çalı�ması  

Çalı�maya bakı� 

Tartı�ma 

Semineri deneyimlerle kar�ıla�tırmak 

Geri bildirim 

 

�Parking space -tartı�ma 

çalı�maya bakı� 

�Feedback-aktivite (bkz aktivite 
kartları) 

aktivite > Deliver messages 

wall chart, indeks kartları, kalemler, 
duyuru panosu 

wall chart ile birlikte (a) çalı�ma planı 
ve (b) beklentiler 

Module I: Models for intercultural organisation and communication in community media 
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D Kurumsal gereklilikler 
 
 
Çalı�manın uzunlu�u ile ilgili olarak, 4 tam günlük bir çalı�ma takvimi hazırladık. E�er çalı�ma 
radyo istasyonunda yapılacaksa, birkaç haftalık uygulamalı proje iki parça (her biri 2 gün olmak 
kaydıyla) arasında yerle�tirilecektir. E�er çalı�ma radyolar arası e�itim içinse, proje arka arkaya 
4 gün sürecektir. 4. gün ise tek günlük bir çalı�ma olarak veya Modül II ile bir kombinasyon 
olarak yapılabilir.  
 
Çalı�manın duyurusu kültürlerarası konulara duyarlı olarak, ırkçılıktan ba�ımsız bir dil, cinsiyet 
ayrımı gözetmeyen ve farklılıkların farkında olan bir yakla�ımla yapılmalıdır. Farklı insanları bir 
araya getiren, herkesin anlayaca�ı bir dili kullanan ve görme engelliler özel ihtiyaçlarına yönelik 
imkanlar sa�layan bir ortam sunulmalıdır.  
 
Kayıt formu; ki�isel geçmi�le ilgili sorular içerecektir. (ya�, cinsiyet, göçmen olup olmadı�ı, özel 
veya fiziksel ihtiyaçlar, ayrımcılıkla ilgili deneyimler, vb.) Farklılıkların tanınması kültürlerarası 
süreçlerdeki prensip olarak ve e�itmenleri katılımcıların geçmi�lerine adapte olmaları için 
önemlidir. (Örne�in, e�er ayrımcılı�a u�rayan birçok katılımcı varsa bazı aktiviteler bu 
katılımcılara uyması için de�i�tirilebilir.). Aynı zamanda katılımcıların beklentileri ve deneyimleri 
ile ilgili soruların yanında çalı�maya katılmak için motivasyonu sa�layan etkenleri ve radyo 
istasyonundaki rolleri ve görevleri ile ilgili sorularda olmalıdır.  
 
Radyo istasyonunda e�itim yapılması durumunda kayıt formunda radyo kurulu�u ile ilgili 
sorularda olmalı, çalı�manın yapılmasının neden talep edildi�i, kültürlerarası ve sosyopolitik 
duyarlılık derecesi, ula�ılabilirlik için altyapısı (çok dillilik, engellilerin tekerlekli sandalye giri�i, 
görme engelliler için imkanlar, vb.), özel azınlık odaklı programlar ve projeleri ile ilgili sorular 
olmalıdır.  
 
Çalı�manın gerçekle�tirilece�i fizksel engellilere engel te�kil edebilecek bariyerlerin olmadı�ı ve 
herkesin kolaylıkla ula�abilece�i bir yerde olmalıdır. (Ören�in, göçmenlerin, e�cinsellerin veya 
kadınların sözlü veya fiziksel saldırılardan korktuklarından dolayı gidemedi�i yerler olabilir, 
böyle bir durumda en azından yanlarında e�lik edecek bir eskort servisi ayarlanmalıdır.). 
Toplantı yeri aynı zamanda bazı katılımcıların olası isteklerine göre düzenenmelidir. (Örne�in, 
ibadet yeri, tek yataklı odalar, özel yemekler.) Son olarak çalı�malar, bazı aktiviteler radyoların 
altyapısıyla ilgili olaca�ı için radyo istasyonunda (radyo e�itimi için) veya yakındaki bir yerel 
topluluk radyosunda (istasyonlar arası e�itim için) gerçekle�tirilmelidir. Küçük grup aktiviteleri 
olaca�ı için grupların toplanmaları için birkaç odaya, oturum tartı�maları için 15 ki�ilik büyük bir 
odaya ve dinlenme için ayrıca bir odaya ihtiyaç vardır. 
 
Bu kültürlerarası e�itim süreç odaklı oldu�u için, zaman çizelgesi normalden biraz daha farklı 
olabilir. Tartı�malar kültürel ve dil çevirilerinden dolayı daha uzun sürebilir ve molalar daha uzun 
olabilir, bu molalar tartı�malar ve fikirlerin özümsenmesi için kullanılacak ve çalı�ma takvimi 
katıımcıların ihtiyaçlarına ve imkanlarına göre düzenlenmelidir.  
 
Çalı�ma metodları görsel ö�eler üzerine kuruludur. (indeks kartları, posterleri, vb.) Bu 
dökümanlar mümkün oldu�unca görülebilir yerlerde bırakılmalı, belgelendirme ve ilerde 
kullanmak için fot�raflanmalıdırlar. 
 
 

E Ö�renim materyalleri 
 
Teksirler ve çalı�ma ka�ıtları 
�Tips for dealing with multilingual situations in workshops (for trainers) 
�Make language an issue! 
�Rules for teamwork 
�The diversity approach 
�Some background information and glossary of terms 
�Influences on the personality of an individual (primary and secondary dimensions of diversity) 

E Learning materials 
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�Power Flower 
�Stumbling Stones 
�Questionnaire on intercultural practice 
�Intercultural opening: principles 
�Intercultural opening: areas 
�The whole organisation approach (WOA) 
�Ground rules 
�Role as a facilitator (for trainers) 
�Ideas for intercultural projects and anti-discriminatory action in community radios 
 
 
Aktivite kartları: 
Çalı�manın içeri�i için 
�Welcome people! 
�Which language? 
� (Multilingual) introductory round 
�My expectations and wishes 
�What's going on? 
�Parking space 
�Learning journal 
�Method critique 
�Make language an issue! 
�How to work together? 
�Personality molecule 
�What is (inter)culturality? - 1+1=3 
�Like in real radio life? 
�Power Flower 
�Against discrimination – but why? 
�Stumbling stones 
�Always accessible? 
�1 and 1 make 3 – Intercultural opening: areas and principles 
�Personal diversity action plan 
�Check and improve your station! (preparing the practical project) 
�Open for diversity! (inter-station workshop) 
�Interculture under laboratory conditions 
�Open for diversity! (in-station workshop) 
�Inside and outside 
�What about our teamwork in the workshop? 
�Teamwork under stress 
�Motivate for intercultural interaction in the radio 
 
Çalı�manın yürütülmesi için (ısınma ve geri bildirim aktiviteleri için) 
�Flashlight 
�Emotional barometer 
�Multilingual chair changing 
�Fruit salad 
�Pillow race 
�Feedback with index cards 
�Personal object 
�Letter of goodbye 
�I pack my suitcase 
�Near and far 
�Worst case 
�Questionnaire 
�Deliver messages 
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F E�itmenler 
 
Çalı�ma; kültürlerarası çalı�ma, yerel topluluk radyoları ve süreç-odaklı ö�retim konularına vakıf 
iki e�itmenden olu�an bir takım tarafından yapılmalıdır. Bu e�itmenler, e�er mümkünse, dil 
yetenekleriyle ve ki�isel geçmi�leriyle gruptaki çe�itlili�i yansıtmalıdır. (göçmen ve göçmen 
olmayan, kadın ve erkek, e�cinsel ve heteroseksüel). �ki e�itmeninde medya e�itimi konusunda 
deneyimli olmaları �art de�ildir, ancak e�itmenlerinde ırkçılık kar�ıtı ve/veya ço�ulculuk e�itimi 
ve süreç odaklı çalı�malar konularında deneyimli olmaları gerekmektedir.  
 
E�itmenler, ortak hedefleri ve planı gerçekle�tirmek için katılımcılara yardımcı olacaklardır. 
E�itmenler grubu gündem ve ortam hakkında rehberlik edecek ve ö�renim sürecine yardım 
edeceklerdir. Böylece e�itmenlerin rolü ö�renim süreci boyunca de�i�mektedir. Kültürlerarası ve 
ırkçılık kar�ıtı ö�renim ba�lamında e�itmenler tarafında aktif katılım ö�renim sürecini korumak 
için gerekli olabilir.  
 
 
 

G Hedef grup 
 
Çalı�ma, daha geni� bir strateji ve sürecin hem bir parçası hem de ba�langıç noktasıdır ve tüm 
kurumsal yakla�ım ile birlikte çalı�maktadır. Hedef kite farklı katılım seviyelerindeki, yönetim 
kadrosu ve (azınlık) editoryal takımlarında kapsandı�ı yerel topluluk medyası çalı�anlarıdır. 
 
�htiyaçlarına ve duruma ba�lı olarak a�a�ıdaki gibi düzenlenebilir.  
A) radyo istasyonunda çalı�ma: tüm katılımcılar tek bir radyo istasyonundan ve tek bir referans 
dilini kullanarak çalı�acaklar 
B) bölgesel radyo istasyonları arası bir çalı�ma: farklı radyo istasyonlarında katılımcılar tek bir 
referans dilini kullanarak çalı�acaklar.  
C) uluslararası radyo istasyonları arası çalı�ma: farklı radyo istasyonlarından çalı�anlar birden 
fazla referans dili kullanarak çalı�acaklar. 
 
Konu hakkında olabildi�ince çok bakı� açısı getirebilmek için belli bir kota koymayı teklif 
ediyoruz. Katılımcıların en %20’si (toplumsal) ayrımcılı�a maruz kalmı�, %20’si yönetim 
kademelerinden (yönetim kurulu üyeleri veya radyo istasyonu çalı�anları), %20’si ise editoryal 
gruplardan olmalıdır. Irkçılık kar�ıtı ve kültürlerarası çalı�ma ortamlarındaki deneyimlerin 
gösterdi�i nokta �udur ki katılımcılardan bir tanesinin bile farklı bir kökenden (örnek, göçmen) 
gelmi� olması kar�ı tepki yaratabilmektedir. Bu durum, ki�inin ait oldu�u grubun tek temsilcisi 
konumu getirmekte ve tüm varlı�ı bu kimli�e indirgenmektedir.  
E�er radyodan gönüllü olarak daha önceden toplumsal ayrımcılı�a u�ramı� bir ki�i çıkmazsa, 
radyo istasyonunun kendisi bölgelerindeki STK’larla ileti�ime geçmeli ve onları çalı�maya davet 
etmelidirler. Bu durumda, STK temsilcisi ya e�itmenler takımının bir parçası olacak veya 
danı�man olarak katılacaktır. Bu ileti�im ilerideki olabilecek i�birlikleri içinde bir ilk adım 
olacaktır.  
 
 
 
 

F The trainers / G Target group 
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MODÜL II 
 

Çok dilli ve kültürlerarası 
uygulamalarda radyo 

programcılı�ı 
 
 

Kültürlerarası te�vik ve radyo çalı�malarının te�vi�i  
Rayo e�itimine kültürleraras elementlerin entegrasyonu için dü�ünceler veya metodlar; dil 

sorunları, zaman, kültürlerarası çalı�ma sonuçları, gazetecilik ve editoryal çalı�maya 
kültürlerarası bir yakla�ım  

 
Çok dilli radyo programlarına teorik ve uygulamalaı yakla�ımlar:  

çok dilli uyguluma ortamında dil ve konu�ma 
Çok dilli program elementlerinde kavram ve metodlar 

Gazetecilik sunumlarında ve yaratıcı gazetecilikte çok dilli e�itim (çok dilli röportajlar ve sunum) 
 

Çok kültürlü programlar için editoryal kavramlar  
Editoryal i�birli�i için ço�ulculu�a yönelik kavramlar, kar�ılıklı ö�renim ve ortak editorial çalı�ma 

için topluluk ve editoryal grup kaynakları, yayıncılıkta içeri�e yönelik modeller – yerel topluluk 
radyolarında bireysel programlarla sınırları a�mak,kültürlerarası/çok dilli takım çalı�ması için 

içerik ve kurumsal yapı geli�imi (iç ve di� ba�lantılar)  
 
 

Adriane Borger (Klipp und Klang, CH), Frank Hagen, Sandra C. Hochholzer, 
Fiona Steinert (VFRÖ, AT), Antje Schwarzmeier (BZBM, DE)
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A  Kavram ve hedefleri 
 
 
Inter.Media Modül II 3 tane tematik alan üzerine yo�unla�mı�tır.  
� Çok dilli radyo yayını 
� Gazetecilik çalı�ması için çok kültürlü yakla�ım  
� Kültürlerarası editoryal ve programcılık kavramlarının geli�imi  
 
3 günlük çalı�mada ilk iki konunun ardından üçüncü konu (seçmeli) uygulamalı projede 
i�lenecektir. Bu modül radyo sunucularına, editörlere, yayıncılara ve de�i�ik kökenlerden gelen 
e�itmenlere yöneliktir. Dezavantajda bulunan gruplar için tasarlanmamı�tır. Bu yöntem 
kullanıldı�ında, de�i�ik ön etmenler “B.Ö�renim Konusu” bölümünde anlatıldı�ı gibi göz önünde 
bulundurulmalıdır.  
Kültürlerarası toplulukta  aktif rol almak sabır ve de�i�ik bakı� açılarına açık olmayı gerektirir.  
 
  

HEDEFLER �ÇER�K 
Çok kültürlü radyo yayınlarında de�i�ik 
metodlarını bilmek ve deneyim kazanmak 

Çok dilli sunumlarda farklı metodları bilmek ve 
deneyim kazanmak 

Medyada ço�ulculu�a dikkat çekmek 

Kar�ılıklı anlayı� için sunucuların ve 
dinleyicilerin bakı� açılarını geni�letmek 

 

Çok dilli radyo yayınları 

1. ve 2. gün 

Geleneksel gazetecilik yeteneklerinin belirli bir 
dil, diyalekt ve onun bakı� açısı ve kültürel 
geçmi�i ile birle�tirilebilmesine dikkat çekmek 

Yayınlarda yerelden ziyade küresel dinleme 
alı�kanlıklarından etkilenen yeni formlar ve 
profiler için radyo yayınlarına bir fırsat sunmak 

Hedef dinleyici kitlesinin istiyaçlarına yönelik 
programlar üretmek 

Gazetecilik çalı�malarına 
kültürlerarası yakla�ımlar 

1., 2. ve 3. günler 

 

Radyodaki di�er grup ve temalara dikkat 
çekmek 

Farkli bakı� açılarından konular sunmak 

Editoryal gruplar arasındaki i�birli�ini arttırmak  

Özel programlar için kurumsal prensiplerin 
uygulanmasını ö�renmek  

 

Çok kültürlü editoryal gruplar 

3. gün proje 
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B  Ö�renim konusu 
 
 
Bu modül 3 farklı içerik konusuna bölünmü�tür. �lk ikisi – çok dilli radyo programlarının yapımı 
ve gazetecilikte kültürlerarası yetenekler üzerinedir ve birbirlerinden ba�ımsız de�illerdir. Bu 
konular insanların ya�adıkları toplumdaki yerel medya için ilgili araçlardır.  
 
3 günlük çalı�ma a�adı�aki elementlerle �ekillenmi�tir.  
� Çok dilli radyo programları örnekleri  
� Çok dilli program yapımcılı�ı metodları  
� Çok dilli program yapımcılı�ı aktiviteleri 
� Ortak çok dillli program yapımcılı�ı denemesi  
� Kültürler arası, çok dilli editoryal takımların kurulması ve sınanması   
� Gazetecilikte kültürlerarası ö�renim  
� Gazetecilik yetenekleri ile ilgili kültürlerarası metodlar 
� Seçilmi� tematik alanlarda çokkültürlü gazetecilik yakla�ımları 
 
 
Ön ko�ullar 
Yukaridaki hadeflere uygun olarak bu modüldeki konuları i�elemk için bazı ön ko�ulların 
e�itmenler ve katılımcılar tarafından Kabul edilmesi gerekmektedir. Bu ko�ullar program 
süresince geçerli olacaktır.  
 
Zaman 
Diller arasında çeviri için kültürlerarası gruplardaki e�itmenler yeteri kadar zaman 
bırakmalıdırlar. Buradaki görev grup içerisindeki dil i�leri için toleranslı bir ortam yaratmak ve 
“dil” ileti�imi için bilinçli bir yol izlenmesi te�vik edilmelidir. Seminer katılımcılara birbirlerine 
tercüme, yazım, vb. konularında yardım etmesini sa�layacaktır.   
 
Farklılıklar 
Kültürel tercüme konusunda yeteri kadar zaman ve yer ayrılmalıdır. Günlük hayatın basit yönleri 
göz önünde bazen bulundurmak (radyo dinlemek, bir sonuca varmak, vb.) ki�inin kültürel alt 
yapısına gore de�i�mektedir. Bu yüzden bu konu ile ilgili proje süresince ortaya çıkacak 
farklılıklar dikkatle irdelenmelidir.  
 
Güven(siz)lik  
Aynı zamanda hem avantaj hem de dezadvantaj te�kil etmektedir. Katılımcılar, kısa bir zaman 
için bile olsa çalı�ma süresince kendi dillerini kullanırlarsa katılımları daha kolay olacaktır. 
Medya mükemmliyet için seçicidir. Bu yüzden insanlar kameraya veya mikrofonda iyi 
bilmedikleri bir dilde konu�maktan çekinmeltedirler. Bunu yenmek için insanların hata 
yaptıklarında ba�kalarından çekinmemeleri için gereli ortam sa�lanmalıdır. Bu çerçevede 
katılımcıları ba�ka bir dili konu�manın verdi�i güvensizli�i ya�ayacak, aynı zamanda da olumlu 
bir deneyim ya�ayacaklardır. Ana dilleri projedeki baskın dil olmayan e�itmenler bu atmosfer iyi 
bir �ekilde katkıda bulunabilir. 
 
Burada önemli olab katılımcılardan anla�ma ve ifade zorlu�undan dolayı kimsenin geride 
kalmamasıdır. 
 
 
 

B Learning matter 
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Participants at module II pilot training in Dublin Oct. 2005 

1. Çok dilli radyo yayınları   
 
Kavram  
Avrupa’daki birçok yerel topluluk radyolarında farklı dillerde yayınlar yapılmaktadır. Bu 
toplumlarda göç konusu genelde gözardı edilmektedir.Göçmenler için bu programlar hayatlarını 
sürdürmek, kültürlerini ve dillerini idame ettirmek ve politik açıdan örgütlenebilmek için çok 
önemlidir. Yerel topluluk radyolarında farklı dillerde yayınlar oldukça yaygındır. Yerel ve 
bölgesel göçmen toplulukların toplumsal hayata katılmaları için önemli bir rolü de vardır. 
 
Her biri farklı dilde bu kadar programın var olması, yerel topluluk medyasında “polilingualizm” 
olarak tanımlanabilir. Bu önemli özellik farklı kültürlerin ve ulusların birarada ya�ayabilmesi için 
gereklidir.  
 
Çok dillilil, di�er bir yandan, bir programda birkaç farklı dilin birden kullanılmasıdır. Bireysel 
göçmen programları kendi dillerinin yanısıra yerel dili de kullanmaktadır. Bu çokdilli programlar 
toplumda konu�ulan dilin göçmenler tarafından anla�ılmasını sa�layarak, azınlık ile ço�unluk 
arasında bir köprü olu�turacaktır.  
 
Bir programda birçok dilin kullanılması yerel topluluk medyasına birçok fırsat sunmaktadır. 
Sadece ço�unluk dili kullanılmadı�ı zaman göçmenler ile yerel insanlar arasındaki i�birli�i yeni 
bir boyut kazanmaktadır. Bir yandan, çokdilli programlar göçmenlerin dil açısından ızolasyonuna 
son verirken, di�er yandan göçmenler ile yerel halkın i�birli�ini ve e�itli�ini sa�lamaktadır. 
Böylece, çok dilli programların olu�turulması kültürlerarası ö�renime destek sa�layacaktır. Çok 
dilli programlar yerel halk tarafından dinlendi�inde göçmenlerin ya�adı�ı deneyimin bir benzerini 
de kendileri ya�ayacaklardır, yani programın bazı bölümlerini anlamakta zorlanacaklar ve hatta 
hiç anlamayacaklar, tartı�malara katılamayacaklar ve kendilerini dı�lanmı� hissedeceklerdir. 
Ancak dlin program içerisinde de�i�mesi sayesinde, konuya tekrardan dahil olabileceklerdir. Bu 
sayede yabncı bir dili Kabul etmek göçmenler ve göçmen olmayan ki�iler için de kolay olacaktır.  
 
 
Göçmenler ve göçmen olmayanlar için iyi bilmedikleri bir dilde mikfonun kar�ısına geçmek 
büyük bir engeldir. Dili iyi konu�amasalar bile programın iyi yapılabilece�inin gösterilmesi 
göçmenlerin yerel dilde öz güvenlerini sa�lamak için iyi bir imkandır ve yerli insanlara 
azınlıkların deneyimleri hakkında tecrübe edinmelerini sa�lamaktadırlar.  

Bu sebepten dolayı, çok dilli 
programlar herkese açıktır. Çok 
dillilik deneyimini ya�amak yerel 
topluluk medyası sunucularının 
hassasiyetlerini geli�tirmek için de iyi 
bir noktadır. Ancak bu çok dilli 
program ça�rılarının politik bir yönü 
de vardır. Son yıllarda, Batı Avrupa 
toplumları göç sonucunda oldukça 
de�i�mi�tir. Toplumun önemli bir 
kesimi de�i�ik kültürlere aittir ve 
farklı dilleri kullanmaktadırlar. Her 
co�rafi bölgede bir dilin baskın 
olması gerçe�i de adaletli 
olmamaktadır. Dil konusunda ise 
ayrı bir çatı�ma söz konusudur. 
�kinci ve üçüncü ku�ak göçmenler 

genellikle ebeveynlerinin dilini konu�amamakta, aynı zamanda yerel dilde de zorluk 
çekmektedirler. Eski bir Avrupa gelene�i olan çok dillilik tekrar ortaya çıkmaktadır. Bazı Batı 
Avrupa ülkelerinde çok dillilik oldukça yerle�mi�tir ve iki veya daha fazla dil günlük hayatta e�it 
olarak kullanılmaktadır. �ki veya daha fazla dil konu�an göçmen çocuklarda ve gençlerde bu 
oldukça yayındır.  
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Do�u Avrupa’nın bazı bölglere birkaç yıl öncesine kadar çok dillilik günlük hayatın bir 
parçasıydı. Ne yazık ki bu gelenek Yugoslavya’nın parçalanması sonucu Balkanlar’da 
kaybolmaya yüz tutmu�tur.  
 
Yerel topluluk programlarında çok dilli olarak geli�tirilmesi aynı zamanda ço�u Avrupa ülkesinde 
koruyucu göç politikalarıyla kar�ı kar�ıya gelinmesine yol açacaktır.  Yerel topluluk 
medyasındaki dil politikaları toplumda birlikte saygılı ve e�it bir �ekilde ya�amak için bir model 
olu�turmaktadır.   
 
Hedefler 
Katılımcılar çok dilli radyo yayınları ile ilgili de�i�ik metodları ö�renecekler ve de�i�ik çalı�malar 
süresince en uygun olanları ile deneyim kazanacaklardır. Birçok seçenek arasından seçim 
yapmak ve çok dilli sunumlarda de�i�ik stiller denemek ço�ulculu�a dikkat çekerken aynı 
zamanda birbirleriyle ileti�im içerisinde olmayan insanlar için i�birli�i imkanı sa�layacaktır. Bazı 
çok dilli metodlaryakın devamlı de�i�en durumlara kar�ı çabuk tepki verme ve yakın dinleme 
konusunda yeni yetenekler kazandırmaktadır. Çok dilli radyo yayınları hem sunucuların hem de 
dinleyicilerin ufkunu geni�letmektedir. Bu ileti�im aynı zamanda ki�inin normal rolünden 
sıyrılarak olaylara ba�ka bir bakı� açısından bakmasını sa�layacaktır.  
 
 
 
 

2. Gazetecili�e kültürlerarası bir yakla�ım 
 
Kavram 
Basit radyo e�itimi neredeyse tüm yerel topluluk radyolarında verilmektedir ve ilgilenen herkese 
açıktır, ancak belli bir seviyenin ilerisine geçmemektedir. Bu programlarda yer alanlar farklı 
durumlarla kar�ıla�maktadır. Bazıları bazı yetenekleri kazanmak istemekte ve bunlara belli bir 
program zamanı verilmekte, bazıları ise sadece radyonun aracılı�ını merak etmektedir. Bazıları 
ise radyoda anıdı�ı birisi oldu�u için gelmekte, bazılarının ise kendilerine ait sebepleri 
olmaktadır. Radyo sunucularının sosyal, ekonomik ve kültürel geçmi�leri oldukça heterojendir. 
Tanım itibariyle, yerel topluluk medyası sosyal açıdan marjinalize olmu� gruplara açıktır. Bu 
açıklık, genellikle beyaz, iyi e�itimli ve genç insanlar tarafından kullanılmaktadır. Projenin 
ba�langıç kurslarında radyo materyali olu�turmak için özgüveni en yüksek olan bu gruptur. 
E�itli�i sa�lamak için, özgüveni az olan ki�ilere de gerekli destek verilmelidir. Bu insanlar 
genellikle sosyal açıdan marjinalize olmu� gruplardan gelmektedir. Ki�ilerin ya�adı�ı sosyal 
ayrımcılık özgüvenlerini ve toplulu�a katılımının önünde bir engeldir. Bu engeller özellikle 
göçmenler için oldukça yüksektir. Burada dil önemli bir faktördür, zira göçmenler dil bilgilerinin 
yeteri kadar iyi olmadıklarını dü�ündüklerinde radyoda konu�maktan çekinmektedirler. 
 
Göçmenleri ve göçmen olmayan insanları yerel topluluk medyasına katılımlarını 
cesaretlendirmek için yerle�ik e�itim kavramlarını gözden geçirmeli ve i�birli�ini veya radyo 
sunucularının ya�adıkları deneyimleri pekinle�tirmesini te�vik edici metodlar yaratılmalıdır  
Bu yakla�ım çok dillili�i anahtar metod olarak kültürlerarası ö�renimde kullanılmasını i�aret 
etmektedir.  
 
Hedef kar�ılıklı ho�görüyü, i�birli�ini ve kabulü katılımcılar arasında yaymaktır. Çok dilli 
metodlar radyo programcılı�ında kültürlerarası yakla�ımların sadece bir yönünü yansıtmaktadır. 
Özellikle çok kültürlü yakla�ımdan birkaç gazetecilik metodu da uygulanabilir. 2. modül radyo 
programı prodüksiyonunu içerdi�i için, kültürlerarası gazetecilik konusu çalı�ma süresince 
sürekli masaya gelecektir.  
 
Çalı�ma süresince tartı�ılacak konular �unlardır: 
� Radyodaki özel dil, canlı yayına konu�ma – ki�inin kendi dilinde konu�ması konusuna ba�lı. 
Yazılı ve konu�ulan dil arasında, diyalekt, yabancı dil ve dilerin karı�ımı süresince belirgin 
farklılıklar olabilir. 
 
 

1. Multilingual radio broadcasts / 2. Intercultural approaches to journalistic work 

B Learning matter 
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� Ara�tırma – Bilgiyi nereden elde edebilirim? Kimin hangi konu hakkında nasıl fikirleri vardır? 
Gözardı edilmi� ve azınlıkları ilgilendiren hangi konular vardır?  
� Mülakat – mülakat e�itimindeki basit yetenekleri di�er kültürlerarası yetenekleri (dikkatli 
dinleme, soru sorma,kar�ılıklı saygı) ba�lamak.   
� Radyo montajı – çok dilli metodları radyo yayını metodları ile birle�tirmek  
� Sunum – sunucunun özel rolünün çok dilli program metodları ile birle�tirilmesi. D�nleyicilere 
nasıl ula�ırım? Ritmin, müzi�in ve alternatif dillerin program sunumundaki önemi nedir?  
� Programın planlanması – çokdillili�i ve programın çe�itlili�ini programlar ba�da�tırma, 
dramaturjinin ( giri�, kurulum, vb. ) tek dilli veya çok dilli dinleyicilere ula�tırma.  
� Müzik – kültürlerarası editoryal radyo programlarında, müzik önemli bir konudur, çünkü yerel 
topluluk radyoları genelde medyada bulunmayan müzik türlerine yer vermekedirler. Müzi�in 
içeri�i radyo programları ve içerikleri için ilginç olabilir.  
 
Hedefler 
Modülün bu bölümünde gazetecilere medya profesyonelleri tarafından uygulanan geleneksel 
gazetecilik yeteneklerine dikkat çekilecek ve bunların kendi dil, diyalekt, bakı� açısı ve kültürel 
altyapılarıyla nasıl birle�tirebilecekleri gösterilecek. . 
Çok kültürlü ö�renimi, çok dilli metodları ve basit radyo e�itimini birle�tirmek tüm dünyadaki 
dinleme alı�kanlıkları ile de�il yerel dinleme alı�kanlıkları ile �ekillenen radyo yayınları için yeni 
formlar ve profiller geli�tirilmesi imkanını do�uracak. Bu yeteneklerle, katılımcılar hedeflenen 
dinleyici kitlesinin ihtiyaçları do�rultusunda programlar yapabilecek ve medyada kimin nasıl 
yansıtıldı�ını gösterebilecektir.  
 
 

3. Kültürlerarası editoryal gruplar 
 
Kavram 
Kamu ve özel radyoların açıkça ve sıkıca belirlenmi� editoryal ve gazetecilik politikaları vardır.  
Bu yerel topluluk radyolarının çapıyla ters dü�mektedir, zira bu radyolar kar amacı gütmeyen, 
ticari olmayan ve dinleyici profillerine ba�li kalmayan kurulu�lardır ve kurumsal yapının çe�itlili�i 
açısından daha fazla imkanlar sa�layabilmektedirler. ( Inter Media Modül I) Yerel topluluk 
medya yapısının önemli bir parçasını yayın içeri�ini hazırlayan editoryal ve gazetecilik grupları 
olu�turmaktadır. Bu grupların içerik ve program yapımına gösterdikleri tam eri�ilebilirlik 
prensibiyle gösterdikleri yakla�ım yerel topluluk radyoları program akı�larının daha çe�itli 
olmalarını ve daha fazla dinleyici kitlesine ul�amalarını sa�lamaktadır.  
Yerel topluluk radyolarının varlıkları boyunca bazı radyo gruplarının fazla bir konuya veya gruba 
e�ilmeleri ve programların farklı sosyal altyapıları radyoların birbirleriyle ili�kili ço�ulculuk yerine 
renkli ancak bir o kadar da izole bir varlık kazanmalarına neden olmu�tur.  
Radyo çalı�anlarının radyo istasyonu dı�ında ortak noktalarının bulunmamaları yerel topluluk 
radyolarını bir zorluk olu�turmaktadır.  
Yerel topluluk radyoları genellikle marjinalize konulara e�ilmekte ve a�ırlık vermektedirler. 
Burada açık eri�imin farklı olmayan yakla�ımı kültürlerarası medya uygulaması için yeterli 
de�ildir.  
 
Editoryal i�birli�i üzerine olan bu bölüm var olan editoryal grupların ortak program içeri�i için 
nasıl beraber çalı�abileceklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Çalı�madaki uygulamalı proje 
radyo istasyonunda ve di�er radyolarda kültürlerarası i�birli�inin önemine dikkat çekmek ve 
bunu ba�armak için araç ve konusal destek sa�lamak hedefindedir.  
 
Özel programlardaki ana nokta, yerel topluluk radyolarındaki birkaç editoryal takımın katılaca�ı 
bir ortamda radyo sunucularının farklı dil kaynakları için uygulamaları ve i�birli�ini sa�lamaktır. 
 
 
Hedefler  
Modülün 3. bölümü kültürlerarası emelleri olan editoryal çalı�maların fikirleriyle ilgilidir. Yerel 
topluluk radyolarındaki kültürlerarası çe�itli i�birli�inden do�an potansiyeleri ve zorlukları 
göstermek için birkaç örnek gösterilecektir. 3. bölüm ise opsiyoneldir ve kültürlerarası editoryal 
gruplardan katılımcıların 3-günlük projedeki konuları uygulayacakları bir ortam sa�layacaktır. Bu 
çalı�ma proje teorisinin radyo prodüksiyonu uygulaması ile ilgili olacaktır.  

3. Intercultural editorial groups 



 

 55 

 
 
Announcement of module II pilot training in Dublin Oct. 2005 

Uygulamadaki hedefler a�a�ıdaki knuları içerecektir: 
� farklı kökenlere, yakla�ımlara sahip radyo grupları arasında i�birli�i ve e�it ortaklar arasında 
geçici birliktelikler kurmak 
� aynı konular üzerine çalı�an farklı ülkelerden gelen editoryal gruplar arasında i�birli�i.  
� farklı yakla�ımların potansiyellerini kullanarak konuları de�i�ik bakı� açılarından sunmak 
(örnek: farklı dilleri kullanarak) 
� radyoda di�er grupların ve konuların varlı�ından haberdar olma, kendi programları dı�ında 
ki�isel editoryal grupların ufkunu geni�letmek, di�er grupların bilgilerini ö�renmek.  

- özel durumların ötesinde i�birli�i imkanlarını açmak  
- radyo yapısı daha sıkı bir �ekilde entegre etmek 
- katılımcıların kültürlerarası yeteneklerini arttırmak. (farklılıkları anlamak ve kabul 
etmek, kar�ılıklı anlayı�, vb) 

� özel programların uygulanması için kurumsal ö�renim prensiplerini ö�renmek  
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4. Detaylı proje takvimi  
 
Özet 
3 günlük çalı�ma çok dilli programcılık metodları ile birlikte gazetecilikte kültürlerarası 
yakla�ımları ve ço�ulculuk yakla�ımları ile ilgili metodlarını kapsamakta ve bu özellikleri göz 
önüne almaktadır.  Teorik açıklamaların yanısıra uygulamalı aktivitelere de yer verecektir.  
Çalı�mada yer alacak olan katılımcılara bir e�itmen gözetiminde kültürlerarası bir editoryal grup 
kurarak olu�turcakları ve yeteneklerini gösterebilecekleri ortak bir uygulama sunulabilir 
Önümüzdeki bölümde 3 günlük çaı�madaki tüm bildirimler ve aktiviteler ve uygulamalı projeler 2 
kategoride açıklanmaktadır: içerik/hedefler ve metod 
 
Açıklamalı unite zamanları ve teneffüsler için lütfen C bölümüne bakınız.   
 
Çok dilli rayo: �mkanlar 
 
Özet 
Katılımcıya çok dilli programcılı�ın kavramları ve yakla�ımları hakkında bir ba�langıç bilgisi 
verilecektir. Kültürlerarası ö�renim deste�i hakkında aktiviteler takım dinamiklerinin geli�mesine 
ve ses örnekleri ile desteklenenen çok dilli yayıncılı�a do�ru ilk adımları atmada yardımcı 
olacaktır.  
 
 
�çerik ve hedefler 
1. gün ed�itmenlerin 3 günlük programın tamamı ile 1. günde yapılacakların içerikleri hakkında 
ayrıntılı bilgi vermesiyle ba�layacaktır. Kursun hedefleri anlatılcak ve zaman çizelgesi 
katılımcılara da�ıtılacaktır. 
.  
Metod: Bu bildirim 2 e�itmen tarafından verilecektir.  
E�itmenler ilgiyi canlı tutmak ve çok dilli grupların ve toplantıların önemine ve sonuçlarına dikkat 
çekmek için de�i�meli olarak 2 veya daha fazla dil kullanacaklardır.  
 
