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Giriş
UNESCO’nun son verilerine göre, dünya çapında 4,8 milyondan fazla uluslararası öğrenci 
bulunmaktadır. Bu öğrenciler çoğunlukla ABD ve Avrupa’daki eğitim programlarına kayıtlılar. 
Eurostat 2016 verileri, en az 1,6 milyon uluslararası öğrencinin yüksek öğrenimini AB üyesi 
devletlerde sürdürdüğünü göstermektedir. Türkiye Yükseköğretim Kurulu verilerine göre yaklaşık 
120 bin uluslararası öğrenci Türkiye de eğitim görmek üzere kaydolmuştur.

Avrupa’da artan uluslararası öğrenci sayısı, Üye Devletlerin ulusal ekonomilerine, devletler arası 
stratejik işbirliklerine, insan kaynakları gelişimine ve toplum temelli sosyal-kültürel gelişimine 
değerli katkılar sağlamaktadır. Ancak bu kültürel çeşitlilik, yükseköğretim kurumlarında önemli 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Akademik Misafirlik Eğitim Programının bu 
ilk modülüne kültür konusuyla başlıyoruz.  Bu konu çok geniş kapsamlı olduğundan ve çeşitli 
biçimleriyle bilindiğinden,  akademik ve idari personel farkındalık, algı ve farklılıklar gibi temel 
kültürel terimleri; uyum ve iletişimin neden gerekli olduğunu öğrenmelidir.

Bu modülün amacı, üniversite personeline kendilerini anlamalarında yardımcı olmak ve kültürel 
bakış açılarını genişletmektir.
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Müfredat
Beklenen öğrenme sonuçları:

 Kültürle ilgili karmaşıklıkları anlama.

 Farklı kültürlerin nasıl algılandığını anlama.

 Kültürel çatışmaların nasıl ortaya çıktığını anlama.

Beceri ve yeterlilikler:

 Nasıl daha bilinçli olunacağını anlama.

 Farklı bir kültüre uyum sağlama teknikleri bilme.

 Farklı kültürlerden nasıl bir şeyler öğrenebileceğinizi bilme.

 Çok kültürlü iletişim kurmayı bilme.
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Kültür nedir?

Bir kültürdeki ortak unsurlar

Kültür, bir grup insanın dil, din, yemek, sosyal alışkanlıklar, müzik ve sanatı kapsayan bilgi ve 
özellikleridir. Dil Ediniminde İleri Araştırma Merkezi ( The Centre for Advanced Research on 
Language Acquisition), kültürü, paylaşılan davranış ve etkileşim kalıpları, bilişsel yapılar ve 
sosyalleşmeyle öğrenilen anlayış olarak tanımlayarak bir adım daha ileri gitmiştir.

Dolayısıyla kültür, gruba özgü sosyal kalıplar tarafından beslenen bir grup kimliğinin gelişmesi 
olarak görülebilir.

Londra’daki Barnet ve Southgate Koleji’nde antropolog olan Cristina De Rossi Live Science’la 
yaptığı röportajda kültürü;

“Kültür; dini, yemeği, ne giydiğimizi, nasıl giydiğimizi, dilimizi, evliliğimizi, müziğimizi, neyin doğru 
veya yanlış olduğuna inandığımızı, masaya nasıl oturduğumuzu, ziyaretçileri nasıl karşıladığımızı, 
sevdiklerimize nasıl davrandığımızı ve milyonlarca başka şeyi kapsar.” şeklinde ifade etmiştir.

“Kültür” kelimesi, Fransızca bir terimden türemiştir ve bu terim de yeryüzüne yönelme ve büyüme, 
ya da, yetiştirme ve besleme anlamına gelen Latince “colere” den türetilmiştir.

De Rossi, “Etimolojisini aktif olarak büyümeyi teşvik etmekle ilgili başka birçok kelime ile 
paylaşıyor” demiştir (Zimmermann, 2017).

Kültürel farklılıklar ve kültürel görecelik

Yeni bir kültürü tanımanın ilk adımı öz farkındalıktır.  Mantıksal olarak, bir karşılaştırma yapılmadan 
veya perspektif görülmeden önce temelleri öğrenmek önemlidir.  Bu durumda bu, kendine, yani 
söz konusu kişiye en yakın şeydir.

Başka bir deyişle, kültürel farkındalık öz farkındalıkla başlar. Öz farkındalık, bireyin kendisine 
bir şey olduğunu bilme ve neden olduğunu anlama; bu uyartıya verilen tepkinin ve bu uyartının 
yarattığı etkinin ne olduğunu anlama yeteneğidir.

Öz farkındalık, ne yaptığını bilme ve neden yaptığını anlama yeteneğidir. Bu, bir kişi kendi ilgisinin 
nesnesi haline geldiğinde olur. Öz farkındalık tamamen kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, nasıl 
yaptığınızı ve başkaları üzerinde ne gibi bir etkinizin olduğunu anlamakla ilgilidir.

Öz farkındalık kendini bilmektir. (Vulture, 2019)
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Öz farkındalık için alıştırma

Öz farkındalık hakkında daha fazla bilgi edinmek ve materyalin ayrıntılarına inmek için aşağıdaki 
videoyu izlemeniz önerilir. Bazı alıştırmalar yapmak bu konuda faydalı olabilir. Dersin tamamı 
yaklaşık bir buçuk saat sürüyor, öz farkındalıkla ilgili kısım yaklaşık 15 dakika sürüyor. Yanlızca 
özfarkındalıkla ilgili kısmı izlemek için, videoda 18:22’ye gidin.

Elbette videonun tamamını izlemeniz de önerilir.  Böylece değerler, iletişime yaklaşımlar, 
takım çalışmasına yaklaşımlar, çatışmalarla başa çıkma ve kendini geliştirme gibi konular daha 
derinlemesine incelenebilecektir.

Aşağıda bağlantısı verilen araç, bireysel kültürel yeterliliği keşfetmek için kullanılmaktadır. 
Başkalarıyla etkileşimde bulunurken kişinin becerilerini, bilgisini ve öz farkındalığını göz önünde 
bulundurmaya yardımcı olur.  Amacı, farklı bir ortamda çalışırken ve yaşarken hangi yönlerin 
geliştirilebileceğini anlamaya yardımcı olmaktır.

Yukarıdaki test, büyük olasılıkla insanların farkında olmadığı ve geliştirmenin mümkün olduğu 
şeyleri ortaya çıkaracaktır. Aşağıdaki bağlantı, kendini anlamayı geliştirmeye yardımcı 15 kısa 
ödev sunar.

Daimi değişim

Birinin hangi kültüre ait olduğu veya kökenlerinin nereden geldiği önemli değildir; bütün bu 
kültürler zamanla değişecektir. De Rossi, “Kültür, etnik olarak çok çeşitli toplumlardan oluşan, 
ancak aynı zamanda din, etnik köken, etik inançlar ve esasen kültürü oluşturan unsurlarla ilişkili 
çatışmalarla dolu, birbirine bağlı dünyamızda kilit hale gelmiş bir unsur gibi görünüyor” demiştir. 
“Ancak kültür, eğer öyleydiyse de artık sabit değildir.  Özünde akışkandır ve sürekli hareket 
halindedir. “  Bu, herhangi bir kültürü tek bir şekilde tanımlamayı zorlaştırır.

Değişim kaçınılmaz olmakla birlikte geçmiş de saygı görmeli ve korunmalıdır.  Birleşmiş Milletler, 
kültürel ve doğal mirası tanımak, muhafaza etmek ve korumak için Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) adlı bir grup oluşturmuştur.  Anıtlar, binalar ve sit alanları 
uluslararası bir antlaşma olan Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye 
göre grubun koruması kapsamındadır. Bu antlaşma, 1972›de UNESCO tarafından kabul edilmiştir. 
(Zimmermann, 2017)

Kültür her zaman akış halindedir, koşullar değiştikçe kültürel gruplar dinamik ve bazen tahmin 
edilemeyen şekillerde uyum sağlar.
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Çok kültürlü ve kültürler arası (cross-cultural)  ve kültürlerarası (in-
tercultural)

Çok kültürlü, kültürlerarası ve kültürler arası arasındaki fark nedir?  Hepsi aynı çatı altında olsalar 
da, tamamen farklı odaları tanımlıyorlar. Anlamlardaki farklılıklar, diğer kültürlerden insanlarla 
etkileşime girerken ki bakış açılarımızla ilgilidir.

Çok kültürlü, birkaç kültürel veya etnik grubu kapsayan bir toplumu ifade eder. İnsanlar birbirleriyle 
yan yana yaşarlar, ancak her kültürel grup ille de birbirleriyle etkileşime girmez. Örneğin, çok 
kültürlü bir mahallede insanlar, diğer ülkelerden komşularıyla doğru düzgün etkileşime girmeden 
etnik bakkallara ve restoranlara sık sık gidebilir.

Kültürler arası (cross-cultural) farklı kültürlerin karşılaştırılmasıyla ilgilenir.  Kültürler arası 
iletişimde, farklılıklar anlaşılır, kabul edilir ve kişisel değişime neden olabilir, ancak kolektif 
dönüşümlere neden olmaz. Kültürler arası toplumlarda, bir kültür genellikle “norm” olarak kabul 
edilir ve diğer tüm kültürler baskın kültürle karşılaştırılır.

Kültürlerarası (intercultural), tüm kültürlere derin bir anlayış ve saygı duyulan toplulukları 
tanımlar.  Kültürlerarası iletişim, karşılıklı fikir alışverişine, kültürel normlara ve derin ilişkilerin 
geliştirilmesine odaklanır.  Kültürlerarası bir toplumda, hiç kimse değişmeden kalmaz çünkü 
herkes birbirinden öğrenir ve birlikte büyür. (Schriefer, 2016)

Kültürel çatışmalar

Çatışmalar insan ilişkilerinde ortaya çıktığı için kültürler her çatışmanın içine gömülüdür. Kültürler; 
çatışmaları adlandırma, çerçeveleme, suçlama ve yumuşatma yollarımızı etkiler. Bir çatışmanın 
var olup olmadığı kültürel bir sorudur. Kanada’da yapılan bir röportajda, yaşlı bir Çinli, son 40 
yıldır hiçbir çatışma yaşamadığını belirtmiştir. İnkarının olası nedenleri arasında, Konfüçyüsçü 
yetiştirilme tarzının teşvik ettiği gibi, dünyayı çatışmadan ziyade uyum merceğinden görmeye 
yönelik kültürel bir tercih vardı. Bazı etkileşimlerimizi çatışma olarak nitelendirmek ve bunları 
daha küçük parçalar halinde çözümlemek, ilişkilerin diğer yönlerini gizleyebilecek, belirgin biçimde 
Batılı bir yaklaşımdır.

Kültürel çatışmanın kökenleri

İster temel bir rol oynasın, ister ince ve yumuşak bir etkiye sahip olsun, kültür, bir çatışmada 
her zaman bir faktördür. Bize önemli, kimliklerimizi koruduğumuz ve anlamlandırdığımız yerden 
dokunan her uyuşmazlığın her zaman kültürel bir bileşeni vardır.  İsrail-Filistin çatışması veya 
Hindistan-Pakistan’ın Keşmir konusundaki çatışması gibi çetin çatışmalar sadece bölgesel, 
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sınırlar ve egemenlik meselelerinden ibaret değildir. Aynı zamanda farklı kimlik ve yaşam, varlık 
biçimlerinin kabulü, temsili ve meşrulaştırılması ile ilgilidir ve anlam yaratırlar.

Gençler ve ebeveynler arasındaki çatışmalar jenerasyon kültürüyle şekillenir ve eşler veya 
partnerler arasındaki anlaşmazlıklar cinsiyet kültüründen etkilenir.  Kuruluşlarda, farklı disiplin 
kültürlerinden kaynaklanan çatışmalar, çalışanlar arasındaki gerilimi tırmandırır, gergin ya da 
yanlış iletişim ve stresli ilişkiler yaratır.

Kültür, ne olursa olsun çatışmaya nüfuz eder.

Bazen şiddetle ileri itilir, bazen de insanlar şaşkınlıkla ona takılana kadar varlığını neredeyse belli 
etmeden sessizce kıvrılır.

Kültür, sebep olmasa da, çatışmadan ayrılamaz. Ailelerde, örgütlerde veya topluluklarda 
farklılıklar ortaya çıktığında, algıları, tutumları, davranışları ve sonuçları şekillendiren kültür her 
zaman oradadır.

Ait olduğumuz kültürel gruplar topluluğumuzda veya ulusumuzda büyük bir çoğunlukken, bize 
gönderdikleri mesajların içeriğinin farkında olma olasılığımız daha düşüktür.  Baskın gruplar 
tarafından paylaşılan kültürler genellikle “doğal”, “normal” veya “işlerin yürüdüğü şekil” olarak 
görünür.  Sadece bizimkinden farklı olan, egzotik veya tuhaf olarak etiketlediğimiz davranışlarda 
bulunan kültürlerin etkisini fark ederiz.

