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Sunuş

Değerli okuyucu,

Aslında bu ve benzeri eserleri okum am anız için size 40 tane ne
den sayabilirim. “Zamanım y o k ”, “Kitaplar pahalı”, “O kum ak için o 
kadar çok rapor var ki, kitaplara sıra gelm iyor”, “Çocuk b ü yü tü yo 
ruz”, “Biz bunların daha iyisini okulda görm üştük” ue benzeri bir 
çok gerekçe.

A ncak  sizin de çok iyi bildiğiniz gibi gü n ü m ü z insanı bir bilgi 
patlaması ile karşı karşıya. Temel serm aye olarak öne çıkan bilgi; k i
şilerin, kurumlarm  ue toplumların en önemli gücü haline gelmiştir. 
Bu gücü olan kişi, kurum  ve toplumlar; bilgi insanı, bilgi örgütü ve 
bilgi toplumu olma yönünde önemli adımlar atmış olurlar.

Peki biz bir çalışan, bir yönetici, bir anne-baba, bir vatandaş ola
rak bilgi toplum unun neresindeyiz? Değişime açık mıyız? Kendimizi 
geliştiriyor m uyuz? Kendimize yatırım yapıyor m uyuz?  Daha da 
önemlisi kendim izi tanıyor m uyuz?  Acaba bir yönetici olarak insan
ların sevdiği, saydığı, birşeyler öğrendiği biri miyiz? Grubumuzun, 
takımımızın, ailemizin, eş düzeydeki iş arkadaşlarımızın başarıların
da bizim katkım ız nedir? Kendimizi aşma gayreti gösteriyor m uyuz?

İşte bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmanız gerekliliğin de 
ötesinde bir zorunluluk halini almıştır. Bu eser, sorularınızı çoğaltma
nıza, cevaplannızı oluşturmanıza, daha da önemlisi uygulam aya  
geçmenize katkıda bulunacaktır.

Saygılarımla,

Dr. İlhami Fındıkçı 

Dizi Danışmanı
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D İZİNİN ÖNSÖZÜ
Bu dizideki kitapların odak noktası, bir dizi eğitim 

ve destek  malzem esi sağlam ak suretiyle, takımınızın 
perform ansını artırmaktır. Bu malzemeleri takımınızın 
bilgi ve becerisini artırm ak için çeşitli şekillerde kulla
nabilirsiniz.

Yüksek perform ans, şu üç önemli noktaya dikkat 
ederek elde edilebilir:

■  Elemanlarınızın becerileri (yeterlilikleri)
■  Bu becerilerin uygulam a tarzı
■  Bu becerileri uygularken elemanlarınızın sizden a la

cağı destek

BECERİ GELİŞTİRME
Bu dizideki kitaplar bir konuda bir dizi becerinin g e 

liştirilmesi için m alzem eler sağlayacaktır. Her kitap 
kontrolü m üm kün parçalar halinde bilgi ve alıştırm a
lar verecek ve bu parçalar; elemanlarınıza aktarırken
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en uygun yolu seçm enize 
im kan sağlayacak bir for- 
m atta  sunulacaktır. İçe
riklerinde, elemanlarınızın

Bu kitapların başka bir özelliği 
de ayrı ayrı çalışma kitapları 

olarak kullanılabilecek 
olmalarıdır.

konuyu tam  olarak anla- ------------------------------------
malarını sağlam ak için, ihtiyaç duyacağınız her şey 
bulunmaktadır.

Elem anlarınızın öğrenim ine kılavuzluk ederken  
izleyebileceğiniz en az dört yol vardır:

■  Eğitim oturumları
■  Öğrenm e grupları
■  Açık öğrenim
■  Deneysel öğrenm e

EĞİTİM OTURUMLARI

Bu oturumlar, elemanlarınızı m alzem elerin kul
lanımı için toplayarak, alıştırmalar da dahil olmak 
üzere onlara adım adım rehberlik etm ek şeklinde y a 
pılabilir. Bu oturum larda, sorular sorarak, m alzem ele
ri şu anda yapm akta oldukları işlerle ilintilendirerek, 
elemanlarınızın sizinle etkileşim e girmelerini sağ laya
bilirsiniz. Malzemeler, konuyu ekibinize sunm ada ihti
yaç duyacağınız detaylı bilgiyi size verecektir.