Sunum ve beklentiler 
 
E�itmenler ve katılımcılar kendilerini belirlenmi� ortak dilde tanıtacaklar, isimlerini, radyo 
deneyimlerini, anladıkları ve ileti�im kurabilecekleri dilleri ve çalı�ma ile ilgili beklentileri 
anlatacaklardır.  
Metod: E�itmenler katılımcıların isimlerini ve lisan bilgilerini bir tablo halinde biraraya 
toplayacaklardır. Konu�ulan ve anla�ılan diller farklı renklerle i�aretlenecektir. Bu tablo duvara 
asılacak ve katılımcılarla e�itmenler için bir kaynak olarak hizmet verecektir.  
 
Ço�ulculuk yakla�ımıyla ilgili röportaj  
Her grupta oldu�u gibi kültürlerarası gruplarda da insanların birbirini tanımaya ihtiyaçları vardır. 
Bu aktivie kültürlerarası ö�renimle basit mülakat e�itimini biraraya getirmektedir. Katılımcılar 
burada di�er katılımcıların ki�isel bilgilerine ula�abileceklerdir. Ço�ulculuk, böylece, olumlu, özel 
ve grup için zenginle�tirici bir faktör olarak algılanacaktır.  
 
Özellikle çok dilli gruplarda, insanların di�erlerinin yetkinlikleri anlamak, ortak dili kullanabilmek 
güçlü ve zayıf oldukları yönleri bilmek ve birbirlerinin geçmi�lerini bilmek için �anslarıolmalıdır. 
Bu mülakat egzersizinde, katıımcılar birkaç farklı yönle kendilerini özde�le�tirebilir.  
 
Metod: Katılımcılardan kendilerine bir çalı�ma arkada�ı bulmaları istenecek ve arkada�larıyla 
aralarındaki farklılıklara vurgulayacak veya aracı olacak bir konu bulmaları istenecektir. 
Sonrasında, grup sonuçları hep beraber dinlenecektir.  
 
(�pucu) Mülakatlar süresince, katılımcılar mülakattaki e�lerini aynı zamanda ortak radyo 
programı prodüksiyonu aktivitesi içinde bulabilirler.  
 Module II: Radio programming in areas of multilingual, intercultural practice 
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� Aktivitenin detaylı anlatımı: Ço�ulculuk yakla�ımıyla mülakat e�itimi  
Grup ne kadar heterojen olursa, o kadar iyi olacaktır! 
Katılımcılardan birbirleriyle farklı oldukları ve ki�isel özellikleriyle öne çıkarıcı ve aynı zamanda 
di�erleri ile payla�mak istedi�i bir konuda mülakat yapması istenecektir. Bu katılımcının kökeni, 
mesle�i, dini, hobisi ve özel bir deneyimi olabilir. Katılımcılar hangi konuyu konu�acaklarını 
kendileri karar verecekler ve tartı�acaklardır.  
Çalı�manın amacı katılımcıların referans dilini mülakatları boyunca kullanmalarıdır. Birbirlerinin 
ileti�im kurdukları dilde hakimiyetleri konusunda da dikkatli olmalıdırlar. 
 
Mülakatlar 3 ila 5 dakika sürmelidir.  
 
Grup, mülakatları topluca dinlecek ve her üyenin hayatı ve ki�ili�i hakkında bir�eyler 
ö�renecektir ve böylece ço�ulculu�un potensiyel açıdan olumlu rolü konusunda bir fikre sahip 
olacaklardır.  
 
 
Çok dilli radyo yayınları için metodlar  
Katılımcılara çok dilli radyo programları sunumu hakkında geleneksel, ilinti ve yaratıcı metodlar 
hakkında özet bilgi verilecektir. Bu özet bilgi her metodun potansiyel gücü ve zaafları hakkında 
da bilgi verecektir.  
 
Metod: E�itmenler katılımcılıarın lisan bilgilerine göre olu�turulcak ve ses örneklerinin de 
içerildi�i metodları kapsayacaktır.  Bu seçme katılımcıların anladıkları ve çalı�ma süresince 
kullanılan diller ba�lı olacaktır.  
 
�(bakınız E. Ö�renim materyalleri – teksir 1 Çok dilli program prodüksiyonu metodları)  ayrıntılı 
okuma verilecektir. E�itmenler ve katılımcılar ses örneklerini tartı�acaklardır. 
Bu tartı�ma süresince, e�itmenler metodları özetleyecekler ve katılımcılarla tartı�acaklardır.   
 
�leti�im aktivitesi 
Çok dillili�in karma�ıklı�ını anlamak için sonraki ileti�im aktivitesi yapılacaktır. Bu aktivite ise 
sunum ve mülakat aktiviteleri üzerine, aynı zamanda katılımcıların lisan kapasitelerine göre 
�ekillenecektir. Buradaki zorluk dil çoklu�u sa�lamak ve aynı zamanda insanlar arasında 
anlayıs köprüleri kurmaktır.  
 
Method: “Loud Whispers” aktivitesi “Chinese Whispers” adlı oyunun üzerine kurulmu�tur. �çeri�i 
fısıldamak yerine ki�i ba�ka birini seçerek o ki�iden içeri�i ba�ka bir dilde anlatmasını 
isteyecektir. Aktivite kaydedilecek ve çalı�manın ilerki a�amalarında tekrardan 
dinlenilebilecektir.   
 
� Aktivitenin detaylı anlatımı: "Loud Whisper" 
E�itmenler  ve katılımcılar daire �eklinde oturacaklardır. “Loud Whispers” farklı dillere a�inalık 
kazanmak için tasarlanmı� bir oyundur. “Kulaktan kula�a” oyununa benzeyen “Chinese 
Whispers” adlı oyunun bir benzeri olan bu oyunda, bilgi veya küçük bir hikaye dairenin 
içerisinde katılımcılar birbirlerine söyleyeceklerdir.  
�lk ki�i kendi dilinde bir cümleyi yanında ki�iye söyleyecektir. Tercihen ilk ki�iyle bu ki�iyle iyi 
ileti�im kurabilmesi gerekmektedir. Bu ki�i daha sonar kendi yanındaki ki�iye ne anladı�ını 
söyleyecektir.   
Cümleler sesli bir �ekilde herkesin duyabilece�i �ekilde söylenebilir veya fısıldanabilir. 
Kullanılacak form grupta konu�ulan veya anla�ılan dillerle belirlenecektir. (Örne�in, e�er grupta 
çok farkl ve genelde az kullanılan diller varsa, cümleler sesli söylebilir.) Çalı�manın bitiminde 
söylenen hikayenin / cümlenin orjinal haliyle çalı�manın sonundaki hali kar�ıla�tırılacaktır.  
 
De�i�ken: 
Mikrofon bir katılımcıdan di�erine geçecektir: Herkes belli bir konu hakkında bir�eyler 
söyleyecektir. (Örne�in, proje, çalı�manın yapıldı�ı proje, ki�inin kendi çok dilli ve ço�ulculuk 
deneyimleri hakkında) 
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�yi uygulama örnekleri 
Inter.Media Partner 
Organisation 

P 2 (VFRÖ) 

Projenin/e�itimin ismi Babelingo 
Kurum Babelingo çalı�ma grubu 
Adres Radio LoRa, Militärstrasse 85, 

CH-8004 Zürich 
E-Mail helmut.peissl@civic-forum.org, 

spezialprogramm@lora.ch 
Web sitesi http://babelingo.net 
Sorumlular Helmut Peissl, Adriane Borger 
Süre 1,5 gün 
Nerede? Eylül 2003’teki babelingo radyo 

festivali boyunca 
Ortalama katılımcı 
sayısı 

10-15 ki�i 

Tip Kültürlerarası temalarla 
bezenmi� radio/medya e�itim 
programı 

Hedef grup(lar) Göçmenler, göçmen 
olmayanlar, kadınlar ve 
erkekler, farklı kökenlerden 
gelen yeti�kinler 

Ana sonuçlar Kültürlerarası yetenek 
kazandırma, çok dilli 
radio/parçalar/programlar 
 

Bu çalı�ma Eylül 2003’deki babelingo radio festivalinde 
Zürih’te gerçekle�tirildi. Festival programı için, bakınız: 
http://www.lora.ch/events/babelingo/ 
Çok dilli rayo prodüksiyonu metodlarının tartı�ıldı�ı ön 
oturumdan sonar, a�adaki çalı�malar yapıldı.  
Çalı�ma A: “Getto ile iki dillilik arasında – Almanca 
dü�ünmek, Türkçe, �spanyolca ve Hırvatça konu�mak  
Çalı�ma B: „Göçmenlerin dili. Ana dili –Yabancı dil 
Çalı�ma C: „Free Choice?! – Language in Every Day Life” 
Çalı�ma D: „Dilin sesi – Dilin zenginli�i” 
Çalı�malar, projenin sonunda Radio LoRa’da bir saatlik bir 
program halinde yayınlandı. Farklı bölümler stüdyo 
tartı�ması, canlı oyun ve çe�itli kısa deneysel parçalardan 
olu�tu. De�erlendirme ise ertesi gün yapıldı. Çalı�manın 
amacı katılımcılar arası çok dilli program 
prodükiyonunolasılıkları ve sınırları tartı�maktı. Yeni 
didaktik modeller/teknikler geli�tirmek için katılımcıları ve 
e�itmenlerin geri bildirimleri kullanıldı.  

 

Katılımcılar önceki kullandı�ı dilden farklı bir dilde konu�maya ba�lamalı, daha sonar 
konu�abildi�i dilde iki veya üç cüöle söyleyecek ve mümkünse anlayabildi�i bir dili kullanrak 
konu�masını tamamlayacaktır. 
(A�a�ıdaki aktiviteye bakınız: “Kendi dilinizi konu�mak”) 
 
 
Çok dilli metodların kullanımı hakkında aktivite   
E�itmenler ve katılımcılarçok dillilik ve d�ierleri tarafından konu�ulan/anla�ılan diller konusunda 
bilgi edineceklerdir. 
 A. Kavram ve Hedefler bölümünde görülece�i gibi Avrupa’nın çok dilli olmasına kar�ın birçok 

Batı Avrupalı için çok dilli ileti�im 
karma�ık ve oldukça yaratıcı bir 
konudur. Ulusal dillerin son yüzyıllarda 
geli�imi boyunca, Avrupalılar, genel 
olarak konu�acak olursak, günlük 
hayatta birden fazla dil kullanmak 
zorunda de�illerdir. Avrupa’daki yerel 
topluluk radyolarında ise bu konu 
Afrikalı ve Güneydo�u Avrupa 
göçmenlerin sundu�u radio 
programlarında dile getirilmektedir, zira 
bu ki�iler konu�tukları ki�i ve 
bulundukları yere gore çok dilli ileti�im 
metodlarını kullanabilmektedirler. Ek 
olarak, 2. ve 3. ku�ak göçmenlerin 
kullandı�ı karma�ık ileti�im 
stillerigünümüz Avrupasında birden 
fazla dili kullanma konusunda yaratıcı 
fikirler sunmaktadır.  Projenin bu 
bölümünde önemli olan konu isegrup 
içerisinde birden çok dili kullanılması 
te�vik etmek olacaktır ve bunun için 
merak etmeye, sabra ve esnekli�e 
ihtiyacımız vardır.  
 
Bu aktivite çalı�madaki grubu çok dilli 
yapısını gözönüne alarak “çok dilli 
programcılı�ın pratik yönlerine a�ırlık 
verilecek. (A��. Bakınız) 
 
Hedef, küçük gruplar halinde en az iki 
dil kullanarak ve katılımcıların 
çalı�mayı olabildi�ince anlamasını 
pekinle�tirmek için çok dilli radio 
programı parçaları hazırlamaktır.  
 
Çok dilli radio �ovu yapmak isteyenler 
katılımcıların ve hedef kitlenin 
isteklerinden haberdar olmalıdırlar.  
 
Bu aktivitede, katılımcılarfarklı dillerin 
medya ileti�iminde uygulamalı 
kullanımlarıyla u�ra�acaklardır.  
E�itmelerin sundu�u metodlara 
ba�langıç yapacaklar, kendilerine en 
uygun olanı seçecekler ve di�er 
katılımcıların seçtikleri metodu 
dinleyeceklerdir.  

Katılımcılar metodların kullanı�lılı�ını tartı�abilirler ve ya�adıklarını ilk intibalarıyla 
kar�ıla�tırabilirler.  
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Metod: Küçük gruplar veya e�ler halinde çalı�ılacak. Her grup kendi metodu ve konusunu 
seçecektir.  
Grup uygulamak istedi�i radyo formatını da seçebilir. Örnek: Kısa bir radyo oyunu, haber, 
röportaj, vb. 
Yayının uzunlu�u 2 ila 3 dakika arasında olmalıdır. Sonuçlar ön oturumda dinlenecek ve 
kullanılmı� olan metodlar tartı�ılıp de�erlendirilecektir.  
 
1. günün bitimi ve geri bildirim / 2. ve 3. güne bakı�  
Geri bildirim katılımcıların günlerinin hakkındaki izlenimlerinden olu�acaktır. Kimse bu görü�ler 
hakkında yorum yapmayacaktır. 
 
Metod: E�itmenler bu yorumları toplayacaklardır. E�itmenler 2. ve 3. gün hakkında kısa bir 
sunum yapacaklar ve bu günlerin çok dilli yayınprodüksiyonu içerece�ini söyleyeceklerdir. Daha 
sonar katılımcıları 2. güne uygun konu/format/dil ve müzik bulmaları için yalnız bırakacaklardır.  
 
Çok dilli radyo: Metodların Uygulanması 
 
Kar�ılama ve ısınma 
E�itmenler katılımcıları 2. günde kar�ılayacaklar ve ısınma aktivitesi olarak bir ileti�im 
çalı�masıyla ba�layacaklardır.  
 
Metod: “Frekans Engellenmesi” iki ki�i arasındaki ileti�imin 3. bir ki�i tarafından engellenmesi 
konulu bir oyundur. Oldukça aktif ve e�lenceli bir oyundur.  
 
� Aktivitenin detaylı anlatımı: „Frekans Engellenmesi“ 
�ki katılımcı oda iki kö�esinde kar�ılıklı duracaklardır. Bir ki�i di�erine bir konu hakkında bir�ey 
söyleyemeye çalı�acaktır. (örne�in, ak�am yeme�i için ne istedikleri, bulu�ma yeri, zamanı, vb). 
Di�er katılımcılar ise bu iki katılımcını arasına girip ses, konu�ma, gürültü, vb ile konu�malarını 
engellemeye çalı�acaklar. Birkaç dakika sonunda ise 2 katılımcıya neyi ne kadar anladıkları 
sorulacak. 
 
Çok dilli radyo yayını için hazırlıklar  
Prodüksiyon aktivitesi için çerçeve e�itmenler tarafından ön oturum süresince belirlenecektir. 
E�itmenler anahtar konularda grup içerisinde tartı�manın liderli�ini yapacaklardır: 

� Çok dilli yayınlar hakkında yeterli konular 
� Çok dilli konular hakkında tercihi formatlar 
� Çok dilli yayınlar hakkında hedef gruplar 
� Çok dilli yayınların sonuçları 
 

Ortak radyo yayını ile ilgili konular ve takımlar seçilecektir. .  
 
Metod: E�itmenler prodüksiyon aktivitesinin uzunlu�u ve takım büyüklü�ü hakkında tavsiye 
vereceklerdir.  
Katılımcılar istedikleri konulara göre 3 ile 4 ki�iden olu�acak  editoryal takımlar 
olu�turacaklardır.  
Olası seçim süreci:  
Katılımcılar kartlara 2 ila 3 konu yazacaklardır. 
E�itmenler kartları gruplandıracaklardır. Editoryal takımlar ortak tematik ilgilere ve dillere göre 
olu�turulacaklardır.  
E�itmenler kaynakları, yani zamanı ve kapasiteleri, prodüksiyon çalı�masının zamanında 
tamamlanmasından emin olmak için gözlemleyeceklerdir.  
Katılımcıların bu metod hakkında sorunları olabilir. Bu durumda e�itmenler farklı konuları 
önerebilir ve katılımcılar bu konulardan birini seçebilirler. 
Bu seçime fazla zaman ve efor harcanmamalıdır, zira bu yayın sadece bir egzersizdir.  
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Radyo gazetecili�inde kültürlerarası ve ço�ulculuk yakla�ımları 
Gruplar çalı�malarına ba�lamadan once, e�itmenler, çok diilili�in birçok karma�ık araç arasında 
sadece bir tanesi oldu�unu unutmadan, kültürlerarası radyo yayınları hakkında rehberlik bilgisi 
sa�lamaktadırlar. E�itmenler kültürleraras yetilerle gazeteceilik yetilerinin ba�lanması 
gerekti�ine dikkat çekmektedirler, örne�in bu kaynakların seçimi ve de�i�ik hedef grupların 
temsili olabilir. “Uzman” olarak tabir edilen ki�iler genelde lider pozisyonlarına sahip olup beyaz 
ırka mensup olan erkeklerdir. Alternatif medyanın ortaya çıkmasıyla bir lider tipi 1960 iler 
1970’lerde de�i�meye ba�lamı�tır. Öyle ki, bu liderlerden görü� almak yerine, de�i�imden 
etkilenen ki�ilerle birebir görü�leri alınmaya ba�lanmı�tır. O zamandan bu yana medya 
de�i�ime u�radıysa da, göçmenler ve mülteciler kendileri hakkında görü� bildirme veya kendi 
durumları hakkında haber yapma imkanları oldukça azdır. Kültürlerarası radyo çalı�masında, 
e�itmenler kimin  “uzman” oldu�u sorusuna a�ırlık vereceklerdir. Bir görev ise göçmenleri 
özellikle belli konulardaki konularda röportaj yapılacak ki�iler olarak seçilmesi olabilir. Böylece 
yerel göçmenler danı�ma konseyinin sözcüsünün toplumla göçmenleri ilgilendiren konularda 
yabancılardan sorumlu devlet memuru kadar söz söyleme hakkı olacaktır. Di�er bir yanda ise, 
gömenler belli konularla sınırlandırılmamalılar ve otomatik olarak göç ve ırkçılık kar�ıtlı�ı 
konularından tek  “sorumlu” olmamalıdırlar. 
 
E�er röprotaj yapılacak ki�iler mevcutsa (örne�in, konu çalı�ma ko�ulları veya toplu ta�ıma 
konularında ise), göçmenlere söz önceli�i vermek zor olabilir. 
Tüm röportajlarda oldu�u gibi, röportajın neden yapıldı�ı ve röportaj yapılan ki�inin hangi role 
sahip oldu�u iyice kararla�tırılmalıdır. Bazen röportaj yapan ki�inin kendi rolünü açıklık 
getirmesi gerekmektedir, zira fazlasıyla empati kurmak insanlara üsten bakıyormu� izlenimini 
verebilmektedir.  
 
Metod: E�itmenler ara�tırma ve rmportaj yapılacak ki�ilecek hakkında bilgi kaynaklarını 
sa�layacaklardır. 

� Ana bakı� açısına hangi kaynak bilgi eklemektedir?  
� Kim konu�uyor? Kime söz vermeliyim?  
� Ana medyada hangi bakı� açıları yeterince temsil edilmiyor?  

 
Prodüksiyon aktivitesi ve ara�tırması içeri�inin özelli�i  
Bu bölümde prodüksiyon hakkında birçok karar alınacaktır: röportaj yapılacak ki�iler, material 
ara�tırması, prodüksiyonun özeti, grup üyelerinin rolleri 
 
Metod: Katılımcılarprogram parçaları hakkında beyin fırtınası yaparak küçük prodüksiyon 
grupları halinde çalı�acaklardır. Tartı�manın ba�langıç noktası varsayılan hedef grup olabilir.  
Bu noktadan yola çıkarak, prodüksiyon için en uygun format ve çok dillilik metodunu 
seçeceklerdir. Tartı�madaki anahtar etkenler ortak program sunumu veya geri bildirim için 
yazılmalıdır.  
 
Kısa program parçalarının sunumu ve prodüksiyonu 
Ortak yayının ilk parçaları sonladırılmı�tır. Grupların farklı formatlar, metodlar ve yakla�ımlar 
takip etmeleri sebebiyle, ortak program proje boyunca kullanılmı� metodlar ve konular hakkında 
iyi bir fikir verecektir.  
 
Metod: Grup kısa bir çok dilli parka hakkında hazırlıklarına devam edecek ve kaydedeceklerdir. 
E�itmenler grupları tüm parçaların 3. gün sonunda kullanılaca�ından emin olmak için bir kez 
daha editoryal toplantıda biraraya getirecklerdir.   
 
 
Çok dilli radyo: Prodüksiyon 
3. günde editoryal takımlar radyo yayını çalı�masına devam edeceklerdir. Bu çalı�mada odak 
nokta grup prodüksiyonlarını bir programla birle�tirmektir. Katılımcılar yayın planının farklı 
yönleriyle çalı�acaklar ve programı farklı bölümlere böleceklerdir: sunum grubu, müzik grubu, 
editoryal takım, teknik destek takımı. (seçmeli) 
 
Arada ise , e�itmenler yayın için tüm gerekli elementlere yo�unla�mak için tüm grubu kısa 
aktiviteler için biraraya getirecektir. Her aktiviteden sonar, katılımcılar aktivitelerden edindikleri 
tecrübelerle hazırlıklarına devam edeceklerdir.  
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Aktivite – kendi dilini konu�mak  
Radio, compared with other media, is most suitable for „speaking your own language“. This can 
be a dialect, an accent, a sociolect or the language of a special group (e.g. Travellers, youth 
culture). It can of course be another language than the official language in a country; it can also 
be a mixture of different languages, e.g., in areas which are multilingual or in multilingual 
communities. 
Even if a language is mainly used for oral communication and it is not often used in a written 
context (e.g. old indigenous languages in Central America, many regional languages), it can 
nonetheless be a medium for information and communication via radio.  
Therefore, radio can play a special role in the dissemination of a wide range of stories and 
special sayings that only exist and can be transmitted in their original and authentic form, the 
spoken word. One objective of the workshop is to combine methods for speaking on the radio 
with the development of personal verbal expression.  
Most participants are familiar with the basic rules of radio communication, but they are reminded 
of the key ones by a short activity.  
Method: In this activity, a playful approach to language is more important than the correct 
content and/or verbal expression. Participants read a text first to themselves, then aloud and 
finally retell it in their own style / language / dialect.  
 
� Detaylı aktivite açıklaması: Kendi dilini konu�mak 
A text (a short press release or newspaper article) is chosen by the trainers. The participants 
read the text for themselves. When everyone has finished, one trainee reads the text aloud. 
Obviously it is hard to follow, because the text is written in a language which is suitable for 
reading, but not for listening.  
Nevertheless, the participants are supposed to retell the content of the text in their own words / 
in their own language.  
Overall learning goals: Methods for speaking on radio, multilingualism, intercultural learning, 
demonstrate the variety of individual verbal expression and support the participants in their 
individual development. 
 
(Hint) At this stage the results of the activity “Loud Whisper” could be listened to as another 
example of language and personal style.  
 
Çok dilli sunumu hazırlık aktivitesi  
Radyo programı sunmak birçok çok dilli seçene�i kapsamaktadır.  
Sunucuların görevi program boyunca dinleyecilere yol göstermek ve köprüler kurmaktır. Çok dilli 
programlarda konu�ulan dil dinleyecinin anladı�ı dilden farklı ise bu dinleyici için daha zor 
olacaktır.  
Bu durumda dinleme yetisinin duyumsal yönleri daha önem kazanacaktır: ritim, sık de�i�im, 
müzikal köprüler. Bu aktivitede, katılımcılar çok dilli radyo yayınları hakkında ortak yayınlarının 
sunumlarını hazırlamak için de�i�ik metodlar deneyebilirler.  
Metod: E�itmenler çok dilli yayın üzerine seçili metodları tekrara edecekler (1. gün) ve 
katılımcılardan bunları denemelerini ve bunlardan yayına uygun olan  bir veya ikisini  
seçmelerini isteyeceklerdir.  
 
Magazin programının planlanması  
Magazin programının ne oldu�u, hangi formatları içerdi�i hakkında açıklamalı bilgi:  

� magazin programında sunucunun rolü 
� magazin programında müzi�in önemi – özellikle kültürlerarası magazinler (müzik 
içeri�i, hangi müzi�in duyulmasını istiyorum?)  
� magazine programının ritmi  

Metod: E�itmenler tarafından katkıInput by trainers. 
 
Yayın hakkında son hazırlıklar 
Hazırlanan materyal bir araya getirilmi� ve yayın için son görevler bölü�ülmü� olmalıdır. 
Katılımcılar sorulara kendileri karar vermelidirler. E�itmenler editoryal süreci 
destekleyeceklerdir.  
Metod: Son editoryal toplantıda  katılımcılar sunucu ve teknik takımları, müzi�i ve program akı�ı 
hakkında karar vereceklerdir.  
 

B Learning matter 
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Mödül II pilot e�itiminde katılımcılar ve e�itmenler - Dublin 
Ekim 2005 
 

Ortak çok dilli radyo yayını 
Yayın her grup tarafında ve e�itmenler tarafından kayıt edilmeden ve kesilmeden “canlı” 
yapılacaktır. (yayın hoparlörler ile dinleyicilerin bulundu�u aynı odada/binada yapılacaktır. 
“Canlı” yayın sonrasında herkesin katılaca�ı bir geri bildirim seansı olacaktır. E�itmenler 
spontane yorumları not alacaklardır  
Metod: Küçük bi ev-içi yayın stüdyosu kullanılacaktır. Prodüksiyona katılmayan katılımcılar 
dinleyici olacaklardır. Gerçekçi bir yayın için dinleyiciler radyo sunucularını görmemelidirler. 
Tüm yayın kaydedilecektir.  

 
Radyo yayınının ardından 
Grup, birlikte kayıtlı programları 
dinleyecek ve de�erlendirecektir. 
Olası konular: 
Anla�ılabilirlik, dil dengesi, farklı dillerle 
birlikte çalı�ma, günlük programlarda 
çok cilli çözümlerin uygunlu�u, hedef 
gruplar, yayında farklı çok dilli 
yakla�ımların kullanımı. 
Metod: E�itmenler kayıtlı programı 
izleyecek ve not alacaklardır. 
Sonrasında, yayının analizine destek 
olacaklar ve ek geri bildirim 
vereceklerdir.  
. 
 
 
 

Projenin de�erlendirilmesi ve çok dillili�in gerçek hayatta uygulanması  
Programın içeri�i son üç günde olu�turulan tüm metodların birle�tirilmesinden olu�maktadır. 
Çalı�manın de�erlendirilmesinin sadece son yayının izlenimlerinden olu�masını enngellemek 
için, geri bildirimler ayrıca ve yayın hakkındaki tartı�malardan sonra alınacaktır. 
Sözlü geri bildirim için konular: 
Hedef gruplar, çok dilli yayınların farklı metodları arasında kar�ıla�tırma, katılımcılar için çok dilli 
çözümlerin uygunlu�u, aktiviteler ve e�itim metodları hakkında geri bildirim, e�itmenler 
hakkında geri bildirim, katılımcılar hakkında geri bildirim.  
 
Bu modül burada bitmeyecektir. Katılımcılar gerçek hayattaki editoryal projede kapsanan 
konulara devam edebilir ve uygulamaya geçirebilir.  
Metod: Sözlü geri bildirim çalı�madaki tüm katılımcılar tarafından verilecektir. (e�itmenler ve 
katılımcılar) Katılımcıların açıklamaları e�itmenler tarafında de�erlendirme için toplacaktır. Ek 
olarak, bir anket de da�ıtılabilir.  
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5. Takibi proje:  
tematik özel programlar 
 
Bu üç günlük çalı�maya ek olarak, gruba yeni kazandıkları yetenekleri uygulamalı bir projede 
deneme imkanı verilecektir. Kültürlerarası editoryal i�birli�inin içerik ile ilgili ve kurumsal 
yönlerine e�ilerek, önümüzdeki Modül II’deki bölüm özel programın geli�tirilmesinin ortak bir 
proje olarak geli�tirilmesini önermektedir. (E�er çalı�mann uzatılması önceden 
kararla�tırıldıysa, 3 gün boyunca çok dillilik programları üzerine olan konulara özel program 
projesinin içeri�i de dahil edilebilir.) 
 
E�itmenler, katılımcıların tematik özel program çalı�malarını çok dilli ve ço�ulcu bir yakla�ımla 
destekleyecektir. Projenin ön ko�ulu ise bir (yerel topluluk) radyonun ve altyapısının el altında 
olmasıdır.  
 
Radyo istasyonunda özel programın planlama ve prodüksiyon a�amaları ve mümkün 
olabildi�ince daha çok katılımcıya katılım imkanı sa�lamak için ak�amları 3 kere 6 ila 8 haftalık 
3 saatlik toplantları yapılmı�tır. Bu çalı�ma özel programın hazırlanmasını kolayla�tırmak ve 
uygulanmasına destek sa�lamak için yapılmaktadır. Bu çalı�ma grubun kendisinin sorumlu 
oldu�u uygulama a�amasını kapsamayacaktır, ancak radyodan yerel kaynak ki�i (program 
yönetmeni gibi) bu çalı�maya destek sa�layabilir.  
 
Projenin takvimi önceki çalı�madan ba�ımsız olu�turulmu�tur. Bu durumdai katılımcılara 
kayıttan önce ilgiyi canlı tutmak için konu hakkında bilgilendirmek faydalı olacaktır. 
Öneümüzdeki model için seçilen örenk 10 Ekim’deki Uluslararası Insan Hakları Günü’dür. 
 
 
ÜNITE 1 
E�itmenlerin ve zaman çizelgesinin kısa bir sunumu 
Giri� bölümü 3 ünitenin kısa bir özetini ve ana hedeflerini içerecektir:  
� katılımcılar arasında ortak ilgi alanları, ki�isel geçmi�leri ve radyoya yakla�ımları hakkında 
sürdürülebilir i�birli�i ba�latmak 
� ortak bir özel program geli�tirmek – grup ve e�itmen tarafında belirlenecek (yerel radyo 
istasyonuna danı�ılacak)  
� bir grup olu�turmak ve görevleri fikirleri uygulamak için bölü�türmek.  
Metod: E�itmenler projenin amacını ve hazırlı�ını ana hatlarıyla açıklayacaklardır.  
 
Katılımcıların tanıtımı 
Bu bölüm katılımcılar yerel topluluk medyası, yayın deneyimleri, favori gazetecilik formatları ve 
özel ilgi alanları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.  
Metod: Katılımcılar oturumda deneyimlerini ve ilgi alanlarını sunacaklardır. Böylece katılımcılar 
ortak bir noktada bulu�turulacaktır. Kısa sorular için zaman ayrılmalıdır. 
E�itmenler ilgi alanlarını, favori gazetecilik formatlarını, vb. Flipchart’a yazacaklardır.  
 
Özel program tiplerinin açıklaması  
Kültürlerarası editoryal i�birli�ini bir bakı� 
Özel programlar zaman çerçevelerine, kendi yerel ve küresel referans veya araç ve 
elementlerine göre farklı modeller halinde kategorize edilebilir.  
 
Birçok katılımcı projelere, kampanyalara, kültürel aktivitelere, vb katılmı� olacaklardır. Bu 
deneyimlerin toplamı grupta zengin bir bilgi birikimine sahip olacaklardır.  
 
Metod: E�itmenler özel programların farklı tiplerine dikkat çekeceklerdir. Bu sunum en önemli 
yapısal 2. ve 3. ünitede detaylı bir �ekilde planlanacak elementler hakkında bilgi verecek ve 
katılımcılar olası seçenekler hakkında bir fakir verecektir.  
Katılımcılara birkaç model ve örnekler içeren teksirler da�ıtılacaktır.  
(� E. Ö�renim materyalleri – teksir 2: Kültürlerarası editoryal çalı�ma / özel programların 
modelleri). Kısa bir sunumdan sonra, katılımcılar kendi deneyimlerini aktaracaklardır. 

5. Follow-up project: thematic special focus programme 
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�yi uygulama örnekleri 
Inter.Media Partner 
Kurulu�u 

P 2 (VFRÖ) 

Projenin/e�itim programın 
ismi 

Sprechen Sie unsere 
Sprache? Orange! 

Kurulu� Orange 94.0 
Adres Schubertgasse 10, 1090 Wien, 

Austria 
Web sitesi http://www.orange.or.at 
Kontak Petra Hübl 
süre 6 ay 
Ne zaman? Ekim 2001 
Tip Kültürlerarası ö�elerle 

desteklenmi� radyo/medya 
e�itim programı  

Hedef grup(lar) Göçmenler ve göçmen olmayan 
ki�iler, kadınlar ve erkekler, farklı 
ya�tan yeti�kinler 
 

Ana sonuçlar Kültürlerarası yetenekler, ırkçılık 
ve ayrımcılı�a kar�ı politikalar, 
ikili/çok dilli radyo/televizyon 
programlar/klipler, kültürlerarası 
de�i�im, farklı ülkelerden gelen 
göçmen ve göçmen olmayan 
ki�iler arasında bilgi de�i� 
toku�u. 
 

Ba�langıçtaki durumn: Farklı kökenden 14 göçmen grubu ana 
dillerinde Orange 94.0 radyosunda yayın yapacaklar. 
operasyonn: arayüz olarak radyo gazetecileri Almanca’yı 
kullanarak i�birli�i yazacaklar.  
E�itimin hedefleri: 
� Orange 94.0 aracılı�ıyla göçmenlerin aralarında kültürl 
de�i� toku� yapmalarını sa�lamak 
�göçmenler ile göçmen olmayanlar arasında kültürel de�i� 
toku�. 
� dinleyicileri süreç hakkında bilgilendirmek 
 

 

E�itmenler aktiviteler flipchart üzerine not edeceklerdir E�itmenler her katılımcının tartı�maya 
katkı yapması konusunda dikkatli olacaklardır.  
 
 
Radyo kampanyalarına / özel programlara giri� 
Farklı radyo istasyonlarından gelen üyeleri kapsayan radyo kampanyalarını ve radyo editoryal 
gruplarını organize etmek için katılımcılara group dinleyebilecekleri detaylı örnekler verilecektir. 
Burada üzerinde durulacak nokta farklı i�birli�i metodları ve daha once bu konuda çalı�mı� olan 
insanların kurumsal deneyimleri olacaktır. Somut örnekler yukarıda anlatılan özel program 
modellerinin pratik uygulamaları hakkında yol gösterecektir.  

Metod: Ortak dili uygun ve görüntü, 
bilgi ka�ıtları, power point 
sunumları ve ses örneklerini içeren 
bir multimedya sunumu. En iyi ve 
(belki) en kötü uygulama örnekleri. 
Ideal olarak, özel program 
konusuyla ilgili örnek çalı�ma 
süresince hazırlanabilir ve di�er 
sunumlarla birlikte sunulabilir. 
 
Sunum materyalleri için dü�ünceler 
�E. Ö�renim materyalleri 
Materyalleri katılımcıların örnekleri 
birebir bir �ekilde “ke�fedebilece�i” 
bir �ekilde hazırlanmalıdır. (Odanın 
içerisnde gezebilecekleri �ekilde  - 
web sitelerine bakarak, ses 
örneklerini dinleyerek, kısa videoları 
seyrederek, vb.) Katılımcıların farklı 
dil yeteneklerini göze alarak, farklı 
medya örneklerini, yani sadece 
yazılı örneklerini kullanmamak, 
daha faydalı olacaktır.  Materyaller 
ortak referans diline ve/veya 
katılımcıların dillerine göre 
toplanacak veya adapte edilecektir.  
Sunumlardan sonra, katılımcılar 
soru sorabilecekler ve sunulan 
formatlar hakkında 
tartı�abileceklerdir.  
 