Kültür çatışmayla iç içe geçse de, çatışma çözümüne yönelik bazı yaklaşımlar kültürel sorunları ve 
etkileri en aza indirir.  Kültür bir buzdağı gibi (çoğu sular altında)  olduğu için, bunu analizlerimize 
ve müdahalelerimize dahil etmek çok önemlidir. Tanınmayan buzdağları tehlikeli olabilir ve 
boyutlarını veya yerlerini bilmiyorsak onlar hakkında seçim yapmak imkansızdır.  Kültürü kabul 
etmek ve çatışmalara kültürel akıcılık getirmek, her türden insanın daha bilinçli ve uyarlanabilir 
seçimler yapmasına yardımcı olabilir. (LeBaron, 2003)

Kültürel çatışmaya çözümler

Kültürün çatışmalardaki önemli rolü göz önüne alındığında, onu akılda tutmak ve müdahale 
planlarına dahil etmek için ne yapılmalıdır? Kültürler kaprisli çocuklar gibi davranabilir: karmaşık, 
anlaşılması ve öngörmesi zor. Çatışmanın ayrılmaz bir parçası olarak kültürü kabullenmezsek, 
kendimizi kendi kültürel merceklerimizle sınırlı ve kültürün karmaşıklık ağına dolaşmış bulabiliriz.  
Kültürel akıcılık, çok katmanlı kültürel çatışmaları çözmek ve yönetmek için çok önemli bir araçtır.
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Kültürel akıcılık, kültürlere; doğalarına, nasıl işlediklerine, ve çatışma ve uyum zamanlarında 
ilişkilerimizle iç içe geçme biçimlerine aşinalık demektir. Kültürel akıcılık, kültürün çeşitli 
boyutlarının farkında olmak anlamına gelir. Bu boyutlar aşağıdakileri içermektedir:

 İletişim

 Çatışmayı adlandırma, çerçeveleme ve yumuşatma yolları

 Anlam yaratma yaklaşımları

 Kimlikler ve roller

İletişim

İletişim, başkalarıyla nasıl ilişki kurulacağına dair farklı başlangıç noktalarını ifade eder.  Yüksek 
ve düşük bağlamlı iletişim arasındaki ayrımla ilgili önemli farklılıklardan bazıları Edward T.Hall 
tarafından sınıflandırılmıştır.

Yüksek bağlamlı iletişimde, bir mesajın büyük kısmı, açıkça kelimelerle söylenmek yerine 
onu çevreleyen bağlamla aktarılır.  İletişime anlam vermek için fiziksel ortam, bir şeylerin 
söylenme şekli ve ortak anlayışlardan faydalanılır.  Etkileşimler, fikirleri açıklamadan ima eden, 
biçimlendirilmiş ve stilize edilmiş ritüelleri içerir. Mesajın anlaşılması için  sözlü olmayan ipuçları 
ve sinyaller gereklidir.  İletişim kurmak için, sözlü ifadelerin eksikliğinde veya bazen onlara 
ek olarak, bağlama güvenilir.  Yüksek bağlamlı iletişim, düşük bağlamlı iletişime göre daha az 
“doğrudan” olduğu için itibarı korumaya yardımcı olabilir.  Yine de, amaçlanan mesajın çoğu ifade 
edilmediğinden, yanlış anlaşılma olasılıklarını artırabilir.

Düşük bağlamlı iletişim, iletişim kurmak için bağlama dayanmaktan ziyade doğrudanlığı vurgular.  
Buradan yola çıkarak, sözlü iletişim spesifik ve kelimesi kelimesinedir, ve daha az şey dolaylı 
işaretlerle aktarılır. Düşük bağlamlı iletişimciler “kastettiklerini söyleme ve söylediklerini 
kastetme” eğilimindedir.

Düşük bağlamlı iletişim, yanlış anlamaların önlenmesine yardımcı olabilir, ancak yüksek bağlamlı 
iletişimden daha çekişmeli olduğu için çatışmayı kızıştırabilir de.

İnsanlar iletişim kurarken, yüksek ve düşük bağlam arasında bir süreklilik içinde hareket ederler.  
İlişkinin türüne, bağlamına ve iletişim amacına bağlı olarak, az çok açık ve doğrudan olabilirler.  
Yakın ilişkilerde genellikle iletişim kısaltması kullanılır, bu da iletişimi yabancılar için anlaşılmaz, 
taraflar için net kılar. Aynı kişiler yabancılarla düşük bağlamlı iletişimi tercih edebilir.

Düşük ve yüksek bağlamlı iletişim, yalnızca bireysel iletişim stratejilerinden bahsetmez, aynı 
zamanda kültürel grupları anlamak için de kullanılabilir.  Genel olarak, Batı kültürleri düşük 
bağlamlı başlangıç noktalarına yönelme eğilimindeyken, Doğu ve Güney kültürleri yüksek bağlamlı 
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iletişim eğilimindedir. Bu geniş kategoriler içinde önemli farklılıklar ve birçok varyasyon vardır.  
Yüksek bağlamlı iletişimin öne çıkma eğiliminde olduğu yerlerde, sözlü olmayan ipuçlarına ve 
iletişimi yöneten, ifade edilmeyen kuralları daha fazla bilen diğerlerinin davranışlarına özellikle 
dikkat etmekte fayda vardır.  Düşük bağlamlı iletişimin norm olduğu durumlarda, karşılığında 
doğrudanlık beklenmesi muhtemeldir.

Adlandırma, çerçeveleme ve yumuşatma

Çatışmayı adlandırma, çerçeveleme ve yumuşatma yolları kültürel sınırlar arasında farklılık 
gösterir. Görüşülen yaşlı Çinli örneğinin de gösterdiği gibi, neyin çatışma olduğu konusunda 
herkes hemfikir değildir.  Bastırılmış, sakin tartışmaya alışkın olanlar için, aile üyeleri arasında 
duygusal bir alışveriş, tehdit edici bir çatışma gibi görünebilir.  Aile üyelerinin kendileri, 
etkileşimlerini farklı görüşlerin sıradan ve istenilen açığa vurumu olarak görebilir. İnatçı 
çatışmalar da farklı yorumlara tabidir.  Bir olay bir çatışma mı, bir provokasyon mu, bir kızışma 
mı, yoksa önemsenmeye değmeyecek küçük bir şey mi? Cevap perspektife, bağlama ve kişiliğin 
durumla nasıl ilişkili olduğuna bağlıdır.

Neyin bir çatışmayı oluşturduğu veya etkileşimdeki olayların nasıl çerçevelenmesi gerektiği 
konusunda kültürler veya durumlar arasında bir fikir birliği olmadığı gibi, onun nasıl 
yumuşatılacağına dair birçok farklı düşünce tarzı vardır.  İlgililer yüz yüze görüşmeli, bakış 
açılarını ve hikayelerini dışarıdan bir arabulucunun yardımı olsun veya olmasın paylaşmalı mıdır?  
Yoksa güvenilen bir arkadaş, ilgililerin her biriyle konuşmalı ve suları yatıştırmaya mı çalışmalıdır?  
Üçüncü bir kişi, ilgili tarafların tanıdığı biri mi olmalı, yoksa bir yabancı mı? Joan Paul Lederach, 
Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures (Barış İçin Hazırlık: Kültürler Arası 
Çatışma Dönüşümü) adlı kitabında, sırasıyla ABD ve Somali ortamlarında bulunan iki üçüncü taraf 
rolü belirler; resmi arabulucu ve geleneksel yaşlı. Yasal arabulucu, genellikle ilgili kişiler tarafından 
tanınmamaktadır ve herhangi bir belirli sonucu kayırmadan hareket etmeye çalışır.  Geleneksel 
yaşlılar, yerel bilgileri ve ilişkileri nedeniyle saygı görürler ve yönlendirme ve tavsiyelerin yanı 
sıra tarafların birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olma becerilerine güvenilir. İçeriden taraf 
rolleri (durumun geçmişine ve ilişki ağlarına aşina olan taraflarca bilinen biri) ve dışarıdan tarafsız 
rolleri (sonuçta hiçbir menfaati olmayan veya taraflarla devamlı bir ilişkisi olmayan, taraflarca 
bilinmeyen biri) bir dizi kültürel bağlamda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, içeriden taraflılar 
geleneksel, yüksek bağlamlı ortamlarda tercih edilme eğilimindeyken, dışarıdan tarafsızlar düşük 
bağlamlı ortamlarda daha yaygındır.

Bunlar, çatışmayı yumuşatmanın kültürler arasında farklılık gösteren yollarından sadece 
birkaçıdır.  Üçüncü taraflar, neye ihtiyaç duyulduğuna dair kültürel anlayışlarına bağlı olarak 
tamamen farklı hedefli farklı stratejiler kullanabilir.  Çok kültürlü ortamlarda, tarafların çatışmanın 
nasıl ele alınması gerektiğine dair beklentileri değişebilir ve mevcut bir anlaşmazlığı daha da 
tırmandırabilir.
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Anlam yaratma yaklaşımları da kültürler arasında farklılık gösterir.  Hampden-Turner ve 
Trompenaars, insanların hayatlarını anlamlandırmak için bir dizi başlangıç noktasına sahip 
olduklarını ileri sürmektedir:

 evrenselci (kuralları, yasaları ve genellemeleri destekleyen) ve tekilci (istisnaları, ilişkileri 
ve bağlamsal değerlendirmeyi destekleyen)

 özgüllük (açık tanımları, bütünleri öğelerine ayırmayı ve ölçülebilir sonuçları tercih etme) ve 
yaygınlık (kalıplara, büyük resme ve sonuçtan çok sürece odaklanma)

 içe yönelik (bilinçli amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan bireylerde erdemi görür) ve dışa 
yönelik (erdemi her birimizin dışında, doğal ritimler, doğa, güzellik ve ilişkilerde görür)

 senkronize zaman (döngüsel ve sarmal) ve sıralı zaman (doğrusal ve tek yönlü).

Başkalarının oldukça farklı çıkış noktalarına sahip olabileceğini idrak etmediğimizde, çatışmanın 
ortaya çıkması ve tırmanması daha olasıdır.  Çıkış noktalarının kendisi tarafsız olsa da, bütünün 
farklı bir ucundan başlayan birine kolaylıkla olumsuz güdüler atfedilebilir.

Örneğin, İlk Milletler, Kanada veya Avustralya’da arazi hak taleplerini müzakere etmek için 
hükümet temsilcileriyle oturduklarında, farklı zaman fikirleri, anlaşma sağlamayı ve ilerleme 
kaydetmeyi zorlaştırabilir.

İlk Milletler zamanın ileri ve geri uzandığını, iki yönden de onları yedi kuşağa bağladığını görme 
eğilimindedirler. Bu nedenle şimdiki eylemleri ve tercihleri, tarih ve soyları ile ilgilidir. Batı Avrupa 
zaman fikirlerine uyum sağlayan hükümet müzakerecileri, İlk Milletler insanlarının zamandaki 
farklılıkları anlama şeklini kavramadığı sürece, tarihi hikayelerin anlatılmasını ve gelecek nesil 
öngörüşlerinin değerlendirilmesini sıkıcı ve alakasız bulabilirler.

Elbette bu örnek, belli bir durumda geçerli olabilecek veya olmayabilecek genellemelerden 
yararlanmaktadır.  Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerde 
birçok farklı Aborijin (yerli insanlar) vardır.  Her birinin ayrı bir kültürü vardır ve bu kültürlerin 
zamanla başka ilişkileri, müzakere hakkında farklı fikirleri ve benzersiz kimlikleri vardır.  Hükümet 
müzakerecilerinin de bir dizi etnik, kültürel kimlikleri olabilir.  Bunlar, zamana karşı ölçülü ve 
baskılı yönelimiyle acelesi olan kadın veya erkek stereotipine uymayabilirler.

Hampden-Turner ve Trompenaars tarafından tanımlanmış diğer üç boyuttan da örnekler 
çıkarılabilir.  İnatçı bir çatışma yıllar ve hatta nesiller boyu sürdüğüne göre, uluslararası standartlara 
ve müdahillere veya yerel kurallara ve uygulamalara başvurulmalı mıdır?  Evrenselci bir başlangıç 
noktasını tercih edenler daha çok uluslararası müdahaleyi ve uluslararası standartların 
belirlenmesini tercih ederler. Tekilciler, ihtiyaçlarına ve içeriğine uyan ya da uymayan genel 
kuralların empoze edilmesinden ziyade, kişiye özel, yerli bir yaklaşımı tercih ederler.



IO3 EĞİTİM MODÜLLERİ TASARIMI
M

OD
ÜL

 1:
 K

ÜL
TÜ

R

18

Özgüllük ve yaygınlık da birçok durumda çatışmaya ve çatışmanın tırmanmasına yol açar.

Spesifik konuşan, zorluklara uygulanabilecek ve ölçülebilecek pratik çözümler arayan insanlar, 
sürece, duygulara ve büyük resme odaklananları engelleyici ve sinir bozucu bulabilirler. Öte 
yandan, başlangıç noktaları yayılmış olanlar, parçalara bakarak tespit edilmesi kolay olmayan 
bütündeki kusuru yakalamaya ve belli fikirlerin uyması gereken bağlamı görmeye daha yatkındır.