ÖĞRENME GRUPLARI

Bu yaklaşım , takımınızı (ikişerli, üçerli ya da dör
derli) küçük gruplara bölmeyi ve her grupla kısa o tu 
rum lar yaparak, malzemeleri sunmanızı gerektirir. 
Bundan sonra, her grup kendi malzemelerini çalışır ve 
rehberlik istem ek, gelişmesini değerlendirm ek üzere 
zam an zam an sizinle toplantı yapar.
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AÇIK ÖĞRENİM

Bu yaklaşım , elemanlarınızın malzemeleri kendi hız 
ve tarzlarına göre kullanmalarını gerektirir. Sizinle ele
manlarınız arasında fert ya da gruplar halinde düzenli 
toplantılarla yönetilebilen kişisel bir öğrenim şeklidir. 
Bu öğrenim  sürecine malzemeleri elemanlarınıza su 
nup, ulaşılacak 'öğrenim  sonuçları1 üzerinde an laş
m akla başlanır.

DENEYSEL ÖĞRENME

Bu öğrenme şeklinde elemanlarınızdan, odak noktası 
olarak alıştırmaları kullanarak malzemeleri incelemeleri
ni, sonra da öğrenmekte oldukları malzemelerle işyerin- 
deki gerçek durumlar arasında doğrudan ilişki kurmala
rını istersiniz. Ve sonra bu öğrenme deneyimi genel ola
rak takım üyeleriyle de paylaşılır ve tartışılır.

Bu dizideki kitaplar hem  bu dört yaklaşım a ve hem  
de takımınızın özel ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu 
düşünebileceğiniz diğer yolları kullanm aya im kan ve
recek şekilde tasarlanmıştır.

BECERİLERİN UYGULANMASI
Elemanlarınızın, kazandıkları becerileri denem e fır

satları yoksa becerileri geliştirm eye harcanan süre bo
şa gider. Belli bir program a başlam adan önce bu nok- 
tayi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Becerileri 
denem e ve bunları takımınızla tartışm a imkanlarını 
net olarak tesbit edebilm ek faydalıdır. Pratik yapm a ve 
yeterliliği daha da geliştirme imkanlarını sağlam ak bu 
dizinin genel yaklaşımının esasıdır.
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DESTEK SAĞLANMASI
Elemanlarınız yeni bir beceri kazanıp, uygulam a fır

satları da sağlandıktan sonra bu beceriyi kullanma d e 
nem elerinde de eğitime ve desteğe yeniden ihtiyaç 
duyarlar. Dizinin ilk kitabı olan bu kitap insanların olan 
becerilerini geliştirmelerine nasıl yardım edileceği ve 
sonra bu becerilerini kullanırken deneyim , alıştırma ve 
desteğin nasıl sağlanacağı konusunda iyi bir yol gös
tericidir.

Takımınızla bu k itap ta
ki m alzem eler üzerinde 
çalışm aya b aşlam ad an  
önce, şunları yapm anız 
önerilmektedir.

1. Malzemeyi kendiniz inceleyin
2. Takip edeceğiniz yaklaşımı planlayın
3. Planladığınızı takımınızla tartışın
4. Bazı öğrenm e sonuçlarını kabul edin
5. Ö ğrenm e sürecinde takımınızla nasıl destek verece

ğinizi belirtin.

Bu dizinin yazarları, sizi ve takımınızı destekleyecek 
bir dizi m alzem e sağlam aya gayret göstermişlerdir. 
Sizin de bu deneyim lerden hoşlanacağınızı ve bu süreç 
içerisinde birşeyler öğreneceğinizi um uyorum .

Dr. Treoor J. Bentley  
Dizi Editörü

Takımınızın öğrenimine destek 
sağlamak hakkında ayrıntılı bil

giyi 4. bölümde bulabilirsiniz.