 
Ödev: Gazetecilik formatları 

1. ünitenin sonunda 
katılımcılara bir teksir 
da�ıtılacaktır. (bakınız 
�E. Ö�renim materyalleri 
Teksir 3:  

Gazetecilik formatları. Metod: 2. 
ünitede ba�lamadan ödevin 
hazırlanması gerekti�i için, 
katılımcılara hangi formatı 
kullandıkları ve ho�landıkları, aynız 
zamanda bu formatların konunun 
kapsamıyla ilgili fonksiyonu 

hakkında dü�ünmeleri te�vik edilecektir. Bu görevin ana içeri�i formatlara özellikle 
kültürlerarası bir yakla�ımla bakılmasını gerektirmektedir. (kaynakları, röportaj yapılacak 
ki�iyi, subjektifli�i ve ki�inin kendi  pozisyonunu, vb. ) Bütün bu faktörler 2. ünitedeki 
editoryal toplantıda ele alınacakatır.  
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ÜNITE 2 
Programın tematik odak noktası olarak konuya (�nsan Hakları) giri�  
Kar�ılama ve önceki ünitenin kısa bir özetinden sonra, Ünite 2’nin ba�ında özel programın 
konusu detaylı bir �ekilde anlatılacaktır. Ço�unlukla oldu�u gibi, konu özel bir konu ile ilgili 
olacak (örne�in, yerel bir etkinlik, vb. ). E�itmenler kaynak ki�iyle birlikte,  konunun arka planı ile 
ilgili kısa bir giri� sunacaklardır.  
 
Bu bilgi programın içeri�ini daha da geli�tirmek için kullanılacaktır.  
Metod: Katılımcıları bilgilerini konunun çerçevelerine aktarmaları te�vik edilecektir. (Örne�in 
Insan Hakları ve Uluslararası Insan Hakları Günü) Ara�tırmanın ilerki a�amalarına temel olacak 
�ekilde, ilgili web sitelerini ve linklerini kapsayan bir bilgi formu verilecektir. (�E. Ö�renim 
Materyalleri Teksir 4: Uluslararası Insan Hakları krurlu�ları ve Insan Hakları beyannamesi link 
listesi).  
 
Kaynak ki�i önceki (yerel) isbirlikleri ve olası di�er kaynaklar, vb. Hakkında bilgi verecektir. 
Bu bilgiden ve bilgi kaynaklarının toparlanmasından sonra, katılımcı küçük gruplar halinde yarım 
saatlik Internet ara�tıması yapacaklardır.  
 
 
Beyin fırtınası için çalı�ma gruplarına bölünme 
Bu kısa aktivite gruba canlılık katmayı ve masa ba�ından farklı ortam sunmayı amaçlamaktadır. 
Ana hedefi katılımcıları kendi seçimlerine ve içeri�e göre de�il oyunun e�lenceyi sa�lamak 
içindir.  Aynı zamanda grupların ortak seçeneklere göre rastgele olu�masını gösterecektir.  
 
� Aktivitenin detaylı açıklaması: “…kim sever?” 
E�er grupta engelli bir katılımcı yoksa, aktivite herkesin oda etrafında yürümesiyle ve birisinin 
saçma sorular sormasıyla ba�layacak. Örne�in, Kim zencefil sever? Kim tenis oynamaktan 
ho�lanır? Kim aksiyon filmlerini sever? Vb. Sorulardan olumlu yanıt verenler yere e�ilip kalkarlar 
( Engelli katılımcılar kolarını kaldırarak katılabilirler.) 
Mevsim oyunu: Kim sonbahardan, kı�tan, ilkbahardan ve yazdan ho�lanır? 
Oyunun ikinci bölümünde sorular �öyle olacaktır: Kim yazdan ho�lanır? Kim kı�tan ho�lanır? 
Kim sonbahardan ho�lanır? Kim ilkbahardan ho�lanır? Ya da kim �talyan yemeklerinden 
ho�lanır? Kim Çin yemeklerinden ho�lanır? Vb. ( duyma engelliler için de olabilir) Gruplar yanıt 
vermek için aralarında ayrılacaklardır. Sorular alt grupların sayısına göre de�i�ebilir.  
Hedef: Etrafta gezme, grupların olu�umuna hazırlık.  
 
�nsan Hakları Günü hakkında olası temalar üzerinde beyin fırtınası  
Ünitenin ba�langıcında verilen bilgilere ve Internet ara�tırmasının sonuçlarına dayanarak, özel 
programın özgün içeri�i simdi geli�tirilebilir. �lk adım olarak, katılımcılar fikirlerini bir liste halinde 
bir araya getirecekler ve farklı yakla�ımları ve ilgi alanlarını tartı�acaklardır.  
 
Beyin fırtınası aktivitesi bunu takiben yapılacak editoryal toplantının hazırlık a�amasında 
yapılacaktır.  
 
Metod: Daha önceden küçük gruplara bölünmü� katılımcılar özel programın çerçevesinin nasıl 
bir içerik istediklerini tartı�acaklardır. Grupların bir konsensüse ula�ıp ula�mamaları önemli 
de�ildir, ancak tartı�tıkları fikirler kartlara veya postere yazılmalıdır. E�itmenler beyin fırtınası 
aktivitesini gruplar arasında gezinerek ve tartı�malara katılarak destek verebilir.  
 
Editoryal takım toplantısı 
Kısa bir aradan sonra, beyin fırtınasının sunuçları oturumda bir araya getirilecektir. Radyo 
gruplarının günlük çalı�malarında oldu�u gibi, bu oturumda br editoryal takım toplantısı olarak 
toplanacaktır. Sonuç olarak gruplar yayın konularının ve olası formatları hakkında bir liste 
olu�turmu� olacaklardır.  
 
Metod: Toplantı e�itmenlerden biri tarafından yönelendirilecek, di�eri ise toplantının dakikalarını 
not edecektir. (tartı�manın sonuçlarını devam ettirmek için i�birli�i sürecini arttırmanın önemi – 
grubun yapısına göre bu görev bir katılımcıya verilebilir.) E�itmen sonuçları toplayacak fikirleri 
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gruplandıracak ve içeri�i düzenleyecektir. Sonuç, konuların tüm katılımcıların tartı�masına 
katılabilece�i bir �ekilde düzenlenmelidir. Konu seçimlerinin ba�langıç noktası katılımcılar için 
ve radyodaki özel programların hangi fonksiyonlara sahip olması olabilir.  
 
Katılımcıların ödev notlarına dayanarak, teklif edilen içerik kullanılan gazetecilik formatlarına 
ba�lanacaktır.  
Tartı�manın ayrıntıları sonraki oturumdan once katılımcıları yollanacaktır.  
 
“Ben hangi hayvanım?”: Toplantı ve olası sorumluluk da�ılımı dinamikleri  
Toplantıda hangi rollerin ve mekanizmaların kullanılaca�ı hakkında dü�ünme – �u konuları 
kapsayacaktır: Benim ve di�erlerinin özel yetenekleri nelerdir? Hangi rolleri biliyorum ve hangi 
tecrübeleri  grup içerisine getirebilirim? 
Metod: E�itmenler „Ben hangi hayvanım?” konulu resmi katılımcılara da�ıtacaklardır. – bakınız 
�E. Ö�renim materyalleri Teksir 5: “Ben hangi hayvanım?” 
 
E�itmenler resimle ilgili kısa bir açıklama sunacaklar ve katılımcılardan yorum yapmaları  ve 
ki�isel de�erlendirmelerini yapmaları istenecektir.  
 
 
Aktivite �“Ben hangi hayvanım?” 
Hayvan gruplarının editoryal toplantı için çizilmesi. Bu çizimle birlikte farklı hayvanlara farklı 
roller verilecek. (Örne�in geveze, bilmi�, meraklı, utangaç gibi) 
Katılımcılar kendileri ile özde�le�tirdikleri bir hyavanı seçecekler ve hangi hayvanın editoryal 
takımda hangi rol ve görevlere uygun oldukları tartı�ılacaktır.) 
 
 
Ödev: Rollerin ve sorumlulukların da�ılımı 
3. üniteye hazırlanırken, katılımcılara kendi kaynakları, ilgi alanları ve ba�kalarının ilgi alanları 
hakkında dü�ünme görevi verilecektir.  
Metod: Katılımcılar ana soruları flipchart üzerine yazacaklardır.  
Kim kiminle çalı�mak istiyor? Roller grup içerisinde nasıl da�ıtılıyor? Kendimden hangi özel 
kaynakları, yetenekleri ve deneyimleri katabilirim? Bunlar diye grup üyelerini nasıl destekler? 
 
 
ÜNITE 3 
Yayın gruplarının olu�turulması 
Kar�ılama ve geçen ünitenin bir özetinin yapılmasından sonar, katılımcılar 2. ünitedeki editoryal 
takım toplantısında belirlenen konu listelerine, ortak ilgi alanlarına ve farklı yeteneklere göre 
küçük gruplara ayrılacaklar. 
Metod: Gerekli oldu�u takdirde, e�itmenler katılımcıları dil yeteneklerine ve önceki gruplardaki 
izlenimlerine göre gruplandıracaklardır.  
 
 
Özel programların hazırlanması  
Önceki tartı�malara göre özel programın elementleri bu son ünitede belirlenecektir.  
 
Kesin planlamayı yapmak için göz önünde bulundurulması gereken noktalar �unlardır.  
- Editoryal grupların katılımı? 
- Program formatları ve elementlerı?: 
- Programın uzunlu�u, canlı ve önceden kaydelimi� programlar? Hangi programın içinde 
yayınlanacak?  
- Diller? 
- Yerel ve uluslararası i�birli�i? 
- Çerçeve: etkinlikler, di�er medya, halkla il�kiler, finansman? 
Metod: E�itmenler çalı�ma grupları arasında tartı�ılacak elementleri tanıtacaklardır. (kaynak ki�i 
ile birlikte) Görevi gruplara sunarken iki seçenek vardır: 
a) özel sorulara göre 
b) tüm gruplara aynı soruların verilmesi 
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E�er e�itmenler pratik sonuçlar almayı ve görevlerin da�ılımını bu noktada daha önemli 
görüyorlarsa, her grubun çalı�manın bir parçası üzerinde yo�unla�ması daha faydalı olabilir. 
E�er ana hedef katılımcıları çalı�manın tüm alanları hakkında uzmanlık kazanılması isteniyorsa, 
her grup bütün sorular üzerine çalı�abilir. 
Çalı�ma gruplarına tartı�maları için oryantasyon programına a�a�ıdaki  
�E. Ö�renim materyali teksir 6 “Kurumsal anahtar soruları” teksiri dahil edilecektir. 
 
E�itmenler gruptan gruba gidecekler ve grup tartı�malarına destek olacaklardır.  
Gruplar tartı�ma konularını ön oturumda sunum için flipchart’a yazacaklardır. 
 
�çeri�in ve kurumsal adımların sunumu 
Kısa bir aradan sonar, oturumda çalı�ma gruplarının sonuçları açıklanacaktır. Katılımcılar bu 
özel programın çerçevesive ortak yapımı hakkında karar vereceklerdir. Kararlar çaı�ma 
gruplarında tartı�ılmı� konular hakkında yo�unla�acaktır. (uzunluk, formatlar, i�birli�i, vb.) 
Metod: Flipchart yardımıyla grup çalı�masının sunumu – ardında e�itmenler ile birlikte tartı�ma 
 
�htiyaçların ileti�imi 
Bu bölüm projenin son bölümüdür ve iki parçadan olu�maktadır.  
Öncelikle, bu üç bölümdeki planların (e�itim, altyapı, prodüksiyon ve ileti�im ekipmanları, 
koordinasyon, vb.) ba�arılı bir �ekilde hayata geçirilmesi için nasıl bir deste�e ihtiyacı oldu�unu 
anlamak için tüm resmi açıkça göremeye ihtiyaç vardır.  
�kinci olarak, özel program hazırlıklarını toparlamak için bazı konularda anla�ma sa�lanmalıdır. 
Bunlar sonraki toplantıların içeri�i ve zamanı, ileti�im araçları, zaman çerçevesi ve biti� tarihleri 
ve görev da�ılımıdır.  
 
Metod: Katılımcılar en az 2 tane olmak üzere kendi ihtiyaçlarını ve ba�kalarının ihtiyaçlarını 
renkli kartlara yazacaklardır. Bu kartlar sonra e�itmenler tarafından toplanacak ve 
gruplandırılacaktır. Gruplandırmadan sonra katılımcılar çözüm tekliflerini ve ihtiyaç duydukları 
konular hakkında yanıt vereceklerdir.  
Son olarak, sonraki toplantı saatleri ile ilgili yazılacak ve sorular yanıtlanacaktır? (kimi neyi ne 
zaman ve kimin için yapıyor?) 
 
Çalı�manın de�erlendirilmesi 
Geri bildirim oturumunun sonunda, bu üç ünite hakkında görü� alı�veri�inde bulunulacaktır. 
Katılımcılardan metodlar, e�itmenler ve projeyi hayata geçirirken a�tıkları önemli noktalar 
hakkında kısa açıklamalar yapmaları istenecektir. 
E�itmenler kendi takibi projelerinde grup hakkında neleri önemli gördükleri hakkında kısa birer 
açıklama yapacaklardır.  
Metod: Tüm katılımcılar geri bildirimlerini sözlü olarak yapacaklardır. (e�itmenler ve katılımcılar) 
Katılımcıların açıklamaları e�itmenler tarafından de�erlendirilmek üzere toplanacaktır. Ek 
olarak, yazılı bir ankette da�ıtılabilir. 
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C  Modül II tanımı  
 

1. Gün Çok dilli radyo: �mkanlar  
Zaman �çerik Hedefler Metodlar Materyaller 

  Çok dilli radyo programlarında teoride ve uygulamada farklı yakla�ımlar. 

Çok dilli program proüksiyonlarının kültürlerarası radyo çalı�malarınındaki de�iil metodları bilmek. 

 

15 dk 3 günlük proje içeri�inin sunumu  E�itmenlerin tanıtımı  

Hedeflerin, içeri�in ve takvimin özeti  

E�itmenlerin katkıları Input by trainers 

Birkaç dilin kullanımı  

Projedeki dil politikaları konusuna dikkati çekmek: Her dil 
önemlidir ve her zaman kullanılabilir. Çeviri ve anlama 
katılımcıların ortak çabasına ba�lıdır.  

Kara tahta, kalemler 

30 dk Katılımcıların kısa sunumları Beklentileri, katılımcıların kökenlerini ve konu�ulan 
dilleri anlamak 

 

Katılımcılar kendilerini tanıtacaklar, hangi dilleri 
konu�tuklarını söyleyecekler ve çalı�madan ne 
beklediklerini söyleyecekler. 

Her katılımcının isimleri ve dilleri tanımlamak. 

(ek olarak: Projeyi sizin için özel kılan nedir?) 

Katılımcılar kendi dilleirni kullanma ve di�erlerini dinleme 
�ansına sahip olacaktır.  

Kara tahta, kalemler 

120 dk Ço�ulculuk yakla�ımıyla mülakat çalı�ması  

 

Kültürlerarası gazetecilik ve ö�renim yeteneklerini 
birle�tirmek 

Katılımcıların birbirlerinin geçmi�leri, özel yetenekleri 
ve kaynakları hakkında bilgi ortamı yaratmak 

Ortak programlar için mülakatlar kullanılabilir ve/veya 
programın ba�langıç noktası olarak kullanılabilir. 

Mülakat aktivitesi:  

Konu: örnek: “ Katılımcıların kaynakları” veya 
“kültürlerarası deneyimler”  

Kayıt cihazları 

15 dk Mülakatlar arası kahve molası ve kayıtlı 
materyali dinlemek.  

   

90  Ö�len yeme�i    
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75 dk Çok dilli program metodlarının sunumu  Çok dilli programların sundu�u imkanlar ve engelleri 
hakkında bilgi  

Katılımcıların katkıları: Giri� bölümünün özetlenmesi  

Daha fazla bilgi içeren detaylı teksirler 

 

�Teksir 1: Metodlar  

 Ses örneklerinin dinlenmesi (sınırlı örnekler) Ses örneklerinin analizi ki�inin kendi fikirleri ve 
önceliklerini belirlemek için balangıç noktası olabilir.  

 

E�itmenlerin örnekler hakkında yorumları  

Örnekler hakkında tartı�ma 

 

Ses örnekleri- örnekler için 
CD-ROM’a veya 
babelingo.lora.chsitesindeki 
örneklere bakınız.  

15 dk Kahve molası    

15 dk �leti�im aktivitesi  Konuya ve di�erlerine ve onların dillerine kar�ı 
duyarlılık 

Çok dillili�in karma�ıklı�ını ve yaratıcı yönlerini 
hissetmek  

Esneklik, sabır ve mera�a olan ihtiyacı göstermek 

 

“Loud Whispers” 

Aktivite kaydedilecektir. Seçenek: Kayıt daha sonar 
dinlenebilir.  

 

Kayıt cihazı  

Sandalyeler 

 

45 dk En az iki dili kullanarak ve herkesin mümkün 
oldu�unca anlamasını sa�layarak yapılan çok 
dilli aktivite 

 

Farklı dillerle uygulamalı bir �ekilde u�ra�mak 

Katılımcıların denedi�i özel metodların sonuçlarını 
hakkında bilgi sahibi olmak  

Metodlar üzerine ve katılımcıların deneyimleri 
hakkında bilgi alı�veri�i için kar�ılıklı tartı�ma ortamı 
yaratmak  

  

Küçük gruplar halindeki grup çalı�ması 

Her grup hangi metodu kullanaca�ını belirleyeceklerdir.  

Düzen olanakları.  

Küçük bir hikaye yaratmak ve küçük bir radyo dramasını 
çe�itli dillerde üretmek  

2 veya 3 dilde kıa röportajlar 

grupta kullanılan tüm dillerin kolajı 

var olan bir hikayeyi (örnek: gazete makalesi) farklı bir 
�ekilde anlatmak  

Kayıt cihazı  

hoparlör 

 

15 dk 2. günün takvimine giri�  Katılımcıların konu, format, dil, vb hakkında dü�ünme 

 

E�itmenlerin katkıları Kara tahta 

15 dk Geri bildirim 1. günün özeti Her katılımcının ilk çalı�ma günü hakkında kısa bir 
açıklama yapması 

Kara tahta/kartlardaki tanımların toplanması  

Kara tahta / kartlar 
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2. Gün Çok dilli radyo: Uygulama Metodları  
Zaman �çerik Hedefler Metodlar Materyaller 

10 dk 2. güne ho�geldiniz Isınma “frequency interference”   

80 dk 

 

Ortak prodüksiyon için çerçeve tartı�ma 

 

Çok dilli radyo programları ve editoryal takımlar için iyi 
konular dü�ünmek 

3-4 katılımcıdan olu�an takımlar kurmak  

Ürün 3-5 dakikadan daha uzun olmamalı. 

 

tartı�ma 

 

Flipchart 

  Arka plan konuları:   

Çok dilli radyo �ovları için hangi durumlar neden ve 
hangi gruplar için ilgili olabilece�ini dü�ünmek  

Dillerin kullanımı: Kim kiminle ve niçin birlikte çalı�ır? 
Bir referans dili var mıdır? 

Katılımcılar kartlar 2 ila 3 fikir yazacaklar. 

E�itmenler tarafından kartların gruplandırılması ve ortak 
tematik ilgi ve dillerle ilgili editoryal takımlar hakkında 
e�itim vermek 

“akademik” tartı�malara gidecek “büyük” konulardan 
kaçınmak (göç, entegrasyon, ırkçılık, vb) veya detaylar 
inmek 

 

Renkli kalemler, post-it 
tahtası 

15 dk Kahve molası    

75 dk Program içeri�inin özellikleri 

Materyallerin toplanması (röportajları vb.) 

 

De�i�ik bakı� açılarından olu�an ortak bir program 
ba�armak  

Röportaj yapılacak ki�ileri, materyallerin toplanması , 
prodüksiyonun özeti ve grup üyelerinin rolleri hakkında 
karar vermek 

 

Grup çalı�ması  

Prodüksiyonun kimin için ve hangi ortam için yapılaca�ı 
hakkında tartı�ma 

 

Flipchart, kalemler, kayıt 
cihazları 

Grup çalı�ması için 3-4 oda 

60 dk Ö�len yeme�i    

30 dk Radyo gazetecili�inin kültürlerarası ve 
ço�ulculuk yönleri 

 

Çok kültürlü ve gazetecilik yeteneklerini ba�da�tırma 

Bilgi kaynakları ve farklı grupların/yakla�ımların 
sunumu hakkında tartı�ma 

 

Gazetecilik çalı�masındaki kültürlerarası yakla�ımlar ve 
katılımcıların katkıları:  

Program içeriklerinin hazırlanması ve yakla�ımları 
konusunda ortak tartı�ma  

 

 

Flipchart 
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90 dk Editoryal takımlarda de�i�ik metodlar 
kullanarak kısa programları hazırlamak ve 
üretmek  

 

Gazetecilik yeteneklerini kültürlerarası çalı�mayla , çok 
dilli seçeneklerle ve imkanlarla birle�tirmek 

 

Grup çalı�ması Küçük kayıt stüdyosu ve 
kayıt cihazları 

ka�ıt, kalemler 

15 dk Kahve molası    

45 dk Editoryal gruplardaki (ara) sonuçları dinlemek, 
i.e. o ana kadar üretilmi� radyo parçaları 

 

Ürünler hakkında bilgi edinmek ve gözden geçirmek 

 

Ön oturum 

E�itmenler gözetiminde tartı�ma 

 

MD-/CD-Çalar, hoparlörler 
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3. Gün Çok dilli radyo: Bir radyo programının prodüksiyonu  
Zaman �çerik Hedefler Metodlar Materyaller 

  Gazetecilik ve editoryal yetenekleri kültürlerarası çalı�malar ve çok dilli seçenekler ve imkanlar ile birle�tirmek, editoryal grup çalı�masında 
kültürlerarası ö�renim 

 

15 dk Günün gündemine kısa bir giri� 

 

Günün hedefleri ve çalı�ma planı üzerine  

 

E�itmenlerin çalı�manın bu bölümüne katkısı 

Günün takvimi 

 

flipchart 

15 dk Aktivite: Kendi dilinizi konu�mak Ki�ilerin sözlü anlatım yeteneklerini  göstermek ve 
katılımcıların ki�isel geli�imini desteklemek 

Yazılı ve sözlü dil arasındaki farkı göstermek 

 

Yazı (basın açıklaması, gazette makalesi) teker teker ve 
grup olarak okunacak ve katılımcılar tarafından tekrar 
anlatılacak 

 

teksir 

15 dk Radyoda konu�mak Radyoda konu�manın sonuçlarını çıkarmak  

 

Ön oturum 

Radyo e�itiminin ba�langıcında kullanılan egzersizler 

Flipchart, kalem 

15 dk Radyo programında çok dilli sunum üzerine 
aktivite 

 

Yayın için uygun bir çok dilli sunum formu bulmak 

 

Ön oturum 

Seçili metodların e�itmenler tarafından tekrarı 

Katılımcıların de�i�ik metodları denemeleri  

 

Flipchart, CD Çalar  

15 dk Bir magazine programı planlamak 

 

Magazin programının ve hangi formatı içerdi�i 
konusunda bilgi  

 

Ön oturum, e�itmenler tarafından katkı Flipchart 

30 dk Editoryal toplantı 

 

Yayının profiline karar vermek 

Programın hedef kitlesi kimdir? 

Bu kitlenin dil ihtiyaçları nasıl kar�ılanabilir? 

 

Ön oturum 

Sunum için çok dilli bir takıma karar vermek (her 
prodüksiyon grubundan bir ki�i) 

Programın takvimini hazırlayan bir editoryal takım (her 
prodüksiyon grubunda bir ki�i), müzik toplanması (her 
prodüksiyon grubundan bir ki�i), yayına teknik destek için 2 
ki�i (seçmeli) 

Seçenek: her prodüksiyon takımının kısa bir sunum 
hazırlaması, önüöüzdeki programa geçi� ve tüm program 

Flipchart 
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için 1-2 �rogram seçilmesi 

60 dk Program üzerine grup çalı�ması 

 

Sunum grubu: Prodüksiyonun çok dillili�i �ovun 
içeri�ine ba�lamak 

Müzik grubu: seçilen müzi�in içeri�ini dü�ünmek ve 
programın içeri�ine ba�lamak 

Editoryal takım: Dinleyiciler tarafından anla�ılan 
�eklinde �ovun yapısını (giri�, yapı, ritim) ve anlatımı 
hakkında dü�ünmek 

Teknik destek: stüdyoya alı�mak (seçmeli) 

 

E�itmenler: gruplar arasında de�i�iklik yapmak ve tüm 
gruba göz kulak olmak 

 

Ses üniteleri, stüdyo, 
flipcharts 

60 dk Ö�len yeme�i    

30 dk Editoryal toplantı Radyo yayını için son hazırlıklar 

 

Ön oturum  

60 dk Çok dilli ortak radyo yayını Kavramın gerçekle�tirilmesi, gerçek hayattaki radyoda 
yeni metodların denenmesi  

 

“canlı” yayın simülasyonu 

 

Ba�ka büro eya radyo 
stüdyosunda dinlemek için 
hoparlörlü mobil stüdyo 

 

30 dk Radyo programlarını dinlemek (kahve 
molaları) 

 

Katılımcılar denedi�i metodların kesin sonuçları 
hakkında fakir edinmek 

Metodları kar�ılıklı tartı�mak ve deneyimleri aktarmak 
için yer yaratmak 

  

Ön oturum tartı�ması 

 

CD veya MD çalar, 
hoparlörler 

45 dk Radyo programı hakkında tartı�ma 

 

Radyoda çok dilli çalı�ma, editoryal ve gazetecilik 
çalı�maları hakkında sonuçlar çıkarmak 

Projeyi arkada bırakmak ve tartı�ılan konuları gerçek 
hayata uyarlamak 

 

Radyo istasyonunda her gün yapılan çok dilli/ kültürlerarası 
programlar için kullanılabilecek imkanlar hakkında tartı�ma 

 

Flipchart 

Kartlar, post-it panosu 

30 dk Projenin de�erlendirilmesi, Gün 1-3  �çerik (çok dilli metodlar, editorya ve gazetecilik 
yetenekleri), metodlar, e�itmenler, kült�rlerarası 
ö�renim, vb. hakkında geri bildirim  

Ön oturum Flipchart 

Kartlar, post-it panosu, geri 

C Module II description in chart form 
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 bildirim ka�ıtları 

 

 
Alternatif takvim: 
Projenin ana fikri  e�itmenlerin yerel duruma ve ortama gore adapte edebilece�i parçalar sa�lamaktır.  
Alternatif olarak olarak a�a�ıdaki takvim kullanılabilir. Bunun için ortak bir program omayan ancak küçük takımlar halinde çok dilli radyo prodüksiyonları halinde yapılacak 2 
günlük bir çalı�ma teklif etmekteyiz.  

 
Proje takibi: Tematik özel programlar 

Zaman �çerik Hedefler Metodlar Materyaller 

 Tematik çok dilli özel programlar 

 

Gelecekteki i�birlikleri için katılımcıların ortak ilgi alanlarını ve geçmi�lerini belirlemek 

Farklı geçmi�lere ve radyo yakla�ımlarına sahip olan radyo grupları arasında i�birli�i 

Ortak özel programlar geli�tirmek (10 Aralık �nsan Hakları Günü) 

Çalı�ma süresince fikirlerin uygulanması için grup ve sorumluluk da�ılımlarının yapılması 

Unite 1 Giri� / En iyi uygulama 

15 dk E�itmenlere ve gündeme kısa bir giri� 

 

 

�çeri�e bakı� 

Ön oturum poster 

20 dk Katılımcıların tanıtımı 

 

Yerel topluluk medyası, gözde gazetecilik formatları ve 
özel ilgi alanları hakkında katılımcıların fikirlerine bir bir 
bakı� 

 

Ön oturum, katılımcıların katkıları – e�itmenler tarafından 
toplanacak 

 

kartlar, flipchart 

40 dk Katılımcıların tematik ilgi alanları ve 
deneyimleri 

Deneyimlerin aktarılması, her katılımcının 
organizasyona ve programın prodüksiyonuna kataca�ı 
ortak bir bilgi kayna�ı olu�turmak 

 

Ön oturum 

Her katılımcı kendi deneyimini anlatacak (radyo dı�ından 
da olabilir) 

Katılımcılar özel programların çes�itlerini anlatması  

kartlar, flipchart 

 

�Teksir  2: Models of 
intercultural editorial work 
/ special programmes 

15 dk Teneffüs     
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85 dk Radyo kampanyalarına / özel ilgi 
programlarına giri� 

Kurum, içerik, zaman çerçevesi,vb. Radyo 
istasyonuna faydası nadir? 

 

Yerel ve küresel seviyede en iyi uygulama örneklerini 
göstermek 

Katılımcıların editoryal i�birli�i üzerine kurulan ortak 
projelerin çerçevesi içerisindeki olası aktiviteler ve 
boyutlar hakkında fakir edinmesini sa�lamak. 

 

Kültürlerarası editoryal çalı�ma ve özel ilgi programları 
örnekleri hakkında sunum (Örnek: Schwaboland 
project/Radio FRO, Radio Voix Sans Frontières, Integration 
and Human Rights/LoRa 2004, Refugee Programme/Near 
FM et.al.) 

Katılımcıların materyallere bakması için zaman 

Sorular ve tartı�ma 

Referans diline uygun 
multimedia sunumu  

Sunum materyali: sunulan 
projeler hakkında basit 
bilgi 

CD-çalar, bilgisayar, 
internet ba�lantısı, 
tepegöz, flipchart, 
posterler 

 

5 dk Ödev: Gazetecilik formatları 

 

Gazetecilik formatlarının fonksiyonları: Ünite 2’deki 
editoryal takım için ki�isel hazırlık  

 

Konu Ünite 2’ye kadar olan zaman konuyu ödev olarak 
hazırlayacaklar 

 

�Teksir 3: Journalistic 
formats (intercultural 
aspects) 

Ünite  2 

 

�çeriklerin geli�imi 

Editoryal i�birli�i 

 

5 dk Kar�ılama ve son ünitenin özeti  

 

Üniteler arasında köprü olu�turmak E�itmenler tarafından kar�ılanma ve özet  

45 dk Tematik odaklı konuya giri� (�nsan Hakları) �çerikler hakkında daha fazla tartı�ma için ortak bir 
nokta yakalamak 

 

E�itmenler tarafından katkı 

Tematik içerik ve ilgili olaylar hakkındaki ara�tırmalara giri� 

Küçük gruplar halinde yarım saatlik Internet ara�tırması  

 

�Teksir 4: Special 
Programme: Human 
Rights Day – background 
information 

10 dk Çalı�ma gruplarına bölünme 

 

Beyin fırtınası için çalı�ma gruplarının rastgele 
bölünümü 

 

Aktivite “..kim sever? Ta�ımak için alan 

20 dk �nsan Hakları Günü hakkındaki olası konular 
hakkında beyin fırtınası  

 

Farklı ilgi alanları ve fikirler hakkında bir ilk liste 
olu�turmak 

Editoryal toplantıya hazırlık 

 

A�a�ıdaki bölünme için küçük gruplar Çalı�ma grupları için ayrı 
odalar 

Flipchart, kartlar 

 

10 dk Teneffüs     

70 dk Editoryal takım toplantısı Program içerikleri ve yakla�ımlarına gore anla�ma Ön oturum Editoryal toplantının 
dakikaları Ünite 2’den 
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 Çalı�ma gruplarının sonuçlarının bir araya getirilmesi 

Içeri�in ve özel ilgi programının içeri�inin tartı�ılması 

 

sonra katılımcılara 
yollanacak.  

 

15 dk Toplantıların ve olası çalı�ma da�ıtım a�ının 
dinamikleri 

Benim di�erlerinin özel yetenekleri nelerdir? 

Hangi rolleri biliyorum? Hangi deneyimlere sahibim? 

 

E�itmenler tarafından katkı, yorumlar, katılımcıların 
çizimleri ile ilgili ki�isel de�erlendirme 

 

� Teksir 5: “Which animal 
am I?” 

5 dk Ödev: kim kiminle çalı�mak istiyor? Rollerin ve 
sorumlulukların da�ılımı? 

 

Ki�inin kendi kaynakları, ilgileri ve katılımcıların ilgileri 
hakkında dü�ünce 

Sonraki oturuma hazırlık 

 

E�itmenler tarafından sunulan konu 

 

Ödev ve poster 

Unite 3 

 

Yetenekleri ve görevleri ili�kilendirmek  için görev alanları hakkında bilgilenme 

 

5 dk Kar�ılama ve geçen ünitenin özeti 

 

Üniteler arasında köprü kurmak E�itmenler tarafından kar�ılama ve özet 

 

 

15 dk Aynı ilgi alanlarına sahip yayın gruplarının 
olu�turulması 

 

Program hazırlı�ı için grupların olu�turulması 

 

Ünite 2’deki ortak ilgi alanları ve konular temel alınarak 
e�itmelerin tavsiyesiyle ve görü�leriyle çalı�ma gruplarını 
bölü�türüleceklerdir 

 

Editoryal takım 
toplantısının sonuçlarını 
kapsayan bir poster 

 

50 dk Özel ilgi programının içerik ve kurumsal 
hazırlı�ı: 

Hangi editoryal gruplar katılacak? 

Program formatları ve elementleri? 

Diller 

Yerel ve uluslararası i�birli�i? 

�çerik: etkinlik, di�er medya, Halkla �li�kiler, 
finansman? 

Ortak program olu�turmak için çalı�ma alanlarına ve 
gerekli yeteneklere dikkat çekmek 

Tartı�ma: 

Katılacak gruplar/ki�iler, i�birlikler 

Programı destekleyici özel program elementleri 

Diller, hedef grup(lar) 

 

Çalı�ma alanları konusunda kısa bir giri� 

Çalı�ma gruplarının bölünümü 

 

flipchart 

 

�Teksir 6: Organisational 
key questions 

 

10 dk Teneffüs    

Module II: Radio programming in areas of multilingual, intercultural practice 
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50 dk Özel ilgi programının kurumsal adımlarının ve 
içeri�inin sunumu 

 

��birli�i ve programın uygulanması için çerçeve 
olu�turmak  

Özel ilgi programının formatı/tipi hakkında karar verme 
(günde/haftada/ayda bir) 

 

Grup çalı�masının sunumu 

Ön oturum tartı�ması 

flipchart 

30 min �htiyaçların iletimi 

 

Sonraki e�itimde, altyapıda, sosyalle�medeki 
ihiyaçların, vb. açıkça tanımlanması 

Toplantıların, ileti�im araçlarının, zaman çerçevesinin, 
görev da�ılımının ve çerçevelerinin üzerine anla�ma 

agreements on meetings, communication tools, time 
frame and deadlines, distribution of work, framework 

Ön oturum 

Kim nasıl bir altyapıya ihtiyaç duyacak: telefon, internet, 
toplantı odaları 

Röportajlara, kayıtların düzeltilmesine kimler destek 
olacak? 

Engellilerin özel ihtiyaçları? 

Yerel radyo istasyonundan destek olanakları? 

Kim kiminle neyi ne zaman yapacak? 