İçe dönük insanlar, “kaderlerinin efendileri, ruhlarının kaptanları” olduklarına inanarak değişimi 
etkileyebileceklerinden emin olma eğilimindedirler. [7] Süreçten çok neticeye odaklanırlar.  
İlişkileri beslemeye, doğa ile uyum içinde yaşamaya, akışa uyum sağlamaya ve sonuçlardan çok 
süreçlere dikkat etmeye odaklanan dışa dönük insanlarla karşılaştıklarında yaşadıkları hayal 
kırıklığını bir düşünün.  Yukarıdaki başlangıç noktalarının her biri doğru ya da yanlış değildir, 
sadece farklıdırlar. Sürece odaklanmak faydalıdır, ancak sonuçları tamamen göz ardı etmekte 
başarısız olursa değildir. Sonuçlara odaklanmak faydalıdır ancak sürecin havasını ve yönünü 
gözlemek de çok önemlidir. Kültürel akıcılık, farklı başlangıç noktalarının farkında olmak ve her 
iki dilden de konuşmanın bir yolunu bulmak, onlar çatışmayı daha da kötüleştirirken aralarındaki 
tercümeye yardımcı olmak anlamına gelir.

Anlam yaratma yaklaşımları

Bu süreklilik mutlak değildir ve insan ilişkilerini kapsamlı bir şekilde açıklamaz.  Bunlar, insanlar 
uzun süre çatıştıklarında neler olabileceğine dair ipuçlarıdır.  Anlam yaratan varlıklarız; hikayeler 
anlatır, benlik algımızı koruyan, amacımızla ilgili anlayışlar yaratırız. Bunu fark ettiğimizde, 
çatışmada olanların anlam oluşturma sürecine bakabilir ve anlam oluşturma yöntemlerini ve 
sonuçlarını birbirlerine karşı daha açık hale getirmelerine yardımcı olacak yollar bulabiliriz. Bu, 
hikaye anlatıcılığıyla ve içlerinde birden fazla bakış açısına yer açmak için birlikte inşa edilen ortak 
hikayeler yaratarak yapılabilir. Genellikle, bir çatışmadaki insanlar, her ikisi de doğru olamazmış 
gibi gelen sözler söyler.

Anlatıma dayalı çatışma çözme yaklaşımları, gerçek ve haklı olmakla ilgili endişeleri bir süreliğine 
bir kenara bırakmaya yardımcı olur ve dikkatleri tarafların kendilerini görebilecekleri hikayelere 
çevirir.

Anlam yaratmayı keşfetmenin bir başka yolu da metaforlardır.  Metaforlar, çok sayıda bilgiyi kısa 
formda aktaran kompakt, sıkıca paketlenmiş kelime imgeleridir.  Örneğin, bir çatışmanın nasıl 
başladığını keşfederken, taraflardan biri, kökenlerinin; sınırlar, yollar ve yazılı yasalar olmadan 
önceki zamanın derinliklerine gömüldüğünden bahsedebilir.  Diğeri ise bunu 1946’da başlayan can 
sıkıcı bir davanın ürünü olarak görebilir.  İkisi de haksız değildir, konunun kökleri çok derin olabilir 
ve dava şüphesiz çatışmanın gelişiminin bir parçasıdır.  İki taraf metaforlarından bahsederken, 
zamanın derinliklerine takılmış daha dağınık olan başlangıç noktası, belirli bir yasal işleme bağlı 
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olan daha spesifik olanla buluşuyor. İkisi konuşurken, bağlam içinde birbirleriyle ilgili anlayışlarını 
derinleştiriyorlar ve kendi rolleri ve kimlikleri hakkında daha fazla şey öğreniyorlar.

Kimlikler ve roller

Kimlikler ve roller, benlik kavramlarını ifade eder.  Bireysel bir fert miyim, bağımsız ve 
davranışlarımda özgür müyüm ya da nihayetinde kendimden sorumlu muyum? Yoksa her şeyden 
önce bir grubun, seçimleri ve eylemleri grubun bunları nasıl algılayacağına ve onlardan nasıl 
etkileneceğine göre tartan bir üyesi miyim? Kendilerini ayrı bireyler olarak görenler muhtemelen 
antropologların bireyci olarak adlandırdıkları toplumlardan gelir. Grup bağlılığını öncelikli gören 
kişiler genellikle antropologların kolektivist veya komüniter (toplulukçu) dedikleri ortamlardan 
gelir.

Kolektivist ortamlarda, aşağıdaki değerler öncelikli olma eğilimindedir:

 işbirliği

 yaşlılara saygı ve hürmet

 ortak kalkınmaya katılım

 grubun itibarı

 birbirine bağlılık

Bireysel ortamlarda, aşağıdaki değerler öncelikli olma eğilimindedir:

 rekabet

 bağımsızlık

 bireysel başarı

 kişisel gelişim ve tatmin

 özgüven

Bireyci ve toplulukçu başlangıç noktaları, bir çatışmanın her iki tarafındakileri etkilediğinde, 
kızışma meydana gelebilir.  Bireyciler “elinden geleni ardına komadan” yüzleşmede hiçbir sorun 
görmezken, toplulukçu emsalleri uygunsuz şekillerde davranarak gruplarının şerefini sarsmaktan 
ve yüzünü kara çıkarmaktan çekinirler. Bireyciler, komüniterlerle anlaşma yapmayı umabilirler ve 
komüniterler, bir sonuca varmadan önce fikirlerini daha geniş bir topluluğa veya gruba götürmek 
zorunda olduklarını belirtince ihanete uğramış hissedebilirler. Sonunda, tarif edilen diğer 
kalıplarda olduğu gibi, çoğu insanın tamamen bireyci veya toplulukçu olmadığı unutulmamalıdır.  
Bunun yerine insanlar, yetişme şekline, deneyimine ve durumun bağlamına göre bireyci veya 
toplulukçu başlangıç noktalarına sahip olma eğilimindedir.  (LeBaron, 2003)
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Kültür şoku
Uluslararası öğrenciler için yurtdışında yaşamak, yeni dünya görüşlerini teşvik eden, kültürel 
merakı artıran ve yabancı yerleri keşfetme isteğini destekleyen heyecan verici bir deneyim 
olabilir.  Bununla birlikte, dünyada biraz kaybolmuşluk hissine de neden olabilir.

Kültür şoku sıkça rastlanan bir olaydır ve gelişmesi aylar alsa da, gezginleri ve yurttan uzakta 
yaşayanları genellikle beklenmedik şekillerde etkiler.  Kültür şoku, sosyal normlara yabancı 
olmaktan veya yeni yiyecekler deneyimlemekten daha fazlasıdır ve yeni kültürlere aşina olduktan 
ve alıştıktan sonra bile gezginleri etkileme eğilimindedir. Kültür şoku genellikle dört farklı 
aşamadan geçer: balayı, hayal kırıklığı, uyum ve kabullenme.  Bireyler bu aşamaları farklı şekilde 
deneyimlese ve her adımın etkisi ve sırası büyük ölçüde farklılık gösterse de, yeni kültürlere nasıl 
uyum sağladığımıza ve onlarla nasıl başa çıktığımıza dair bir kılavuz sağlarlar.

Kültür şokunun dört evresi

Balayı Evresi

Gezginlerin yeni çevrelerindeki dile, insanlara ve yiyeceklere aşık olduğu kültür şokunun ilk 
aşaması, genellikle karşı koyulamaz şekilde olumludur. Bu aşamada, gezi ya da taşınma, şimdiye 
kadar alınmış en harika karar, sonsuza kadar devam etmesi umulan  heyecan verici bir macera 
gibi görünür.

Kısa gezilerde, kültür şokunun sonraki etkilerinin ortaya çıkması için zaman olmadığından balayı 
aşaması tüm deneyimi devralabilir.  Daha uzun yolculuklarda, balayı aşaması genellikle eninde 
sonunda sona erer.

Hayal Kırıklığı Evresi

Hayal kırıklığı, kültür şokunun en zorlu aşaması olabilir ve muhtemelen yurtdışında yaşamış veya 
sık sık seyahat eden herkese aşinadır. Bu aşamada, jestleri, işaretleri ve dili anlamama yorgunluğu 
bastırır ve yanlış anlaşılmalar sıklıkla gerçekleşebilir.  Küçük şeyler - anahtar kaybetmek, otobüsü 
kaçırmak veya bir restoranda kolayca yemek sipariş edememek - hayal kırıklığını tetikleyebilir.  Ve 
hayal kırıklığı gelip geçse de, yeni ülkelerde uzun zaman geçiren insanlar için doğal bir tepkidir.

Hayal kırıklığı evresinde, depresyon veya memleket özlemi nöbetleri ve her şeyin tanıdık ve rahat 
olduğu eve gitme arzusu duyguları yaygındır.
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Alışma Evresi

Gezginler yeni ortamların kültürleri, insanları, yemekleri ve dillerine daha aşina ve rahat hissetmeye 
başladıkça hayal kırıklıkları genellikle azalır.  Alışma aşamasında gezinme kolaylaşır, arkadaşlıklar 
ve destekçi topluluklar kurulur ve yerel dilin ayrıntıları daha anlaşılabilir hale gelebilir.

Kabul Evresi

Genel olarak - bazen yukarıda özetlenen duygusal aşamalarla mücadeleden haftalar, aylar veya 
yıllar sonra - kültür şokunun son aşaması kabullenmedir.  Kabul, yeni kültürlerin veya ortamların 
tamamen anlaşıldığı anlamına gelmez; daha ziyade, yeni çevrede faaliyette bulunmak ve gelişmek 
için tamamen anlamanın gerekli olmadığının farkına varmayı ifade eder.

Kabul aşamasında, gezginler aşinalık kazanır ve kendilerini rahat hissetmek için ihtiyaç duydukları 
kaynakları bir araya getirebilirler. (The 4 Stages of Culture Shock, 2016)

Kültürel Adaptasyon
Yabancı bir kültüre uyum sağlayarak, yeni mekanınızda endişeli ve şaşkın hissetmek yerine, kültür 
şokunuzun üstesinden gelebilir ve etrafınızdakilerle anlamlı ilişkiler geliştirebilirsiniz.

Aşağıdaki yedi adım, öğrencilerin bir kültür şokunun üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir.

1. Zihninizi açık tutun. Farklı olan her şeyi otomatik olarak “yanlış” algılamayın. Yargıda 
bulunmamak, nesnel bir gözlemci olmanızı sağlayacak ve kültürler arası anlayış sürecini 
kolaylaştıracaktır.  Ayrıca, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir ülkeye gidecekseniz, biraz 
arka plan bilgisi edinin.  Gideceğiniz ülkeyi öğrenirken açık fikirli olmak gerekir, kim bilir, 
anlayamayacağınız bir şeyin nedenini bulabilirsiniz.

2. Yerel dili öğrenmek için çaba gösterin. Bu, iletişim becerilerinizi artırır ve yerel toplulukla 
bütünleşmenize yardımcı olur.  Aynı zamanda yeni ülkeye olan ilginizi de gösterir.

3. Yeni çevrenizin sosyal davranışlarını tanıyın. Kendi kültürel perspektifinizden veya “filtrenizden” 
davranış varsaymayın veya yorumlamayın. Davranış veri değildir.  Örneğin Amerikalılar 
“Nasılsınız?” ifadesini genellikle “Merhaba” veya “Koridorda yanınızdan geçerken varlığınızı 
kabul ediyorum” anlamında kullanır. Bir yabancı, Amerikalıların kişinin iyiliği hakkındaki bu 
soruya neden ayrıntılı olarak yanıt vermediğini merak edebilir.  Bu yüzden, soruya cevap 
verme şansı bulamadan uzaklaşma davranışını “umursamaz”, “yüzeysel” ve hatta “kaba” olarak 
yorumlayabilirler.  Bir Amerikalı işin aslını bilir ve muhtemelen birinin bu soruya yanıt vermek 
için zaman ayırmamasından rahatsız olmaz.

 Unutmayın: Şüpheniz varsa, kontrol edin!
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4. Kültürel aşinalığı veya tecrübeyi yüzeysel olarak değerlendirmeyin. Yeni çevrenizdeki ritüeller, 
gelenekler ve protokoller hakkında daha bilgili hale geldiğinizde bile, şu anda bildiğinize 
inandığınız şeylere bir açıklama veya gerekçe atfetmemeye dikkat edin.

 Az bilgi sahibi olmak yanıltıcı olabilir.  Psikolog Geert Hofstede, ‘kültür’ün, içeriğini ortaya 
çıkarmak için katman katman soyulabilen bir soğan gibi olduğunu yazmıştır. Bir kültürü sosyal 
ve tarihsel bağlamında gerçekten anlamak uzun zaman alır.

5. Yeni çevrenizdeki insanları  tanıdığınızdan emin olun. Saygılı bir şekilde sorular sorun, gazete 
okuyun ve çeşitli festivallere ve etkinliklere katılın.