E ditörler hakkinda
S u sa n  Clayton, organizasyonlarda Geştalt felsefesi^) 

ve uygulamasının kullanılması ve gelişmesine önemli 
katkısı olan biridir. İnsanî süreçlere odaklanan Clayton, 
yönetici ve elemanlarının, insanları yönetmeye bağlı iş
letme hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır. Onun, in
sanların birbirleriyle ilişki kurmadaki bilinçlerini arttırma 
becerisi, birbirini destekleyen ittifaklar ve güçlü dayanış
macı ilişkiler oluşturabilir. Yaklaşımı, insanların başkaları 
ile ilişkilerindeki tıkanma ve güçlüklerle başa çıkmaları
na yardım etmekten, çalışma ve iş ilişkilerinin ilerleme ve 
büyümesi için rehberlik yapmaktan ibarettir.

Susan, her düzeyden yöneticilerle çalışmaktadır. Kar
m aşa içindeki gruplara, ortak anlaşmaya varmaya ihti
yacı olan yöneticilere ve özel danışmanlık ve eğitim ihti
yacındaki bireylere devreye girerek yardımcı olmuştur. 
Organizasyonların, insan ilişkilerinde güven, saygı ve 
açıklık sağlayacak şekilde yönetmenin nasıl yapılacağını 
anlamalarına yardımcı olmaktadır.

1 Geştalt Felsefesi: ‘Bütün, parçaların toplamından öte birşeydir’ anlayışı 
üzerine biçimlendirilmiş bir sosyal psikoloji yaklaşımı. Psikolojik bir terim 
olarak, herhangi bir şeyin bütünsel özelliklerine, bu bütünü oluşturan 
parçaların ayrı ayrı çözümlenmesiyle ulaşılamayacağını belirtir.
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Mike Taylor, organizasyonların içindeki kişisel gelişim 
ve ekip gelişimi programlarının tasarımı, uygulanması ve 
düzenlenmesi konularında çalışan bir danışmandır. 
1987'de mezuniyetinden sonra, kurum dışı yönetim eği
timi veren iki firmada yönetici ve eğitici olarak çalıştı. 
Çalışmasının odak noktası, özellikle büyük organizasyon
larda yöneticilerin geliştirilmesinde deneyerek öğrenme 
esasının kullanılmasıdır.

Ayrıca, etkili uygulama ve yaklaşımları araştırmada 
ekip ve bireylere yardımcı olan toplantı ve etkinlikler dü
zenleme konusunda gruplar ve bireylerle de çalışmakta
dır. Yakın zamanlarda grup süreçlerini anlama yolu ola
rak Gestalt'a ilgi duydu. Yönetim, Eğitim ve Geliştirme 
Derneği'nin üyesidir.

Dr. Tony V o ss, avukat, danışman ve eğitimcidir. İlk 
eğitimi kimyagerlikti. Daha sonra açık denizler için bilgi
sayar sistemleri ve bilgi teknolojisi geliştirme konusunda 
çevre araştırmasında, ardından da proje müdürü, danış
man ve kalite müdürü olarak bilgisayar sektöründe çalış
tı. Tony'nin, insanların mesleklerine tam ve yaratıcı bir 
şekilde katkıda bulunmalarını sağlamaya özel bir ilgisi 
var. O, bunu bireylere, organizasyonlarına ve genel ola
rak topluma faydalı bir hizmet olarak görmektedir. 
Britanya Danışmanlık Derneği'de Yetkili Danışmandır. 
Ayrıca dört yılı aşkın bir süre Geştalt eğitimi almıştır.

Tony, organizasyonlarını ve elemanlarını geliştirmek 
ve çalışma hayatlarında belli zorlukları aşmak isteyenler
le çalışmaktadır. Müşterilerinin arasında, hayatlarında ça 
lışmanın rolünü araştıranlarla daha kişisel durumları 
olanlar da bulunmaktadır.



YAZAR HAKKINDA
Dr. Trevor Bentley, bu dizinin Dizi Editörü, serbest 

çalışan organizasyon danışmanı, eğitim yardımcısı^) ve 
yazardır. Danışman olmadan önce üst düzey yönetici 
olarak çalışırken, karar verme ve organizasyon yapıları 
konusunda yaptığı önemli bir araştırma projesiyle doktor 
ünvanı aldı. Son yirmi yılda, 20 'den fazla ülkedeki orga
nizasyonlarla çalışarak çok geniş bir deneyim sahibi ol
du. Trevor, dört yıl süreyle Geştalt South West'te eğitim 
verdi, İngiltere ve Avrupa'daki Geştalt çalışma gruplarına 
katıldı. Çalışmalarında Geştalt yaklaşımı uygulamakta
dır.