 

Renkli kartlar, flipchart 

20 min De�erlendirme 

 

Özet, toparlanma Ön oturumdaki katılımcılardan ve e�itmenlerden geri 
bildirim 

(seçenek: anketleri doldurmak) 

flipchart 

(anket) 

C Module II description in chart form 75 
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D  Kurumsal gereklilikler 
 
Oda: 
� 15 ki�inin sı�abilece�i bir oda, sandalyeler, 2 masa 
� çalı�ma grupları için ayrıca bir alan (2 tane daha küçük oda)  
� flipchart panolarının proje boyunca gözlemlenebilmesi için duvara asılması 
alternative: post-it panoları 
� teneffüs ve ö�len yeme�i yemek için alan  
 
Çalı�ma alanına kolayca ula�ım ve çalı�ma alanının ko�ulları (farklı yerlerden gelen insanların 
göz önüne alınması) – medya, e�itim kurulu�ları, kültür merkezleri ve benzer kurulu�larla 
i�birli�i 
 
 
Ekipman: 
� flipchart panosu, kalemler, ka�ıt (posterler), kartlar (renkli)   
� teksirleri toplamak için katılımcılara verilecek dosyalar 
� 3 mobil kayıt setleri (MD or mp3 çalar, mikrofon, piller) 
� 3 küçük ön prodüksiyon üniteleri (CD çalar, mikrofonlar, mixer, bilgisayar veya kayıt için MD, 
monitörler ve kulaklıklar) 
� 1 radyo stüdyosu (alternative olarak ön prodüksiyon ünitelerinden biri kullanılabilir) 
� 1 CD/MD-çalar ve monitörler (ses örneklerini ve programlarını dinlemek için) 
� Laptop, projektör (Internet ba�lantısı) 
� Internet ba�lantılı 3 bilgisayar (ara�tırma için) 
� MDler, CDler, uzatma kabloları  
 
Zaman çerçevesi: Katılımcıların ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır. (Çocuklu katılımcılar, 
göçmen gruplardan gelen kadınlar, vb) 
Takvim: Katılımcıların ihtiyaçlarına gore takvim �ekillendirilecektir.  
 
 
 

E  Ö�renim materyalleri 
 
Teksirler ve sunum materyalleri 
� Teksir 1: Methods of multilingual programme production 
� Ses örnekleri 
� Teksir 2: Models of intercultural editorial work / special programmes 
� Sunum materyalleri (ek örnekler eklenebilir): Posterler, dosyalar, web siteleri, bilgilendirici 
bro�ürler: proje hakkında basit bilgiler  
a\ 2. ku�ak müzik 
b\ Schwaboland Mikrokultouren 
c\ migration@EU 
d\ Vernetzte Interventionen 
e\ Refugee Radio 
f\ Radio Voix Sans Frontières 
� Teksir 3: Journalistic formats 
� Teksir 4: link list + human rights declaration 
� Teksir 5: “Which animal am I?” 
� Teksir 6: Checklist – organisational key questions 
� De�erlendirme anketi 
 
 
 
Okuma (sadece Almanca) 
BABELINGO. 2002. Sprachübergreifende Sendungsgestaltung im Freien Radio. Dokumentation 2002 
http://babelingo.net/files/babelingo-2002.pdf (7.4.2006) 
BABELINGO. 2003. Sprachübergreifende Sendungsgestaltung im Freien Radio. Tätigkeitsbericht 2003 
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http://babelingo.net/files/babelingo-2003.pdf (7.4.2006) 
BÖSE, M./KOGOJ C. 2004. Transnationale Medien und Kommunikation. Gastarbajteri: 40 Jahre Arbeitsmigration. 
Wien : Mandelbaum Verlag. 105-110 
BRATIC, L./KOWEINDL D./SCHNEIDER U. (eds.) Allianzenbildung. Zwischen Kunst und Antirassismus: 
Annäherungen, Überschneidungen, Strategien, Reflexion. Wien November 2004 
BUSCH, B. 1999. Der virtuelle Dorfplatz. Minderheitenmedien, Globalisierung und kulturelle Identität. 
Klagenfurt/Celovec : Drava 
BUSCH B./HIPFL B./ROBINS K. (eds.) 2001. Bewegte Identitäten. Medien in transkulturellen Kontexten. 
Klagenfurt/Celovec : Drava 
BUSCH, B. 2004. Sprachen im Disput. Medien und Öffentlichkeit in multilingualen Gesellschaften. 
Klagenfurt/Celovec : Drava 
HAGEN, F. 2004. ich rede wie ich will. Zu Konzepten von Vielsprachigkeit im freien Radio. Master Thesis, 
University of Vienna 
PEISSL, H./STEINERT, F./WEISS, K (eds.) 2006. Wer spricht. Interkulturelle Arbeit und Mehrsprachigkeit im 
Kontext Freier Medien. Klagenfurt/Celovec : Drava 
PEISSL, H. 2003. Freie Radios und Mehrsprachigkeit. In: MedienJournal. Zeitschrift für Kommunikationskultur. 
Freie Radios als Alternative. 27 ( 4) Innsbruck : Studienverlag. 66-74 
RADIO AGORA. 2003. Zweisprachigkeit im Minderheitenradio / Bilingualism in minority radio – Practical guidelines, 
Klagenfurt/Celovec 
RADIO LoRa: 20 Jahre Radio LoRa / Babelingo – das mehrsprachige Hörfestival der Freien Radios. Zürich 2003 
http://www.lora.ch/zeitung.php?issue=2003-07-10 (7 April 2006) 
VATER, S. 2002. „Sprechen Sie unsere Sprache? – Orange“. Ein Sprachenprojekt auf Radio Orange. Die 
Österreichische Volkshochschule 203/March 2002 
 
 
 

F  E�itmenler  
 
E�itmenler:  
� yerel topluluk radyoları e�itimi ve kültürlerarası çalı�malar üzerine deneyimli 
� farklı dilleri kullanma konusunda, tercihen çok dilli yayınlar üretme konusunda da deneyimli  
� ana dili tercihen projede konu�ulan baskın dil olmayan 
� tercihen farklı cinsiyetten ve kültürel geçmi�ten gelen 2 e�itmen  
 
Bu takibi proje (kültürlerarası editoryal i�birli�i) projenin ba�lı olaca�ı radyo istasyonundan 
gelecek kaynak ki�inin katkısına ihtiyaç duyacaktır. (program yönetmeni, program koordinatörü 
veya benzeri bir rol) Bu kaynak ki�i süreçlere, gönüllüler, radyodaki programın içeri�ine bilgisini 
sunacaktır. Daha önceki kurulu�larla yapılan i�birlikleri hakkında da bilges olmalıdır. Takibi proje 
e�itmenler ve kaynak ki�inin sıkı i�birli�i ile hazırlanmalıdır.  
 
 
 

G  Hedef grup 
 
Proje 15 ki�ilik bir katılımcı grubu için hazırlanmı�tır ve 2 e�itmen tarafından sunulacaktır. ( ek 
olarak bir kaynak ki�i gelecektir) 
 
� sunucular, editörler, yerel topluluk radyoları yönetmenleri  
� e�itmenler 
 
Katılımcılar 
� kültürlerarası konulara ilgi duymalılar 
� çok dilli programların üretilmesine ilgi duymalılar  
� radyo prodüksiyonu hakkında tecrübeli olmalılar ( bu kurs teknik veya editoryal e�itim 
vermeyecektir)  
� farklı dilleri beraberlerinde getirmeliler  ( çalı�ma için “ideal” olan ortan tüm katılımcıların 
kullanaca�ı ortak bir referans dilin yanı sıra katılımcıların günlük hayatta kullandıkları dilleri de 
kullanmalarıdır)  

C Module II description in chart form 
F  The Trainers /    G  The Target Group 
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Intercultural  
Media Training 

 
 

MODÜL III 
 

Irkçılı�a kar�ı gazetecilik / 
uluslararası ba�lantılar ve 

Internet uygulamaları 
 
 
 
 
 

Medya ve Irkçılık; kültürlerarası konularda ırkçı olmayan gazetecilik 
 

Gazetecilikte ara�tırma ve yayın motodları 
Editoryal i�birli�i, Avrupa’da ve uluslararası platformda ileti�im ve program de�i�imi, uluslararası 

editoryal i�birli�i için geli�me yolları 
 

E-ö�renim içeri�i: 
Media competency in areas of multimedia practice – 

Use of the internet for international media work (audio live-streaming) 
 
 
 

Andreas Linder (BZBM / DE) ,Toby Vogel (TOL / CZ),  
David Röthler (VFRO / AT) Gavin Byrne (NEARfm / IE) ve Ilja Gerhardt (Klipp und Klang / CH)
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A Hedeflere ve Iceri�e Bakis 
 
 
Bu modülün ana teması medya içeri�i ile ırkçılık arasındaki ortaya çıkarmak ve ırkçılık 
kar�ıtı / ayrımcılık kar�ıtı politik gazetecili�e katkıda bulunmaktır. Özel konu üzerindeki 
uzman görü� ba�ımsız ara�tırmanın ve uygulamalaı medya prodüksiyonun temelini 
olu�turmaktadır. Ara�tırma ve gazetecilik formları üzerinde teknik ve gazetecilik bilgisi 
sa�lanacaktır. Uygulamalı sonuçlar yerel topluluk medyasında ve Internet ortamında 
basılacak ve uluslararası ortamda payla�ılacaktır. Uygulamalı ö�renme yoluyla bu 
çalı�ma modülündeki projeler katılımcılara ileri derecede, ırkçılık kar�ıto ve kültürel 
çe�itlili�i ve sosyal e�itli�i detskler bir mahiyette, politik gazetecilik yetenekleriyle 
donatacaktır. Sonuçlar ulusal ve uluslararası medyada yayımlanacaktır.  
 
Inter.Media modüle III, göç, ırkçılık, entegrasyon ve çokkültürlülük üzerine çalı�an tecrübeli 
gönüllülere yönelik sabit ve de�i�ken içerikli 4 günlük bir çalı�ma günleri dizisidir 
 
Sabit içerik a�a�ıdaki maddeleri kapsar. 
 

Ö�renim içeri�i  
 

Ö�renim hedefleri 
 

Calisma gunu oncesi  E-ogrenme parcasi “Sesli canli yayin” 

1. Gün  

Medya ve Irkçılık 

Medya ve söylemin birbiriyle ilgili oldu�unu ve bu 
söylemlerin politik liderler tarafından belirlenmesi.  

Irkçılık ile medya arasındaki ili�kiyi ve önemli teorik 
ve empirik gerçekleri göstermek 

 

Irkçılı�ın boyutları 

 

Irkçılı�a kar�ı teorik bir yakla�ım olu�turarak ırkçı 
medya içeriklerini ayrı�tırabilmeyi sa�lamak 

“Elit ırkçılık” kavramının anlamını ve özelliklerini 
bularak ırkçı ve ayrımcı medya söylemi hakkında 
çalı�mak. 

Irkçılık kar�ıtı gazetecilik / 
ırkçılık ve dil 

Irkçı ve ayrımcı olmayan siyasi ortamda ve medya 
prodüksiyonunun çok yönlülü�ü dikkate alınarak dil 
yetileri için uygulama kuralları geli�tirmek  

Gazetecilik ara�tırmasına temel olmak üzere göç, 
enetgrasyon ve ayrımcılık hakkında uzman görü� 
sa�lamak.  

Ticari olmayan veya yerel bazda yayın yapan 
kurulu�ların kültürlerarası konularda ve çok kültürlü 
toplum konularında yayın yapma imkanlarını 
arttırmak. 

 

2. gün 

Gazeteciler için Internet 
ortamında ara�tırma yapmak 

�leri derecede gazetecilik ara�tırması içim kendi 
kendine yetebilen gazetecilik gazetecilik 
uygulamaları geli�tirmek (Örne�in,Internet arama 
motorları) 

Bilginin kalitesini ölçmek 

 

Weblog, audioblog, 
podcasting ve kültürlerarası 
gazeteciler 

�leri derecede gazetecilik ara�tırması için teknik 
ara�tırma araçları (uluslararası) yayınlar sa�lamak. 
(Sesli canlı yayını üzerine e-ö�renme modülüne ek 
olarak yapılacaktır.)  
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�ki çalı�ma arasındaki 
haftasonları: sesli yayınlar 
ve makaleler yayınlamak ve 
ara�tırmak 

 

3. gün 

Çevrimiçi bilgiyi 
de�erlendirme 

 

Uygulamalı projeleri iyile�tirme ve de�erlendirme. 

Bilginin güvenilir ve tarafsız oldu�undan emin olma. 

Özelikle halka açık olan önemli çevrimiçi 
kaynaklara a�inalık kazanmak, kredibilitesini 
ölçmek. Güvenilir bilgiye ula�abilmek ve tarafısız 
bilgiyi bulabilmek. 

Çevrimiçi bilginin  sorunlu yanlarından haberdar 
olmak 

 

4. gün 

Sesli canlı yayın, program 
veya yazılı yayın 
gerçekle�tirme 

E-ö�renim modülünün ö�renim içeri�ini 
derinle�tirmek 

Kendi kendine yetebilen hazırlık ve teknik 
ekipmanın kullanılması (sesli, internet) 

Sesli yayınların ve makalelerin, programlamanın 
yayımlanması. 

 
�çerik hedef grubun ilgisini göre de�i�tirilebilir.  
 
De�i�ken içerik çalı�ma günlerinin tüm alanları ile ilgilidir. Bu alan hedef grupların özel 
gazetecilik ilgilerine veya bu çalı�ma günlerinin yer aldı�ı ülkenin özel ko�ullarına göre 
de�i�ebilir. Çalı�ma gününden konu belirlenmelidir. Konu, göçmenlik, ırkçılık ve 
çokkültürlülük, örne�in AB göçmenlik politikaları, küreselle�me ve göç, iltica politikaları, 
kültürler arası e�itim, ırkçılık ve konu�ma, medyada ırkçılık, kültür ve kültürel kimlik, 
kültürler arası hayat, göçmenlerin entegrasyonu, Avrupa birle�mensı, AB sosyal 
politikaları, etnik ve kültürel çatı�malar, çokkültürlü toplum, kadınların göçü, göçmenlerin 
çalı�ma ve ya�ama ko�ulları, i� yerinde ayrımcılık, göçmenler arasında suç, Latin 
Amerika, Afrika, Do�u Avrupa, etnik azınlıklar, dinler arası diyalog, anti-islamizm, dinsel 
ba�nazlık, Avrupa’da mülteciler, Avrupa’da anti-Semitizm, Sinti ve Çingene azınlık, 
Avrupa’da neo-fa�izm, gibi maddeler arasından seçilmelidir. �nter Media modüle III 
çalı�ma günleri için ayrıntılı çizelge Bölüm C’de bulunabilir. (sayfa XX ve CD-ROM) 
Ayrıntılı bilgi a�a�ıdadır. 
 
v

Module III: Journalism against racism / international networking and internet applications 

A Overview of content and goals 
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B  Ö�renim maddesi 
 
 
 

1. Medya ve Irkçılık 
Andreas Linder, Bildungszentrum BürgerMedien, DE 
 
 
Ö�renim konusu (Giri�) 
Medya devletin dördüncü kuvveti olarak addediliyor. AB’nin bir çok ülkesinde devletin gücünden 
ve piyasa ekenomisiden resmi olarak ba�ımsızsa da toplumsal hiyerar�ide önemli bir 
görevivardı. Ele�tiri�el medya teorisine göre medya ve önün içeri�i bulunulan yerdeki politik 
durumu yansıtır. Ancak bu durum medyanın yaptı�ı üretimle ve yayınla ortaya çıkmı� bir 
gerçeklikle �ekillenmi�tir. Medya sadece bilgiyi de�il, toplumun ve insanların davranı�larını da 
etkiler. 1990’ların ba�ından beri, örne�in Almanya’da, medya ırkçılı�ı içselle�tirilmesi ve 
dı�lanmasında çok etkili olmu�tur. Toplumda ırkçılık konusunda mutabakata varılması ve 
e�itilmesinde rol oynamı�tır.  
 
�nter Media Modül III’un birinci bölümünde medyanın yapısal dinamikleri ve içeri�i ile ilgili 
konuya detaylı ve ele�tirisel bir yakla�ım vardır. Burada öncelik çok ele�tirilen tabloid medya 
de�il, ırkçı söyleme etkisi daha fazla olan elit medyadır. Alternatif yerel medyanın, elit medya 
gibi ve onların taraftarlarının neye ba�lı veya neden ba�ımsız oldukları tartı�ılacak. Konu ile ilgili 
bilgi daha sonar ırkçılık kar�ıtı gazetecilik için kriterlerin ve seçeneklelerin tanımlanmasında 
kullanılacaktir.  
 
 
 
 
1.a Ö�renim hedefleri 
- Medya ve ırkçılık arasındaki ba�lantıyı göz önüne seren ele�tirisel teorileri ve gerçekelri 
sunmak  
- medya ve medyadaki söylemin arasındaki ba�ı ve politik liderlerin söylemlerinin etkisini 
göstermek. Burada gösterilen nokta, yaygın olan söylem de�i�irse ve ırkçı dü�ünce ve davranı� 
bireysel ve toplumsal alı�kanlıklardan ziyade güç hiyerar�isinden beslenirse ırkçılık kar�ıtı 
medyada de�i�ilik olabilir.  
- katılımcılarda toplumsal ve alternative medyada kullandı�ı ırkçı söylemi anlamak ve analiz 
etmek.  
- Göçmenler ve göçmen olmayanlar temsili ve imajı hakkında kültürel ço�ulculuk ve toplumsal 
e�itlik için bilgi sa�lama  
 
1.b Ö�renim konusu 
Bu bölüm ‘man�et’ isimli bir oyunla ba�layacak. Katılımcılara man�etlerinde ırkçı semboller 
içeren resimler ve kollektif semboller gösterilecek. Katılımcılarda ülkelerindeki ulusal ve yerel 
medyadan kar�ıla�tırılabilir man�etlerle katkıda bulunmaları istenecek. E�itmenler katılımcıların 
ülkelerindeki ulusal ve yerel medya hakkında tecrübeli oldu�undan yola çıkacaklardır. Böylece 
söylemlerin yerel bazda ne kadar farklı oldu�u ve göçmenlerin ve azınlıkların kollektif 
imajlarında nasıl farklılıklar oldu�unu görülecektir. 
 
Medya ve ırkçılık arasındaki ba�lantı hakkındaki dü�ünceler ve gerçekler için kısa bir sunum 
hazırlanacak veya indeks kartları vasıtasıyla katılımcılara aktarılacaktir. 
Avrupa’daki göçmenler ve azınlıklar hakkındaki gerçeklerin ve genel trendleri bir özeti 
söyledir. 
 
- Haberlerde etnik, kültürel ve dini konularda arka plan yayın çok azdır. 
- Haberlerde etnik, kültürel ve dini azınlıklar ile göçmenler hakkında haberler 
azdır, ancak haklarındaki olumsuz içerikli haberler a�ırlıktadır. 

B Learning matter 

1. Media and racism 
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- Bilginin güvenilirli�i dü�üktür, zira bilginin do�rulu�unu kontrol edebilecek 
mekanizma oturmamı�tır. 
- Göçmenler haber kayna�ı olarak kullanılmamaktadırlar. Medya göçmenler ve 
azınlıklarla konu�ma yerine onlar hakkında konu�mayı tercih ediyor. 
- Medya olumsuz yönler, örne�in sürtü�me, iltica ve suç hakkında yayın 
yapmaya a�ırlık veriyor.  
-Göçmenlik, iltica ve etnik azınlık topluluklarıyla ilgili de�i�ik muamele yapılmaktadır. 
- “Çok kültürlü toplum” üzerine yayınlar toplumda ‘biz’ olgusunu kurbanlar, ‘onlar’ yanı 
‘çok kültürlü toplum’ olgusunu ise sorunun kayna�ı olarak gösteriyor. Sonuç olarak ise çok 
kültürlü toplum etnik, kültürel ve dini azınlıklar ile ‘biz’ arasında kutupla�maya do�ru gidiyor. 
-  Suç ile göçmenler arasında özel bir ba�lantı kurulmaya ve bu ba�lantı 
genelle�tirilmeye çalı�ılmaktadır. Göçmenlerin i�ledi�i suçlarla o ülkede ya�ayan insanların 
yaptı�ı suçlar arasında bir çizgi çekilmeye çalı�ılmaktadır. �ltica talebinde bulunan ki�ilerin 
i�ledi�i suçlar genel suçlara oranla daha sansasyonel ve dramatik halde i�lenmektedir. Yabancı 
suçluların i�ledi�i suçlar daha fazla mercek altına alınmakta ve suç oranındaki artı� bu 
yabancılarla ili�kilendirilmektedir. 
 
AB’de ülkeden ülkeye de�i�mekle birlikte suç ile belli göçmen grupları arasında direk ba�lantı 
kurulmaktadır. (Çingene, Sinti, vb.). Medya ise buna yardım etmektedir. Olumsuz ve negatif 
haberler göçmenlerin ya�adı�ı olumsuzluklar söz konusu oldu�unda medyada haber de�eri 
ta�ımamaktadır. 
 
Gazetecilik mesle�inin dinamikleri ve medyanın yapısı ırkçı tanımlamalarla ve yayınlara sebep 
olarak gösterilmektedir. Bu dinamikler skandal yaratma, istisna olayları büyüterek	 önyargıyı 
körükleyemeyi kapsamaktadır. Yapısal sebepler ise medya �irketlerinin hiyerar�ik yapıları, kar 
amacı gütmeleri, ulusal dilin etkinli�i ve medyada gerekli e�itime sahip göçmen kökenli ki�ilerin 
yeterli e�itim ve istihdam olana�ına sahip olmamalarıdir.  
 
 

� Sunum Medya ve Irkçılık – Avrupa’daki yaygın trendler (CD-ROM ve web sitesi) (EN/DE) 
Konu hakkındaki kaynakları görmek için, bkz. CD-ROM ve web sitesi 
 
De�i�ken: Bu sunum çalı�ma günlerinin düzenlendirgi ülkeye özgü bilgilerle zenginle�tirilecektir. 
Yazar, Almanya için iki bölüme ayrılmı� böyle bir sunum hazırlamı�tır. Birinci bölümde 1990’lara 
kadar olan iltica tartı�maları irdelenecek, ikinci bölümde ise 2000 yılından beri bunun getirdi�i 
zorluklar tartı�ılacaktir. 
 

� Sunum Medya ve Irkçılık: Almanya (EN/DE) 
 
Bu çalı�ma günleri katılımcılar tarafından medyadaki söylemlerin analizi ile devam edecektir. 
Böylece konu hakkındaki teorileri ve gerçekleri kar�ıla�tırma ve tartı�ma imkanı do�acaktir. 
Örnek konu ise çalı�ma günleri ile ilintılı ve elit medya tarafından i�lenmi� bir olay olacaktir. 
Katılımcılar gazetelerden, radyolardan ve televizyondan edinilecek gerekli yazılı bilgiyi ve 
maddelere alacaklardır. (Bunun hazırlanması gerek). Bu egzersizdeki amaç ırkçı söylemi 
tanımak, analiz etmek ve de�erlendirebilmektir. Amac, ‘biz’ ile ‘onlar’ arasındaki farkı farkı 
belirleyen söylemleri, kelimeleri ve gizli mesajları tanımlamaktır. Katılımcılardan tarafsız 
gerçekten ziyade yaygın bir politik nasıl olu�turuldu�u gösterilecektir. Buna kar�ılık olarak 
medyanın kar�ıt görü� olarak nasıl bir ele�tirisel perspektif getirdi�i de tartı�ılacaktir. 
 
Birinci a�amada, katılımcılar ana ve gizli politik mesajları dinleyecek ve not alacaklardır. �kinci 
a�amada, bu söylemler ve analizler gruba gösterilecek ve ana sorular üzerine kar�ılıklı 
tartı�ılacaktir. 
 
 

� CD-ROM’daki açıklamalı sürüm Medya ve Irkçılık – Söylem analizi 
 
De�i�ken: Çalı�ma günleri bu egzersiz ile ba�lıyabilir. Söylem analizini de�erlendiren 
e�itmenler tarafından teorik katkı yapılabilir.  
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Didaktik tavsiye: 
It can be helpful to distribute theoretical texts some weeks before the workshop so that there is 
sufficient previous knowledge. The participants can prepare for the more theoretical parts, so 
that these don’t require as much time during the workshop. 
 
 

 
Örnek söylem analizi: 

Film yapımcısı Theo van Gogh’un cinayetinin haber 
yapılması 

 
Söylem analizinde, e�itmen Alman medyasından bu cinyatet ı�ı�ında 
Almanya’da ve Hollanda’da tartı�ılan çok kültürlü toplum üzerine yakla�ık 20 
tane rapor ve yorum hazırlamı�tır. (Bunlar gazeteler, radyo ve televizyondan 
derlenmi�tir). Katılımcılar ikili gruplar halinde ayrılacaklardır. Her grup 
kayna�ı belirtilmeden iki makale alacaktir. Katılımcılardan a�a�ıdaki soruları 
göz önüne alarak makaleleri analiz etmeleri istencektir. (Süre: Yakla�ık 30 
dakika) 
 
  
�a�ıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve anahtar kelime ve açıklamaların 
altını çiziniz. 
-Bu yazıdaki anahtar mesaj nedir? Bu anahtar kelimeler ve açıklamalar hangi 
politik de�erleri içermektedir? 
-Satır arasında, bu yazının içinde gizl bir mesaj verilmeye çalı�ılmakta midir? 
- Bu yazı için ne iyidir ve ne sorunludur? 
-Van Gogh kimdir? Nasıl karakterize edilmi�tir? 
-Katil kimdir? Nasıl karakterize edilmi�tir? 
-Yazarın hariçinde yazının içinde kim konu�maktadır? Kim kaynak 
gösterilmi�tir? 
-Bu hangi gazette, radyo veya televizyon istasyonu olabilir? �ki veya üç 
tahminde bulunun ve yazın. 
Katılımcıların sunumlarından sonra, sonuçlar indeks kartlarında 
gösterilecektir. Bunu bir bütün makalelerin konu�uldu�u bir tartı�ma seansı 
takip edecektir.  
 
Didaktik tavsiye: 
Konuya göre incelemenin merkezine oturan sorular farklı olacaktir. E�er 
televizyon programları incelencekse, seçilen görüntüler, içerik ve mesaj da 
incelenmelidir. 
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CD- cover of documentation of module III pilot training  
in Darmstadt /DE March 2006 

2. Irkçıl�ın boyutları 
 
 
 
Ö�renim konusu (Giri�) 
Kültürlerarası konularda gazetecili�in öncelikli kuralı ırkçılı�ın ve önün toplum ve bireyler 
arasında nasıl i�ledi�ini göstermektir. Bunun için ırkçılık hakkında sosyolojik tanımlamalar 
faydalı olacaktir. Bu modülde, ırkçılı�ın, bireylerin yanlı� davranı�larında ziyade toplumda 
yapısal bir güç ili�kisinin sonucu oldu�u gösterilecektir. Avrupa’nin birçok ülkesinde ırkçılık 
Avrupa tarihininde çok uzun bir süre yer kaplamasına kar�ın yapısal bir güç ili�kisinin sonucu 
olarak görülmemi�tir. Politik ve medya elitleri ırkçılı�ı genellikle a�ırı sa� ile 
ili�kilendirmektedirler. Irkçılı�ın toplumun içinden gelen bir sorun oldu�u gözardı edilmektedir. 
Teun van Dijk’in görü�üne uygun olarak, ırkçılı�ı Beyaz Avrupalı ço�unlukla Avruplı olmayan 
(veya öyle sayılan) insanlar ve kültürlerle arasındaki ‘ baskı ve sosyal e�itsizlik’ düzeni olarak 
görmekteyiz. Bu düzen Avrupa tarihi buyunca geli�mi� ve halen Avrupa gerçekli�ini, kar�ıt 
çabalara ra�men tanımlamaktadır.  

 Irkçılık göçmenlerin var olu�uyla 
ilgili de�ildir. Göçmen olmayan 
Yahudi, Çingene ve Sinti 
azınlıklara da ırkçı yakla�ımlar 
gözlenmektedir. Elitler gibi 
göçmenlerle günlük hayatta birebir 
ili�kisi olmayan gruplar da da 
ırkçılık vardır. Nacak, Avrupalı 
olmayan göçmenler için “biz” ve 
“onlar” gibi açık bir ırkçı 
farklıla�tırmaya gidebilmektedir. 
Bu göçmenlerin AB’ye göçü 
önlenmeye polis ve askeri 
operasyonlarla Avrupa’yi bir kale 
gibi korumaya çalı�ılmaktadır. 
Avrupa’daki yaygın ırkçılık 
biyolojik bir kriter de�il i� gücünün 
etnik kimli�ine kar�ılıktır. 
(Immanuel Wallerstein). Göç ve 
entegrasyon ancak ekonomik bir 

getirisi varsa kabul görüyor. Ekonomik görevlerini yerine getirmeyen göçmenler 
dı�lanmaktadır.  
 
 Güncel Avrupa ırkçılı�ı açıkça ırkçı hareketlerden ziyade elit kesimin söylemleriyle, 
örne�in ‘yasadı�ı göç’ ve ‘Avrupa kimli�i’, hukuki ve ekonomik politiklarlarla 
tanımlanmaktadır. Konu çeli�kilerle doludur ve oldukça karma�ıktır. Avrupa politikasını 
tanımlayan önemli noktalar �unlardır: insanlar arasındaki günlük hayatta ki�ilerarası 
ırkçılık, çok kültürlülükle tanımlanan Avrupa kimli�i ve a�ırı sa� yanlısı ırkçılı�a kar�ı 
politik kampanya (Irkçılı�a kar�ı Avrupa Yili). Dei�er bir yanda i�e, ırkçı partilere 
tolerans gösterilmekte, göçün sadece ekonomik fonksiyonu göz önüne alınmakta ve 
Avrupa sınırlarını göçmenlere kapatmaktadır. 
 
ar�ı bir yakla�ım olarak ekonomide, medyada ve politikada ırkçı yakla�ımı ve politikaları 
ele�tirilebilir. Elitler arasında, örne�in insan hakları konusunda, yanıltıcı olarak kendini ölmlu bir 
�ekilde lanse etme vardır. Ancak, bu kesim ‘kurumsalla�mı� ırkçılık’ kavramının bir 
parçasıdırlar.  
 
Kurumsalla�mı� ırkçılı�a kar�ı gazetecilik ele�tirisi getirmek bu modülün amacıdir. Elbette, 
laternatif medyada çokça yer alan, normal nüfus içerisinde de ırkçılık vardır, ancak bu konumuz 
dı�ındadır. ‘Irkçılık olmayan gazetecilik’ modülünde a�ırı sa� ve neofa�izm hakkında haber 
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yapmanın kuralları tartı�ılıçaktir. (1.3) A�ırı sa� ideolojisini ve yaptıklarını ele�tirmek daha 
merkezi ideolojileri ele�tirmekten daha kolaydır. Ancak, neo-fa�izm kar�ıtı haber yapmak 
ırkçılı�a kar�ı sava�ta demokrasi ve insane hakları için önemli bir görevi yerine getirmektedir. 
 
 
 
2.a Hedefler 
- Irkçılı�ın tanımını ve boyutlarını anlamak ve kar�ıla�tırmak. 
- Ki�ilerin kendi bakı� açılarından ırkçılı�ı nasıl anladıkları dü�ündürmek  
- Irkçı medya içeri�ini tanımlamak için ırkçılı�ın teorik tanımını yapmak.  
- Elit ırkçılı�ın ırkçı ve ayrımcı medya içeri�inin olu�umu üzerine elit ırkçılı�ın etkisi. 
- De�i�ik tanımları ve kullanı�larını ö�renmek (Örne�in, Almanya’da “Ausländerfeindlichkeit”) 
- �nsanların “di�er”lerini nasıl algıladı�ını dü�ündürmek 
 
 
 
2.b Ö�renim konusu 
Irkçılı�ın tanımı yapılırken, katılımcıların ki�isel görü�leri ve deneyimleri ke�fedilecektir. ��ınma 
turlarında “Benim ırkçılık üzerine ki�isel görü�üm nadir?” sorulu bir beyin fırtınası seansı 
yapılacaktir.  
Katılımcıların yanıtları toplanacak ve ırkçılı�ın farklı boyutları ba�lıkları altında toplanacak ve 
tartı�ılacaktir. (Gündelik ırkçılık / tarihi ırkçılık / neo-sömürgeci ırkçılık, sömürgeci ırkçılık / a�ırı 
sa� ırkçılık) Katılımcılardan ırkçılık boyutlarını yan ögelerle beslemek ve systematize etmek için 
ırkçılı�ın de�i�ik boyutlarından bahsetmeleri beklenmektedir.  
 

 
 
Bu egzersiz ‘elit ırkçılık’ kavramına yakından bir bakı� olacaktir. Medya söylemi ve ırkçılık 
arasındaki ili�kiyi anlamak için ‘elit ırkçılık’ kavramını analiz etmeliyiz. “Medya ve Irkçılık” fikrinin 
boyutları ek ögelerle beslenerek dersiminize entegre edilecektir.. 
 

� Irkçı�ın boyutları; detaylı sunum 
 
 

B Learning matter 
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3. Irkçı olmayan gazetecilik / Irkçılık ve dil 
 
 
 
Ö�renim konusu (Giri�) 
Ticari amaçlı olmayan yerel medya editörleri profesyonel meslekta�larına oranla nisbi bir 
avantaj sahibidirler, çünkü çok okunma kaygısından ba�ımsızlardır ve haberlerinin içeri�i 
medya �irketleri, politik parti ve kurulu�lara ba�lı de�ildir. Bunun yanısıra kamusal ve ticari 
medyada yaygın olan söylemlerden ticari olmayan veya yerel medyada nasibini almakta ve 
etkilenmektedirler. 
 
Bu modülde önemli olan soru ırkçı olmayan gazetecilik pratkte ne kadar rekabetçi ve sorumlu 
olabilir olmasıdır. Bu konuda genel modeler ve i� kuralları bulunmamaktadır.  
 
Irkçı medya içeri�ini inceleyen bilimsel analizlerle kar�ıla�tırıldı�ında, ‘daha iyi nasıl yapılabilir?’ 
sorusunun nasıl yapılabilece�i konusunda kaynakça pek bulunmamaktadır. Birkaç enstitü ve 
gazetecilik okulu konu hakkında bazı örnekler toplamı�lardır, ancak bu detaylı bir çalı�madan ve 
sorunun ozone inmektense yüzeysel bir çalsıma olmu�tur. Gayri ticari yerel medyanın kendisi 
de ırkçılık ve ayrımcılık kar�ıtı özel bir ‘is kuralları’ getirememi�tir. Alternatif medyanın editoryel 
yönetmelikleri tüm ayrımcılıklara kar�ı “kar�ıt“ sloganlarla doludur. Bu kuralların 
geli�tirilememesi medya içeri�i açısından birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.  
 
Birçok kamu yayıncısı e�itim programlarının detaylarını açıklamamaktadırlar. Bu modülün 
kralları ba�ımsız bilim enstitüleri ve gazeleci sendikaları tarafından geli�tirilen modeller ve Inter 
Media tarafından belirlenmi� kriterler üzerine dayanmaktadır.  
 
(Bakınız 1.3.) 
Bu modül çalı�ma günlerinde teoriden pratik egzersizlere do�ru uzanan bir geçi� olarak 
ba�layacaktir. 
 