6. Hayatınızda bir tutarlılık duygusuna erişmeye çalışın. Bir rutin oluşturmak size güven hissi 
verecektir.

7. Mizah anlayışını koruyun: bu çok önemli. Kültürel bir gaf yaparsanız veya sosyal bir durumda 
ne yapacağınızı bilemezseniz kendinize çok fazla yüklenmeyin.  Kendinize gülün, diğerleri 
sizinle birlikte gülecektir.  Çoğu birey, kendi yordamlarını anlama konusundaki azminize ve 
çabanıza, özellikle de inceden ve belki de bilinçsizce bir üstünlük perdesini yansıtan yargılama 
ve kültürel karşılaştırmalardan yoksunsanız, hayran kalacaktır. (How to Overcome Culture 
Shock in a Foreign Country, 2020)

Kültürlerarası iletişim
İş ve üniversite ortamı çeşitli coğrafi konumları ve çok sayıda kültürü kapsayacak şekilde 
genişledikçe, günümüzün çalışma ve eğitim ortamının hızla genişlediği apaçık ortadadır. Ancak 
zor olan, başka bir dili konuşan veya ortak bir hedefe ulaşmak için farklı vasıtalara dayanan 
bireylerle nasıl etkili iletişim kurulacağını öğrenmektir.

Kültürler arası iletişim - Yeni Norm

İnternet ve modern teknoloji, işlerimizi yeni coğrafi konumlara ve kültürlere tanıtmamızı 
sağlayan yeni pazarlar açtı.  Ve artık insanlarla uzaktan çalışmanın yüz yüze çalışmak kadar kolay 
olabileceği düşünüldüğünde, kültürler arası iletişim giderek yeni bir norm haline geliyor. Sonuçta, 
iletişim elektronikse, başka bir ülkedeki biriyle çalışmak, en yakın ilçedeki biriyle çalışmak kadar 
kolaydır. Ve bunu tüm dünyadaki en bilgili insanlarla bu kadar rahat bir şekilde yapabiliyorken, 
neden kendinizi yakın sürüş mesafesi içindeki insanlarla çalışmakla sınırlayasınız? Anadili 
İngilizce olanlar için, İngilizcenin, insanların mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak istediklerinde 
kullandıkları dil olarak görülmesi bir şanstır.  Yine de, anadili İngilizce olan kişiler için bile kültürler 
arası iletişim bir sorun olabilir: İngilizce konuşulan farklı ülkelerden insanlar arasında bazen 
ortaya çıkabilecek karşılıklı anlaşmazlığa tanık olun. Bu yeni dünyada kültürler arası iyi iletişim 
olmazsa olmazdır.
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Artık birçok şirket, iş yaptığı farklı kültürler üzerine eğitim veriyor olsa da, kültürler arası iletişim 
kuran çalışanların sabırlı olmaları ve bu kültürler hakkındaki fikir ve bilgilerini artırmak için 
çalışmaları çok önemlidir.  Bu, bir kişinin kendi davranışlarının ve tepkilerinin genellikle kültüre 
dayalı olduğunu ve bizimkiyle uyuşmasa da kültürel olarak uygun olduğunu görme becerisi 
gerektirir. Kültürler arası çalışan veya farklı diller konuşan, başka dinleri uygulayan veya yeni bir 
anlayış gerektiren bir toplumun üyeleri olan bireyleri bünyesinde barındıran bir ekibin liderini 
veya yöneticisini düşünelim. Bu durumda, bunu iletmek için çalışması gerekir.

Ekibinizdeki bireylerin sahip olabileceği özel ihtiyaçları göz önünde bulundurun.  Örneğin, farklı 
bayramları kutlayabilirler ve hatta başka çalışma saatleri olabilir.  Saat dilimi farklılıklarına dikkat 
edin ve dahil olan herkesin bu tür farklılıkların farkında ve saygılı olmasını sağlamaya çalışın. 
Genel olarak, sabır, nezaket ve biraz merak faydalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir farklılıktan 
emin değilseniz, ekip üyelerine sorun.  Bu yine en iyi şekilde bire bir ortamda yapılabilir ki kimse 
kendi ihtiyaçları ve farklılıkları hakkında konuşurken sıkboğaz edilmiş ya da utanmış, hatta belki 
mahcup hissetmesin.

Karşılıklı Kabul Talep Edin

Sonra, karşılıklı kabul ve anlayış talep edin ve geliştirin. Bunu yaparken, küçük bir eğitim genellikle 
işi görür. Ekip üyelerine, örneğin Avustralya ofisinde çalışan ekibin farklı bir saat diliminde çalışıyor 
olacağını, bu nedenle elektronik iletişim ve telefon dönüşlerinde gecikme yaşanacağını açıklayın. 
Ve Hindistan ofisinin üyeleri başka bayramları da (2 Ekim’de kutlanan Mahatma Gandhi’nin Doğum 
Günü gibi) kutluyor olacak.

Çoğu insan bilgilendirmeyi takdir edecektir ve ortak hedeflere ulaşmak için kullanılan farklı 
araçları ve farklı ihtiyaçları anlamak için elinden geleni yapacaktır. Bununla birlikte, durum 
böyle olmadığında, örneklerle yönlendirin ve açık fikirlilik, anlayış ve kabul yolunda izlenmeyi 
beklediğinizi açıkça belirtin.

 İpucu: Kabul, esastır. Bununla birlikte, ahlaki davranış standartlarını korumanız gerekir.

 Aşağıdaki “pratik kurallar” evrensel görülmektedir:

 Ekip üyeleri, ekibin misyonuna katkıda bulunmalı ve bunları engellememeli ya da ekibin 
müşterisiyle ilişkisine zarar vermemelidir.

 Ekip üyeleri, ekibin uyumuna zarar vermemeli veya daha etkili olmasına engel olmamalıdır.

 Ekip üyeleri, diğer ekip üyelerinin çıkarlarına gereksiz yere zarar vermemelidir.

 Ulusal hukuk (açıkça) önemlidir.

Farklı bir kültürdeki insanlarla ilgilenirken, nezaket ve iyi niyet de başarılı bir iletişim sağlama 
konusunda çok yararlı olabilir. Bu konuda ısrarlı olunmalıdır.
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Sorunları çözmede başlangıç noktanız iletişimin başarısız olduğunu varsaymaksa, birçok sorunun 
hızla çözüldüğünü göreceksiniz.

Basit Tutun

İletişim kurarken, İngilizcenin uluslararası iş dili olarak kabul edilmesine rağmen, her iş insanının 
iyi İngilizce konuştuğunu varsaymanın bir hata olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Aslına bakarsak, 
İngilizce konuşan 800 milyon insanın sadece yarısı onu ilk dil olarak öğrenmiştir. Ve onu ikinci dil 
olarak konuşan kişiler, genellikle anadili olanlardan daha fazla kısıtlanmıştır.

Kültürler arası iletişim kurduğunuzda, iletişiminizin açık, net ve anlaşılır olması için özel çaba 
gösterin. Ve (ne yazık ki) iletişim kurduğunuz kişinin “anladığını” ve bundan rahatsız olmadığını 
anlayana kadar mizahtan kaçının.  Mizah, herkesin bildiği gibi kültüre özgüdür: Bir kültürde mizah 
olarak kabul edilen pek çok şey, bir başka kültürde fena halde kırıcı bulunabilir.

İhtiyacınız Varsa Yardım Alın

Son olarak, dil engelleri ortaya çıkarsa, güvenilir, deneyimli bir tercüman işe almak herkesin 
yararına olabilir.  İngilizce, birçok uluslararası iş insanının ilk dili olmadığı için, dil kullanımlarına 
kültüre özgü veya standart olmayan İngilizce ifadeler eklenmiş olabilir ve bu da iletişim sürecini 
engelleyebilir.  Yine, bir tercüman bulundurmak (işin sadece ilk aşamalarında bile olsa) burada en 
iyi çözüm olabilir.  Tercüman, ilgili herkesin kültürel ve iletişim farklılıklarının farkına varmasına 
yardımcı olabilir ve coğrafi konum ve arka plana bakılmaksızın tüm tarafların bir araya gelmesini 
ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla bir arada kalmasını sağlayabilir.
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Giriş
Yabancı öğrencilere öğretmenlik yapmak zorlayıcı ama aynı zamanda keyifli bir iş olabilir. 
Genel olarak dünyadaki eğitim sistemleri ortak özelliklere sahip olsa da, kendi aralarında pek 
çok farklılıklar da vardır. Bu farklılıkların çoğu, eğitim sistemlerinin dayandığı, ülkelerin kültürel, 
politik ve tarihi karakteristiklerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, Doğu Avrupa ve Doğu 
Asya’daki eğitim sistemleri bilgileri ezberlemeye ve sınavlarda başarılı olmaya daha çok önem 
vermektedir. Bunun aksine, Batı Avrupa’daki eğitim sistemleri daha çok yaratıcılığa ve pratik ve 
çalışma alanı yaklaşımına odaklanmaktadır. Farklılıkların kendisi çoğunlukla zararsızdır ve çoğu 
öğrenci herhangi bir eğitim sistemine hızlıca adapte olabilir fakat bazı bakış açıları yabancı 
öğrencilerin uluslararası deneyimini mahvedebilir. Bu nedenle, bu sunum modülünün amacı, 
öğretim görevlilerine uluslararası öğrencilerin deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerini anlatmak 
ve tavsiyelerde bulunmaktır.  Bu modülde sunulan yöntemlerin birçoğu yerli öğrencilerin öğrenim 
deneyimini de geliştirecektir.
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Müfredat
Beklenen öğrenme çıktıları:

 Yabancı öğrencilerin karşılaştığı en yaygın sorunları öğrenme

 Bu sorunlarla en iyi şekilde başa çıkmak için işinizi nasıl daha iyi düzenleyeceğinizi öğrenme

 Yabancı öğrencilere ilişkin öğretim becerilerinizi nasıl geliştireceğinizi öğrenme

Beceri ve yeterlilikler:

 Öğretim becerileri: yabancı öğrencilere nasıl daha iyi öğretilebileceğini öğrenme

 Kültürel beceriler: farklı uluslararası kültürlere nasıl daha iyi adapte olunacağını ve onlarla 
nasıl daha iyi etkileşim kurulacağını öğrenme
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İletişim
Beklentileri ve ders kurallarını çok açık bir biçimde anlatın. Bu bakımdan, ilk ders gününde ders 
programını açıkça okuyun ve açıklayın. Öğrencilerin ders programını kendi başlarına okuyup 
anlaması beklendiğinden bu gereksiz bir eylem gibi gelse de, birçok sebepten dolayı bu her 
zaman doğru değildir. Her şeyden önce, farklı ülkelerdeki birçok üniversite zorunlu olarak ders 
müfredatı hazırlamaz. Bunun yerine, öğretmenin dersin başında kuralları ve görevleri öğrencilere 
bizzat kendisinin anlatması beklenir. Böylelikle, müfredatın önden açıklanması tüm kültürlerden 
öğrenciler için eşit bir oyun alanı yaratacaktır. İkinci olarak, bu müfredat öğrenciler ve öğretim 
üyesi arasında bir sözleşme işlevi görür; yani bir öğrencinin puanlama ya da son teslim tarihleri 
gibi farklı ders unsurları hakkında şikayetleri varsa öğretim üyesi her zaman müfredata işaret 
edebilir. Üçüncü olarak, müfredat derslerin ilk gününü kaçıran öğrenciler için de çok önemli 
olacaktır. Bu önemlidir çünkü özellikle yabancı öğrenciler onları dersin ilk gününe katılmaktan 
alıkoyacak pek çok sorun yaşayabilirler. Bu tür olaylara vize problemleri, seyahat sorunları 
(örneğin uçuşların iptal olması), yasal sorunlar (örneğin kaydolmak için o gün bir devlet dairesinde 
hazır bulunmaları gerekir) dahildir. Aynı şey yerli öğrenciler için de geçerli olabilir. Sonuç olarak, 
iyi hazırlanmış ve kapsamlı bir ders müfredatına sahip olmak dersin başında öğrenciler için 
hayatı çok kolaylaştıracaktır. Müfredatta yer alan bilgiler hakkında öğrencilerden daha az soru 
alacaklarından öğretim üyeleri için de hayatı kolaylaştıracaktır.

Müfredatın kendisi en azından belirtilen bilgi kategorilerini içermelidir: ders kuralları, gerekli 
materyaller (örneğin kitaplar), değerlendirme, son teslim tarihleri ve puanlama yöntemleri. Her bir 
bilgi kategorisi için bazı ayrıntılar çok önemlidir çünkü yine, kültürel farklılıklar her biri için farklı 
beklentiler oluşturabilir. Derse katılım konusunda bilgi vermek de son derece önemlidir. Birçok 
üniversitede öğrencilerden her derse girmeleri beklenmediğinden, ders kuralları açısından, 
katılımın zorunlu olup olmadığının belirtilmesi gerekir.  Bazı ünivrsitelerde ise, her derse katılım 
zorunludur. Bu yine ülke ve kültüre bağlı olarak değişir. Örneğin, batı ülkelerinde, çoğu zaman, 
derste olmak sorumlulukları olarak görüldüğünden öğrencilerden zorunlu katılımı istenmez. 
Başka ülkelerde ise neredeyse her derse katılım zorunludur ve derse gelmemek dersten kalmakla 
sonuçlanabilir.