Trevor, iş hayatıyla ilgili konularda 20 kitap ve 
250'den fazla makale yazdı. Geçmişinde yönetim m uha
sebesi, finansal müdürlük, bilgisayar arabirim danışman
lığı, eğiticilik ve işletme müdürlüğü gibi meslekler de bu
lunmaktadır. Şu anki ilgi alanı, organizasyon ahengiyle il
gili problemlerin çözümüne Geştalt yaklaşımının uygu
lanmasıdır. Bu kültür değişimi, performans yönetimi, 
ekip yardımlaşması, üst yönetici eğitimi, özel danışman
lık ve farklı birimleri denetleme konularını içermektedir.

1 İngilizcesi ‘Facilitator’ olan Eğitim Yardımcısı ifadesi, klasik ve otoriter 
öğretm en kavramına karşı öğrenm e işini kolaylaştıran kişi anlamındadır.





KISIM 1

İNSANLARIN
ÖĞRENMESİNE 

YARDIMCI OLMAK



KISIM 1
Son birkaç yıldır yöneticilerin sorumlulukları arasına 

beraber çalıştıkları personelin gelişimini sağlam ak da 
girmeye başladı. Eğitimin yöneticilerin değil, eğitimci
lerin işi olması gerektiğini savunan bu yaklaşımın, bazı 
yöneticiler tarafından benim senm em iş olmasına rağ
men, öğrenmenin büyük bir bölümünün iş başında ger
çekleştiği de tartışm a götürmez bir gerçektir; bu, yöne
ticilerin yol göstericiliğinde olsa da olm asa da içimizde
ki öğrenme isteği uyarınca gerçekleşecektir.

Eğer yöneticiler bu süreci nasıl destekleyeceklerini 
öğrenebilirlerse, söz konusu kişilerin öğrenm e hızını, 
kalitesini ve dolayısıyla perform anslarını önemli ölçü
de artırabilirler. Ne yazık ki zam anı fazlasıyla kısıtlı 
olan pek çok yönetici, görevlerine veya çalışanlarına 
yönelm ek arasında bir seçim  yapm ak durumundadır. 
İnsana veya göreve yönelm e arasındaki bu ayrım bel
ki de bugünkü yöneticilerin karşılaştığı en önemli 
problemlerdendir. Bu ikilemi kolayca çözm ek m üm 
kün değildir ve bir yönetici, çakışan bu istekleri den 
gelem ek için kendi yöntemlerini bulm ak zorundadır.

Bu kitabın birinci kısmındaki ilk dört bölüm, öğren
me sürecinde çalışanlarınıza nasıl yardımcı olabilece
ğinizi ele almaktadır. Bu, onları tek tek eğitm ek yeri
ne, öğrenm eye aracı olabilecek bir çalışm a ortam ı y a 
ratmanız ve öğrenm e ile ilgili bazı tem el kavramları 
anlam anız yoluyla olacaktır. Ö ğrenm e üzerine edine
ceğiniz bu bilgiler, çalışanlarınızın öğrenm eye ihtiyaç 
duyabileceği belirli konular üzerinde yoğunlaşırken di
zinin diğer kitaplarını kaynak olarak kullanmanızda si
ze yardımcı olacaktır.



BÖLÜM 1

İnsanlar nasil 
ÖĞRENİR?

BU BÖLÜMDEKİ TEMEL 
KAVRAMLAR

■ İnsanların farklı şekillerde öğrendiğini anlamak
■ İnsanların öğrenme tercihlerine saygı duymayı öğ

renmek
■ Dört ana öğrenme biçimini bilmek
■ Farklı öğrenme biçimlerinin getirdiklerini kabul etmek