 

3.a Hedefler 
 - Irkçı olmayan gazetecilik dil yetene�inin geli�tirilmesi (redaksiyon, sunum, vb.) 
- Irkçı ve ayrımcı içerikteki akademik tanımlamalara ve günlük hayatta kullanılan deyi�lere ve 
tanımlara kar�ı duyarlı olmak 
- tanımların ve bunların kullanı�larını ö�renmek 
- Irkçı olmayan ve ırkçılı�a kar�ı bir gazetecilik için kriterleri ve kuralları ö�renmek. 
- daha önce ba�arılı olan örnekleri bilmek ve anlamak.  
- ki�inin kendi gazetecili�inin kriterlerini ve standardlarını olu�turmasını sa�lamak. 
- Kültürlerarası meselelerde ve çok kültürlü toplum üzerine ticari olmayan veya yerel medyanın 
yayın yapabilmesinin önünü açmak.  
 
3.b Ö�renim konusu 
 odülün ba�langıcında, ırkçılık ve dil üzerine bir egzersiz yapılacaktir. Dilin; geli�imin, anlamın, 
i�lerli�i, kelimelerin ve kavramların üzerindeki etkisini sa�lamla�tırmak için duyarlılı�ı arttırmak 
gereklidir. Bu ki�inin ırkçılık söyleminde kendisinin ne kadar pay sahibi oldu�unu da bakmasını 
gerektirmektedir. Bu egzersizde önem verilecek nokta ki�inin katılımcıların gazeteciliklerinde dili 
nasıl kullandıklarını görmektir. Burada amaç katlımcıların maskelerini dü�ürmek de�ildir. Ki�inin 
sosyalle�mesinden kaynaklanan ve normal kar�ılanan ayrımcı diksiyon ve konu�ma 
alı�kanlıkları konu ba�lı�ı altına alınacak ve “Beyaz Avrupa” adlı egzersiz de mercek altına 
alınacaktir.  
 
Bu egzersiz Inter Media projesinin danı�ma komitesinde yer alan DGB-Bildungswerk 
Thueringen/Almanya (Sendıklar Birli�i) tarafından yayınlanan “Irkçı olmayan yayıncılık için yapı 
ta�ı” adlı çalı�masından uyarlanan bir egzersizdir. Çalı�mada, ‘beyaz’ kelimesinin günlük 
hayatta kullanımı ara�tırılacaktir. ‘Beyaz’’� ça�rı�tıran terimler kar�ıtı olan ‘siyah’’in yanına 
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konulacak ve katılımcılardan kar�ıt anlamlarını bulmaları istenecektir. Bu çalı�mada amax, 
yaygınca kullanılan ırkçı tanımlamalar hakkında katılımcıları dü�ünmeye sevketmektir. 
 

� metod kartı: Non-racist  journalism: Weißeuropa (EN/DE) 
 
Didaktik tavsiye: 
Uluslararası bir grupta, referans dilde kullanılacak terimler seçilecektir. Bu terimler katılımcılara 
tarafında ya biliniyor olmalı ya da açıkc aaçıklanmı� olmalı. Belki, bu egsersiz referans dili 
Almanca olursa verim alınabilir. 
 
Irkçı olmayan gazetecilikte önümüzdeki günlerdeki projelerinde ana nokta katılımcıların kendi 
gazetecilik kriterlerini ve davranı� kurallarını geli�tirmeleridir. Ba�langıçta, e�itimciler, bilimsel 
ara�tırmalardan ve gazetecilik çalı�malarından yola çıkarak ırkçı olmayan gazetecilik kriterlerini 
ve kurallarını sunacaklardır. Burada amaç keskin kurallar getirmek de�il, katılımcıların kendi 
davaranı�larını gözlemleme ve gazetecilik davranı� kriterleri geli�tirmelerini sa�lamaktır. Bu 
modülde ana nokta ticari olmayan veya yerel medyanın yayınlarından derlenen bir anket 
oluturacaktir. Hedef, katılımcıların kendi gazetecilik ürünleri daha iyi hale getirerek bir ö�renim 
sürecini ba�latmaktır. 
 
Dikkatlı ve duyarlı yayın yapmak gereklidir. Bunun ön ko�ulu konunin kendisı, geçti�i yer ve altyapısı 
hakkkında bilgi sahibi olmaktır. Gazetecilerin medya söyleminin gücünün� özellikle olumsuz 
betimlemelerden, kollektif semboller, abartılı ve de�i�tirilmi� görüntüler ve önyargıların farkında 
olması gerekir. 
(JAGER 1993, Almancadan çeviri) 
 
Önümüzdeki bölümde, ırkçı olmayan gazetecilik için davranı� kuralları hakkında de�i�ik teklifler 
sunulmaktadır. Bu sunum, verdi�imiz tanımdan daha detaylı olacaktir. (Daha fazla bilgi için kaynakça 
listesine bakınız.) 
 
- Yayıncılı�ın NASIL’ I önemlidir. Irkçı önyargıyı veya a�ırı sa� ideolojilere meydan 
vermemelisiniz. Olumsuz betimlemelerden, bellik bir ideolojiyi temsil eden kollektif 
sembollerden, belirtilmeyen önyargılardan ve abartılı görüntülerden kaçınmalısınız.  
 
 
-  Yayıncılı�ın öncelikli �artı gerçekleri, konunun kendisi ve arka planını iyi bilmektir. Her 
ürün, iyi ara�tirilmi� gerçeklerle desteklenmelidir.  
 
- Göçmenlerin ve mültecilerin günlük hayatları hakkında çokça yayın yapmalısınız. Bu 
yayınlarda, toplumsal sorunların sebebinin onlar olmadı�ını anlatmalısınız. Bu sorunlar, 
göçmenler veya mülteciler olmasa da var olacaklardır. 
 
-  Göçmenlerin ve ilticacıların i�ledikleri suçlara olayın arka planı incelenerek 
bakılmalıdır. E�er suçun sebebi göçmenlerin veya ilticacıların durumları de�ilse, bu suç 
göçmenlere ve ilticacılara atfedilmemelidir. Kültürel köken, derinin rengi ve �üphelinin milliyeti 
gerçeklerin bir parçası olarak belirtilebilir, ancak bunlara özel bir önem atfetmek veya dramatize 
etmemek gerekir. Tarafisiz davranmak için, göçmenlerin veya mültecilerin Kabul edilemeyecek 
suçları da gözardı edilmemelidir.  
 
-  Sa�cı a�ırılık, onun ideolojisi ve liderleri hakkında detayli yayın yapılmalıdır. Ancak 
yayın, bu kesimin yaptıı suçlarla sınırlı kalmamalıdır. Yayın, a�ırı sa�cı dü�ünce kurulu�ları ile 
onların ulusal medya ile ba�lantılarını ortaya çıkarmalı ve a�ırı sa�ın masası olmamalıdır.  
 
-  Avrupalı olmayan göçmenlere her türlü �ekilde çifte ayrımcılıktan uzak durulmalıdır. 
 
- Göçmenlere ve mültecilere kendi adlarına konu�abilmeleri için medyada yer 
verilmelidir. Onlar hakkında de�il, onlarla birlikte konu�malısınız.  
 
 -  Göçmenler ve mülteciler hakkında kelimelerinizi dikkatlı seçmeli, i�neleyici sözlerden 
ve genellemelerden kaçınmalısıniz. 

 
� Sunum Non-racist journalism 

 

3. Non-racist journalism / racism and language 
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Davranı� kuralları için kriterler halen daha soyuttur. Ki�i ancak kendi gazetecilik i�ini analiz 
ederek bunu ya�ayabilir. Önümüzdeki modüldeki ba�lıca yakla�ım içerik analizi olacaktır. 3 saat 
gerektirecek bu bölümün amaçı habercilikte kelimelerin kullanımı ile ilgili hassasiyeti arttırmak, 
katılımcıların ele�tirisel yeteneklerini arttırmak ve kendi çizdikleri kriterlere uyup uyamadıklarını 
sınamaktır. E�itmenler ar�ivden radio, yazı ve görsel yayın parçalarını örnek olarak �eçecekler. 
Bu örnekler iyi olmanın yanısıra geli�tirilmeye de elveri�li olmalıdırlar. Katılımcılar kendilerinin 
daha önceden ürettikleri parçaları da gösterebilirler. Bu parçaları de�erlendirmek ve tartı�mak 
için bir anket vardır. �ki ki�iden olu�acak gruplar bir parçayı 3 ila 8 dak�ka ara�ında �eçecek, 
dinleyecek ve anketin yardımıyla de�erlendireceklerdir. Bu de�erlendirmeler sonraki oturumda 
tartı�ılacaklardır. Ondan sonraki a�amada katılımcılar ırkçı olmayan gazetecilik için davranı� 
kurallarını kendilerine göre belirleyecekler.  
 
Ankette vurgulanacak noktalar �unlardır. 
 
- Arka plan bilgisi / inceleme / ara�tırma: Parça gerekli arka plan bilgiyi sa�lıyor mü? 
Ara�tırma ne kadar güvenilir ve ne kadar derinlemesine? 
- Görüntü dili: Parçada ayrımcılık yapan bir olumsuz betimleme var mı? 
- Dil: Parçanın yazılı bölümünde hangi dil stili ba�kın? Hangi dil tekni�i yazıya damgasını 
vurmu�? (tempo, stil, yabancı kelimeler, yerel a�ız, siyasal söylem, vb.) 
- ”Di�erleri”nin sunumu: Klipte kimden alıntı yapılmı� ve “di�erleri”nden nasıl bahsediliyor? 
- Yazarın “di�erleri” ile ili�kısı: Yazar kendini “di�erleri”ne kar�ı nasıl konumlandırıyor ve bu 
konumlandırma ne dereceye kadar ırkçılı�ın ve ayrımcılı�ın azaltılması yardımcı oluyor? 
 
Konuyla ilgili tematik sorular: 

- En iyi uygülüma: E�er parça ırkçılık ve ayrımcılı�a kar�ı en iyi uygulamaları 
mercek altına alındı�ında, ilk sorulacak soru konunun oda�ında ne oldu�üdür. 
(örne�in, ba�arılı kültürlerarası aktiviteler, göçmenlerin i� piyasasına ba�arılı bir 
biçimde dahil edilmeleri, vb.) Bunun sonrasında parçada neyin iyi oldu�u ve 
nelerin iyile�tirilebilece�i sorulmalıdır. 

- Bu çalı�manın di�er bir amaçı ise olumlu örnekleri ırkçıl�a ve a�ırı sa� e�ilimlere 
kar�ı ba�arılı çalı�maları ve ba�arılı kültürlerarası aktiviteleri ço�altmak için 
katılımcıları motive etmektir 

- - (Göçmenlerin i�ledi�i) suç üzerine yapılan habercilik: Bu konu üzerine özellikle 
e�inilmektedir. Göçmenlerin veya azınlıkların i�ledi�i suçlar veya kanun dı�ı 
davranı�ların nasıl haber olarak geçıldı�i sorulmakta ve bu haberlerde 
göçmenlerin kültürel kökeni, derilerinin renklerinin tanımının etkisi ara�tırılacaktır. 

- - “A�ırı sa�”: Bu bölümde neyin mercek altına alınaca�ı öncelikle sorulacaktır. 
(a�ırı sa�cı �idder / ideoloji ve siyasal hedefleri) Daha sonar a�ırı sa�ın ideolojisi 
ile ilgili yeteri kadar bilgi olup olmadı�ı ve a�ırı sa� ile merkezdeki ideolojilerin 
ara�ında ba�lantıların olup olmadı�ı ara�tırılacaktır. 

-  
- Daha fazla konu incelemeleri için metod kartlarına bakınız.. 
- - “Dini ve kültürel farklılıklar / çatı�malar üzerine habercilik 
- - “�ltica ve göçmenlik politikları üzerine habercilik” 
- - “Göçmenlerin entegrasyonu ve Avrupa toplumlarında günlük hayata dahil 

olmaları ile ilgili habercilik. 
 
 
 
 

� metod kart / anket Non-racist journalism – analysis of items 
 
Bu anket ırkçılık kar�ıtı davranı� kurallarına uygun bir biçimde parçaları analiz etmek için 
uygundur.  
Bu sayede parçanın pozitif ayrımcılık sergileyip sergilemedi�i, göçmenleri ve sı�ınmacıları 
sadece kurbanlar olarak gösterip göstermedi�i veya gerçekleri de�i�tirmek veya saklamak 
amaçında olup olmadı�ını anla�ılmasında yardımcı olacaktır. 
 
Bu anket bu çalı�ma dı�ında ki�inin kendi kendini de�erlendirmesi içinde kullanılabilir.  
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Bu günde kazanılacak olan yetenekleri katılımcıların 2. ve 3. günlerde çalı�acakları projelerin 
ara�tırılmasında yardımcı olacakır. 3. gündeki çalı�ma projelerin içeri�inin iyile�tirilmesinde 
fayda sa�layacaktır. 
 
Bu günün içeri�i, örne�in konunun uzmanının ak�am katılımıyla, geni�letilebilir. 
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4. Gazeteciler için Internet üzerinden 
ara�tırma 

David Röthler, Verband Freier Radios Österreich (AT), www.netzkompetenz.at 
 

 
 
 
4.a Ö�renim hedefleri   
Internet dünya çapından insanların katkılarıyla sayısız konu ba�lıklara açılan e�siz bir 
kaynaktır. Bugün itibariyle (Ekim 2005), Google’da 8 milyardan fazla web sitesi 
indekslenmi� durumdadır. 
 
 
Internet rüyası aslında üzerinde rahatlıkla bilgi alı�veri�i yapaca�ımız bir ortak bilgi 
alanıdır. �mlem ba�lantsının herhangi bir ki�iye, yere veya noktaya yönlendirebilmesi 
onun evrenselli�ini göstermektedir. Bu rüyanın ikinci bir yüzü ise Internet’in çok yaygın 
bir �ekilde kullanılması sonucunda insanların nasıl çalı�tı�ı, oynadı�ı, sosyalle�ti�i bir 
gerçeklik aynası haline gelmesidir. �nsanlar arasındaki etkile�im internet ortamına 
girdi�i andan itibaren bilgisayarları bunları analiz etmek ve anlamak için kullanabilir ve 
beraber daha iyi nasıl kullanabilece�imizi bulabiliriz.4 

 
Bu ortak bilgi alanına eri�mek için, arama motorlarının ve Internet üzerinde bilgiye 
ula�mak için kullanılan arayüzlerin önemi büyüktür. Google bilgiye ula�mak için tek yol 
de�ildir, ancak güçlü bir araç oldu�u yadsınamaz. Katılımcılar Google’ın ve di�er 
ara�tırma metodları daha ayrıntılı bir �ekilde ö�renecekler ve karma�ık arama 
seçeneklerini, örne�in haber, resim, özel dökümanlar, haber grupları, hakkında 
bilgilendirilecekler. 
 
Google’ın arama motoru sektöründe kartel haline gelmesi üzerine ayrıca e�inilecek ve 
Google’ın i�letim mekanizması konuya özel ilgi duyanlar için ayrıca i�lenecektir. 
Arama algoritmasının i�leyi�i sebebiyle Google yaygın ve popüler bilgiyi 
toplayabilmektedir. Popülarite, göç, entegrasyon, ırkçılık ve yabancı dü�manlı�ı gibi 
konularda ara�tırma yapan gazeteciler için önemli olan kalite bu ortamda her zaman 
geçerli bir ölçüt olmamaktadır. 
  
De�erli bilgiyi bulmayı ö�renmenin yanısıra, katılımcılara ula�tıkları bilginin kalitesini 
ölçmek için bir kılavuz verilecektir. Web sitesi güvenilir mi? Hangi kriterler bilgiyi 
sınamak için kullanılabilir? Sahte bilgi nasıl tanınır? 
 
Katılımcılar, alternatif medya kaynaklarında haber kaynaklarına ula�mak için (örne�in, 
e-günlük) di�er arama motorlarını kullanmaları te�vik edilecektir. �nternet üzerinden 
tutulan günlükler bu günlerden oldukça popüler hale gelmi�lerdir ve herkese fikirlerini 
yayınlamak için kolay bir metoddur. Alternatif bilgi kaynakları geleneksel medya 
tarafından gözardı edilmektedir. Bu bilgi kaynaklarına ise e-günlüklerde rahatlıkla 
ula�ılabilmektedir. Bilgi dünyasındaki bu e-günlüklerin önemi medyada bilinmelidir. 
 
4.b Konu  
Ders �nternet’in yapısı, tarihi ve alan adları sisteminin nasıl çalı�tı�ı hakkında kısa bir 
giri� ile ba�layacak. Giri�in ertesinde çevrimiçi ve çevrimdı�ı bilgi arama yöntemleriyle 
sunum a�a�ıdaki konularla devam edecektir. 
 

- Arama motorları  
                                                
4 The World Wide Web: A very short personal history http://www.w3.org/People/Berners-Lee/ShortHistory 
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- Genel sorun 
- Kataloglar 
- Forumlar, haber grupları 
- Meta arama motorları 
- Özel arama motorları (medya, bilimsel, vb…) 
- Google ve alternatifleri  

Arama motorları nasıl çalı�ır? Arama motorlarının sayısal algoritmaları kaliteye 
çevrilebilir mi? Aramayı nasıl daha etkin hale getirebiliriz? 
 

Kullanım Kılavuzu 

 

 

Bu kurs motivasyon dizilimi – dikkat, ilgi, güven ve tatmin - John Keller’ın ARCS 
modeli üzerine yapılandırılmı�tır.5 

• Dikkat: �lgi çekici, belirsiz ve özel olayları kullanarak algı düzeyini arttırmak. 
Bilgi aramayı te�vik eden davranı�ı ve ö�renciyi soru sormaya ve problem 
çözmeye te�vik etmek. �lgi derecesini yüksek tutmak. Increase perceptual 
arousal by using novel, surprising, incongruous and uncertain events. 
Increase inquiry arousal by stimulating information-seeking behaviour; pose or 
have the learner generate questions or a problem to solve. Maintain interest 
by varying the elements of instruction. 

• Alaka. Konunn ilgisini dersle ili�kilendirip motivasyonu arttırınız. Keskin bir dil 
kullanıp, bunu yan ö�elerle ve örneklerle destekleyiniz. Katılımcıların önceki 
deneyimleri ve de�erleri ile ilgili örnekler ve fikirler veriniz. Hedefe odaklı 
açıklamalar yapınız ve konunun �imdi ve gelecekte sa�layaca�ı faydalardan 
bahsediniz.  

• Güven. Ö�rencilere ba�armlarını sa�layarak güvenlerini kazanmak. Anlamlı 
bir ba�arı için ö�renim ve çözüm a�amalarında belirli zorluk a�amaları 
sunmak. Ö�rencilere harcadıkları çabanın sonuca olan katkılarını 
göstermek.Olumlu beklentiler yaratmak. Aktivite sonrası ö�rencileri 
bilginedirmek ve içsel ba�arı beklentisini desteklemek. Ö�rencilere ba�arı 
olasılı�ını hesap etmelerini de�erlendirme kriteri ve performans gereklilikleri 
ile açıklamak.  

Tatmin. Gerçek veya yapay ortamda yeni ö�renilmi� bilgi veya yetenekleri 
kullanmak için ortam sa�lamak. Bunun ertesinde bilgi akı�ını ve istenilen bilgi 
veya yetene�in arzu edilen seviyeye çıkmasını sa�lamak. Standardları ve 
ba�arı hedeflerini korumak. Katılımcının beklentilerini programının sonuçları 
ile örtü�ecek �ekilde 

 
 
Sunum Örne�i: Google Advanced Search 
Google Geli�mi� Arama’ seçene�i arama sonuçları için birçok imkan sunmaktadır.  
http://www.google.com/advanced _search 
 
Google arama seçene�i ile aranılan maddeye yazmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz. 
‘Geli�mi� arama’ ile sadece a�a�ıdaki sayfalar arasında arama yapabilirsiniz. 
 
 

                                                
5 http://chd.gse.gmu.edu/immersion/knowledgebase/strategies/cognitivism/keller_ARCS.htm 
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Internet research at module III pilot training  
in Darmstadt /DE March 2006 with David Röthler 

 

• Aradı�ınız TÜM kelimeleri 
kapsayan   

• Aradı�ınız kelime öbe�ini tam 
olarak içeren  

• Ara�ınız kelimelerden en az bir 
tanesini içeren  

• Aradı�ınız kelimelerden H�ÇB�R�N� 
içermeyen    

• Belirli bi dilde yazılan   
• Belirli bir dosya formatına sahip 

olan  
• Belirli bir zaman dilimi içerisinde 

güncellenmi� olan   
• Belirli bir aralık içerisinde sayı içeren  
• Belli bir web sitesine ve adreste bulunan  

’18 ya�’ üstü içeri�e sahip olmayan 
 
 
Örnek Sunum: Google 
Google �nternet üzerindeki en geni� insan yapımı rehbere ula�mayı sa�lar. Konu 
ba�lıklarıyla arama yapmakta mümkündür. 
 
Açık Rehber Projesi bir makine tarafından olu�turulmamı� en geni� �nternet rehberidir. 
Dünya çapına yayılmı� gönüllü editörler tarafından yürütülmektedir.  
 
Açık Rehber Projesi insanlar tarafından yapılmı� en geni� a�ılıma sahip olan bilgi 
bankasıdır. Editoryal standardları sa�layan �nternet vatanda�ları kayana�ın 
arkasındaki ortak beyin gücünü gösterir.  
 
Example of presentation: archive.org 
Örnek sunum: archive.org 

- ‘Çevrimiçi’ olmayan web sitelerini bulmak. 
- Resimler, müzik, video ve di�er medya ürünleri için geni� bir kaynak. 

 
“�nternet Ar�ivi bir internet kütüphanesi olu�turmak ve ara�tırmacılara, tarihçilere ve 
akademisyenlere sürekli sunum sa�lamak için kurulmu� olan ve kar amacı gütmeyen 
bir kurulu�tur. 1996 yılında kurulmu�tur ve merkezi San Fransico’dadır. Ar�iv Alexa 
Internet ve digerlerinden bilgi ba�ı�ı  almaktaıdr. 1999 yılının sonlarında beri kurulu� 
daha kapsamlı kolleksiyonarla büyümeye devam emi�tir. �nternet Ar�ivi web sayfaları 
ve yazılı ürünlerin yanısıra, görüntü kaydı ve yazılımlarıda içermektedir.” 
http://www.archive.org 
 
Örnek Sunum: Technorati 
 
Technorati e-günlükler için güçlü bir arama motorudur. Vatanda� gazeteciler için en 
güncel bilgi burada bulunabilir. 
http://www.technorati.com 
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Örnek Sunum: Wikipedia 
Wikipedia okuyucuları tarafından olu�turulmu� bir ansiklopedidir. Birçok insan 
Wikipedia’nın iyile�tirilmesi için çalı�makta, saatte binlerce de�i�iklik yapmakta ve 
bunların hepsi sayfa geçmi�ine aktarılmaktadır. Konuyla ilgisiz ve zarar verici nitelikte 
yapılan katkılar sayfadan hemen çekilmekte ve bunu yapanlar site giri�leri 
yasaklanmaktadır.  
 
Wiki prensipleri (açık ula�ım, katılımcı içerik yapımı) yerel medyada çalı�an özel ilgi 
sahibi insanlar için ilgi çekicidir. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
 
Alı�tırma örnekleri : 

- Avrupa ülkelerinde azınlıkların entegrasyonu için de�i�ik yakla�ımları 
ara�tırmak.(Grup tarı�malarında kullanılacak.) Bilinen ara�tırma metodları 
kullanılacak ve sonuçlar kar�ıla�tırılacaktır.  

- �nternetteki dizinlerde azınlık-ço�unluk ili�kileri üzerinde bilgi bulmak. 
- Irkçılıkla ve/veya ayrımcııkla mücadele konusundaki ba�arılı projeler hakkında 

en yeni haberleri bulmak.  
 
Bir çalı�mada, katılımcılar bu konular hakkında ara�tırma yapacaklardır. De�i�ik 
ara�tırma yöntemleri için te�vik edileceklerdir. (arama motorları, kataloglar, Wikipedia) 
Sonuçlar katılımcılar tarafından sunulacak ve kar�ıla�tırılacaklardır. Ara�tırma yolları 
hakkında kısa bir de�erlendirme yapılacaktır ve sonuçlar sosyal sayfa ayracı hizmeti 
del.icio.us örne�inde oldu�u gibi �nternet üzerinden sunulacaktır. 
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5. E-günlük, sesli günlük, podcast ve 
kültürler arası gazetecilik 

 
 
Ö�renim konusu (Giri�) 
“E-günlükler insanları heyecanlıktarmakta, bazen rahatsız etmekte ve 
endi�elendirmektedir. Bazıları ise bunları yeni bir bilgi devriminin parçası olarak 
görmektedirler. �urası kesindir ki, ABD’den �ran’a ve Çin’e tüm ülkelerde medyanın 
yapı ta�larını yerinden oynatmaktadırlar. Blogger adı verilen bu insanlar bazı ülkelerde 
bulunan sansür ve baskı mekanizmları altında görev yapabilen tek gerçek 
gazetecilerdir. Sadece bu e-günlük hükümet baskısı görme korkusu olmadan 
yapabilen tek ba�ımsız haber kaynaklarıdırlar. E-günlükler ki�ilerin tuttukları özel 
günküklerden, siyasi, medya ve ticari kampanyalara kadar geni� bir yelpazede hizmet 
vermektedirler. Bir yazarı olabilece�i gibi birden çik ki�inin katkısıyla da yazılabilirler. 
Birçok �nternet günlü�ü ziyaretçilerini yorum bırakma imkanı sunmaktadır. Bu 
ziyaretçilere kar�ılıklı etkile�im günlükler üzerinden sa�layan bir tartı�ma ortamı 
sunmaktadır. E-günlükleri ve onu içeren web sayfalarına blogosfer adı verilmektedir.6 
�nternet üzerinden günlük tutma ‘sosyal yazılım’ geli�mesiyle birebir ilintilidir. 
 
 “�nsanlar bugün bilgiyi daha fazla payla�mak, çalı�ma ili�kileri kurmak ve ortaklık 
kültürüne dayalı çalı�ma ili�kileri kurmak istiyorlar. Sosyal yazılım bunu gerçekle�tirme 
kapasitesine sahiptir.”7 
 
Sosyal yazılım insanlara bilgisayar üzerinden bulu�abilme, ba�lanabilme ve i�birli�i 
yapabilme imkanını vermektedir. Bunun sonucunda ortak etkile�im alanının yaratmak 
mümk�n olacaktadır. Bu tanımlama 2002 yılında daha yaygın hale gelmi�tir. 
  
Sosyal yazılım ‘grup etkile�imini destekleyen’ bir yazılım olarak tanmlanabilir. Bu 
tanımlama 1990’ların sonunda programcılar ile toplumsal gruplar arasındaki i�birli�i 
sonucu ortaya çıkmı� ve bunun sonucunda bilgisayar programlarına kapalı kalmı� 
olan kültürel zeka açı�a çıkma imkanı bulmu�tur. Terimi anlamak için, toplum, çıkar 
sahipleri arasındaki normatif ili�kileri bir yazılım yardımıyla düzenleyen bir yapı�tırıcı 
görevini üstlenmesinin yanısıra siyasal ve estetik duyarlılık hislerine haiz olmasını da 
sa�lamaktadır. �ki tarafında payla�tı�ı nokta ise her yazılımdaki belirli bir dizayn 
kararının ve etkile�im dilbilgisinin sosyal açıdan dikkate de�er oldu�udur.8 
 
Sosyal yazılım uygulamalarında a�a�ıdaki maddeler bulunabilir. 

• Internet bazlı konu�ma   
• Internet forumları  
• Bloglar veya e-günlükler  
• Wikipedia  
• Sosyal a� hizmetleri  
• Sosyal a� arama motorları  
• Sosyal ayraç 
• Folksonomi (Ba�kalarıyla kategoriler yaratma)  
• Sosyal alı�veri� uygulamaları  
• Ki�iden ki�iye sosyal a�larPeer-to-peer social networks  
• Ortakla�a gerçek zamanlı yazı düzeltme  

 

                                                
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Blog 
7 http://www.socialcomputing.org/programs/april04course.html 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_software 
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Sosyal yazılımın ba�arısı açık kaynak kodlu yazılım hareketinin ba�arısıyla birebir 
ilintilidir. OpenBC ve sosyal ayraç (del.icio.us), flickr vb. gibi örnekler sosyal yazılım 
uygulamalarını olu�turmaktadırlar.   
 
Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki kar�ıla�tırma 

Web 1.0 Web 2.0 Category 
Web-Photo-Album 
 

Flickr Resim basma 

Mp3.com 
 

Napster veya BitTorrent Müzik veya dosya 
payla�ımı 

Britannica Online 
 

Wikipedia Ansiklopedi 

Ki�isel web siteleri 
 

E-günlükler Basım > payla�ım 

Siberalem, sanal 
topluluklar 

Web 2.0 gerçek hayatı 
destekler 

Sosyal a� 

�çerik yönetim 
sistemleri 
 

Wikis, ortak yazı �çerik yaratma 

Dizin (isimlendirme, 
kategorize etme) 
 

Folksonomi �çerik dizilimi 

Yapı�ma 
 

Bile�im (RSS) Birlıikte i�leme 

 
E-günlükler son yıllarda oldukça yaygın hale gelmi�lerdir.  

� Mart 2005: 7,8 Milyon günlük 
� Yaz 2005: 14,2 Milyon günlük 
� Kasım 2005: 20 Milyon günlük 

 
E-günlük tanımının �ngilizcesi olan weblog “web” and “log” (günlük) kelimelerinin yan 
yana gelmesiyle olu�mu�tur. E-günl�k yazarlarına ‘blogger’, bu günlüklerin tümüne ise 
‘blogosfer’ adı verilmektedir. Tüm giri�ler kronolojil sıraya göre dizilmi�lerdir, ancak 
bunları i�aretleme ve kategorize etme imkanı vardır. ��aretleme bir girdiyi meta bilgiyle 
zenginle�tirme anlamını ta�ır. Meta bilgi ise tanımlardan anahtar kelimeler, bilginin 
kategorize edilmesi olabilir. Özel bir yetenek gerektirmemektdir. Bu özellikleri e-
günlükleri herkes için ula�ılabilir kılmaktadır. Bu günlüklere yorum yapılabilmekte ve 
di�er internet kaynaklarına ba�lantı yapılabilmektedir. Blog ise basımdan ziyade daha 
çok ileti�ime ve payla�ıma dayalıdır. 
 
E-günlüklerin amacı daha çok toplumsaldır. Sosyal a�lar yaratmak insano�lunun 
do�asında vardır. Kaliteli gazetecili�in sorunları blogosferlerin ilgi alanına girmektedir. 
 

Web 2.0 ile  “blogosfer”’in olu�um sebebi ba�kalarının ilgilenmedi�i görü�leri 
konu�ma imkanı vermektir. Web 2.0 bu konuda önemli bir bo�lu�u 
kapatmaktadır. �nsanlar herhangi bir konu hakkında özgürce ve hiçbir 
kısıtlamaya ba�lı kalmadan konu�maya o kadar istekliler ki böyle bir ortama 
ihtiyaç duyuldu.9 
 

E-günlükler ilgi çekici olmakla birlikte yüksek kalitede içerik sa�lamaktadırlar.10 
 
E-günlükler kültürler arası ileti�im projeleri için a�a�ıdaki iki sebepten dolayı idealdir 
                                                
9 http://flocksucks.wordpress.com/2005/10/30/critique-of-poor-reason/ 
10 http://www.thebobs.com/thebobs05/bob.php (German web-site listing awards for blogs in many 
languages) 
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• Dü�ük yo�unluklu yakla�ım: �steyen herkes herhangi bir uzman bilgi sahibi 
olmadan fikirlerini açıklayabilir ve yayımlayabilir. 

• Kar�ılıklı etkile�im: Radyo tek yönlü bir ileti�im yöntemidir, e-günlükler ise 
çok yönlü iletisim imkanına sahiptir. Kültürel gruplar arasında tartı�ma ortamı 
sa�lamakta ve insanlar kısıtlı  yayın alanının ötesinde tartı�abilmektedirler. 
Böylece, yorumlar ve katımlarla birlikte konvansiyonel yayınlara bir artı de�er 
katmaktadır.  

 
Sesli günlükler 
MP3 günlü�ü katılımcının yüklenmeye hazır mp3 formatındaki müzik dosyalarının 
toplamından olu�maktadır. Bu günlükler aynı zamanda müzik günlükleri ve sesli 
günlükler olarak da tanımlanmaktadır. Müzik günlüklerinin yanısıra görüntülü 
günlüklerde görülmeye ba�lanmı�tır. Bugün itibariyle, podcast fonksiyonu olmayan 
sesli günlükler yaygın de�ildir. 
 
Podcasting 
Podcasting �nternet üzerinde sesli program yayın yapma metodudur. Bu sayede, 
kullanıcılar yeni dosyaları (genellikle mp3) indirmek için abonelik alabilmektedirler. 
2004 sonunda ta�ınabilir cihazlar ve bilgisayar�arın otomatik dosya indirimi sayesinde 
popüler hale gelmi�ler. 
 
Podcasting abonelik modelinden dolayı di�er çevrimiçi medya ula�ım metodlarında 
farklıdır. Bu model, RSS ve Atom gibi ili�tirilmi� bir dosya ile bildirim metodu 
kullanmaktadır. Podcasting ba�ımsız yapımcılara kendi programlarını yapma, radya 
gösterileri yapma imkanını sunmakta ve bu yapımları topluma sunmak için yeni bir 
da�ıtım yöntemi sunmaktadır. Dinleyiciler ‘podcatching’ adı verilen bir yazılımla 
güncellemeleri ve yeni eklentileri periyodik olarak takip edebilirler.11 
 
Podcast kelimesi Apple’ın ünlü iPod ürününden türetilmi�tir.12 Ses kartı yüklü ve 
internet ba�lantısı olan her bilgisayarda podcast dinlenilebilmektedir. Ipod benzeri 
mp3 çalarlar kullanıcılara nerede ve ne zaman iPodlarını dinleyebilecekleri konusunda 
daha fazla esneklik sunmaktadır. Podcasting insanlara sesli yayınları özgürce üretme 
ve da�ıtma imkanı vermektedir. Bu yayınlar zaman ve yer mefhumu ve herhangi bir 
yayın engeli olmaksızın dinlenilebilmektedir. Bu yayınların üretimi ise standard kayır 
cihazlarıyla (mini-disc, teyp, mp3-kaydedicileri) ve Audacity13 gibi 
açık kaynaklı ses düzenleyicileriyle yapılabilmektedir rahatlıkla yapılabilmektedir.  
 
Podcast günümüzde oldukça yaygın hale delmi�tir. ABD Ba�kanı George W. Bush’un 
bile kendine ait bir podcast yayını vardır.: http://www.whitehouse.gov/news/radio/). 
Geleneksel yayıncılarda, podcast yayınlarını benıimsemi�lerdir. 

• http://www.bbc.co.uk/radio/downloadtrial/subscribe.shtml 
• http://www.mdr.de/podcast/ 

 
Podcasting’in gücü yayınların da�ıtımında sa�ladı�ı kolaylıktır. 
 
5.a Ö�renim hedefleri  
Genel  hedefler �unlardır: 

� Yazı, resim, sesli ve kültürlerarası yayımlar için dü�ük e�i�in önemini 
göstermek. 

� E-günlüklerin katılımcı yakla�ımını göstermek: kar�ılıklı etkile�im 

                                                
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting 
12 http://www.apple.com/ipod/ 
13 http://audacity.sourceforge.net/ 
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� Sosyal etkiyi göstermek: e-günlük dünyasında fikirleri özgürce açıklayabilme 
en önemli noktalardan biridir. 