 Ders materyalleriyle ilgili olarak her zaman öğrencilerin satın alabileceği kitabın tam baskısını 
ve mümkünse kitapların önceki edisyonlarından hangilerinin kullanılabileceğini belirtin. Bazı 
yabancı öğrencilerin, parasal kısıtlamalardan ötürü, tüm dersler için yeni kitaplar satın almaya 
gücü yetmeyebilir ve ilk etapta satın alamayabilirler. Bu yüzden dersi geçebileceklerine dair 
güvenlerini kaybedebilirler ve performansları kötüye gider. Son teslim tarihleriyle ilgili her zaman 
materyallerin teslim edilmesi gereken saati belirtin. Örneğin bir öğrenci teslim tarihinin 10 Eylül 
olduğunu okuduğunda, aslında öğlen 12 kastedilirken, teslim tarihinin 10  Eylül’ün gün sonuna 
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kadar olduğunu düşünebilir. Tüm son teslim tarihlerinin öğlen olduğunu derste belirtseniz bile, 
bazı öğrenciler o derste bulunmayabilir ve sadece müfredattaki eski bilgiyi hatırlarlar.

Çalışma materyalleri
Her zaman öğrenciye yeterince bağımsızlık sağlayan yüksek kaliteli, kolaylıkla satın alınabilir, 
kendi kendine yeten ve açıklayıcı materyaller hazırlayın. Bir öğretim üyesinin yabancı öğrencilere 
sunacağı çalışma materyalleri, başarıları için son derece önemlidir. Uluslararası öğrencilere 
yardımcı olmak için, öğretim üyeleri aşağıda belirtilen önlemleri uygulamalıdır: (Warwick, 2006)

a. Her zaman mümkün olduğu kadar çok ücretsiz kaynak kullanın. Daha önce de belirtildiği 
gibi, uluslararası öğrencilerin sınırlı parası olabilir. Üstelik, öğrencilerin birden fazla ders için 
materyal satın alması gerekir. Bu yüzden hem yerli hem de yabancı öğrenciler, birden fazla ders 
pahalı materyal almalarını gerektirirse zorlanabilirler. Bu da öğrencilerin derse katılmamaya 
karar vermesi ya da sınava çalışmaması gibi motivasyonunu etkileyecek sonuçlara yol açabilir. 
Bu problem için çeşitli çözümler vardır. İlk çözüm yolu, bir kitabın üniversite kütüphanesinden 
temin edilebilecek ücretsiz bir kopyasını kullanmak olacaktır.

 Ancak bazı üniversitelerin şirketlerle, öğrencilere yalnızca bireysel kitaplar sunmalarını zorunlu 
kılan özel sözleşmeleri vardır. O halde öğretim üyesi, kitabın ücretsiz özetler ya da slaytlar gibi 
öğrenciler arasında dağıtabileceği ek materyallerle gelip gelmediğini kontrol edebilir. Öğretim 
üyesi ayrıca öğrencilerin dersten sonra kitabın kendi kopyasını gözden geçirmelerine ya da 
okumalarına izin vermeyi tercih edebilir. Bu, özellikle dersin ev ödevi içerdiği durumlarda 
önemlidir çünkü öğrenciler ödevin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için kitapta 
bulunan cevap kağıdına gerek duyar. Öğretim üyeleri, dersleri için daha kolay erişilebilir 
kaynakları kullanmalarına izin vermeleri için üniversite başkanlığına dilekçe de verebilir.

b. Derste slaytların kullanılması öğretimin önemli bir parçasıdır. Öğretmenin konuyla ilgili saydığı 
bilgileri içerdiğinden, öğretim üyeleri ve öğrenciler bunları daha sık kullanma eğilimindedirler. 
Çoğu derste ders slaytları, genellikle öğretim üyesinin doğrudan öğrenciler için oluşturduğu 
tek materyaldir. Ayrıca kitap satın almanın norm olmadığı kültürlerden gelen öğrenciler ders 
çalışmak için genelde sadece ders slaytlarını kullanırlar. Bu yüzden uluslararası bir öğrenme 
ortamında, ders slaytları daha kritik hale gelir.

 Sonuç olarak, ders slaytlarını tasarlarken aşağıdaki önlemler alınmalıdır. İlk olarak, kitabın 
ikamesi olarak kullanılabilecek kadar çok bilgi içermelidirler. Bu daha çok, daha eşsiz 
kültürlerden gelen uluslararası öğrencilere ve çalışma materyalini karşılayamayan uluslararası 
öğrencilere uyum sağlamak içindir. Bu aynı zamanda uluslararası öğrencinin güvenini artıracak 
ve birçok uluslararası öğrenci için öğretim üyesi otorite figürü olduğundan öğretim üyesi ile 
güvene dayalı bir ilişki yaratacaktır. Aynı zamanda kitap sadece tamamlayıcı bir materyal 
olarak görülür.
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c. Yabancı öğrenciler için kafa karıştırıcı olabileceğinden bir ders için çok fazla kaynak 
kullanmaktan kaçının ve kullandığınız kaynakların sınav için gerekli tüm materyalleri 
kapsadığından emin olun. Genel olarak tüm bilgiler slaytlarda ve ders kitaplarında bulunmalıdır. 
Birtakım bilgileri ders kitabından çalışılmaları için bırakarak bazı bilgileri slaytlara koymak, 
öğrencilere bir kısım bilgileri bir web sitesinden, diğer kısımları bir Youtube videosu vb. 
yerlerden öğrenmelerini söylemek gibi kriterlerden kaçının.

Sınavlar
Sınavlar her öğrenci için hayatın en stresli kısmıdır. Bunun yanı sıra, bazen sınavlar yapıldıkları 
ülkeye göre değişir. Bazı ülkeler sınavlar için çok sayıda bilgi ezberlemeye önem verir; diğerleri 
daha yaratıcı yaklaşımlara önem verir. Dahası, öğrencilerden istenen sınavlara çalışma şekilleri 
her bir ülkede değişiklik gösterir. Örneğin, bazı ülkelerde öğrencilerin bir sınav için sadece 
slaytlardan yararlanması gerekir. Aksine diğer ülkelerde, sınavda ekstra puan ve imkan dahilinde 
en yüksek notu almak için öğrencilerin daha özel kaynaklar (araştırma yazıları) kullanmaları 
gerekir. Aşağıdaki kurallar, sınavlar sırasında uluslararası öğrencilerin deneyimini iyileştirmenize 
olanak sağlayacaktır.

1. Değerlendirmeleri özellikle ders sırasında öğrencilere sağladığınız materyallere dayandırın. 
Bu özellikle, daha çok bağımsızlık ve yaratıcılığa dayanan eğitim sitemlerinden gelen öğretim 
üyelerinin yaygın olarak yaptığı bir hatadır. Derste bir sürü genel konsept sunarlar ve 
öğrencilerden derste işlenmeyen kavramları araştırmalarını beklerler. Bu yanlış bir yaklaşımdır 
çünkü birçok ülkede, öğrenciler sadece ders sırasında öğretilenlere çalışmaları gerektiğini 
düşünürler. Öğrenciler, sınavların resmi ders dokümanlarında belirtilen çalışma materyallerini 
yansıtmasını beklerler.

2. Analitik yazılar, araştırma ödevi ya da makaleler gibi daha yaratıcı görevler olduğunda, her 
zaman belirli ve sabit derecelendirme kriterlerine sahip olduğunuzdan ve “iyi” bir raporun 
neye benzediğine dair bir örnek sunduğunuzdan emin olun. “İyi” bir araştırma yazısının 
neye benzediği öğrencinin kişisel algısıyla birlikte kültürüne bağlıdır. Örneğin Hollanda ve 
Almanya standartlarına göre “iyi” sayılan bir proje Rusya da Türkler açısından iyi bir proje 
olarak görülmeyebilir. Buradaki fikir, bir takım standartların bir diğerinden daha iyi olduğu 
değil, sadece farklı oldukları ve öğrencilerin kafasını karıştırabilecekleridir. Burada kültürel 
önyargı büyük bir rol oynar. Örneğin, hayatı boyunca İtalyan eğitim sisteminde eğitim görmüş 
bir İtalyan, muhtemelen İtalyan öğretim üyelerinin belirlediği standartlara göre okul yazıları 
yazacaktır. Böylece bu standartları “norm” olarak kabul etmeye başlarsınız ve bu standartların 
herkese uygun olduğunu düşünürsünüz.

Yine hayatı boyunca Güney Kore eğitim sisteminde öğrenim görmüş Koreli bir öğrencide iyi bir 
makalenin farklı bir versiyonu olacaktır. Bu yüzden Güney Koreli bir öğrencinin makalesini İtalyan 
standartlarına göre puanlıyorsanız, Koreli öğrenci beklenenden daha düşük bir puan alır ve 
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mağdur edildiğini düşünebilir. Dersin web sitesinde iyi bir makalenin nasıl görünmesi gerektiğine 
dair bir veya daha fazla örnek sunmak, tüm öğrencilerin uyabileceği bir standart oluşturacaktır. 
Bu çözüm yoluna yaygın bir karşı argüman, bir örnek verilirse bütün öğrencilerin buna uyacağı ve 
bunun yaratıcılıklarını bastıracağıdır. Yine de bu karşı argüman pek çok sebepten ötürü yanlıştır. 
İlk olarak, öğrenciler çalışmalarını biçimlendirmek için bu standartlara dayandığından, bir eğitim 
kurumunun puanlama için net standartları olmalıdır. Sonuçta bir kağıt, standartlar net değilse 
puanlanamaz. Bu bakımdan tektipleşmeye ve netliğe önem verilmelidir. İkincisi, bir çalışmanın 
nasıl görünmesi gerektiğine dair örneklerin olması yaratıcılığı azaltmaz ve bunu önlemek için, 
örnek kağıtta bulunandan farklı bir konu seçmek gibi yöntemler vardır. Konu, farklı olsa da, örnek 
kağıtta olduğu gibi, aynı yöntemler kullanılarak ele alınabilir, böylece öğrenci hem standart bir 
kriter setine göre değerlendirilebilir hem de yaratıcılığını sergileyebilir.

Ofis Saatleri
Uluslararası öğrencilerin öğretim üyesiyle bire bir konuşmalarına imkan verdiğinden ofis saatleri 
çok önemlidir. Bu uluslararası öğrenciler için önemlidir, çünkü genelde diğer öğrencilerin önünde 
öğretim üyesine soru soracak özgüvene sahip değillerdir. Bu, sorularını olumsuz algılayabilecek, 
farklı kültürlerden öğrencilerin önünde soru sorma kaygısı gibi faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. 
Ayrıca başka ülkelerde büyük topluluklar önünde soru sormak o kadar yaygın değildir. (Elturki, 
2018) (Pinantoan, 2012)

Akademik dürüstlük
Akademik dürüstlük de kültürel bir açıdan bakılması gereken bir konudur çünkü akademik 
dürüstlük standartları kültürler arasında farklılık gösterir. Bazı kültürlerde akademik dürüstlük 
kuralları daha katıyken diğerlerinde daha esnektir. Yine de bu, farklı kültürlerden öğrencilerin 
daha katı akademik kurallara adapte olamayacağı anlamına gelmez. Olabilirler ama eskiden 
bunu yapmaları gerekmiyordu. Bu yüzden, ders kuralları gibi, akademik dürüstlük de dersin 
ya da akademik yılın başında öğrencilere açıklanmalıdır. Kuralların kendisi çok kati ve kesin 
olmalıdır. Örneğin öğrencilere, “olabildiğince az” gibi daha genel bir tabirle tanımlamak yerine, bir 
makalelerindeki kelimelerin maksimum yüzde kaçının alıntı olması gerektiği söylenmelidir.

Ayrıca üniversitenin neyi intihal teşkil eden bir çalışma olarak gördüğüne dair öğrencilere farklı 
örnekler verilmelidir. Son olarak, üniversitenin intihal olayları için net cezalandırma prensipleri 
olmalıdır. Örneğin, ilk intihal vakasında öğrenci resmi uyarı alırken ikinci intihal vakasında dersten 
kalabilir. Üçüncü intihal vakasında okuldan atılabilirler. Bununla birlikte, farklı kültürlerden 
öğrencilerin intihal ile ilgili cezalar söz konusu olduğunda farklı beklentileri olduğundan bu 
cezalandırma prensipleri önceden yayınlanmalı ve öğrencilere bildirilmelidir.
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Ders sırasında iletişim
Herhangi bir ayrımcılığın önüne geçmek için, milliyet, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim vb. konularda 
iletişim tarafsız olmalıdır. Dersleri bu tür konularla ilgilenmeyi içermediğinden, çoğu öğretim 
üyesi için bunu yapmak kolay olmalıdır. Yine de, aşağıda bir dersi tarafsız bir şekilde idare etmeye 
yardımcı olacak bazı öneriler verilmektedir. (Hall, 2018)

a. Terminolojiye duyarlı olun ve her zaman kendinizi farklı konularda önceden eğitin. Örneğin, 
bazı insanlar tüm Britanyalıları “İngiliz” olarak adlandırmayı ve bu iki terimi birbirinin yerine 
kullanmayı tercih eder. Buna rağmen İskoçya, Galler ve Kuzey İrlandalı insanlar, İngiltere ayrı 
bir kültürel ve tarihi bölge olduğu için bu terminolojiye katılmayabilir. Başka bir örnek de 
bir şeyi “Amerikan” olarak tanımlamaktır. Bu terminoloji Avrupa ve Asya’da çoğunlukla ABD 
vatandaşlarından bahsetmek için kullanılsa da, Kanada, Meksika, Brezilya ve Arjantinliler de 
Kuzey Amerika ve Güney Amerika kıtalarında ikamet ettikleri için kendilerini “Amerikalı” olarak 
görürler.

