
Ana işlevlerden
birisidir.Başta Ezbersiz Eğitim
uygulamaları olmak üzere,
kişilerin kendi inisyatiflerinde
öğrenmelerine dayalı tüm 
bilgi-beceri kazanma yolları
bu sınıfa girmektedir. Yanda 
görülen tüm aktiviteler bunun
bir parçası olarak yapılıyor...

TN sistemi, kendini değiştirmek
isteyen, fakat bunun için bir
dış zorlayıcı öğe arzu eden kişi-
lere destek olmak üzere geliştiril-
miş bir kavramdır. 
Değişmek isteyen kişi, Beyaz Nokta
Vakfı'nın -bir çeşit noter gibi- etik
güvencesi altında, sözünü tutama-
dığı takdirde kendini zora sokacak
bir taahhütte bulunur.
http://tinyurl.com/3aojwe 

2

BNGV®'nın tüm birikimlerinin
bunları uygulamak isteyebilecek 
fikir girişimcilerine açılmasını sağ-
layacak bir sistemdir.
Gönüllü veya ticari girişimciler,
BNGV'nin tüm yaklaşımlarını, o 
yaklaşımların amaçlarına sadık
kalmak kaydıyla ve de BN adını 
kullanarak yaygınlaştırabilirler.
Öğrenme Evi® bu konuda gere-
ken tüm destekleri verir. 
http://tinyurl.com/2qtoc9

4

Kişilerin, özellikle de hayata
yeni atılacak gençlerin en 
önemli ihtiyaçlarından birisi,
onları "bilinmeyenlere" karşı
koruyabilecek olan "dayanışma"
dır.
Buna, Öğrenme Kardeşliği adı
verilmiştir; yani, her türlü sorun
karşısında bir "öğrenme türü"nü
kullanan güçlü bir dayanışma
yani "kardeşlik"!
http://tinyurl.com/2sr7cq 
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BN veya ÖğrEv üyelerince
düzenlenen eğitim ve/ya
konferanslardır.

5

Doğru Soru Sorma Tekniği, Beyin Fırtınası,
uzlaşma, Sorunları Sorulara Çevirerek 
çözme Tekniği gibi yöntemleri 2 saat gibi kısa
bir süre içinde, belirli bir sorun alanı için uy-
gulayarak, hem ele alınan soruna çözüm yol-
lları hazırlamak, hem de katılımcılara bu sorun
çözme yöntemleri hakkında egzersiz yapma
fırsatı yaratmak amacıyla düzenlenirler. 
http://tinyurl.com/2v557k
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Belirli bir konuda (örn. belirli bir hastalık)
sorunu olan ve her birinde kimi bilgi ve deneyim
birikimleri bulunan kişilerin, kontrollu bir kaos 
ortamı içinde bir araya getirilmeleridir. 
http://tinyurl.com/2lspwq
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ÖğrEv'in HDK seminerlerine
katılıp sertifika almış kişilere,
eşit durumdaki diğer iş baş-
vurularında öncelik tanınmasıdır.

8

Özellikle gençler, uzun yıllar süren
eğitim yaşamları sırasında, sosyal
bir çevre edinmekte zayıf kalırlar.
ÖğrEv içinde zaman zaman, bilim
insanları, sanatçılar, politikacılar 
gibi kişilerle tanışmaları için ortamlar
yaratılır.

7Yaşam deneyimlerini, henüz
bu tür deneyimleri edinmemiş 
kişilere aktarmayı kabul etmiş
kişilere mentor adı verilmektedir.
ÖğrEv bünyesinde oluşturulan
bir mentorluk sistemi, bu tür ki-
şileri, mentorluğa ihtiyacı olan-
larla karşılaştırmaktadır.

6 Kendini herhangi
bir açıdan değiştir-
mek isteyen kişi-
lerin yararlanabi-
leceği çeşitli görsel
malzemeyi içerir
ve aynı zamanda
BNGV ile iletişim
imkanı verir.

6

Hızlı Dönüşüm Kampı, 2 tam ve yoğun gün
süren ve tek amacı olan bir seminerdir. 
Amacı, kişinin kendince belirlenecek bir zayıf
yönünü değiştirip güçlendirecek bir plan
yapması ve bu planı uygulamak üzere bir
taahhütte bulunmasıdır. Slogan şöyledir:
"buradan giderken asla geldiğiniz gibi olma-
yacaksınız!"
4 ayda bir Abant'ta düzenlenir. ½ günlük bir 
dış (outdoor) eğitimden sonra 1½ günlük bir 
dersane eğitimi yapılır. 
http://tinyurl.com/32fd8t 
http://www.ftp.beyaznokta.org.tr/HDK_izmir_BB.doc
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Toplumumuzun en önemli sorunlarından 
birisi olan işsizlik konusunda düzenlenen,
ÖĞRENME EVİ'nin ana programlarından
birisidir.
Katılanlar, istihdamın "altın denklemi" 
denilebilecek şu denklemi tam olarak
kavrarlar;
 İŞ=İHTİYAÇ GİDERME=ÖĞRENME
Bu seminerlerin sloganı şudur: "Size iş 
garanti etmiyoruz; ama, sizin iş bulacağınızı
ya da işinizi kuracağınızı garanti ediyoruz"

1

İstihdamın amacı gelir yaratmaktır.
Bu, iş bularak ya da iş kurarak
olabileceği gibi, giderlerini azaltmak 
yani tasarruf ya da gelirlerini artırmak
yani ek gelir yaratma biçimlerinde de
olabilir.

1

Öğrenme Evi®
İşlevleri Nelerdir?

Rev 3, 28.07.07

Not 1: Her bir açıklama için,
daha geniş bilgi şu adreste

mevcuttur:
www.beyaznokta.org.tr/ogrev/

Not 2: Sarı yuvarlaklar içindeki
rakamlar, o işlevlerin ÖğrEv 

içindeki göreceli önemini
göstermektedir.

Bir konuda çok farklı başlangıç düzeyle-
rinde bilgiye sahip kişilerin dayanışma
yoluyla öğrenmeleridir.
Örneğin, bir grup, bilgisayar kullanımı
konusundaki düzeylerini yükseltmek
istiyorsa, herkes belirli bir ölçüye göre
kendi bilgisini değerlendirir ve bunu 
göğsüne takacağı bir etikette ilan eder.
Çevresindekilerden, bu düzeyin altında
olanlar ona soru sorar, daha üstün olan-
ise onun sorularına cevap verir.
http://tinyurl.com/2bsc4d 
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