� E-günlüklerin, sesli günlüklerin ve toplumun medya çalı�mlarını podcasting 
yoluyla iletmenin önemini göstermek. (Vatanda� gazetecili�i) 

� Sosyal yazılımın devinimlerini yansıtmak.  
 
Daha spesifik ö�renim hedefleri ise �unlardır: 

� Bir e-günlük, sesli günlük veya podcast yayını tesis etmek 
� Bu yayınların içini doldurmak ve bu kullanan insanlarla etkile�im içinde 

bulunmak. 
� E-günlük, sesli günlük ve podcastların kullanımı hakkında insanları 

bilgilendirmek. 
 

5.b Ö�renim konusu  
Bu kurs a�a�ıdaki konulara dikkat çekecektir: 

� Tanımlamalar (weblog, içerik yönetim sistemi, wiki, sosyal yazılım) 
� E-günlüklerin politik ve gazetecilik boyutları 
� Kültürler arası medya üretimiyle olan ilgisi 
� Konu hakkındaki en iyi örnekler 
� Teknik tanımlar (hyperlink, permalinks, trackback, yorumlar, RSS) 
� E-günlüklerin teknik özellikleri (ar�iv, kategorileri, meta data, arama –

fonksiyonu) 
� De�i�ik türde e-günlükler (ki�isel, halka açık, politik…) 
� E-günlükler ve arama motorları 
� Sosyal sistem aracı olarak e-günlükler (etkile�im, toplum yaratımı) 
� E-günlük, sesli günlük ve podcast yayını için teknik gereklilikler. (ticari, ticari 

olmayan, açık kaynaklı araçlar) 
� RSS araçları 
� Çevrimiçi e-günlük hizmetleri 
� E-günlük olu�turma (örnek: http://odeo.com/) 
� Telefon yoluyla podcasting  
� Podcasting için yazılım (açık kaynaklı ses düzeltme yazılımı) 

 
Metodolojik açıdan bakacak olursak, bu yayın araçlarının katılımcılar tarafından nasıl 
kullanılaca�ının ö�renilmesi oldukça önemlidir. Buradaki hedef katılımcıları internet 
araçlarını kullanma konusunda kendi insiyatiflerini kullanmalarını sa�lamaktır. 
 
Irkçılık üzerine tutulan e-günlüklere örnek: 
http://thatblacklesbianjew.blogspot.com/ 
“Politika, güncel konular, din, kadınlar üzerine yazılar.” 

 
 
http://rassismus.twoday.net/ 
 
Kültürlerarası konular üzerine e-günlük / podcast: 
Japancasting! Japonca veya �ngilizceyi yabancı dil olarak ö�renenlere. Japon 
kültürü, tarihi, toplumu, e�itim sistemi ve kar�ıla�tırmalı dinler üzerine ücretsiz 
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e�itici yayınlar. Do�u Asya de�erlerini anlamak için antik destanlar tartı�ma 
sorularıyla analiz edilmektedir. Kızlar okulundaki ö�rencilerin profesörleriyle 
olan röportajları ve yayınları bulunmaktadır. Dinlerken okumak için bazı yazıların 
foto�raflarına ve çizimlerine ve ara�tırma için internet kaynaklarına linkler 
vardır. Düzenleyen: Steve McCarty, Profesör ( Osaka Jogakuin College and 
President of the World Association for Online Education (WAOE).14 
.15 
 
 
 
twoday.net adresinde web günlük 
olu�turma örne�i 
http://twoday.net 

 
 
E-günlük, podcast ve görüntülü yayın kurmak için örne�e bakınız: 
http://www.blogmatrix.com/sparks_main/ 
 

 
 
Example for setting up an audioblog / podcasting with loudblog.de 
Sesli günlük ve podcasting kurulumu için bakınız: loudblog.de 
Loudblog Internetteki ses içerikli yayınlara için bir �çerik Yönetim Sistemidir. (�YS) 
Podcasting için otomatik olarak RSS ve de�i�ken yüzlü web sitesi yaratır. Yapılması 
gereken sadece ses dosyasını yüklemek, notlarla linklere eklemektir.  

  
“Loudblog otomatik olarak podcasting yayını gerçekle�tirmektedir. Ziyaretçiler 
sizin sesli bloglarınızı bir podcast alıcısıyle veya “podcatcher” ile 
dinleyebilirler. (Örne�in, i-podder) Bunu yapmak için ‘podcast- feed’ linkine 
tıklayıp URL’yi kendi “podcatcher” aracına kopyalayıp yapı�tırabilirler. 
Podcatcher otomatik olarak itunes’u veya ba�ka bir medya çaları açacak ve 
programı otomatik olarak çalmaya ba�ayacaktır. “Podcatcher” düzenli olarak 
güncellemeleri arayaca�ı için dinleyici programa otomatik olarak üye olmu� 
olacaktır. Katılımcılar yayını dinlemek için RSS_Reader’ı da kullanabilirler.  

                                                
14 http://stevemc.blogmatrix.com/ 
15 http://stevemc.blogmatrix.com/ 

Module III: Journalism against racism / international networking and internet applications 

5. Weblogs, audioblogs, pocasting and intercultural journalism  
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http://loudblog.de 
 
Kendi podcast yayınınızı olu�turmak:  

Kendi podcast  yayınızı yaratın! 
 
1. ourmedia ve archive.org içinde kendi hesabınızı olu�turun16 ve uygulamayı e-
postanıza gelen linkten etkin hale getiriniz. 
2. Audacity ile ses dosyanızı olu�turunuz. 
3. Dosya tamamlandı�ında dosyayı ourmedia’ya ta�ıyınız. 
4. iPod’a eklemek için URL’yi kullanınız. Günlü�ünüzün kö�esine URL linkini 
koyunuz ve mp3 dosyanıza mp3 dosyanıza koyunuz. 
 
Bilgisayarınızda sesli yayınları dinlemek 
 
Podcasting ve ses kaydı/düzeltmesi için en kolay yol ki�isel bilgisayarlar ve 
MAC türü bilgisayarlar için uygun olan Audacity adlı açık kaynak kodlu arayüzü 
bilgisayarınıza indirmektir. Ses dosyalarınızı mp3 formatında saklamak için mp3 
çözücüsü LAME17 yazılımını indirmeniz gerekmektedir. LAME programını 
bilgisayarınızda indirdi�iniz yere dikkat edin, zira Audacity ile kaydetti�iniz 
dosyayı mp3 formatına çevirmeye çalı�tı�ınızda LAME’in bulundu�u konum 
sorulacaktır. 
MAC OSX kullanıcıları programı ‘Uygulamalar’ dosyasına koyabilir. Ki�isel 
bilgisayarı olanlar ‘Programlar’ klasörüne koyabilirler. Ses dosyalarını mp3 
formatına çevirirken LAME’in konumu hakkında bir sorun ya�anırsa 
‘masaüstü’’ne dosyayı yerle�tirebilirsiniz. 
  
Audacity hakkında belgeler de mevcuttur. Bu açık kodlu belgelendirme 
Audacity’nin nasıl kullanılaca�ı hakkında tüm bilgileri içermektedir. Audacity 
bilgisayarınızda sadece ses dosyaları yaratmak için de�il, aynı zamanda mevcut 
WAV dosyalarını ve ses dosyalarını de�i�tirmek ve düzeltmek için de 
kullanılabilir. Bunu yapabilmek için ses dosyasını Audacity programında açıp 
mp3 olarak dosya menüsüne ihrac etmeniz gerekmektedir.  
 
Görüntülü ve sesli medya dosyalarını saklamak için hem ourmedia ve 
archive.org’da hesap açmanız gerekmektedir. Ourmedia’ya kayıt için, e-posta 
hesabınıza kullanıcı isminiz ve sifreniz gönderilecektir. Bunun sayesinde dosya 
yüklemesinde gerekli olacaktır. Gelecekte de dosya yüklemeniz gerekti�inde 
kullanıcı bilgilerine ihtiyacınız olaca�ından �ifrenizi iyi saklamalısınız. (�ifrenizi 
ourmedia’ya ilk ba�landı�ınızda de�i�tirebilirsiniz.) 
 
 
 
Podcast yayınınızı iPodder’a ve önceki yayınlarınıza ba�lamak 
 
Podcast yayınlarınıza ba�lanmak için ourmedia’ya ba�lanıp, ‘your page’ linkinin 
üzerine tıklayın ve sayfanın sonundaki mRSS ikonuna geliniz. (Resminiz daha 
yüklenmedi�inden gözükmeyecektir.  
URL ba�lantısı sa�lamak için PC kullanıyorsanız sa� tık, MAC kullanıyorsanız 
control+tıkla yapınız. Böylece iPodder uygulamasını da bilgisayarınıza ba�lamı� 
olacaksınız. ‘Podcast Feed’ adı verilen seçenek sayesinde e-günlü�ünüze link 
verebilir ve ourmedia’daki mRSS yayınına ba�layabilirsiniz. Böylece kullanıılar 
podcast yayınlarınıza abone olabileceklerdir. Son olarak, görsel/sesli dosya 

                                                
16 http://www.ourmedia.org/ 
17 http://lame.sourceforge.net/ 
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linkine tıklayarak ve URL’yi kullanarak (ses dosyası ise .mp3, görüntü dosyası 
ise .mov uzantılı olacak) ve günlük dosyalarınıza ekleyerek ourmedia’daki 
medya dosyasına do�rudan link verebilirsiniz.18 
 

 
Ders ortamında, katılımcılar kendi podcast yayını yapmak imkanları ara�tıracaklardır. 
Podcast yayını yapmak için Internet’te hizmet veren bazı servisler vardır. Podcast 
yayını için gerekli yazılım ve web alanı olması tercih sebebidir. Bu çalı�ma 
katılımcılara podcast yayını kurma süresince rehber olacak, aynı zamanda teknik 
destek verecektir. 
 
 
Sosyal Ayraç Sistemi için güncel referanslar a�a�ıdaki linkte bulunabilir. 
http://del.icio.us/davidro/citizenjournalism 

                                                                                                                            
18 http://merazzle.blogspot.com/2005/10/podcasting-resources-part-2.html 
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6. Çevrimiçi bilgiyi de�erlendirmek 
 T.K. Vogel, Transitions Online (CZ) 

 
 
Konu (Giri�) 
Son yıllarda Internet ortamında bilgiye ula�ılabilirli�in artmasıyla, ilgili bilgiyi 
bulabilmek ve ula�abilmenin önemi artmı� ve bununla birlikte güçlü arama motorlarına 
olan ihtiyaç büyümü�tür. Bununla aynı derecede olan nokta ise bu bilgiye 
de�erlendirebilmektir. Bu bölüm Internet ortamındaki kaliteli bilgiyle ilgili bazı anahtar 
konuları sunmak ve gönüllü gazetecilerinin haber ara�tırması yaparken 
kar�ıla�acakları bilgi sa�ana�ı ile nasıl ba�a çıkabileeklerini göstermektir.  
 
Internetteki bilgi kaynaklarının artmasıyla güvenilir bilgiyi yanlı� ve yanlı bilgiden 
ayırabilmek bütün gazeteciler için gerekli olan önemli bir yetenektir. Internet’in sürekli 
de�i�en do�ası gere�i ünvanın ve çevresel tanınırlı�ın olu�masının zor kılmakta, 
presnip olarak herkes istedi�ini yayınlayabildi�i için gerekli bilginin ula�ılabilmesi gibi 
de�erlendirilebilmesini de zorla�tırmaktadır. Ancak bilgi havuzunun büyüklü�ü verimli 
de�erlendirmenin önünde bir engel olu�mak zorunda de�ildir. Bu modülün bir önceki 
bölümünde bilginin nasıl bulunabilece�ini görmü�tük, bu bölümde o bilgiyi nasıl 
de�erlendirebilece�imizi ve kullanabilece�imizi elimizdeki tüm bilgi ve içeri�i belli kalite 
kriterlerine uygulayarak görece�iz. Bu bölümün hedefi Internet’teki bilgi havuzunun 
içeriklerini – bilgi bankaları, e-günlükler, web siteleri, geleneksel medya site�eri, 
podcast, vb. – gönüllü gazetecilerin önünde bir engel olu�turmaktan ziyade bir kaynak 
olarak sunmaktır.  
 
Bu bölümde gösterilecek ana yetenek güvenilir bilgiyi ile yanlı� veya güenilmez bilgiyi 
birbirinden ayırabilabilmektir. Bu özellikle gönüllü gazeteciler (vatanda� gazeteciler) 
için oldukça önemlidir, zira (i) Internet ortamında ücretsiz ula�labilen bilgiye 
dayanmaktalar ve (ii) çalı�maları belli sosyal ve politik bir gündeme dayandı�ı için 
kendi gündemlerine uygun bilgiyi almaya daha yakındırlar. Bu elbette sadece gönüllü 
gazetecilere has bir sorun de�ildir ancak geleneksel medyadan daha fazla politize 
oldukları ve aynı sorumluluk ta�ımadıkları için bu onlar için daha bir kronik sorun te�kil 
etmektedir. Örne�in göçmenlere yönelik yayın yapan bir radyo istasyonu toplumdaki 
ırkçılık iddialarına tüm topluma yönelik yayın yapan bir radyo istasyonundan daha 
farklı bir �ekilde i�leyebilir. (Aynı sorun di�er �ekilde de geli�ebilir. Irkçılıkla ilgi 
haberleri tüm topluma yayın yapan haber merkezleri atlayabilir veya görmezden 
gelebilir. Bu örnek aynı zamanda bu tür sorunların sadece çevrimiçi bilgi kaynaklarına 
sınırlı kalmadı�ını da göstermektedir. Bu konuya a�a�ıda daha sonra tekrar 
dönece�iz. 
 
6.a Ö�renim hedefleri 
Bu bölümde birbiriyle ilintili 4 ö�renim hedefi vardır. Bu bölümle ilgili bir e�itim 
aktivitesi katılan gönüllü gaztecilere yardımcı olacaktır: 
1. Bilginin güvenilir ve tarafsız olmasının önemini anlamak; 
2. Internet kaynaklarına, özellikle açık eri�imli olanlarına ve onların güvenilirli�ine, 

a�inalık kazanmak, bu kaynaklardan nasıl güvenilir bilgiye ula�ılabilece�ini 
bulmak ve örnekten yola çıkarak güvenilmez veya yanlı bilgiyi anlamak; 

3. Pratik kazanarak kısa haberlerin elde edilen bilgiyi de�erlendirerek nasıl haber 
yazılaca�ını ö�renmek; 

4. Internetteki ara�tırmaların sorunlarından haberdar olmak (eskimi�.yanlı�, güvenilir 
olmayan ve gizli gündemi olan haberler, vb.) 
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Di�er bir hedef ise katılımcıları kalite ve gazetecilikte kredibilite konuları (özellikle 
gönüllü gazetecilik) üzerine tartı�malar için kaynaklara a�ina kılmaktır. Birincil kaynak 
ise ili�ıikteki ekteki URL’lerdir.  
 
Internet’teki bilgiyi sürekli kullanan insanlar için, bilgiyi de�erlendirmek aynı zamanda 
bilginin güvenilirli�ini de�erlendirmektir. Bu ba�lamda, Internet’te ve halka açık bilgiyi 
de�erlendirmek Internet’te olmayan ve halka kapalı bilgiyi de�erlendirmekten farklı 
de�ildir. Internet’ten bir bilgiyi de�erlendirmek için ilk adım Interne’ten alınan bilginin 
Internet’ten alınmayan bilgiyle aynı seviyede de�erlendirmektir. Bunun içinse bilginin 
yanlı olup olmadı�ı veya gizli bir niyet ya�ıyıp ta�ımadı�ı incelenmelidir. 
 
Bu modülde i�lenece�i gibi Internet kaynaklarını Internet dı�ı kaynaklarla aynı de�erde 
de�erlendirmek birkaç etkiyi beraberinde getirmektedir.  
− Internet’te ara�tırma yapanlar bilginin kolayca ve hızlı bulunmasının bilginin aynı 

�ekilde kolayca ve hızla de�erlendirilebilec�ini zannetmemelidirler. Bilginin 
de�erlendirilmesi sabır ve dikkat gerektirir. Bilgiye Internet’ten ula�mak Internet-
dı�ı kaynaklardan ula�maya oranla zaman kazanımı sa�layabilir, ancak bu bilgiyi 
de�erlendirmek Internet dı�ı kaynaklardan elde edilen bilgilerin de�erlendirilmesi 
gibi zaman alıcı ve dikkat gerektiren bir çaba gerektirektedir.19 

− Tekrar belirli bir bilgiyi güvenilir kılmazç Bazı e-günlükler ve di�er halka açık 
kaynaklar kullandıkları bilgiyi “birden çok kaynaktan” yararlanarak kullanabilir veya 
kullanmayabilir. Kullanıcının görevi bunu bulmaktır. E-günlükler ve di�er halka 
açık kaynaklar linkleri ve alıntıları çokça kullandı�ı için, bir bilginin yaygın bir 
�ekilde kullanılması onun güvenilir oldu�u anlamına gelmez. 

 
Kullanıcıların neden Internet ortamında ara�tırma yapmalarını di�er arama 
yöntemlerine tercih etmesinin sebeplerini anlamak faydalı olacaktır.  
− Internet’in sürekli açık ve ula�ılablir olması di�er kayanaklara oranla bilginin 

kullanıcı tarafından istendi�i anda ula�ılabilmesini sa�lamaktadır. 
− Internet’ten ara�tırma yapmak pratik ve teknik açıdan çok daha verimlidir. 

Kullanıcılar için fiziksel bir külfet getirmemekte ve aranılan formatta 
bulunabilmekte (yazılı, mutimedya. vb. türevi) ve aranılması ve anazliz edilmesi 
yazılı notlara veya fotokopilere oranlar daha kolaydır. Bu özellik aynı zamanda 
bilgi yüklemesi sorununu ortaya çıkarmakta ve Internet’teki bilginin 
olabilece�inden daha az faydalı olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.)  

 
Internet’ten ara�tırmanın belirgin avantajları birçok kullanıcının bu ara�tırma yöntemini 
kütüphane veya ar�ivler gibi di�er metodlara ye�lemesini sa�lamaktadır. Bunun 
sebebi genellikle ara�tırmanın bilgiyi bulmakla e� de�erde tutulmasıdır Halbuki 
yapılması gereken kullanıcının bilgiyi de�erlendirmesi sürecidir.  
 
 
En önemli ö�renim hedefi: Bilginin güvenilir ve yanlı olmadı�ının 
teyid edilmesinin önemini anlamak.  
 
Yukarıdaki tanımlama bu bölümün temel fikrini olu�turmaktadır. Gönüllü gazetecilerin 
anlaması gereken nokta etraftaki fikir, görü� ve haberlerden kendilerini izole etmekten 
ziyade bunların bir parçası oldu�unun kabul edilmesidir. Güvenilirlik, profesyonel 
gazetecilikte oldu�u gibi en de�erli özelliktir. 
 
                                                
19 This may mean, e.g., following a Wikipedia article over time and reading the accompanying debates 
about specific issues. An example is the article on Croatian president Tudjman at 
http://en.wikipedia.org/wiki/Tudjman, which is unusual in that it carries an explicit warning that the neutrality 
of the article is disputed. It is odd that similarly controversial figures or terms from the same region -- 
Serbian president Milosevic, the disputed province of Kosovo, etc. -- do not carry similar warnings. 
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Bu bölümün temel noktası budur. Gönüllü gazeteciler çevrelerindeki fikirlerden, 
görü�lerden ve haberlerden yalıtılmı� bir çevrede ya�amamalı, aksine bunların bir 
parçası olmalıdırlar. Ki�isel kredibilitelerine en az medyada çalı�an gazeteciler kadar 
önem vermelidirler. (Bu demek de�ildir ki, ba�arı sadece adaletli ve do�ru yazmakla 
de�erlendirilecektir. Belli bir ideolojik gündeme dahil olmak medyad ave gönüllü 
gazetecilikte daha iyi bir kariyer seçimi olacaktır.) Gazetecilik ara�tırmasında yüksek 
standardlarda çalı�mak kredibilitenin teml yapı ta�ıdır. Gazeteciler, gönüllü veya 
profesyonel olsunlar, ancak kaynaklarına önem verdikleri ölçüde beklendi�i gibi 
adaletli, do�ru, tarafsız, tam ve güvenilirdirler 
 
Internet ortamından bulunan fikirlerin çe�itlili�i kullanıcılara çekici gelmektedir, ancak 
ço�u Internet’in büyüklü�ü sebebiyle geleneksel medya tüketiminin gerisine dü�mekte 
ve kendi fikrini destekleyen belli haberlere dayanmaktadır. Genellikle marjinalize 
olmu� gruplara destek olan gönüllü gazetecilikte bu sorun yaratmaktadır. Ço�u insan 
zaten bildikleri bilgiyi içeren veya aynı fikirde oldu�u kaynaklara bakmakta ve kendi 
fikirlerini payla�tı�ı insanlar tarafından teyid edilmesini istemektedir.  
 
Haberi bir hikayeye çevirmek, tanım itibariyle, güvenilir bilgiyi yanlı� bilgiden ayırmaktır 
ve profesyonel olsun veya olmasu gazetecinin ve e-günlük tutan blogger’ın da 
görevidir. Gönüllü gazetecilerin ve bloggerların profesyonel gazeteciler gibi 
denetlendmedi�i do�rudur. Ço�u zaman haberleri düeltilmemekte ve do�rulukları 
denetlenmemektedir. Ancak medya’da, özellikle New York Times gaztesindeki Judith 
Miller ve Jayson Blair skandalından sonra, bu denetleme mekanizmasının dürüst 
ynlı�ları ortaya çıkarmakta ba�arılı oldu�u ancak istenerek söylenen yalanları ve 
bilinçli politik saptımaları yakalamakta ba�arısız oldu�u ortaya çıkmı�tır. Dahası, 
gönüllü gazeecilerin maddi getirisi olmayan bir i�i yapmanın getirdi�i manevi tatmin 
onların �erefli davranmaları gerektirdi�ini dü�ünülebilir. Aynı zamanda, bilginin 
da�ıtımıyla birlikte gelen sorumluluk gazetecilerin bilinçsiz manipülasyona kar�ı 
dikkatli olmaları ve gerçek ile görü� arasında farkı ara�tırma yaparken ve ara�tırmayı 
insanlara sunarken göz önünde bulundurmları gerekmektedir.  
�effaflık bilgiyi bir hikayeye çevirmenin önemli bir yüzüdür.Örnek olarak, Texas 
Monthly dergisinin editörleri e-günlüklerin yayımını düzeltme veya do�rulu�unu kontrol 
etme imkanı olmadı�ı için reddettiler. Mart 2005’de yayınlanan St. Louis Journalism 
Review dergisinde Joe Pollack “E-günlükler gazetecilik de�ildir.” demi�tir. Pollack’ın 
gözardı etti�i konu ise e-günlüklerin filtrelenmemi� do�asının okuyucuları çeken etken 
olması ve medyadaki karar verme ve editoryal kararların daha �effafla�masını 
sa�layabilmesidir. Bu örnek olarak, Guardian gazetesinin web sitesindeki editörün e-
günlü�ünde gazete içerisindeki kararları ve arkasındaki sebeplerini yazması sayılabilir. 
20 E-günlük basılı gazetenin yeni bir formatta denenmesiydi ve o zamandan beri 
devam etmedi.   
 
Elbette günlük tutan gazetecilerde her halükarda gazetecilerdir. Korumaları gereken 
bir ünvanları ve görevde olmasalar dahi takip etmekleri gereken belli standardlar 
vardır. Ancak tüm e-günlükçüler ve ço�unlukla gönüllü gazeteciler okuyucularına kar�ı 
sorumlulukları vardır. Belli bir politik veya sosyal görü�ü destekleyenlerde 
argümanlarını do�rulu�u tartı�malı bilgilere de�il, gerçeklere dayandırmalıdırlar. Bu 
sorumluluk süreci, di�er geleneksel haber ajanslarında oldu�u gibi, zeki ve belli bir 
görü�e sahip insanların di�erlerini dı�layarak kendi görü�lerini yaymalarını 
dengelemek için kurulmu�tur.  
 
Ço�u gönüllü gazeteci haber ajanslarındaki düzeltme, haberin do�rulu�unu teyid etme 
ve editorya toplantılardaki tartı�ma süreçlerine tabi de�ildir. Bunun gönüllü gazeteciler 
okuyucularıyla kurdukları güven ba�ına ve ideolojik yakınlı�a dayanmaktadırlar. 
(iTalkNews gibi hizmetler gönüllü gazetecilerin e-günlüklerinin Internet ortamında 
                                                
20 http://blogs.guardian.co.uk/editors/ 
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yayınlanmadan önce içerdi�i haberin do�rulu�unu kontrol etmektedirler.21) Geleneksel 
gazetecilik modelinde, gazeteciler profesyonel davranı� kurallarını takip etmekte ve 
editörlerine, gazetelerine ve yayıncılarına kar�ı sorumlu olmaktadırlar, zira en ufak 
yanlı� kurumsal güvenilirliklerine büyük zararlar verebilmektedir. Internet her haliyle 
bilgiyi de�erlendirmesi ve rehber olabilmesi için çok büyük ve hızlı bir yerdir. Bunun 
sebebi ise profesyonel tanınırlı�ın ve ünün kar�ılıklı etkile�ime dayanmasıdır. 
 
 
6.b Ö�renim konusu  
Bu modül Internet ortamındaki bilginin ve kaynakların yanlı�lı�a ve yanlılı�a kar�ı 
de�erlendirilmesinin güvenilirlikleri açısından gazetecilerin görevi için neden önemli bir 
parçası oldu�u konusuna bir giri�tir. 
 
Bu de�erlendirme kültürler arası konulara özellikle önemlidir, zira sadece yanlılık de�il 
bunun yanısıra içerik politik ve siyasi açıdan oldukça dolu olabilir. Ço�u zaman, 
yazılan haberin içerisindeki beyelmilel tanımlar ba�ka anlamlara gelmektedir. “Gay” 
veya “çingene” gibi tanımlar de�i�ik ortamlarda farklı anlamlara gelmekte ve haberi 
yazananın bunlara dikkat etmesi gerekmektedir. �ngilizce’nin Internet’in yanısıra 
Internet’in di�er ortamlarında da (örne�in Lexis-Nexis) yaygın olarak kullanılması 
kültürel konuların ve çevirilebilirlik konusu dolayısıyla göz önüne alınmalıdır.. 
 
1. Ö�renmim hedefi: Bilginin güvenilir ve tarafsız olmasının önemini anlamak. 
Örneklerin yardımıyla, tarafsız bir dilin önemine dikkat çekmek ve bilginin yanlı 
oldu�unun nasıl anla�ılaca�ını göstermeye çalı�aca�ız.Bu gazetecilik eti�i ve editoryal 
gözlemin de�i�ik formları üzerine sorularla da ilgili olabilir. Bilginin nasıl sunulu� sekli 
ve retorik araçların sunumda nasıl kullanıldı�ı biginin kredibilitesi ve güvenilirli�i 
hakkında ipucu verebilir. Bu tür detayların önemi, yazılı veya konu�ulan ortamda, 
günüm�zdeki bili�im teknolojilerinde oldukça önem kaznamı�tır. Bilgiyi sadece bigiyi 
getiren ki�inin kredibilitesinin bir parçası olarak gören eski de�erlendirme sistemleri 
Internet ile sürekli geli�en ve büyüyen do�ası gere�i ba�a çıkamazlar. Yazı analizi, 
kar�ıla�tırmalı kontrol ve bunun gibi yöntemlermikro de�erlendirmeyi daha önemli 
kılmaktadır. Di�er bir deyi�le, haberin kendisi, haberini yapanın ünü yerine 
de�erlendirme sürecinin merkezine oturmu�tur. (örne�in ki�isel veya grup e-günlük) 
 
Do�ruluki güven ve tarafısızlık gibi konular üzerinde geleneksel olmayan / yerel 
topluluk / alternatif medya için de�i�ik stratejileri tartı�aca�ız. (içerik sa�layacıları ve 
editörlere yönelik) 
 
2. ö�renim hedefi: Çevrimiçi ve çevrimdı�ı kaynaklara, özellikle herkese açık 
olanlar ve onların kredibilitelerine a�inalık kazanmak: Güvenilir bilgiye bu 
kaynakları kullanarak nasıl ula�ılabilece�ini ö�renmek, taraflı ve güvenilmez 
bilginin nasıl anla�ılabilece�ini anlamak. 
Bu bölüm ara�tırma tekniklerinin ve kaynaklarının bir özeti ile ba�lamaktadır ve proje 
çalı�ması süresince toplanan gerçek zamanlı bilgileri içermektedir. Özel bir veya 
birçok konuyu mercek altına alaca�ız. -  
Bu bölümde bir veya birden çok konuyu ele alaca�ız. – (örne�in Avrupa’daki göçmen 
toplulukların, özellikle Müslümanların entegrasyonu) ve konuyla ilgili çevrimiçi bilgileri 
gözden geçirece�iz. Bir önceki Gazeteciler için Internet Ara�tırması bölümünde 
anlatılanların tekrar edilmemesine dikkat edece�iz ve ancak konuyu de�i�ik bir bakı� 
açısından bakacak ve daha derinlemesine inece�iz.  
 
Internet gönüllü gazeteciler için oldukça geni� bir bilgi kayna�ıdır, zira Lexis-Nexi gibi 
dı�arıya kapalı bilgi kaynakları pahalı olmaları sebebiyle geleneksel medya için bir 

                                                
21 http://www.italknews.com/ 
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da�ıtım �ebekesi olu�turmakta ve e-günlükler gibi yeni medya türlerine kapalı 
kalmaktadır.  
 
Sonuç olarak, Internet ortamında bilgi aramanın artıları ve eksilerinin tartı�ılaca�ı bir 
ortam gereklidir. Bu ölümde katılımcılar açık bilgi kaynaklarını gerçek zamanlı olarak 
ke�fedekler ve güvenilir bilginin nasıl de�erlendirilece�ini konusunda bazı basit 
teknikler ö�reneceklerdir. Web siteleri ve e-günlükler gibi bilginin ve bilgi kayna�ının 
güvenilirli�i hakkında çabuk kararlar vermek için katılımcılara birkaç soru yardımcı 
olacaktır. Bunlar a�a�ıdaki gibidir.  
 

− Bilgi kayna�ının belirli bir gündemi var mı? Bilgi kayna�ından kim 
sorumludur? Örne�in, göçmenlerin suç oranı hakkında göçmen-
kar�ıtı bir sitede yayınlanan bilgiler do�ru olablir, ancak verilen bu 
bilgiler grubun politik görü�üne uygun olmak üzere özellikle 
seçilmi� olabilir. Bu benzer bir soru ise �udur. Verilen bilgi tarafsız 
bir dille gerçekleri öne çıkartarak mı anlatılmı�, ya da bilginin 
sunumu arkasında gizli amaçlar mı vardır? 

− Gösterilen kaynak di�er kaynaklar tarafından ne kadar 
kullanılmı�tır? Yanlı� bilginin tekra kullanılması bilginin 
do�rulu�unu teyid etmez, ancak kayna�ın farklı di�er kaynaklarca 
kullanılması bilgiye belirli bir güvenilirlik sa�lar. 

− Bilgi kayna�ı ne kadar sıklıkta güncellenmektedir_ Ne bilgiyi 
içermektedir? Kaynaktaki di�er bilgiler aynı �ekilde güvenilir mi 
veya kalitede farklılıklar var mı? 

 
3. ö�renim hedefi: Toplanılan ve de�erlendirilen bilgiye dayalı haber hazırlamayı 
pratikte ö�renme. 
Katılımcılar önceki a�amada özel bir konu hakkında Internet ortamından topladıkları 
bilgilerle olu�turacakları haberle hedeflenmi� egzersizlere katılıcaklardır. ( Gruplarda 
katılımcıların sayısına göre 3 ila 4 ki�i bulunacaktır.). Örnek: Avrupa’daki göçmen 
toplulukların entegrasyonu 
 
4. ö�renim hedefi: Internet ortamında ara�tırma yapmanın eksi yönler (yanlı�, 
eskimi�, güvenilmez veya yanlı olmaları, vb.)  
Son bölümde, katılan gönüllü gazeteciler gruplar tarafından egzersiz süresince 
hazırlanmı� haberleri okuyacak, de�erlendirecek ve ele�tireceklerdir. Bu haberleri ise 
akabinde Internet ortamında ara�tırma yapıldı�ında ortaya çıkan genel ters etkileri 
üzerine tartı�ma yapmakta kullanacaklardır.  
 
Internet ara�tırmasını de�i�ik gazetecilik formatlarıyla da il�kilendirece�iz. (röportaj, 
ana haber, portre, görüs�, vb.) De�i�ik formatlar de�i�ik kaynaklara ve kanıtlara 
ihtiyaç duyar. Ne tür kaynaklar ve ara�tırma nasıl bir gazetecilik ürünü için gereklidir. 
Örne�in, bir toplum içerisnde göçmenlerin ya�adıkları ayrımcılı�a kar�ı mücadele 
eden bir ki�inin portresini i�lemek göçmenlere kar�ı uygulanan ayrımcılı�ın kendisiyle 
ilgili haberinde daha gev�ek bir do�rulu�u kontrol etme mekanizması i�letilebilir. �lk 
durumda, ayrımcılık gerçe�i ki�inin bireysel deneyimlerinin ve görü�lerinin bir 
yansıması olarak anla�ılabilir. Böylesi bir durum ise “gerçekler”in do�rulu�un 
denetlenmesi teyid edilemeyecek, ikinci durumda ise kavram hikayenin merkezine 
oturacaktır.  
 
Bu tür yakla�ımlar daha pratik ve ahlakidir, ancak gönüllü gazeteciler bunları 
habererini yaparken ve ara�tırırken kullanmalılar, aksi takdirde haberlerini sadece 
ideolojik çizgilerle belirlenmi� bir kesime yaparlar. Kazandıkları ara�tırma tekniklerini 
uyguladıktan sonra arkalarına dönüp yaptıklarını analiz etmeleri ve yaptıkları i�in 
hangi bölümlerinin iyile�tirilebile�ini gözlemek e�itim kursundaki katılımcılar için bir 
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fırsattır. Di�erlerinin kullandı�ı gibi haber dilin dikkatli incelenmesi ço�u zaman ki�inin 
kendi dil kullanı�ına ve potensiyel olarak dü�tü�ü yanlı�lara daha fazla dikkat etmesini 
sa�lamaktadır. Problemlerin birebir incelenmesi 4. ve son bölüme bırakılmalıdır.  
 
Kursun bir bölümünde, Poynter Enstitüsü ve kaynakta listelenen di�er siteler gibi 
gazetecilik ahlakı, editoryal gözleö ve gazetecilik ara�tırması / bilgi de�erlendirmesi ile 
ilgili kaynakları ziyaret edece�iz.  
 
 
 
 
 
Teorik bölümlerden sonra, katılımcılar kendi proje sonuçlarını sunacaklardır ve 
1. ve 3. gündeki ö�renim içeri�i ile birlikte küçük gruplar halinde tartı�ılacaktır. 
Projenin iyile�tirilmesi için fikirler geli�tirilecektir. Bu da uygulamalı projelerin 
sonlandırılması ve iyile�tirilmesi, aynı zamanda e�itmenler tarafından e�lik 
edilmesi ve desteklenmesini bir arada getirecektir. Tüm süreç için teknik 
ekipman gerekecektir. 
 