 Aynı şekilde, Orta Doğu’da birçok etnik köken yaşadığından Orta Doğulu tüm öğrencileri Arap 
olarak tanımlamak doğru değildir. Genel olarak kültürlere daima saygılı ve tarafsız olun. Öğretim 
üyeleri öğrencileri için rol modellerdir ve öğrenciler onların arkasından gelirler. Öğrencilerin 
duyarsız kültürel davranışlarını fark ettiğinizde daima müdahale edin. Müdahaleler, sözlü 
uyarıdan rahatsız edici öğrencilerin sorumlu üniversite yetkililerine bildirilmesine kadar her 
şey demek olabilir.

b. İletişim kurarken kapsayıcı olun. Örneğin genel olarak öğrenciler hakkında konuşurken iki 
cinsiyeti de kapsayan zamirler kullanın.

c. Öğretirken görseller kullanın. Yabancı bir dilde yetkin olan öğrenciler için bile dil engelinin 
üstesinden gelmek zor olabilir. Yorumlarınızı resimlerle ilişkilendirmelerini sağlayacakları için, 
görsel araçlar kullanarak yabancı öğrencilerin kelimeleri daha hızlı öğrenmelerine de olanak 
tanıyacaksınız.

Kendinizi eğitin
Her kültürün kendine has özellikleri vardır. Bir ders başladıktan sonra, dersinizdeki öğrencilerin 
belirgin kültürel özelliklerini incelemeye başlayın. Bu sadece öğrencilerinizi daha iyi anlamanıza 
değil, bir kişinin yapabileceği kültürel hataları gözlemenize de izin verecektir. Örneğin, belli bir 
ülkeden bir grup öğrencinin size defalarca e-posta gönderip, farklı ders dokümanlarında zaten 
yer alan bilgileri sorduğunu fark ediyorsanız, bunun sebebi onların öğretim üyelerinin yüksek 
otorite olarak görüldüğü ülke veya kültürlerden gelmeleri ve bilgileri bizzat öğretim üyesinden 
almaya alışık olmaları olabilir.
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Çok uluslu ve çok kültürlü  çalışma grupları
Çok uluslu ve çok kültürlü çalışma grupları, sınıfınızdaki öğrencilerin farklı kültürlerden 
öğrencilerle etkileşim içinde bulunmalarına imkan tanır. Böylelikle öğrencilerinizin kültürel 
becerileri gelişecektir. Dahası, farklı kültürlerden öğrencilerle çalışma konusunda önemli dersler 
çıkaracaklardır ki bu, uluslararası bir ortamda eğitim görmenin önde gelen eğitsel noktalarından 
biridir.

Hatalardan ders çıkarın ve öğrencilerinizden bir şeyler 
öğrenin
Uluslararası öğrencilere öğretmenlik yapmak eğlenceli ve üretken olabilir. Sadece internette 
okuduğunuz kültürler ve özgeçmişlerden insanlarla tanışacaksınız; ve farklılıklarıyla ve fikirleriyle 
sizi şaşırtacaklar. Yabancı bir öğrenciyle ilgilenirken kültürel bir hata yaparsanız (daha önce 
bahsedildiği gibi tüm Britanyalıları İngiliz olarak adlandırmak gibi) endişelenmeyin. Özür dileyin, 
hatanızdan ders çıkarın ve devam edin. Öğrenciler anlayış gösterecektir.

Alıştırmalar
Aşağıdaki alıştırmalar üç kişiden oluşan gruplarla yapılmalıdır. Lütfen aşağıdakileri tartışın:

1. Uluslararası öğrencilerinizin geldiği en yaygın kültürler nelerdir? Bu öğrenci grupları hakkında 
hangi kültürel özellikleri fark ettiniz?

2. Her dersin başında bir ders müfredatı sunar mısınız ve bu modülde belirtilen bilgileri kapsıyor 
mu? Hayır ise neden hayır?

3. Bazı soruların yalnızca slaytlar ve ders kitabıyla değil, daha ziyade bir web sitesinden 
yanıtlanabildiği bir sınav yaptınız mı? Öğrencilerin final notlarına gelince herhangi bir bir 
farklılık dikkatinizi çekti mi? Öğrencilerden herhangi biri şikayette bulundu mu?

4. Öğretirken herhangi bir kültürel hata yaptınız mı? Hata neydi ve sonrasında ne oldu?

5. Öğrencilerinizin, onlardan talep ettiğiniz ders materyalleri ile ilgili herhangi bir sorunu oldu 
mu (örneğin, ders kitabını satın alamamak)? Bu sorunlar nasıl çözüldü?
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MODÜL 3

SOSYAL SORUNLAR
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Giriş
Uluslararası öğrenciler, yurtdışında okurken çeşitli sosyal sorunlarla karşılaşır. Bu konular, çok 
çeşitli öğrenci grupları üzerinde yayınlanan farklı çalışmalarda derinlemesine detaylandırılmıştır. 
Bu konular arasında birikmiş stres, yalnızlık, ayrımcılık, sosyal çatışmalar, yabancılaşma ve 
izolasyon duyguları vb. dahil edilebilir. Örneğin, Avustralya’da okuyan yaklaşık 200 uluslararası 
öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada, görüşülen kişilerin üçte ikisinin, özellikle öğrenimlerinin 
ilk aylarında yalnızlık ve izolasyondan muzdarip olduğu tespit edilmiştir.  Bir diğer çalışmada, 
uluslararası öğrencilerin kendilerini o üniversitedeki çoğunluk öğrenci grubundan ayırabilecekleri 
ve öncelikle kendi kültürlerinden öğrencilerin olduğu destek sistemleri bulabilecekleri belirtilmiştir.

Her ne kadar akademik ve idari personel olarak öğrencilerin sosyal yaşamına katılımınız asgari 
düzeyde olsa da, üzerine düşünüp harekete geçebileceğiniz birçok önemli konu vardır. Bu modül, 
uluslararası öğrencilerle ilgili bu kritik sosyal sorunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda hem 
akademik hem de idari personeli eğitmek için tasarlanmıştır.
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Müfredat
Beklenen öğrenme çıktıları:

 Yabancı öğrencilerin karşılaştığı en yaygın sorunları öğrenme

 Bu sorunlarla en iyi şekilde başa çıkmak için işin nasıl daha iyi organize edileceğini anlama

 Öğrencilerin sosyal sorunlarıyla başa çıkmalarına nasıl yardımcı olunacağını öğrenme

Beceri ve yeterlilikler:

 Gözlem becerileri: Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sorunları nasıl daha iyi gözlemle-
yeceğini öğrenme

 Sorun çözme becerileri: Uluslararası öğrencileri etkileyen farklı sorunları nasıl çözüleceğini 
anlama

 İdari beceriler: Uluslararası öğrencilere daha iyi yardımcı olmak için üniversite kaynaklarını 
nasıl kullanacağını öğrenme



IO3 EĞİTİM MODÜLLERİ TASARIMI

M
OD

ÜL
 3

: S
OS

YA
L 

SO
RU

NL
AR

39

Yerel bilgi edinmeyle ilgili sorunlar

Hedef: Akademik ve idari personel

Sorunun açıklanması

Uluslararası öğrencilerin karşılaştığı en yaygın sosyal sorunlardan biri, eğitim gördükleri yabancı 
şehir ve üniversite hakkında bilgi edinmenin zorluğudur. Bu durum özellikle öğrenimlerinin 
ilk haftalarında ve aylarında geçerlidir. (Grey, Drawing with Difference: Challenges faced by 
international students in an undergraduate business degree, 2002).

Şehir

Uluslararası öğrencilerin genellikle üniversitenin bulunduğu şehir hakkında bilgi edinme sorunları 
vardır.  Bunun nedeni, uluslararası öğrencilerin konum, planlama ve toplu taşıma gibi farklı 
ayrıntıları internette kontrol edebilmelerine rağmen, internette hala birçok bilginin eksik olmasıdır. 
Diğer faktörler bu sorunları şiddetlendirir. Örneğin, bilgi içeren web sayfaları mevcut olsa bile, 
bunlar İngilizceye çevrilmemiş olabilir, tasarımları gezinmeye elverişsiz olabilir ya da sağlanan 
bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilir. Evinizin önünden geçmesi gereken otobüsün aylardır neden 
çalışmadığını öğrenmek için bir devlet kurumundan randevu almanız gerektiğini düşünün. Bu ve 
bunun gibi pek çok durum uluslararası öğrencilerin, uygun fiyatlı konut seçenekleri veya şehir 
merkezindeki ucuz mağazaları tespit etme gibi şehir içindeki farklı ilgi alanları hakkında bilgi 
edinmelerini zorlaştırabilir. Bu bakımdan makul bir konaklama yeri bulmak en büyük sorundur, 
çünkü çoğu şehirde uygun fiyatlı kiralar bulmak zordur ve çok sayıda yerli ev sahibi, tekliflerini 
uluslararası bir dile çevrilmiş web sitelerinde yayınlamaz.

Öğrencinin geçmişi ve yerel kültürü de şehire alışmasında rol oynar.  Örneğin, daha gelişmiş 
Avrupa şehirlerinde seyahat eden ve gelişmekte olan bir ülkede öğrenim görmeye gelen bir 
öğrenci, tatsız bir sürprizle karşılaşabilir.

Zürih, Berlin veya Londra gibi büyük Batı Avrupa şehirleri, yabancıların şehirde gezinmesine 
yardımcı olabilecek, yerel belediye meclisi ve gönüllü kurumlar gibi kuruluşlar tarafından yönetilen 
iyi gelişmiş web sitelerine sahip olabilir. Dahası, bu şehirler, öğrencilerin şehrin bir bölümünden 
diğerine güvenli ve hızlı bir şekilde gitmelerine olanak tanıyan güvenilir toplu taşıma araçlarına 
sahipken, gelişmekte olan ülkelerdeki şehirlerde bu olmayabilir.

Üniversite

Uluslararası öğrenciler, üniversite binalarının kendileriyle ilgili sorunlarla da karşılaşmaktadır. 
Navigasyon açısından, üniversiteler büyük bir araziyi işgal ediyor. İlaveten, bazı üniversitelerin 
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web siteleri anlaşılması kolay bir şekilde yapılmamıştır.  Bu nedenle, binaları bilmeyen kişiler o 
binalarda kolayca yön belirleyemez ve derslerine geç kalabilirler.

Üniversite bürokrasisi ve belgeleri de uluslararası öğrenciler için sorun teşkil etmektedir. Örneğin, 
bir öğrencinin haklarını ve yükümlülüklerini ayrıntılarıyla anlatan “öğrenci tüzüğü” üniversitenin 
web sitesine yüklenmişse de, erişimi kolay olmayabilir. Çok sayıda üniversitenin, arama işlevinin 
çalışmadığı ve öğrencilerin  belgelere erişmekte zorlandıkları ortalama altı web siteleri vardır. 
Bununla birlikte başka sorunlar da ortaya çıkabilir. Üniversite yönetmeliği ve kuralları, bir tane 
değil, üniversitenin web sitesine yayılmış şekilde birden çok biçimde yazılmış olabilir.

Üstelik bazen bu belgeler İngilizceye veya diğer uluslararası dillere çevrilmemiştir. Bu, uluslararası 
öğrencilerin yararlanabileceği bilgi kaynaklarıba ulaşamamalarıyla ilgili daha büyük bir problemin 
parçasıdır: bu kaynakların büyük bir kısmı ya çalışmıyor, ya da uluslararası bir dilde değil. Örneğin, 
birçok üniversitenin web sitelerinin yalnızca belli bölümleri İngilizcedir. Bunun nedeni, üniversitenin 
masrafları düşürmek istemesidir; bu nedenle tüm çevrimiçi kaynaklarını çevirmek yerine, yalnızca 
uluslararası öğrenciler için en yararlı olacağını düşündükleri kaynakları yeniden belirtmişlerdir.

Rektörülüğün yapısını (yönetim kurulu gibi) içeren sayfalar,  öğrencilerin yasal haklarını veya 
sınava itiraz prosedürlerini açıklayan sayfalar genellikle tercüme edilmez. Yerli öğrencilerle aynı 
ihtiyaçlara sahip olan uluslararası öğrenciler üzerinde bu durumun yıkıcı bir etkisi olabilir. Bir 
sınavda aldığınız sonuçtan memnun olmadığınızı ve itiraz etmek için izlemeniz gereken prosedürü 
çevrimiçi ortamda bulamadığınızı düşünün. Ya da insan haklarınızın, örneğin, ırk ayrımcılığı 
yoluyla ihlal edildiğini ve nereye başvuracağınızı bilemediğinizi hayal edin. Uluslararası öğrenciler 
genellikle bu tip durumlarla karşı karşıya kalırlar.