İNSANLAR FARKLI ŞEKİLLERDE 
ÖĞRENİR

Alıştırma -  Öğrenme tercihleri

Bir an için hangi öğrenm e biçimini tercih ettiğinizi 
düşünün. Aşağıdaki listeden kendinize en uygun olan
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yaklaşımı seçin ve daha sonra aşağıdaki seçenekleri 
tercihinize yakınlığı doğrultusunda l ’den 10’a kadar 
sıralayın.
■ Sorunun içine itildikten sonra yardım alm adan çö 

züm üretm eye çabalam ak
■ Bilgilendirildikten sonra görüşünüzün alınması
■ Ne yapacağınızın size gösterilmesi
■ Birşeyler yapm ak için size fırsat tanınm ası
■ Bir etkinliği incelem eye davet edildikten sonra bun

dan ne kazandığınızı görm ek
■ Size çözmeniz için bir problem  sunulm ası
■ Birlikte bir oyun oynam aya davet edilmek
■ Kendi başınıza yazılı bir kaynaktan çalışm ak
■ Bir grupla birlikte belirli bir konu hakkında alıştır

m alar yaparak öğrenm ek
■ Bilgilendirildikten sonra öğrendiklerinizin test edilmesi. 

Bu kısa alıştırmayı tam am ladıktan sonra pek çok
insanın da sizinkilere benzer cevaplar vereceğini düşü
nebilirsiniz; bu düşüncenizi, alıştırmayı çalışanlarınıza 
veya iş arkadaşlarınıza uygulayarak denemeniz de 
m üm kün. Eğer insanların farklı şekillerde öğrendik
lerini sınam ak istiyorsanız, onlar testi tam am lam adan 
kendi sonuçlarınızı göstermemelisiniz.

Ne yazık ki genelde insanlara nasıl öğrenm eyi te r
cih ettikleri hakkında fazla soru sorulmaz. Çoğu okul
da öğrenciler sınıflar halinde gruplara ayrıldıktan son
ra tüm  grup, öğrenciler arasındaki farklılıklara dikkat 
edilm eden aynı yaklaşım la öğretim den geçirilir. Bu 
çoğu zam an eğitim kursları için de geçerlidir. Grubun 
tüm üne yönelik bu yaklaşım ın bir sonucu olarak grup
takilerin bir kısmı yaklaşımı benim seyerek sunulan
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Grup içinde gerçekleşen öğren
me sırasında gruptakilerin 
%33'ünün konunun gerisinde 
kalarak zorlandığı %20’sinin ko
nunun önüne geçerek sıkıldığı 
ve sadece %47’lik bir kısmın 
amaçlanan öğrenmeyi gerçek
leştirdiği belirlenmiştir.

bilginin çoğunu öğrenebi
lirken geri kalanlar aynı 
yaklaşımı itici buldukları 
için öğretilenlerden yarar
lanam ayacaklardır. 
İnsanların neden  farklı 
öğrenm e tercihlerinin bu

lunduğu sorusu henüz yanıtlanam am ışsa da bunda b a 
zı kalıtsal özelliklerin veya hayatta edinilen tecrü 
belerin rol oynadığını öne süren pek çok görüş vardır. 
Belki de bu konudaki en akılcı yaklaşım , belirli bazı 
yetenekleri doğuştan diğerlerini ise tecrübe yoluyla ka- 
zandığımızdır. Nasıl öğrendiğimizi belirleyen de bu iki
sinin bileşimidir.

Daha önceden verilmiş bilgilerin tekrar edilmesi be
cerisinin sınanm asına dayanan eğitim sistemimiz ne 
yazık ki pek çok kişinin aleyhine işlemektedir. Bu, ba- 
_______________________  zen verilen bilginin uygu

lam alarla sınanarak , ne 
kadarın ın  öğrenildiğini 
ölçm ek için yapılm akta
dır. Ne var ki aklımızı bil
giyle doldurm ak zorunda 

------------------------------------  olduğumuz düşüncesi an 
lamsızdır ve pek azımız okulda ve üniversitede öğren
diklerini uygulam aya geçirir.

Okuma, yazma ve bilgisayar kul
lanımı, önemli boyutta bilgiye 
ulaşmamızda ihtiyaç 
duyduğumuz temel araçlardır ve 
nasıl kullanıldıklarının bilinmesi 
son derece önemlidir.

HEPİMİZİN ÖĞRENME TERCİHLERİ 
VARDIR
Eğer bu bölümün başındaki alıştırmayı yaptıysanız,