Ek: Kaynakça bölümü  
(Güncellenmi� sürüm için Inter.Media web sitesine bakınız) 
 
Stanford Web Credibility Research Project (tamamıyla gazetecilik üzerine de�il) a�a�ıdaki soruları 
ara�tırmaktadır: 
− �nsanların Internet ortamında bulduklarına inanmalarının veya inanmalarının sebebi nedir? 
− Internetteki kaynakların güvenilirli�ini sınamak için kullnaıcılar hangi stratejileri izlemektedirler? 
− Bu de�erlendirmeleri ve stratejileri hangi durum ve dizayn faktörleri etkiliyor? 
− Internet ortamındaki de�erlendirme süreçleri birebir insan etkili�iminden ve di�er çevrimdı�ı 

ortamlardan neden ve nasıl farklıdır? 
 
http://credibility.stanford.edu/ 
 
Poynter Center  gazetecilikle ilgili ara�tırmasıyla ünlüdür. Aynı zamanda çevrimiçi bir bölümü de vardır. 
http://www.poynter.org/default.asp 
 
Aynı zamanda a�a�ıdaki kaynaklara da sahiptir. 

− Çevrimiçi bilgi konusunda faydalı bilgiler:  "Media Credibility Bibliography"  
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=1205 

− Bilgisayar destekli habercilik bibliyografyası: 
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=1181 

− Kamu Gazetecili�i Bibliyografyası: http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=1223 
− Yeni medya Bibliyografyası: http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=899 

 
Ocak 2005’de Harvard Üniversitesi Berkman Center for Internet and Society’de yapılan Blogging, 
Journalism & Credibility  adlı konferansın web sitesi ve tarti�ma, konu�ma metinler, ve linkleri: 
http://cyber.law.harvard.edu/webcred/ 
 
Is Journalism Dead  e-günlüklerin ve Internet’in do�u�uyla medyadaki genl konuların tartı�ıldı�ı bir grup 
günlü�üdür. http://isjournalismdead.blogspot.com/ 
 
We the Media: Grassroots Journalism By the People, For the People eserinin yazarı Dan Gilmor objektiflik 
sorusunu öne sürmekte bu kavramın kaliteli bir gazetecili�in 4 ana prensibi (do�ruluk, adetli davranmak, 
�effaflık ve derinlemesine ara�tırma) Konuyla ilgili makaleyi için bakınız: The End of Objectivity: 
http://dangillmor.typepad.com/dan_gillmor_on_grassroots/2005/01/the_end_of_obje.html 
Gillmor’un e-günlü�ünde yeni medya ve bu medyanın geleneksel medya üzerine etkileri üzerinde 
yazmaktadır. 
http://bayosphere.com/blog/dangillmor 
 
Ourmedia kendini “insanların ki�isel medya çalı�malarını sergileyebilece�i küresel bir topluluk ve ö�renim 
merkezi” olarak tanıtmaktadır.  Açık kaynaklı bir projeli olup gönüllüler tarafından desteklenmekte, içerisinde 
görsel, yazılı, sesli (video, ses kaydı, foto�raf) ve kamuya açık medya ürünlerini içermekte ve ki�isel medya 
ürünlerini herkese açık bir alanda sunarak bir payla�ma ve tartı�ma ortamı sunmaktadır: 
http://www.ourmedia.org/mission 
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CyberJournalist.net  �nternet’in ve yeni teknolojilerin medyayı nasıl de�istirdi�i üzerine yo�unla�an bir haber 
kay�ıdır. Site �nternet gazetecili�i, vatanda�ın medyası, dijital hikaye anlatımı ve Internet’in bir haber aracı 
olarak kullanılması hakkında haber, yorum ve ipucu içermektedir. 
 http://www.cyberjournalist.net/news/000162.php 
 
Independent Media Center (Indymedia) medya kurulu�larının olu�turdu�u, gerçe�in radikal, do�ru ve içten 
bir �ekilde dile getirildi�i bir yayın a�ıdır. Ticari medyanın saptırmalarına ve insanlı�ı özgürle�tirmekteki 
isteksizli�ine kar�ı dünyayı sevgi ile daha iyi bir yer yapmak isteyen ki�ilerle bu a� i�lemektedir. 
http://www.indymedia.org/en/index.shtml 
 
Wikinews  gönüllülerin kurdu�u, önyargıdan uzak ve misyonu güncel, haber de�eri ta�ıyan ve e�lenceli bir 
içeri�i olan bir web sitesi in�a etmektir. http://en.wikinews.org/wiki/Main_Page  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Evaluating online information 
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Radio programming via audio live-streaming 

 at module III pilot training in Darmstadt /DE March 2006 

7. Radyo yayını (radio-streaming) için e-
ö�renim 

 Ilja Gerhardt and Mateo Zappa (Radioschule Klipp und Klang Zürich, CH) 
 
 
3. modülün son günü de�erlendirme ve yayın yapmanın pratik yönleri üzerine 
ayrılacaktır. Sesli canlı yayının editoryal hazırlık konusuyla giri� yapılacaktır. 
Katılımcılar kendi program akı�larını ve sunum ka�ıtlarını hazırlayacaklar ve müzik 
seçilecektir. Canlı yayın süresince grup içindeki rolleri ve sorumlulukları 
da�ıtacaklardır. Bunun ertesinde, canlı ses yayını ekipmanlarının teknik testi 
yapılacaktır. Internet ba�lantısıyla bilgisayar ve yazılım bu test için hazır olmalıdır. 
Bütün bu adımlarda e�itmenler hazır bulunacaklardır. Sonraki adım ise, radyo 
yayınının gerçekle�tirilmesi olacaktır. (yakla�ık 1 saat). Bu yayın bir radyo istasyonuna 
aktarılacaktır. Alternatif olarak ve e�er mümkünse, bu yayın bir radyo stüdyosundan 
da gerçekle�tirilebilir. Program sonrasında, yazılar ve makaleler projenin web 
sitesinde ve di�er sitelerde e-günlük ve sesli günlük olarak katılımcılar tarafından 
yayınlanabilir. Burada katılımcılar, 2. günde ö�rendiklerini kullanacaklardır.  
 
 
Kavram 
Medya tarafından yönetilen bir dünyada teknik kabiliyetler bu dünyaya katılım için 
önemli bir adım olu�turmaktadır. Bu dünyaya girebilmenin yolu ise teknik konuları 
halledebilecek yeteneklere sahip olmaktır. �lk adım genelde zorlu olmaktadır, zira ilk 
adımdaki e�ik ki�inin çalı�ma azmini de ortaya koymaktadır. Radyo ve TV yayını gibi 
di�er teknik konular daha yüksek bir teknik bilgi e�i�i gerektirmektedir. Bu a�manın bir 
yolu ile e�itmenle birlikte çalı�arak bu zorluk e�i�ini mümkün oldu�unca a�a�ı çekerek 
olacaktır. Projenin web sitesinde ve bu kitapçıkta bulaca�ınız CD’sinde bulaca�ınız e-
ö�renim parçasında görebilece�iniz gibi, radyo yayınında ataca�ınız bu ilk adımı 
kolayla�tırmaya çalı�aca�ız. Bilgisayar vasıtasıyla ula�aca�ınız bir ö�retmen size 
yardımcı olacaktır. 
 
 
Radio-streaming nedir? 
Radyo yayını (Radio-streaming), 
en basit anlamda, birisinin evinde 
bir radyo istasyonu kurulmasıdır.   
Buradaki yayın istasyonu sizsiniz 
ve yolladı�ınız yayın sinyalleri tüm 
dünyada radyo alıcısı olan bir 
bilgisayardan alınabilir. Aynı teknik 
kurulum konserler, canlı yayınlar 
ve konvansiyonel radyo 
yayınlarında da kullanılabilir. Yayın 
ekipmanı Internet ba�lantısı olan 
bir bilgisayar ve ses ekipmanından 
olu�maktadır. Teknik olarak bu 
kurulum yayın yapmak için 
gereklidir. Tek eksik olan bu kurulumu yapacak bir yayıncıdır. Bu e-ö�renim modülüyle 
gerekli kurulumu gerçekle�tirmeyi, sorunları gidermeyi ve konu hakkındaki temel 
konuları ö�renebileceksiniz. 
 
Radyo stüdyosuyla güvenilir bir ba�lantı sa�layabilmek için, yayının nasıl kabul 
edilebilir bir kalitede alınabilece�ini bilmek gerekir. Deneme ko�ullarında radyo 
yayınını almak sorun olmamalı. Ancak güvenilirlik söz konusu oldu�unda, kendine 
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Audio live-streaming 

güven sorunları a�makta yardımcı olacaktır. E-ö�renim parçası sizi ilk adımdan 
itibaren güvenilir bir “stream receiver” aracına sahip olmanızı sa�layacaktır. 
 
Bu teknikle u�ra�mak sadece teknik bir zorluk olmayacaktır. Özellikle insanlar alı�ık 
olmadıkları teknik konularda i�birli�i yapmak zorunda olunca, sosyal faktörler su 
üstüne çıkmaktadır. Engellerin nerede oldu�unu anlamak için, bazı sosyal yetenekleri 
de kullanmak gerekir. Önemli bir nokta stüdyonun kullanımı ve radyo yayını 
süresinceki sosyal faktörlerdir.  
 
E-ö�renme kursuna �nternet’ten ula�ılabilece�i gibi bu kitapçı�ın içerisindeki CD’den 
de ula�ılabilir. Web sitesine gitmeniz ve kitapçıktaki CD’yi bilgisayarınızda 
çalı�tırmanız yeterlidir. 
 
 

 
 
 
Ne 
ö�reneceksiniz 
- basit tanımlar ve kelimeler 
- “stream” göndermek 
- “stream” almak 
- internet üzerinden ileti�im sa�lamak 
ve “stream”in kalitesini kontrol etmek. 
- sorun gidermek 
- herhangi bir�ey yolunda gitmezse 
sinirlenmemek. 
 
 
Bu bilgiye 
ula�an metodlar 

Bu kursta kullanabilece�iniz birkaç yakla�ım vardır: 
- Sıfırdan ba�lamak: Bilginizi sınamak için aralıklarla yöneltilecek sorularla her�ey 
adım adım anlatılcak. Konu hakkında öncelikli bir bilginiz yoksa bu en iyi yoldur. 
- Bilgi seviyenizi bir sınavla ölçebilirsiniz. 
- El kitabının çevrimdı�ı bir çıktısını alarak ( streaming manual), tanımları 
çalı�abilece�iniz ve pratik yapabilece�iniz bir kaynak sahibi olacaksınız. 
- E�er deneyimliyseniz veya bu kursu daha önceden aldıysanız, “checklist”lerin 
çıktılarını alabilirsiniz. 
- E�er deneyim kazanmak istiyorsanız, bu kurs size birlkaç �ekilde yardım edecektir: 
yeteneklerinizi bilgisayarda sınayarak veya bazı ses örnekleri dinleyerek. 
- “StreamBOX” veya “dyne:bolic” gibi “Streaming CD” örneklerini kullanarak, bu 
ortamda çalı�maya birkaç dakika içinde yetkin olacaksınız. Bu çalı�mada StreamBOX-
CD örnek olarak kullanılacaktır. 
 
E-ö�renim parçasına a�a�ıdaki adreslerden ula�ılabilir. 
http://intermedia-online.org/elearning 
http://streambox.org/elearning 
Bu kitapçı�ın içindeki CD (sınırlı sayıda). 
 

Module III: Journalism against racism / international networking and internet applications 
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C. Modülün tanımı  
 

Proje ile 4 günlük çalı�ma   
Bu bölümde ek materyallere dikkat çekmek için italik karekterleri kullandık. 
 
Hazırlık 
Katılımcılar bu çalı�madan önce e-ö�renme modülünce çalı�mı� olmalıdırlar. Bu sayede, e�itmenlerin yardımıyla çalı�ma süresince canlı ba�lantı kurulması 
mümkün olacaktır. 
 
 
zaman 
 

�çerik Ö�renim hedefleri Metodlar Materya/medya Katılımcıların 
aktiviteleri / ürünler 
ve sonuçlar 

1. 
gün 

     

09.00 – 09.15 
yakla�ık. 15 dk. 
 

Aktivite: Isınma “man�et” Medya görüntü ve kolllektif 
sembollerle “biz” ve “di�erleri” 
imajını yaratmaktadır. 

Gazetelerden man�etler, radyo ve 
televizyondan haber parçaları 
da�ıtılacaktır. Her katılımcı 
üzerinde bir man�et yazılı bir kart 
alacaktır. Verielecek bo� bir karta 
ise katılımcı aklında kalmı� olan 
bir man�eti yazacaktır. 

 tartı�ma 

09.15 – 09.45 
yakla�ık 45 dk. 
 

1 –Irkçılık ve medya 
güç ili�kileri üzerine tartı�ma ( ulusal ve 
Avrupa seviyesinde) 
 

Göçmenlerin ve di�er grupların 
medya tarafından yaratılan imajı 
hakkında bilgi sa�lamak  
 
Medya içeri�i ve ırkçı dü�ünce ve 
davranı� arasındaki ili�ki hakkında 
bilgi sa�lamak.  
 

Sosyal bilimler, politika ve 
gazetecilik pratiklerinde geçerli 
fikirlerin anlatıldı�ı kısa bir sunum 
yapılacaktır. �çerik özeti teksir 
olarak a�ıtılacaktır.  

Projektör ile kartlar 
veya sunum 
 
Projektörlü ve CD-çalar  

Tartı�ma: Yerel medya ve 
editörleri ne dereceye kadar 
tartı�maları yansıtıyorlar? 
Buradaki özel ko�ullar 
nelerdir? 

 ara     
10.00 – 12.00 
yakla�ık. 120 dk. 
 

Aktivite: söylem analizi  
Göç konularını i�leyen medya içerik örnekleri 
medyanın gerçe�i nasıl i�ledi�i ve nasıl ırkçı 
görüntüleri ve davranı�ları etkileyebileceginin 
gösterilmesi  

Medyada ırkçı söylemi analiz 
edebilmek, anlamak ve 
de�erlendirmek için altyapıyı 
olu�turmak.  
 
Göçmenlerin ( ve di�er grupların) 
medyada nasıl temsil edildikleri 
hakkında bilgi sa�lamak.  
 

Katılımcılar konu hakkında 
de�i�ik kaynaklardan toplanan 
raporları analiz edecek ve küçük 
gruplar halinde verilen anketlerle 
de�erlendireceklerdir.  
Bkz metod kart „söylem analizi” 
 

Radyo ve televizyon 
parçaları kullanıldıysa 
kartlar, beyaz tahta 
kalemleri, tükenmez 
kalemler. Radyo ve 
CD/kaset çalar, TV ve 
projektör. 

Katılımcılar yazılı, görsel ve 
i�itsel haber parçalarını 
anliz edip de�erlendirecek 
ve tartı�acaklardır.  
 

 ara     
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12.15 – 12.25 
yakla�ık. 10 dk. 
 

Aktivite: Benim ırkçılık tanımım 
 

Ki�inin kendi ırkçılık tanımını 
bulması 

Beyin fırtınası Kartlar Beyin fırtınası 

12.25 – 12.45 
yakla�ık. 20 dk. 
 

2 – ırkçılı�ın boyutları  
Yapısal/kurumsal ırkçılık, elit ırkçılık, günlük 
ırkçılık, a�ırı sa� ırkçılı�ı, fa�izm, Yahudi 
kar�ıtlı�ı, güç ili�kilerinin çok boyutlulu�unu 
anlamak. 
 
 

Irkçılı�ın tanımı ve boyutları 
hakkında bilgi sunmak 
- Irkçı medya söyleminin 
olu�umunda elit ırkçılık  
ve etkileri hakkında bilgiendirme 
- Irkçılı�ı ve ırkçı medya söylemini 
anlamaya çalı�ma 

Bu kısa sunumda sosyal bilimler 
ve politikanın ana tahminleri 
anlatılacak. �çeri�in özeti teksir 
olarak verilecek. 

Kartlar ve sunum 
(tepegöz ) 
 
 

Tartı�ma: Avrupalılar ve iyi 
e�itimli ki�iler – 
konu�tu�umuz aynı 
elitlerden midirler? Evetse, 
bizim için ne ifade ediyor? 

 Ö�le yeme�i      
14.00 –14.15 
yakla�ık 15 dk. 
 

çalı�ma: „Beyaz Avrupa“ 
ili�kilendirme oyunu 

Yaygın kullanılan ayrımcı ifadelere 
dikkat çekmek 

Bkz: “Beyaz Avrupa” metod kartı  
 

  

14.15 –15.00 
yakla�ık 45 dk. 
 

3 – Irkçı olmayan gazetecilik / dil ve 
ırkçılık 
 
Kim kimin hakkında nasıl konu�uyor? 

�rkçılık ve ayrımcılı�a kar�ı 
iyi gazetecilik örnekleri  
Irkçı olmayan gazetecilik için davranı� 
kuralları 

- Irkçı olmayan medya prati�i için 
sözel yetenek kazanımını sa�lamak 
(yazılı, yazılı sunum, radyo 
yayınları, programlar)  
- günlük hayatta kulanılan ırkçı ve 
ayrımcı kelimelere dikkat çekmek.  
-Irkçılık kar�ıtı gazetecilik 
örneklerini göz önüne çıkarmak. 
 

ECRI, EUMC ve bilimsel 
analizlerinden iyi uygulama 
örneklerinin sunumu.  
 
Kısa ders: ırkçı olmayan 
gazetecilik kriterleri için sunum. 
�çeri�in özeti teksir olarak 
da�ıtılacak.        . 

Kartlar ve projektör Not al: Hangi davranı� 
kuralı benim için en 
önemlidir? 
Sunum ve tartı�ma 

 ara     
15.15 – 17.45 
yakla�ık 150 dk. 
 

Aktivite: “parçaların analizi” 
Makalelerin, raporların ve ticari 
olmayan yerel medya 
sektöründen haber parçalarını 
hazırlanmı� anketle analiz 
etme. 
 
 

- ele�tiri ve kendi kendini ele�tirme 
kabiliyetlerini geli�tirmek 
- ki�inin kendi “davranı� kurallarını” 
geli�tirmek. 
 

Bkz: “konuların analizi”metod 
kartı 

Kartlar, makaleler, 
örnekleri dinlemek, 
kaset çalar, hazırlanmı� 
anketler 

Grup çalı�ması: anket ile 
birlikte çalı�mayla ilgili 
parçaların analizi. Ön 
oturumda sunum. Irkçı 
olmayan gazetecilik için 
ki�isel “davranı� 
kuralları”nın geli�tirilmesi.  

17.45 –18.00 
yakla�ık 15 dk. 

De�erlendirme � � �� � �� 	�
 � ��� ��	�  �� � ��	� � ����� � ��� ��� 	
� � ��� ��� �� ���	� �� � 	� �� � � �� ��	� � 	� � ��� � � �� ��� 	
� � ���� � �	� � � � �� � � 	�� ���� � � �		
 

Sözlü ve yazılı geri bildirim                kartlar Ö�renim süreci ve 
aktiviteleri hakkında 
tartı�ma, e�itmenlere ve 
di�er katılımcılara geri 
bildirim 

 Ak�am yeme�i arası     
20.00 – 21.30 
 
 
 

Çalı�manın konusu 
lecture of expert, film or debate 
e.g., pilot çalı�ma: Avrupa göç politikası  
 
 

- çalı�ma konusuyla ilgili uzman 
bilgi sa�lamak 

Ders / tartı�ma / e�lence            
 

Tepegöz, projektör, 
ekran 
 

Dersin kaydı – ilerki 
ara�tırma a�amalarında 
kullanılacak. 
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Zaman �çerik Ö�renim hedefleri Metodları Materyal / medya Katılımcıların 

aktiviteleri / ürünler 
ve sonuçlar 

2. 
gün 

     

09.00 – 09.15 
 

4 – (Internet) ara�tıması için 
araçlar  
 

 
 

Sunum Projektör  

09.15 – 09.45 Ara�tırma için web sitelerinin ara�tırılması �lgili web sitelerinin bulunması, 
katılımcıların önceki bilgileri 
nelerdir? 

Yaparken ö�renme, katılımcılara 
geri bildirim, katılımcılar arası bilgi 
de�i� toku�u 

 Kültürlerarası ileti�im, 
ırkçılık üzerine bilgiler 
hakkında web sitelerinin 
ara�tırılması 

9.45 – 11.15  Google’a giri� Google’ın içeri�i hakkında a�inalık 
kazanma (resimler, video, haber, 
haber grupları, katalog. Froogle, 
vb.) 

Sunum  egzersiz 

11.15 – 12.45 Kataloglar, kütüphaneler, di�er arama 
motorları, toplumsal arka plan 

Google ile di�er kaynakların 
kar�ıla�tırılması. Arama motorları 
piyasasını ve politikalarını 
ö�renmek. 

Sunum  egzersiz 

 Ö�len yeme�i      
14.00 – 14.15 5- Yayın için araçlar Konuyla ilintiyi anlamak Sunum   
14.15 – 14.45 E-günlükler �lgili e-günlüklerin bulunması ve 

arama motorları ile e-günlüklerin 
nasıl kullanılaca�ının ö�renilmesi 

Yaparken ö�renmek, katılımcılara 
geri bildirim, katılımcılar arasında 
bilgi de�i� toku�u 

 E-günlükte geçen 
kültürlerarası ileti�im ve 
ırkçılık gbi konularda arama 
yapmak 

14.45 – 16.30 Çevrimiçi e-günlük hizmetleri 
�çeri�in basımı ve RSS katılımı 

E-günlükleri yayınlama olanaklarını 
ö�renme. 
E-günlüklerde bilginin nasıl 
yayımlanaca�ı hakkında deneyim 
kazanmak. 
�çerik e�lenimi ve a� kurulumu 
seçeneklerini göstermek 

Sunum, yaparken ö�renme, 
bloglines.com ve 
feedburner.com’da hesap açma 

 Her katılımcının kendi e-
günlü�ünü kurması 

 ara     
16.45 – 17.45 Podcasting, podcast yayınlarına abonelik 

konusuna giri� 
Podcast’in tarihi, aboneliemi 
hakkında bilgilenme 

Sunum 
Podcatching yazılımının kurulumu 

 egzersiz 

17.45 – 18.00 De�erlendirme Günün ö�renim içeri�i, süreci, 
katılımcıların aktiviteleri ve grup 
atmosferi hakkında dü�ünmek  

Sözlü ve yazılı geri bildirim için 
kısa bir ara 

kartlar  

 Ak�am yeme�i     
20.00 – 21.00 Proje planlama Ara�tırma konularını tartı�ma, 

yapım formatını tartı�ma – röportaj, 
içerik, Internet makaleleri 

Küçük gruplar halinde çalı�mak, 
beyin fırtınası 

 Ara�tırma için  
Fikir geli�tirimi ve küçük 
gruplar için prtaik projeler 
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�ki çalı�ma arasında ödev projeler: 
Bir sesli ürünün veya Internet’ten bir yazının ara�tırılması ve gerçekle�tirilmesi. 
 
 
Zaman �çerik Ö�renim hedefleri Metodlar Materyal/medya Katılımcılıların 

aktiviteleri / ürünler 
ve sonuçlar 

3. 
gün 

     

09.00 – 09.30 6 – �leri seviyede gazetecilik 
ara�tırması  
Bilgiyi de�erlendirmenin önemi 

Bilginin güneilir ve yanlı 
olmamasının önemini anlamak 

Sunum ve tartı�ma  Tartı�ma 

09.30 – 10.30 
 

Çe�itli bilgi kaynakları ve ara�tırma 
teknikleri üzerine tartı�ma; kısa bir örnek 

Çevrimiçi ve çevrimdı�ı kaynaklara 
ve onların güvenilirlikleri üzerine 
a�inalık kazanmak (özellikle halka 
açık olanlara), güvenilir bilgiye bu 
kaynakları kullanarak ula�mak, 
yanlı ve yanlı� bilgiyi ayırt etmeyi 
ö�renmek 

�nternette ara�tırma ve bilgi 
toplanması 

Internet kaynakları Do�rudan ara�tırma ve 
bilginin toplanması, 
de�erlendirme ve analiz 

 ara     
10.45 – 11.30 Bir haber parçasının hazırlanması Pratikte, toplanan bilgiler ve 

de�erlendirilmeler ı�ı�ında, bir 
haber parçasını üretmeyi 
ö�renmek 

Grup çalı�ması (2-3 ki�i) Önceki bölümdeki 
bilgilerin toplanması 

Bir haber parçası üzerinde 
küçük gruplar halinde 
tartı�ma 
  
 

11.30 – 12.45 Tartı�ma ve haber parçalarının 
de�erlendirilmesi 

�nternetten ara�tırma yapmanın 
yan etkilerinden haberdar olma 
(yanlı�, eski, güneilir olmayan, 
yanlı bilgi) 

Önceki bölümdeki üretilen haber 
parçalarının analizi, sorunların 
tartı�ılması 

Önceki bölümdeki 
haber parçaları 

Analiz ve tartı�ması 

 Ö�len yeme�i     
14.00 – 15.30 
 
 

De�erlendirme 
 
 

Sunum ve gözden geçirme / pratik 
projeleri hakkında beyin fırtınası. 
1. günden 3. güne kadar ki 
ö�renim içeri�inin iyile�tirilmesi 
için fikirlerin geli�tirilmesi. 
 

Ön oturum / projelerin �u anki 
durumu hakkında sunum / 
geli�tirilebilecek noktalar hakkında 
de�erlendirme 

Ses çalarlar, beamer Projelerin sunumu, küçük 
gruplarla de�erlendirme, 
iyile�tirilebilecek noktalar 
hakkında teklifler. 

 ara     
15.45 – 17.30 
 
 

Ön izleme / projelerin geli�tirilmesi ve 
sonlandırılması 

Pratik projelerin gazetecilik 
içeri�inin iyile�tirilmesi 
 
 
 

E�itmenler gruplara e�lik edecek ve 
çalı�malarına destek verecektir. 

Ses ekipmanları, 
dizüstü bilgisayar, 
bilgisayar çalı�ma 
grupları 

Yazılar üzerine çalı�ma 

17.30 –18.00 De�erlendirme Günün ö�renim içeri�i, süreci, Sözlü ve yazılı geri bildirim için kısa kartlar  
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 katılımcıların aktiviteleri ve grup 
atmosferi hakkında dü�ünmek  
 

bir oturum 
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Zaman 
 

�çerik Ö�renim hedefleri Metodlar Materyal/medya Katılımcılıların 
aktiviteleri / ürünler 
ve sonuçlar 

4. gün      

09.00 – 10.30 
 
 
 

7 – Sesli canlı aktarım için 
editoryal hazırlık 
program akı�ının planlanması, sunum 
yazılarının hazırlanması, müzi�in seçimi, 
canlı aktarım süresince rollerin ve görevlerin 
da�ılımı 

 
 
 
 
 

Çalı�ma grupları   

10.30 – 11.30 
 
 
 

Teknik hazırlık 
Ekipmanın hazırlı�ı, bilgisayarların, yazılımın 
ve �nternet ba�lantısının test edilmesi 

Kendi kendine yeten bir hazırlık ve 
teknik ekipmanların kullanımı 
(audio, internet) 

 Ses ekipmanları (mixer, 
mikrofon, dizüstü 
bilgisayar, internet 
ba�lantısı) 

E-ö�renme parçasının 
ö�renim içeri�inin pratik 
kullanımı 

 tenefüs     
11.45– 12.45 Yayının gerçekle�tirilmesi  

(Stüdyondan yayın) 
alternatif: canlı yayının radyo 
stüdyosundan gerçekle�tirilmesi 

E-ö�renme modülünün içeri�inin 
zenginle�tirilmesi, e�itmenler 
ee�li�inde pratik uygulamaları 
 
 

   

 Ö�len yeme�i     
14.00 – 15.30 
 
 
 

Projelerin dijitalizasyonu ve �nternet 
ortamında basımı 
Projelerin �nternet ortamından yayımlanması, 
e-günlüklerin ve sesli günlüklerin yaratılması, 
ek içerik yaratımı, kamusal web portallarında 
projelerin yayımlanması 

 
 
 
 
 

  2. günde ö�renilenlerin 
kullanılması 

15.30 – 17.00 De�erlendirme 
Gözden geçirme 
 

 
 
 

Ön oturum / proje de�erlendirme 
ekibi tarafından metod hakkında 
de�erlendirme. 

anket  

17.30  Son     
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D. Kurumsal gereklilikler 
Inter.Media modül III için geli�mi� bir teknik alan gerekmektedir. En az iki seminer 
odasına ihtiyaç vardır. Odalarda bir tanesi 15 katılımcıyı alabilecek büyüklükte olmalı 
ve tepegöz, yazı tahtası olmalıdır. Di�er oda da ise en fazla �nternet ba�lantılı, ses 
kartına ve yazılımına sahip 8 bilgisayar olmalıdır. Ba�ka bir stüdyo oldukça faydalı 
olacaktır. Ba�ka di�er odalar e�itmenlere ve katılımcıların çalı�ma ko�ullarını 
iyile�tirecektir.  
 

E. Ö�renim materyalleri 
CD-ROM ve web sitesinde 
 

tip Konu Dosya ismi Dil(ler) 
Sunum / teksir Medya ve güç ili�killeri intermedia-moduleIII-media and 

power relations.pdf 
EN / DE 

Sunum / teksir Medya ve ırkçılık – Avrupa’daki 
trendler 

intermedia-moduleIII-media and 
racism - common trends in 
Europe.pdf 

EN / DE 

Sunum / teksir Medya ve Irkçılık: Almanya intermedia-moduleIII-media and 
racism Germany the 90ies.pdf  
intermedia-moduleIII-media and 
racism Germany-since 2000.pdf 

EN / DE 

Metod Kardı / aktivite Medya ve ırkçılık – Söylem analizi intermedia-module-III-media and 
racism-discourse analysis.pdf 

EN / DE 

Sunum / teksir Irkçılı�ın boyutları intermedia-moduleIII-dimensions of 
racism.pdf 

EN / DE 

Sunum / teksir Irkçı olmayan gazetecilik intermedia-module-III-nonracist 
journalism.pdf 

EN / DE 

Method Card / activity Irkçı olmayan gazetecilik: Weißeuropa intermedia-module-III-nonracist 
journalism-weißeuropa.pdf 

EN / DE 

Metod kardı / anket Irkçı olmayan gazetecilik – konuların 
analizi 

intermedia-module-III-nonracist 
journalism-analysis of items.pdf 

EN / DE 

Teksir Internet kursunun ders planı Fahrplan Internetkurs.pdf DE 
Sunum Internette ara�tırma Internetrecherche.pdf DE 
Sunum Internet dosyalarının kalitesini 

anlamak 
qualität von internetdokumenten 
erkennen.pdf 

DE 

Sunum Haber bulma nachrichtensuche.pdf DE 
Sunum E-günlük, wikis, sosyal yazılım citizen_journalism_web20.pdf DE 
Sunum Sosyal ayraçlara, e-günlüklere ev 

wiki’ye giri� 
weblogs.pdf EN 

    
E-ö�renme aracı Sesli canlı yayın  www.intermedia-

online.org/elearning 
 

 
 

F. E�itmenlerin e�itimi 
E�itmenler takımı en az iki ki�iden olu�acaktır. Bir tanesi medya, ırkçılık veya di�er (ya 
da ikisi) gazetecilik ara�tırmaları ve çe�itleri üzerine uzman olacaktır. Birlikte 
katılımcılara projelerinde yardımcı olacaklardır. Hedef kitle ve siyasal dernekleri temsil 
eden ek e�itmenler aktivitenin planlanması ve gerçekle�tirilmesi için katkıda 
bulunmaları faydalı olacaktır. Bu ki�i siyasal (STK), politik, gazetecilik ve pedagojik 
konularında yetkin bilgisiyle katkıda bulunmabilir. Di�er e�itmen ise teknik 
ekipmanların düzgün çalı�ması için teknik destek vermelidir. 
 
 

G. Hedef grup 
Katılımcılar gazetecilik ürünleri ve ses uygulamalarındaki dijital düzeltme konularında 
bilgili olmalıdırlar. Yeni gazeteciler için bu modül uygun de�ildir. Bu modül siyaset, 
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toplum, günlük hayat ve kültür konularında ile ilgili ve ırkçılık ve ayrımcılı�a kar�ı 
gazetecilik konularına ilgi duyan gazetecilere yöneliktir. Grup ya�, cinsiyet ve kültürel 
altyapı konularında heterojen olmalıdır. Bu kültürlerarası deneyimleri sürekli kılmak 
için gereklidir. 
 
 
 

Module III: Journalism against racism / international networking and internet applications 
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Collection of criteria for good intercultural 
training praxis at the initial meeting 

Inter.Media projesi kursu ve tarihi 
 
Inter.Media insiyatifi Bildungszentrum Bürgermedien, Almanya tarafından ba�latılmı�tır. Projede 
8 tane partner kurulu� vardır: Verband Freier Radios Österreich, Civil Radio Budapest, 
Transitions Online Prague, Gemeinschaftswerk der ev. Publizistik Frankfurt (Evaluation), 
Echanges et Productions Radiophoniques Paris (which left the project April 2005), The 
MediaCooP / NEARfm Dublin, Turkish Trade Union Coordination Commission Ankara and 
Radioschule Klipp und Klang Zürich. (� The Inter.Media Partnership, sayfa 115)  
Proje uygulaması (� CD-ROM, web sitesi) AB tarafından tüm uygulamaların %10’u olarak 
kabul edilmi�tir. AB proje bütçesini 
 336.000 olarak Kabul etmi�tir. AB hibesi proje giderlerinin 
56%’sına tekabül etmekte, geriye kalan %44’ü partner kurulu�lar tarafından payla�ılmaktadır.   
 
Uluslararası bir ortaklık ve bütçenin yanısıra AB’den alınan hibe detaylı bir i� planını da yanında 
getirmektedir. Bu plana gore, proje 5 bölüme bölünmektedir:  
 

Bölüm Tarih Anahtar aktiviteler 

1. bölüm Ekim 2004 – Ocak 2005 Giri�  
”En iyi uygulama” ara�tırması 

2. bölüm �ubat 2005 – A�ustos 
2005 

Uluslararası çalı�ma gruplarında 
Inter.Media modüllerinin geli�tirilmesi 

3. bölüm Eylül 2005 – Aralık 2005 Pilot e�itim kursları ve de�erlendirmesi 

4. bölüm Ocak 2006 – Haziran 
2006 

El kitabının geli�tirilmesi ve 
sonlandırılması, CD-ROM ve web içeri�i 

5. bölüm Temmuz 2006 – Eylül 
2006 

Proje sonuçlarının de�erlendirilmesi 
Son konferans 

 
 
 

1. bölüm 
 �lk konferans Frankfurt/Main’da yer alacaktır. 
Partner kurulu�ların üyeleri birbirlerini tanıma, 
tecrübeleri payla�ma ve i�birli�i ba�latma imkanı 
buldular. Bu konferans proje içeri�inde çalı�ma 
imkanı da sunacaktır. Bu i�birli�i iyi çok kültürlü 
e�itim pratikleri için de bir imkan sundu.  Çalı�malar 
ırkçı olmayan e�itim, ço�ulcu yakla�ım, çok kültürlü 
toplumlarda çok dilli pratik konuları üzerineydi. 1. 
bölümün ana teması iyi kültürlerarası e�itim pratikleri 
üzerine ara�tırmalar üzerine yapıldı. Alman, 
Avusturyalı ve Irlandalı partner kurulu�lar bu 
örneklerin toplanması sa�ladılar ve bu örnekler proje 
koordinatörü tarafından incelendi Bu çalı�manın 
sonuçları (�CD-ROM) Inter.Media modüllerinin 
sonraki bölümlerinin geli�tirilmesinde kullanıldı.  
 