Çözüm

Böyle durumlarda çözüm olarak, her zaman bilgi paylaşmak, yabancı bir öğrenci çok basit ve 
temel bir şey sorduğundan sıkılmış ve rahatsız olmul görünmemeniz gerekir. Bir öğrenci size 
belli bir oda veya binanın nerede olduğunu sorduğunda derse gitmek için aceleniz olsa bile en 
azından soruyu elinizden geldiğince iyi yanıtlamaya çalışın.  Ayrıca, belirli bir pozisyonda çalışan 
idari personelden, bölüm hakkında bilgi ve yönlendirme  yapması veya öğrencinin bir sorununu 
çözmesi istenilebilir. Normal görevlerinizin bir parçası değilse ve yanıtı kendiniz bilmiyorsanız, 
iş arkadaşlarınız veya iç sistemleriniz aracılığıyla öğrencinin hangi kurum veya kişiyle iletişime 
geçmesi gerektiğini bulmaya çalışın. Sizin biraz zamanınızı almış olan bu durum uluslararası 
öğrenciler için, sınav kayıtları veya öğrenim ücretlerinin ödenmesi gibi çalışmalarını ciddi şekilde 
etkileyebilecek bir sorunu çözebilir. Akademik konular söz konusu olduğunda, bir öğretim üyesi 
olarak, üniversite hakkında çoğu zaman öğrencilerden daha fazla şey bildiğinizi unutmayın. Eğer 
bir öğrencinin yanlış bir noktada olduğunu ve belli üniversite yönetmeliklerini bilmediğini fark 
ederseniz, öğrenciyi proaktif olarak bilgilendirin. Örneğin, uluslararası bir öğrencinin üniversitede 
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ilk kez öğrenim gördüğünün farkındaysanız ve sınavlarınızdan birinde başarısız olduysa, öğrenciye 
itiraz prosedürleri, tekrar sınava girmek gibi konularda sahip olduğu hakları bildirin. Ayrıca bu tür 
konularda yardımcı olabilecek doğru kişinin iletişim bilgilerini paylaşmak her zaman faydalıdır. 
Örneğin, her sınavdan sonra, o sınava katılan öğrencilere, başarısız olmaları durumunda hangi 
haklara sahip olduklarını belirten bir e-posta gönderebilirsiniz. Bu sayede yeni her uluslararası 
öğrencinin bu bilgileri edinmesini sağlanmış olacaktır. Ayrıca, üniversite web sitesinin uluslararası 
öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve İngilizce yazılmış bir bölümünün olduğunu biliyorsanız, web 
sitesinin yöneticilerine haber verin. Genel bir kural olarak, öğrencilerinizin dersler, sınavlar ve 
sonuçlarıyla ilgili olarak hangi haklara sahip olduklarının farkında olduklarından emin olun.

Aynı şekilde üniversitenin yönlendirmediği konular hakkında da bilgi sunabilirsiniz. Örneğin, bir 
ders arasında bir grup öğrencinin iyi kaliteli ikinci el bisikletleri nereden satın alabileceklerini 
merak ettiğini duyduysanız ve böyle bir mağaza biliyorsanız, araya girip onlara yol tarifi 
verebilirsiniz. Bunu takdir edeceklerdir.

Alıştırmalar
1. İkişerli gruplara ayrılın. Partnerinize şehir içindeki bir konumu (cadde adı, yer işareti, belediye 

binası vb.) tarif edin. Şimdi partnerinizin toplu taşıma hatlarını (örneğin otobüs, tren) ve sadece 
internetteki bilgileri kullanarak (kişisel deneyimleri değil) o konuma nasıl gideceğini bulması 
gerek. Daha sonra rollerinizi değiştirin. Sizce bulduğunuz bilgiler doğru mu? Neden?

2. İkişerli gruplara ayrılın. Bir kalem ve kağıt parçası alın. Ekibin üyelerinden biri üniversite 
binasının bir bölümünü anlatırken diğer üye bunu bir harita gibi çizmeye çalışsın. Daha sonra 
çizimi yapan üye kağıt parçasıni diğer üyeye iletip ne kadar doğru çizdiğini kontrol etmesi 
gerekir. Son olarak rollerinizi değiştirin ve sonuçlarınızı tartışın.

3. Şimdi 4’lü bir grup oluşturun. Bir parça kağıt alın ve şehrin kaba bir haritasını çizin ve haritada 
uluslararası bir öğrencinin ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz yerleri belirtin. Sonunda, tüm 
gruplar bir araya gelerek ilgili tüm konumların belirtildiği bir harita oluşturulmuş olur.

4. Bir parça kağıt alın. Üniversitenin her uluslararası öğrencinin bilmesi gereken, ancak sizin 
deneyimlerinizden bilmediği en önemli beş belgeyi veya kuralı yazın.

 Seçimlerinizi açıklayın. Daha sonra listenizi meslektaşınızın listesiyle karşılaştırın ve farklılıkların 
neler olduğunu tartışın.

5. Bir parça kağıt alın. Üniversitenin web sitesinde ziyaret ettiğiniz ve İngilizce olarak mevcut 
olmayan bölümlerini yazın. Tüm katılımcıların öğelerini içeren bir liste hazırlayın. Web sitesinin 
İngilizceye veya daha fazla uluslararası dillere nasıl çevrilebileceğine dair bir plan yapın.
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Sosyal siloların izolasyonu ve oluşumu
Hedef: Akademik ve idari personel

Sorunun açıklanması

Araştırmalar, çok sayıda uluslararası öğrencinin kendi kültürlerinden insanlarla gruplaşma 
eğiliminde olduğunu ve farklı kültürlerden insanlarla etkileşimde bulunmadığını göstermiştir. 
(Zhai, 2004) Bu fenomen, entegrasyon eksikliği, yüksek okul bırakma oranları ve ırkçılık gibi 
birçok soruna neden olabilir. Uluslararası öğrenciler, aynı ülkeden veya aynı bölgeden diğer 
öğrencilerle sosyalleşip etkileşimde bulunabilirler ve çoğunluk kültüründen soyutlanabilirler; 
bu da onların yerli öğrencilerle ve kültürleriyle bağlantı kurmamasına neden olabilir. Bu durum, 
uluslararası öğrencilerle coğunluk kültürün üyeleri arasında kültürel çatışmalara neden olur. Aynı 
zamanda, çoğunluk kültürünün üyeleri onları düşmanca  ve bütünleşmeye isteksiz göreceğinden, 
bu, uluslararası öğrencileri yüksek bir ayrımcılık riskiyle karşı karşıya bırakır.  Uluslararası 
öğrencilerin gruplarıyla olan izolasyonu, çoğunluk kültüründen öğrencilerin de aynısını yapmasına 
sebep olabilir.

Bununla birlikte, çoğunluk kültüründen öğrenciler bunu yaptığında, kendileriyle iletişim eksikliği 
nedeniyle uluslararası öğrencilere karşı ırksal ayrımcılık yapabilirler. Bunun nedeni, yabancı 
öğrencilerin “yabancıları” çoğunluk kültürü öğrencilerinin bir parçası olarak algılamasıdır. Son 
olarak, çok kültürlü bir ortamda yaşamak, yurtdışında eğitim almanın ana nedenlerinden biridir, bu 
nedenle kendilerini izole eden öğrenciler çok önemli bir akademik deneyimden mahrum kalırlar.

Hem akademik hem de idari personel, bu kültürel siloların oluşup oluşmadığını gözlemlemelidir.

Çözüm

Akademik personel
 Tüm sınıfların farklı kültürlerden öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmasını kolaylaştıracak 
şekilde düzenlendiğinden emin olun. Bu, örneğin, bütün proje gruplarının aynı ülkeden belli 
sayıda öğrenciyi içeremeyeceği şart koşularak yapılabilir. Ayrıca öğrenciler masalarına 
oturduklarında, kendi kültürlerinden farklı öğrencilerin yanına oturmalarını sağlayacak 
şekilde düzen kurabilirsiniz.

 Aşırı izolasyoncu davranışlara karşı çıkın ve bunları bildirin. Sınıfınızdaki öğrencilerin 
kendilerini ulusal sınırlara göre organize ettiklerini ve gruplar arasında çatışma fark 
ettiğinizde (bir grubun başka bir grup hakkında küçük düşürücü konuşması gibi) her iki 
gruba da hitap edin ve sorunları diğer akademik bölümlere bildirin.  Sorunların kızışmasına 
izin vermeyin!
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İdari personel

Burada tavsiye, rolünüze bağlıdır.

 Öğrencilerle akademik yaşamları ve performansları hakkında doğrudan konuştuğunuz bir 
pozisyondaysanız (bir öğrenci danışmanı veya akademik danışman gibi), kendi gruplarının 
yanı sıra diğer gruplarla bütünleşip etkileşim kurup kurmadıklarını irdeleyin. Herhangi bir 
izolasyon eğilimi fark ederseniz, nedenlerini daha ayrıntılı olarak inceleyin ve onları farklı 
milletlerden özellikle de eğitim gördükleri ülkenin uyruklarından öğrencilerle etkileşime 
girmeye teşvik edin. Onlara bunu yapmanın avantajlarını ve yapmamanın dezavantajlarını 
açıklayın. Bu aynı zamanda, kültür şoku ve memleket hasretinden, geçmişte ırksal olarak 
ayrımcılığa uğramış olmalarına kadar uzanabilen ve onları kendilerini izole etmeye itmiş daha 
derin mantığı saptamanıza olanak tanır. İzolasyon normal bir şey olarak görülmemelidir.

 Aşırı izolasyoncu davranışlara karşı çıkın ve bunları bildirin. Sınıfınızdaki öğrencilerin 
kendilerini ulusal sınırlara göre organize ettiklerini ve gruplar arasında çatışma fark 
ettiğinizde (bir grubun başka bir grup hakkında küçük düşürücü konuşması gibi) her iki 
gruba da hitap edin ve sorunları diğer akademik bölümlere bildirin. Sorunların kızışmasına 
izin vermeyin!

 Yapabilirseniz, farklı ülkelerden öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlayacak 
üniversite etkinlikleri düzenleyin. Örneğin içeriği üniversitenizden bazı uluslararası 
öğrencilerin anavatanı olan tematik bir akşam yemeği düzenleyebilirsiniz. Bu akşam 
yemeğinde o ülkenin yemekleri sunulabilir ve o ülkenin tarihi, coğrafyası, kültürü ile ilgili 
testler verilebilir. Bu, öğrencilerin kendi ülkelerinin yanı sıra diğer ülkelerle tanışmaları için 
düzgün bir yol sağlayacaktır.

Alıştırmalar
1. Üniversitenizde kültürel bölünmelere dayalı olarak kendilerini izole eden öğrenciler gibi 

durumların üstesinden gelebilecek ekipler veya bölümler nelerdir?  Hiç böyle bir durum 
bildirdiniz mi?

2. 4’lü bir grup oluşturun. Öğrencilerin kendilerini kültürel gruplara ayırdıklarına tanık olup 
olmadığınızı kendi aranızda konuşun. Durumu ve onunla nasıl başa çıktığınızı birbirinize anlatın. 
Sonunda her grup bulgularını diğer gruplara sunar.

3. Belirtilen senaryoyu göz önünde bulundurak sorulara cevap verin: Ders verdiğiniz 30 
öğrenciden oluşan bir sınıfta sadece üç uluslararası öğrenci var.  Dersi verirken, her zaman 
izole kaldıklarını ve sınıfın çoğunluğu ile etkileşime girmediklerini fark ediyorsunuz. Bu durumu 
düzeltmek için ne yaparsınız?  Kendi aranızda tartışın.
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Zihinsel sorunlar
Hedef: Akademik ve idari personel

Açıklama

Bazı uluslararası öğrenciler, yurtdışında okurken zihinsel rahatsızlık gösterirler. Yurtdışında 
okumak mevcut sorunları daha da kötüleştirebilir.  En yaygın olanları depresyon ve memleket 
hasretidir. Depresyon (majör depresif bozukluk), kişinin hayatının farklı yönlerini olumsuz 
etkileyen bir duygudurum bozukluğudur.  Depresif bir kişinin genellikle olumsuz bir ruh hali ve 
iş görevleri, yemek yeme, uyku vb. günlük aktiviteleri tam olarak yerine getirme yetersizliği söz 
konusudur. Depresyon yıllarca sürebilir ve tedavisi için ilaç gerekebilir (Association, American 
Psychiatric, 2020). Memleket hasreti, kişinin uzun süre yurdundan uzak kalmasının neden 
olduğu zararlı bir durumdur.  Kavramsal özelliği ev ve bağlanma nesneleriyle ilgili tasalandırıcı 
düşüncelerdir. Üniversite ile aynı şehirden olmayan tüm öğrenciler farklı düzeylerde memleket 
hasreti çekmesine rağmen, uluslararası öğrenciler, anayurtları ile üniversite arasındaki büyük 
fiziksel ve kültürel mesafe nedeniyle bunun daha aşırı biçimlerine daha fazla maruz kalıyorlar.  
Sonuç olarak, yerli öğrencilere kıyasla, onlar için memleket hasreti daha sarsıcı olabilir.

Çözüm

Akademik ve idari personel:

 Öğrencilerinizden biri depresyonda olduğunda ya da memleket hasreti çektiğinde bunu fark 
edin. En yaygın semptomlar şunları içerir:

 Kötü hijyen

 Sürekli yorgun görünüş (her zaman yorgundur ve öyle görünür)

 Katılım eksikliği

 Sınıfta çok fazla şaka yapmak gibi abartılı davranışlar

 Sınıfta, öğle yemeğinde veya diğer kamusal ortamlarda her zaman yalnız oturmak

 Sürekli olarak ülkesinin geleneksel kıyafetlerini giymek gibi memleketiyle ilgili konulara 
çok fazla odaklanmak.