 
 
 

2. bölüm 
Projenin bu merkezi bölümünde farklı partner kurulu�lardan üyelerin olu�turdu�u uluslarası 
çalı�ma grupları Inter.Media’nın e�itim modüllerini olu�turdular. Ana hedeflerden biri tüm 
gruplarda uluslararası bir nitelik kazandırarak de�i�ik deneyimlerin görü�lerin mödüllerin 
fikirlerine etki etmesini sa�lamaktı. Amaca Alman katılımcıların çoklu�u, Bildungszentrum 

History and course of the project Inter.Media 
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Katja Friedrich, Pinar Alkan and Fiona 
Steinert at partnership meeting in Prague 
November 2005 

 

Meeting of partnership in Istanbul May 
2006 

Bürgermedien’in projeye ev sahipli�i yapmasından ve uygulamasından, aynı zamanda 
Avusturyalı ve �sviçreli katılımcıların sayıca fazla olması yüzünden ancak kısmen ula�ılabildi.   
Di�er bir sebep ise Fransız partnerin projeden erken ayrılması sonucu farklı ve derin Fransız 
deneyimlerinden gerekti�ince yararlanılmaması oldu. Modüllerin içeri�i çok yo�undu ve oldukça 
zaman aldı. Çalı�manın ana bölümü dolaylı olarak, e-posta ve FTP üzerinden dosya de�i�-
toku�u yoluyla yapıldı. Do�rudan ileti�im ve i�birli�i Budape�te’de Mart 2005’de ve Dublin’de 
Haziran 2005’de gerçekle�tirilen 2 ortaklık toplantısında sa�landı.  
 
 
3. bölüm 
3. bölümün ana aktiviteleri modüldeki kavramları test etmek için yapılan pilot seminerler 
dizisidir. 1. modüldeki pilot seminer Eylül ayından (2005) Kunbabony’de (Macaristan) 
gerçekle�tirildi. 2.  modül ise Ekim 2005’de Dublin’de yapıldı. Maalesefi Mannheim’da yapılacak 

3. pilot seminer yetersiz katılım dolayısıyla iptal 
edildi. �kinci ba�arılı bir deneme ise Darmstadt’da 
yapıldı. Modül grupları pilot seminerlerini e�itim 
konseptleri üzerine dü�ünmek için kullandılar. Bu 
çabaya GEP’den Barbara Eschenauer destek çıktı 
ve pilot seminerlerden bir tanesine bizzat katıldı ve 
de�erlendirme araçlarının geli�imine yardımcı oldu.  
Pilot seminerlerde kazanılan tecrübe ve 
de�erlendirme sonuçları modüllerin geli�tirilmesinde 
kullanıldı. Üzerinde çalı�ılmi� sonraki Prag’daki 
ortaklık toplantısında (Kasım 2005) tartı�ıldı. 
Modüller üzerindeki çalı�ma Aralık 2005’de bitirildi. 
 
 
 
 

4. bölüm 
4. bölümün ana aktivitesi (giri� bölümü) el kitabının, 
CD-ROM’un ve web sitesinin içeri�inin 
geli�tirilmesiydi. Modül kavramlarının editoryal 
çalı�ması her modül için farklı partner kurulu�lardan 
iki ki�i tarafından yapıldı. Editörler modül yazılarını 
hazırlayan yazarlarla ortak çalı�tılar. Sonraki 
Salzburg’daki ortaklık toplantısında, el kitabının ilk 
versiyonu tartı�ıldı ve yazılar tercüme edildikten 
sonar el  kitabının editorial çalı�ması sonlandırıldı. 
Son olarak, tüm yazılar ve dosyalar CD editorial ve 
dizin grubuna aktarıldı. Mayıs 2006’da Istanbul’da 
yapılan son ortaklık toplantısında sonalandırılmı� 
ürünler sunuldu.  
 
 
5. bölüm  
Son a�ama olan 5. bölümde halkla ili�kiler ve tanıtım aktivitelerine yer verildi. Proje sonuçları 
ulusal ve uluslararası ortamda tanıtıldı. Budape�te’de yapılan Eylül 2006’daki toplantıda, partner 
kurulu�aların e�itmen kadrosu Inter.Media modüllerinin içeri�i üzerine çalı�malar düzenlediler 
ve yeni AB projeleri üzerine tartı�tılar. 

Annex 
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Inter.Media ortaklı�ı 
Partner kurulu�ların tanıtımı / Proje sonuçlarının planlanan kullanımı  
 
 

 
Bildungszentrum BürgerMedien 

Turmstraße 10, D - 67059 Ludwigshafen  
Tel +49-621 - 52 02 248, Fax: +49-621 - 52 02 243,  

EMail: bzbm@lmk-online.de,  
Internet: http://www.bildungszentrum-

buergermedien.de  
 
8 çalı�an (tam zamanlı ve yarım zamanlı), 100 

serbest e�itmen (freelance), yılda yakla�ık 2500 katılımcı. Üye ülkelerdeki medya gönüllüleri için kurulmu� kar 
amacı gütmeyen bir kurulu�tur. BZBM üyeleri Rheinland-Pfalz , Hessen, Baden-Württemberg ve Saarland bölgeleri 
medya otoriteleri ile Belçika’nın Almanca konu�an bölgesi ile Ludwigshafen �ehridir. 
 
E�itim olanakları 1 ila 3 gün arasında radio ve TV üzerine teknik ve gazetecilik konularında seminer vermek (yılda 
yakla�ık 150 tane) ve sertifika kurslarını kapsar. Kurumun ikinci yüzü ise çe�itli toplulukların içerik ihtiyacına yönelik 
e�itim ve danı�ma olanakları sa�lamasıdır. Ticari olmayan radio ve TV sektöründe çalı�an ki�ilerin vasıfları 
üzerinde durulmaktadır. Proje ve kalite yönetimi, danı�manlık ve e�itim programları ve gelecekteki çalı�malar 
kapsan konulardan sadece birkaçıdır. Ek olarak, BZBM çalı�ma materyalleri (örnek ba�lıklar, . “Der Radioschein“, 
Training handbook for non-commercial local radio, Avid- und Canopus-trainings, vb.) ve Almanya’da vatanda� 
medyası için kullanabilecekleri Internet’te bir bilgi platformu geli�tirmi�lerdir.: www.connex-magazin.de 
Organizasyonun merkezi Düsseldorf, yönetimi Ludwigshafen’dadır. Dortmund’da bir �ubesi vardır. Di�er �ubelerin 
açılması planlanmaktadır. 
 
BZBM Do�u Belçika’daki Open Channel ile i�birli�i yapmaktadır ve Open Channel Güneybatı Pfalz (Almanya) and 
TV Bitch (Fransa) tarafından yürütülen “Euroclick” adlı bölglerarası projelere e�itim dese�i vermektedir. Kadro farklı 
ulusal ve uluslararası projelerle birlikte kültürlerarası medya çalı�malarında deneyim sahibidir. Önceki 
pozisyonlarında, BZBM çalı�anları uluslararası ortaklık, proje yönetimi, proje kontrolü (ADAPT, Ziel 2, Konversion, 
Leonardo, Now) konularındaki AB projelerinde tecrübe kazanmı�lardır.  
 
 
Projedeki özel aktiviteler  
Proje yönetimi ve koordinasyonu. Yönetim grubuna katılım. Açılı�ın düzenlenmesi ve ilk partner toplantısı. 1. , 2. ve 
3. e�itim modüllerinin geli�imine katkı. Pilot seminerin planlanması ve ev sahipli�i yapılması. El kitabının 
düzeltilmesi ise çalı�ma toplantısı. El kitabının, CD-ROM’un ve web sitesinin üretimi içim koordinasyonu ve katkı 
yapılması.   
 
Proje kadrosu :  
Katja Friedrich: CEO, BZBM, proje müdürü  
Andreas Linder:  proje koordinatörü, modül geli�tiricisi, e�itmen  
Evelyne Becker: sekreter, finansal yönetim  
Stefanie Brosch: ofis, kontrol  
Angela Isphording: modül geli�tiricisi, e�itmen  
Antje Schwarzmeier: modül geli�tiricisi, e�itmen  
Beate Flechtker: modül geli�tiricisi, e�itmen  
 
Projeye katkıda bulunan di�er ki�iler / kurulu�lar )danı�ma komitesi) 
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg / Landesanstalt für privaten Rundfunk Hessen / Universität 
zu Köln, Forschungsstelle für interkulturelle Studien / DGB-Bildungswerk Thüringen, editor of „Baustein zur 
nichtrassistischen Bildungsarbeit“ / Bundesverband Freier Radios (BFR) / Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis München / Netzwerk Interkulturelles Lernen, c/o Deutscher Volkshochschulverband 
 
Proje sonuçlarının kullanılması planı 
BZBM Inter.Media e�itimini Almanya’daki ticari olmayan medya kurulu�larının editörleri ve kadrosuna aynı 
zamanda üniversite ö�rencilerine verilecektir. Uluslarası i�birli�ini ve e�itimi geli�tirmek için gelecek uluslarası 
projeler planlanmaktadır.   
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Verband Freier Radios 
Österreich 

Klosterneuburger Str. 1, A-1200 Wien 
Tel: +43-1 319 -  09 99 - 0 

Fax: +43-1 319 -  09 99 - 14 
Email: office@freie-radios.at  

  
Avusturya Topluluk Radyoları Federasyonu 12 üye radyonun ve 3 yayın dı�ı üyenin olu�turdu�u yakla�ık 30 

çalı�andan (tam zamanlı ve yarım zamanlı) ve 2500 radyo gönüllüsünün olu�turdu�u kurulu�tur. 
 

VFRO Avusturya’daki ba�ımsız radio istasyonları arasında medya politikaları lobicili�i ve tanıtım aktiviteleri 
yapmaktadır. 1993’de Avursturya medyasında topluluk radyolarının hukukile�mesini sa�lamak için bir lobi kurulu�u 

olarak kurulmu�tur. 1997’de radyo yayıncılı�ında yayın tekelinin kalkmasından itibaren VFRÖ’nün faaliyette 
bulundu�u alanlar �unlardır. 

-Avusturya’da topluluk radyolara hukuki tanınırlık kazandırmak 
- topluluk radyoları için kamu fonları sa�lamak 

-medya kanun tasarıları üzerine bildiriler yayınlamak 
-telif topluluklarındaki müzakerelerde üyeleri temsil etmek. 

-üyeleri ve yeni topluluk radyoları insiyatifleri arasındaki i�birli�ini desteklemek. 
-yıllık medya konferansını düzenlemek 

-ulusal, Avrupa ve uluslararası alanda topluluk radyolarıiçin yapısal çözümler sa�lamak  
(Cultural Broadcasting Archive – http://cba.fro.at/) 

(LiteRadio, babelingo, Second Generation Music vb..) 
 
2002 yılında “babelingo” isimli çalı�ma grubu VFRÖ’nin insiyatifi ve Almanya ve �sviçre’deki radio eylemcilerinin 
i�birli�i ile kuruldu.  (http://babelingo.net) Amaçları topluluk radyolarında çok dilli programlar yapılmasını 
yaygınla�tırmak, azınlıklar ile ço�unluk ve göçmen grupları arasında ileti�imi arttırmak ve bunu Avusturya’nın 
ba�ımsız radyolarının bir parçası yapmaktır. 

VFRÖ’nün Inter. Media içindeki çalı�malarını ve Sonbahar 2003’de Zürih’te gerçekle�tirilen “babelingo”radio 
festivalindeki aktivitelerini http://www.lora.ch/babelingo/ adresinde görebilirsiniz.  

 
Projedeki özel roller ve görevler 

2. ve 3. e�itim modülünü geli�tirmeye yardım 
3. partner toplantısının organizasyonu (Mart 2006, Salzburg) 

CD-ROM’un ve el kitabının olu�umuna yardım. 
 

Projeye katkıda bulunan kadro ve ünvaları:  
Helmut Peissl (communication and networking) 
Fiona Steinert (Austrian project co-ordination) 

Gerti Spielbüchler (financial administration) 
Frank Hagen (development Module II) 

Sandra Hochholzer (development Module II) 
David Röthler (development Module III B) 

 
Avrusturya Inter.Media danı�ma komitesi üyeleri: 

Brigitta Busch, Centre for Intercultural Studies, Universität Klagenfurt – http://cis.uni-klu.ac.at/ 
Cornelia Kogoj, Initiative Minderheiten, Wien, Innsbruck – http://www.initiative.minderheiten.at 

Johanna Dorer, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Universität Wien 
Brigitte Brand/Tamara Kapus, ISOP, Graz – www.isop.at 

 
Proje sonuçlarının planlanan kullanım alanları  

VFRÖ kendi üye istasyonlarında Inter. Media e�itim materyallarini uyguluayacaktır. 
El kitabı üyelere da�ıtılacak ve kültürlerarası ve ırkçılı�a kar�ı çalı�malarda bulunan di�er kurulu�lara 

da�ıtılacaklardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transitions Online 
Chlumova 22, CZ -130 00 Prague 3,  
Tel: + 42-0-222-780-805, F 
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fax. +42-0-222-780-804,  
Email: transitions@tol.org  
Internet: http://www.tol.org  
 
 
 
Transitions Online (TOL) 1999 yılında kurulmu� kar amacı gütmeyen bir Çek kurulu�udur.  Kurulu�un geliri ABD-
men�eili özel krurulu�lardan, Avrupa devletlerinden ve kendi aktivitelerinden gelmektedir. TOL’un iki ana kolu 
vardır. Bunlar Internet’teki haber gazetesi ve e�itim enstitüsüdür. TOL yeni yetenekler aramakta ve bu yeteneklere 
yo�un e�itim vermektedir. Her gün TOL’un tecrübeli editörleri muhabirlerin yaptıkları haberlerin içerik, kaynak, yapı 
ve dil konuları üzerine destek vermektedir.  
 
 
Internet haber gazetesi: 1994 yılındaki kurulu�undan itibaren TOL yayını Do�u ve Orta Avrupa, Balkanlar ve Eski 
Sovyetler Birli�indeki 28 ülke için bayraktarlık etmi�tir. TOL’un bu 28 ülkede katılımcıları ve muhabirleri vadır. Bir 
kamu kurulu�u olarak TOL’un birçok misyonu vardır ve eski Komünist ülkelerle ilgili daha iyi yayın yaybilmek için 
yerel seslerin ve muhabirlerin kullanılması için ön ayak olmu�tur.  
 
 
Haberleri kar�ıla�tırmalı ve bölgeler arası analiz üzerinden yapmaktadır.  Burada amaça daha önceden demokraiye 
ve �azar ekonomisine geçmi� olan ülkelerin tecrübelerini halen daha bu a�amayı sürdüren ülkeden ya�ayan 
ki�ilere aktarmaktır. TOL’ün yerel muhabirleri ve analistleri yerel medya tarafından gözardı edilen uluslararası 
foruma ula�ma �ansına sahiplerdir. TOL aynı zaman azınlıklar, cinsiyetler arası ili�kiler, STK’lar ve çevre gibi tüm 
medya tarafından az haber yapılan konuları i�lemektedir. Bu haberlerle birlikte siyasiler, medya liderleri, komünizm 
sonrası dönü�üm konularıyla içli dı�lı olan ki�iler ve sendikal okuyucu gibi küresel liderlere ula�maktadır. TOL 
içeri�i CNN, Time, The Guardian e di�er haberleri tarafından kullanılmı�tır. TOL NetMedia tarafından verilen 2001 
yılı Avrupa Internet Gazetecili�i ödülüne layık görülmü�tür.  
 
 
 
 
 
 
 
E�itim enstitüsü: Eski komünist Avrupa ve Orta Asya’lı gazetecileri e�itmek TOL’ün ana misyonudur. Genç 
muhabirlere online ve pratik e�itime ba�tan beri önem veren TOL Prag ve Saraybosna’da AB entegrasyonu, sava� 
suçları, çe�itlilik, uzla�ı ve yolsuzluk gibi konulardan seminerler vermi�lerdir. Enstitü uzun dönem Internet 
habercili�i ve web yayımı üzerine staj imkanları sunmaktadır. 2006 ilk kez BBC World Trust’un dest�iyle ve açık 
ö�retim metoduyla uzaktan e�itime ba�lamı�tır. Katılımcılardan sürekli geri bildirim yoluylala, TOL pratik e�itim 
vermekte ve gazetecilere ö�rendiklerini uygulama imkanı vermektedir. Bu model TOL’un iki noktayı ba�armasını 
sa�lamaktadır. 28 ülkeden az i�lenmi� haberleri TOL okuyucularına getirmek ve bu ülkelerde gazetecilik 
standardını yukarı çekmektir. �u ana kadar TOL bu bölgeden yüzlerce gazetecinin yazım ve haber yeteneklerini 
geli�tirmesine yardımcı olmu�tur.   
 
 
Projedeki özel aktiviteler  
3. modülün geli�imine yardım ve el bitabında editorya yardım. Kasım 2005 tarihinde Prag’da yapılan partner 
toplantısının organizasyonu.  
 
 
Kadro:  
Jeremy Druker (director, editor-in-chief)  
Robert Hollback  
Toby Vogel (editor, module development) 
 
Proje sonuçlarının planlanan kullanım  alanları 
TOL bazı modüllerin, belki de�i�tirilmi� hallerini e�itim programlarında ve gerekti�inde, özellikle kültürlerarası 
ili�kiler konusunda kullancaktır.  
 
 

Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik  
Emil-von-Behring-Straße 3, D-60439 Frankfurt,  
Tel. +49-69 - 5 80 98 165, 
Fax: +49-69 - 5 80 98 271,  
Email: beschenauer@gep.de,  
Internet: http://www.gep.de 
 
„Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik gGmbH“ (GEP) kar amacı 
gütmeyen ve Almanya’daki Protestan Kilisesinin bir parçası olan medya kurulu�udur. 
GEP’in 150 çalı�anı vardı. „Evangelischer Pressedienst“ (epd), the Medya Akademisi 
and the School of Journalism adlı tanınmı� kurulu�ların sahibidir. Akademi tüm 

medya için alt ve ileri seviyede gazetecilik e�itimi vermektedir.  Bu seminerler ba�iımsız ve ele�tirisel gazetecilik 
konusuyla ilgilenen ve ki�isel becerilerini geli�tirek isteyen herkese açıktır. Di�er bir GEP departmanı ise yazılı ve 
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online olarak ürün ve hizmet vermektedir. “Medya ve kültür” bölümü etik ve pedagojik açıdan radio, TV, film, kitap, 
halkla ili�kiler konularındaki medya içeri�i konularıyla ilgilenmektedir. Hedefi toplum içerisinde medya üzerine 
diyalo�u arttırmak ve medya ürünlerinin kalitesini ödüllerler (örne�in, Robert Geisendörfer Award in the field of 
Radio and TV, Illustration Award for children and youth books, or „film of the month“) gibi ürünlerle arttırmaktır.  
 
Dr. Barbara Eschenauer „Media and Culture“ adlı departmanda çalı�maktadır. Bir medya ve sosyal bilimcisi olarak 
Inter.Media projesinin de�erlendirmesinden sorumludur. Empirik sosyal ara�tırma, medya e�itimi üzerine ara�tırma 
projelerin gerçekle�tirilmesi konularında deneyimlidir. Medya akademisiyle uzun yıllardan beri çalı�mı� olup, 
yeti�kinlerin e�itiminde, proje ve takım danı�manlı�ı gibi yetkin deneyimlere sahiptir.   
 
Projedeki özel aktiviteler 
Proje de�erlendirilmesi, danı�ma kuruluna katılım ve el kitabının hazırlanması  
 
Proje kadrosu 
Barbara Eschenauer (media researcher, evaluator) 
 
 
 
 
 
Proje sonuçlarının kullanımı 
 
Proje ve e�itim programlarının GEP yayınlarında ve di�er özel dergilerde yayınlanması. E�itim programlarının  
e�itimle ilgilenen kilise ve seküler kurlu�larda yayınlanması.  
 
 
 

Echanges et Productions Radiophoniques  
47-49, rue Sedaine, F -75011 Paris,  
Tél. +33 -1 49 29 52 62, +33 -1 48 07 04 12,  
Email: nba@epra.net  
Internet: http://www.epra.net  
 
EPRA Nisan 2005’de projeden ayrılmı�tır.   
 
8 tam zamanlı, 2 yarım zamanlı çalı�anı, 2 yarım zamanlı teknisyen, 
FR ERPA içerisinde entegrasyon ve ayrımcılık. konuları üzerine yayın 
yapan 110 üye istasyon vardır. ERPA entegrasyon ve ırkçılı�a kar�ı 
mücadele eden sivil toplum örgüleriyle i�birli�i içindedir.  ERPA 

ba�ımsız radyolarla, üniversite radyolarıyla, Radio France International ile çalı�makra ve Fransız Gençlik ve E�itim 
BAkanlı�ı tarafından finance edilen FASILD ( Fund to Support of Integration and Fight Discrimination) tarafından 
desteklenmektedir. ERPA 1995’den beri ba�ımsız istasyonlardan ve RFI’den satın aldı�ı parçalarla günlük 3 saatlik 
program yapmakta ve uydu üzerinden ücretsiz olarak Fransa’da 120 istasyona da�ıtılmaktadır. Özel konular 
ayrımcılık kar�ıtlı�ı, göç, ırkçılık, entegrasyon, kültürdür. EPRA gazetecilik e�itim konularında yılların deneyimine 
sahiptir.  
 
 
Kadro:  
Tshiteya Mbiye (director)  
Nachida Baba-Aissa (public relations, experienced trainer) 
 
 
 
 

Civil Radio FM98 Budapest 
HU - 1011 Budapest,  
Corvin tér 8.,  
Tel. / Fax.: +(36-1)-489-0997,  
EMAil: civilradio@civilradio.hu  
Internet: http://www.civilradio.hu  
 
 
 
 
7 çalı�anı ve 10 gönüllüü vardır. Kültürel a�ırlık bir yerel 

radyodur. STK’larla i�birli�i içindedir. Civil Radio FM98 Budapest 1993 yılında Association of Community 
Developers, the Open Training Association, the Hungarian Institute of Social Workers and the Lágymányos Public 
House tarafından ba�ımsız ve kar amaxı gütmeyen bir istasyon olarak kurulmu�tur. 100’ü a�kın enstitü, kurulu� 
program konseyini desteklemektedir.  
Civil Radio Budape�te’deki sivil toplumu yayınlarıyla desteklemektedir. Sivil toplum örgütlerine ileti�im yeteneklerini 
arttırmak, medyadaki etkinli�ini yükseltmek için Civil Rad�o programları arasında e�itim kursları vermektedir.  . 
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Projedeki özel aktiviteler  
Contribution to the development of training modules I and III. Organisation of the first work meeting for preparation 
of modules. Planning and realisation of pilot seminar in module I. Presentation of the Inter.Media project in Berlin at 
the “European Media Literacy Conference IV: Media and Social Intervention” in November 2005. Editorial work on 
the handbook. Organisation of the final conference in Budapest. 
 
Kadro 
Dr. Gergely Gosztonyi (coordination, module development)  
Ferenc Péterfi (CEO, director)  
Ádám Magyar (experienced trainer, technician) 
Gábor Géczi (editor) 
 
Proje sonuçlarının planlanan kullanımı 
Macaristan’da yerel ve topluluk radyoları kurarken El kitabının araç olarak (radya klipler, film gibi) e�itim 
kurslarında kullanımı 

 
 

Dublin North-East Community 
Communications Co-operative Ltd 

Bunratty Road,  
Dublin, IE -Dublin 17,  

Tel: +353 1 867 1016, +353 01-848 6111  
Internet: http://www.nearfm.ie  

 
 
 
 
 
Dublin North East Community Communications Co-op, 
veya The Media Co-op genel olarak radyo, TV ve 

ICT’yi medya aracı olarak kullanarak yerel kalkınma projesi olarak ba�lamı�tır. Yerel kalkınma insanlara aktarılan 
bilginin yayılmasını ve yeteneklerin yayılması yoluyla topluluk bilincinin güçlendirilmesidir. Yerel topluluk medyası 
bu ba�lamda çok önemli bir araçtır. The Media Co-op kurulu�u NEARfm, NEARTV and NEARIT medya 
platformlarının hukuki sahibidir. 
 
Hedefimiz, genelde yaygın medya tarafından marjinalize edilmi� ve sorunlarına sahip çıklmayan yerel toplulukları  
medya ve ICT vasıtasıyla sesini duyurmak ve güçlendirmektir. 
 
Yerel topluluk medyası modeli yeni ortaya çıkan kar amacı gütmeyen yerel toplumu geli�tirme sektörünün b,r 
parçası olarak kamusal ve gönüllü kurulu�ların çalı�malarına yardımcı olacak demokratik bir araçtır.  
Ana hedefimiz her ki�iye ve kurulu�a e�itce ula�abilmektir.  
Topluma faydalıolabilmek için medya ve teknolojinin alternative formlarını denemekteyiz. �nancımız, yerel topluluk 
medyasının demokratik sürece katkıda bulunması, di�erlerinin görü�lerine saygı duyulmasını sa�lamak ve topluluk 
ruhunun canlı tutulmasına katkıda bulunaca�ıdır. Yeni gerçeklikler, alternative toplum modelleri, de�i�ik hikayeler, 
diyalog teknikleri, ki�isel ve toplumsal geli�im yöntemleri konularında açılımlar getirmekteyiz.  
 
The Media Co-op 22 yarım zamanlı ve 12 tam zamanlı çalı�anı vardır. Proje finansmanı FAS ve Vocational 
Education Committee (VEC) Department of Community Affairs or Department of Foreign Affairs gibi farklı 
kurulu�lar tarafından sa�lanmaktadır.  
 
Kooperatifin radyo projesi olarak NEARfm kültürlerarası konular ve açık sınır politikaları hakkında çe�itli Avrupa 
projelerine katılmı�tır. Örnek: AMARC Europe tarafından  21 Mart Dünya Irkçılı�a Kar�ı Mücadele Gününde 
düzenlenen “Voices without frontiers” etkinli�i.  
 
NEARfm Development Cooperation Ireland and kNOw Racism deste�iyle geli�im e�itimi ve ırkçılık kar�ıtı 
programlar hazırlamı�tır. 
  

Hedef Bildirgesi 
Hizmetin kapsama alanında bulunan ki�ilerinin e�itim, bilgi ve e�lence ihtiyaçlarını kar�ılamak  
Örgün medyaya alternative olmak ve sesi duyulanların veya dı�lananların sesini duyurmak  
Yerel toplum geli�imine katkıda bulunmak  
Yerel yaratıcı çabalara destek olmak 
Bilgi ve ileti�im teknolojilerinin sınırlarını sınamak 
�nsanların yetenek,, deneyim ve özgüven kazanmasına dayalı yayınlar yapmak 
Topluluk bilincini yaymak  
Kültürlerarası ileti�imi yaygınla�tırmak 
 

Proje içindeki özel aktiviteler 
3. e�itim modülünün geli�tirilmesinde ana partner. 1. modülünüm geli�imine katkı. 2. modüldeki e-ö�renim 
parçalarının içeri�inin geli�tirilmesi ve teknik hazırlık. 2. partner toplantısının organizasyonu. 2. modüldeki 
pilot seminerinin hazırlı�ı ve gerçekle�tirlmesi. El kitabının hazırlı�ına katkı ve web sitesinin teknik 
düzenlenmesi  
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Kadro:  
Ciaran Murray (CEO)  
Sally Galiana (experienced trainer and radio manager)  
Gavin Byrne (technician, module development)  
 
Projeye aktif katkıda bulunan di�er kurulu�lar (dani�ma kurulu) 
 
Proje sonuçlarının planlanan kullanım  alanları 
Inter.Media e�itimini di�er yerel topluluk medya projelerinde (2006 yılında 20 yerel topluluk radyosu) 
kullanılmasına önayak olmak ilgimizi çekmektedir, zira bu sayede Irlanda toplumunda çok kültürlülü�ü 
yayabilme imkanına sahip olaca�ız. 
 

The Inter.Media partnership 
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Tekgida-�s Trade Union  
in the name of Turkey Trade Union Coordination 
Commission  
TÜRKiYE-AB SENDiKAL KOORDiNASYON 
KOM�SYONU 
(Turkey Trade Union Coordination Commission) 
Konaklar sok. No: 1   4. Levent  �stanbul  Turkey  
Tel:  00 212 - 234 49 96  
Fax: 00 90 - 212 278 95 34 
Internet: www.tekgida.org.tr 
 
Contact information for the Project  
Bayindir Sok. No.10, Yenisehir, Ankara Turkey  
Tel:  00 90 - 312 432 56 60 
Fax: 00 90 - 312 433 68 09  
Email: alkanp@tekgida.org.tr 
 

Türkiye-AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu’nun Brüksel’de bir ofisi vardır. Komisyon Türkiye’de sendikaların 
konfederasyonundan te�kil etmektedir. TURK-�S, HAK-�S, D�SK, KESK Komisyon’da yer almaktadır. Bu üyeler 
Avrupa Sendikalar Konfederasyonun (ETUC) üyesidirler.  
 
Hedef kitle: Türkiye’de ya�ayanlar, AB ülkelerinde, özellikle Almanya, Avusturya ve Fransa’da ya�ayan Türk i�çiler 
ve i�verenler. 
 
Tekgida-�s is Türkiye’deki gıda ve tütün sektörüne yönelik en büyük sendikadır ve TÜRK-�� Konfederasyonu 
üyesidir. Tek Gıda Türkiye’deki çalı�ma hayatı ve sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalı�maktadır.  
 
Projedeki özel aktiviteler 
3. modül�n geli�imine katkı ve el kitabının tamamlanması. Pilot e�itim kurslarına katılım. Türk vatanda�larının AB 
ülkelerine göçü konusunda uzman katkı. Proje sonuçlarının Türk medyasına, e�itim ajanslarına ve Avrupa sendika 
hareketine da�ıtımı.  
 
Kadro  
Yücel Top (CEO)  
Pinar Alkan (Coordinator, Journalist)  
Hasan Tahsin Benli (Journalist) 
Alev Ba�aran ( Secretary) 
 
Proje sonuçlarının planlanan kullanımı  
Göç, kültürel çe�itlilik, medya ve kamu sektöründenayrımcılık konularına, özellikle yerel topluluk radyolarında dikkat 
çekmek  
Türk ve Avrupa kamuoylarına proje hedefleri ve sonuçlarının aydınlatılması 
Ayrımcılıl, göç, kültürel çe�itlilik, haksızlı�a u�rayan gruplar hakkında Avrupalı partnerler destek vermek  
 
 
 
 

Klipp und Klang Radiokurse 
 
Schöneggstr. 5, CH – 8004 Zürich,  
Tel +41 44 242 00 31, Fax +41 44 242 00 41, 
info@klippklang.ch,  
http://www.klippklang.ch  
 
 
4 yarım zamanlı çalı�anı ve 20 serbest çalı�an e�itmeni vardır. 
Kayıtlı b�r kurulu� olarak , “klipp & klang” 1995’den beri Gayri-
ticari Yerel Topluluk Radyoları Birli�i, UNIKOM ve Federal 
�leti�im Ofisi BAKOM’un deste�iyle �sviçre’de yerel topluluk 
radyoları gönüllülerine e�itim sa�lamaktadır. 
 

 
Standard gazetecilik kurslarının yanısıra, “klipp & klang” ki�isel e�itim fikirlerine altyapı, finansal yardım, 
profesyonel  destek sa�lamaktadır. Bu yolla, farklı editorial gruplara yönelik çe�itli kurslar ve çalı�malar çe�itli 
dillerde veya teorik konularda yapılabilecektir.  
 
1998’den beri “klipp & klang” 6 aylık gazetecilik e�itimi vermektedir. Birkaç yıldan beri “klipp & klang” kültürlerarası 
konulara ilgi duymaya ba�lamı�tır. E�itmenler çok dilli radyo programlarının yapıldı�ı Radio LoRa tarafından 
Zürih’te Eylül 2003 yılında düzenlenen Babelingo Ses Festival’inde yer almı�lardır.  
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Projedeki özel aktiviteler  
2. e�itim modülünün geli�imine katkı. 2. ve 3. modüldeki pilot  seminere e�itmen ile katılım. Sesli livestraming 
konusundaki e-ö�renim aracına katkı. Sonuçlara katkı ( dı�ardıdan finansal destekli partner) 
Kadro:  
Reto Friedmann (CEO)  
Adriane Borger (experienced trainer)  
Ilja Gerhardt (e-learning tool) 
Mateo Zappa (e-learning tool) 
 
Projeye katkıda bulunan di�er ki�iler / kurulu�lar ( danı�ma kurulu)  
UNIKOM, www.unikomradios.ch  
Radio LoRa Zürich, www.lora.ch  
Radio RaBe Bern, www.rabe.ch 
 
 
Proje sonuçlarının planlanan kullanımı  
"klipp & klang" 5 �sviçreli yerel topluluk radyosunu kapsayan ve kültürlerarası konuların bilgi de�i� toku�unu 
geli�tirecek ve sa�layacak bir projeye ba�layacaktır. Inter.Media modülleri radyolar arasında tartı�ma ortamı 
yaratmak için ve her radyo istasyonunun kültürlerarası konuları kendi çapında yorumlayabilmesi için bir araç ve 
model olacaktır.  
 
 
 
Ayrıca "klipp & klang" radyo prodüksiyonun çok dilli yönü üzerine çalı�acaktır. E�itim materyalinin Almanca 
basılması planlanmaktadır, böylece radyo yayıncıları için kendi kendine çalı�ma aracı olacak ve konuyla 
ilgilenenlerce de kullanılabilecektir.  

Annex 

The Inter.Media partnership 
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 Inter.Media Sertifikası 
 
 
Modül I örnek sertifika 
 

 

Annex 
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Avrupa’da kültürler arası medya e�itimi  

Interactive CD-ROM 
 
Gavin Byrne (The Media CooP, NEARfm, Dublin / IE) 
 
Kullanım dili: �ngilizce .  
 
Bu CD-ROM teksirler, metodların ayrıntılı tanımları, sunumlar, ö�renim araçları, ek bilgiler, 
de�erlendirme formları, ses örnekleri ve elde olan tüm dillerde medya materyallerini 
içermektedir.  
 
CD-ROM’daki material ve www.intermedia-online.org web sitesi kendi kendine çalı�mak içinde 
kullanılabilir. Web sitesi wiki-sistemi içerisinde ö�renim materyalinin gözden geçirilmesi ve 
geni�letilmesi konusunda interaktif geri bildirim için çe�itli olanaklar sunmaktadır.   
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"Intercultural Media Training in Europe" AB deste�iyle yapılmı�tır ve 2 
yıllık Socrates-Grundtvig projesinin ürünüdür. (Ekim 2004 – Eylül 2006), 
Kültürler arası e�itim konusunda, Avrupa’daki 1500 kadar gayri ticari 
yerel  topluluk medyasında çalı�an insanlara ve gönüllülere, de�i�ik 
yakla�ımlarla e�itim programı vermektedir. Avrupa’daki ırkçılık ve di�er 
ayrımcılıklara kar�ı çabanın bir parçasıdır. Gayri ticari yerel topluluk 
medyasına eri�imi desteklemekte ve kültürel ve sosyal çe�itlilik 
konusuna azınlık ve ço�unluk grupları içerisinde dikkat çekmeye 
çalı�maktadır.  
 
Çok kültürlülük yeteneklerinin kurumsal ve gazetecilik i�birli�inin gayri 
ticari yerel topluluk medyası içerisinde geli�tirilmesini desteklemektedir.  
Bu el kitabının hedefi Avrupa çapında “Kültürler arası medya e�itimi” 
uygulamasının kültürel ve ülke sınırların ötesinde de�i� toku�un 
sa�lanmasıdır.  
 
http://www.intermedia-online.org 
 

 