 Uyuşturucu ve alkol kullanımı. Bazı öğrenciler sınıfa sarhoş gelebilir.

 Fiziksel ağrı ya da sızılar

 Basit görevleri bile bitirememe. Örneğin, bir öğrencinin ev ödevi olarak verilen basit bir 
alıştırmayı tamamlayamaması
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 Bu öğrencileri, daha sonra onları bir psikiyatrist gibi daha profesyonel yardım almaya 
yönlendirebilecek öğrenci danışmanı gibi sorumlu üniversite yetkililerine bildirin.

Alıştırmalar
1. Yukarıda bahsedilen yaygın depresyon ve memleket özlemi semptomlarını düşünün. 

Uluslararası öğrencilerinizden herhangi birinde bunlardan herhangi birini fark ettiniz mi? 
Cevabınız evet ise, tepkiniz ne oldu?

2. 3’lü bir grup oluşturun. Bir parça kağıt alın. Depresyon ve memleket hasreti ile ilişkili 
semptomları gösteren bir öğrenciyi defalarca fark ettiğiniz bir senaryo düşünün. Öğrenciye 
nasıl yaklaşırdınız, yazın. Grubunuzun üyelerine yanıtlarınızı okuyun. Onların çözümlerine 
katılıyor musunuz? Fikirlerinizi birleştiren birleşik bir çözüm oluşturun.

3. Grup arkadaşlarınızla, zihinsel mücadelelerden geçen öğrencilere yardımcı olmak için 
üniversitenizin sağladığı kaynaklar hakkında tartışın. Yeterli olduklarını düşünüyor musunuz? 
Geliştirmek için ne gibi önerileriniz olurdu?
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MODÜL 4

ULUSLARARASI 
KOÇLUK
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Giriş
İdari personel, bir öğrenciyi doğrudan etkileyen ve dolayısıyla öğrencinin akademik performansını 
doğrudan etkileyebilecek çok sayıda konuyla ilgilendiğinden, üniversitede hayati bir rol oynar. Bu 
sorunlardan bazıları idari konuları bazıları ise danışmanlık ve rehberlik sorunlarını kapsar. Örneğin, 
çoğu üniversitede, bir öğrenci eğitimle ilgili sorunlarla karşılaştığında, genellikle, çoğu durumda 
idari bir personel üyesi olan bir öğrenci danışmanına gönderilir. Pozisyonuna bağlı olarak, o 
üniversite personelinin öğrenciyi motive etmesi de gerekebilir. Motivasyon eksikliği öğrencilerin 
üniversiteyi bırakmalarının başlıca sebeplerinden biri olduğundan, idari personelin öğrenciler 
için evde motivasyon sağlayan yetişkinlerin rolüne evrildiğinden dolayı hayati önem taşımaktadır.

Çok sayıda uluslararası öğrenci alan üniversitelerin özellikle uluslararası öğrencilerin ihtiyaçları 
ile ilgilenen özel bir yabancı öğrenci ofisi vardır. İdari personel, öğrencilerle yoğun etkileşimde 
bulunduğundan, birçok farklı kültürden gelen uluslararası öğrencilere doğru bilgileri iletmeleri 
gerektiği için iletişim becerileri çok önemlidir.  Bu nedenle bu sunum modülü yukarıda bahsedilen 
konulara dayanarak yapılandırılmıştır. Önce motivasyon sorunları, ardından iletişim sorunları ele 
alınacaktır.
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Müfredat
Beklenen öğrenme çıktıları:

 Yabancı öğrencilerin karşılaştığı motivasyon sorunlarını anlama

 Farklı kültürlerden uluslararası öğrencileri içeren gruplar halinde çalışmanın dinamiklerini 
anlama

 Farklı kültürlerden öğrencilerle nasıl daha etkin şekilde iletişim kuracağını anlama

Beceri ve yeterlilikler:

 Uluslararası öğrencileri nasıl daha iyi motive edileceğini kavrama

 Takım çalışması becerilerini geliştirme

 İletişim becerilerinizi geliştirme
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Motivasyon
Motivasyon, bir amaca ulaşmak adına harekete geçme arzusudur. Herhangi bir eylemin temel 
bir unsurudur. Araştırmalar, insanların kendi motivasyon seviyelerini etkileyebileceklerini 
göstermiştir (psychologytoday, 2020).

Motivasyon hem dışsal hem de içsel olabilir. Dışsal motivasyon insanlar ve olaylar gibi dış 
kaynaklardan gelir. Bu tür bir neden, belirli bir eylemin bir bireye getirebileceği potansiyel 
olumlu sonuçlar tarafından belirlenir. Bu tür motivasyonlar eğlenceli olmayan etkinlikler için de 
geçerlidir (Kazakova & Shastina). Örneğin, bazı bireyler işlerini sevdiklerinden değil finansal çıkar 
nedeniyle her gün işe gelmeye motive olurlar.  İçsel motivasyon içeriden gelir. İçsel motivasyon 
daha kuvvetli, karşılığı da daha tatmin edici görülmeye meyillidir.  Uluslararası öğrenciler yerli 
öğrencilere kıyasla farklı motivasyon seviyeleri sergileme eğiliminde olduğundan, uluslararası 
öğrencilerin nasıl daha iyi motive edileceği literatürde pek çok bilimsel çalışmanın araştırma 
konusu olmuştur (Kazakova & Shastina; Thoonen, Sleegers, Peetsma & Oort, 2011; Raufeld ve 
diğerleri, 2013). Örneğin, Kazakova ve Shastina’nın öğrencilerin %56’sının yerli, %44’ünün yabancı 
olduğu bir üniversitede 107 öğrenci üzerinde bir araştırma da göre uluslararası öğrencilerin 
zihinsel ve fiziksel rahatsızlık yaşadıkları ve bunun da onları hedeflerine ulaşmaları için daha fazla 
motive ettiği sonucuna vardılar. Öte yandan yerli öğrenciler daha çok içsel motivasyonla motive 
olurlar. Bununla birlikte, yeni bir ortamla karşılaşıldığında uluslararası öğrencilerin motivasyonu 
düşe ihtimalide vardır.

Çözümler ve öneriler

Üniversitenin tanıtımı

Uluslararası öğrencileri cezbetmenin ve motive etmenin ilk adımı üniversitenin tanıtımıdır. 
Araştırmalar, uluslararası öğrencilerin yabancı bir ülkeye çeşitli nedenlerle geldiğini göstermiştir: 
üniversitenin sıralaması, çok kültürlü bir ortamda eğitim görmek, ebeveynlerini memnun 
etmek, üniversitenin bulunduğu ülkenin sunduğu ekonomik fırsatlardan yararlanmanın yanı sıra 
üniversitenin sağladığı belirli faydalardan yararlanmak (ileri teknoloji laboratuvar ekipmanı gibi) 
(economicsnetwork, ak. uk).

Bu nedenler daha çok gelen öğrenciler için geçerli olsa da mevcut öğrencilerinde motive 
kalmalarını sağlar. Dolayısıyla üniversite aşağıdaki önlemleri almalıdır.

 Üniversite web sitelerinin belli bir bölümünde üniversitenin yıllar içinde hangi ödülleri aldığını 
belirtin. Örneğin buna mükemmellik ödülleri, öğrenci memnuniyeti anketlerinde yüksek 
sıralama, öğretim üyeleri tarafından alınan ödüller vb. dahil olabilir. Ayrıca, uygunsa, bir 
öğrenci danışmanlığınıza gelirse ve kendisinde motivasyon eksikliği fark ederseniz, ona bu 
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üniversitede okumanın faydalarını hatırlatın. Örneğin, ona iyi sıralamalı bir üniversitede eğitim 
gördüğünü ve mezun olduktan sonra harika bir iş bulma ihtimali olduğunu hatırlatabilirsiniz.

 Rol Modeller

 Öğrenciler muhtemel geleceklerine dair bir fikir verdikleri için aynı üniversiteden başka 
öğrencilerin başarı hikayelerinden ilham alırlar. Bu bakımdan mezunlarınızla iletişim halinde 
olmak için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan ve başarı hikayelerini üniversitenin web 
sitesinde yayınladığınızdan emin olun. Örneğin, üniversitenin eski bir mezunu bir şirkette 
yüksek bir yönetim rolü edinirse, röportajını alıp ve web sitenizde yayınlamayı deneyin. Ayrıca 
halihazırda üniversitede eğitim gören öğrencilere konuşma yapması için davet edin. Bu durum 
öğrencileri motive edecektir.

 Ülke fırsatlarının tanımlanması

 Çok sayıda yüzeysel üniversite web sitesi vardır fakat üniversitenin kendi web sitesinde belli 
bir ülkede eğitim almanın faydalarına ilişkin bir bölümünün olması öğrenciler için iyi bir fikir 
olacaktır. Ayrıca bir öğrenci doğrudan bu tür hizmetler hakkında soru sorarsa, üniversite 
personeli bu tür faydalar hakkında öğrenciyi bilgilendirmeye hazır olmalıdır.

 Genel olarak üniversite, halihazırdaki öğrencilerin orada eğitim görmek için kendilerini 
daha motive hissetmeleri sağlamak amacyla web sitesinde diğer olumlu yönleri tanıtmalıdır. 
Örneğin, yeni bir spor tesisinin açılışı ya da yeni bir öğrenci grubu üniversitenin resmi sitesinde 
ilan edilmelidir.

Notlar ve puanlar hakkında sonuçlara dayalı yönlendirme

Çok çeşitli kültürlerden gelen öğrenciler, akademik çalışmalarının bir parçası olarak aldıkları 
puanlara büyük önem verirler. Bu, gelecekte daha yüksek maaşlı işlere erişmek istemeleri veya 
evdeki ailelerinin onlardan sonuç almalarını beklemeleri gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. 
Kimileri rekabetçidir ve mümkün olan en yüksek notu alma yetisiyle motive olur. Üniversite, 
öğrencileri teşvik etmek için bunu kendi yararına kullanabilir.

Alıştırmalar
1. Dörtlü gruplar oluşturun. Bir kağıda, üniversitenizde öğrenim görmenin size göre en önemli 5 

faydasını yazın. Sonrasında sonuçlarınızı diğer gruplarla karşılaştırın.

2. Üniversitenizden hangi başarılı mezunları tanıyorsunuz? Üniversitenin onlarla iletişim halinde 
olup olmadığını biliyor musunuz? Üniversitede, bu başarılı mezunların etrafında toplanan bir 
etkinliği nasıl düzenleyeceğinizi kendi aranızda tartışın.

3. Üniversiteniz öğrenciler için bir öğrenci sıralaması sunuyor mu? Hayır ise uygulanması 
gerektiğini düşünüyor musunuz? Artıları ve eksileri tartışın.
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Takım çalışması
Çok kültürlü bir ekipte çalışmak, normal gruplara kıyasla kendine has zorluklar yaratır. Örneğin, 
belli kültürlerden üyeler zorunlu çalışma saatlerinden fazlasını yapmak isteyebilirken diğerleri 
istemeyebilir. Diğer sorunlarsa iletişim ile ilgilidir. Örneğin, sözünü esirgemeyen kültürlerden 
gelen üyeler sürekli fikirlerini dile getireceklerdir; daha hiyerarşik kültürlerden diğer 
insanlar, kendilerini ifade etmenin onları üstleriyle anlaşmazlığa sokmayacağına emin olmak 
isteyeceklerdir. Bazı kültürlerde kadınlara erkekler kadar değer verilmediği, cinsiyet rolleri de 
sorunlara dahil olabilir. Aşağıda, uluslararası öğrencilerle takım halinde çalışırken karşılaşılan 
en yaygın sorunlardan bazılarının çözümleri bulunmaktadır (Allthingstalent, 2010; Livesalesman, 
2018).

Çözüm
 Kapsayıcı olun ve herkesin duyulduğundan ve karar alma aşamasının bir parçası olduğundan 
emin olun. Uluslararası bağlamda bir ekipte çalışırken, çok sayıda faktör bireysel ekip 
üyelerinin ekibin çalışmalarına tam olarak katılmamasına neden olabilir. Diğer modüllerde 
belirtildiği gibi, bazı öğrenciler kültürel şoktan veya kültürel uyumsuzluktan mustarip olabilir 
ve kendi kültürlerinin dışından insanlarla bir gruba tam olarak katılmak istemeyebilir. Diğerleri, 
belli diğer kültürlerden, milletlerden veya farklı cinsiyetlerden (özellikle kadın) insanları 
önemsememelerine sebep olabilecek farklı kültürel görüşlere sahip olabilirler. Bu bakımdan, 
yine belli önyargılara sahip oldukları gruplardan insanlara karşı, söz kesme, görmezden 
gelme ya da sesini yükselterek baskın çıkma gibi eylemler gerçekleştirebilirler. Buna karşılık, 
ayrımcılığa uğrayan ekip üyeleri takıma katılmayı bırakacağından, bu, takımın kendisinde bir 
katılım döngüsü başlatabilir. Bu durumda en iyi çözüm, her ekip üyesinin eşit bir süre boyunca 
herhangi bir tartışma hususunda görüşlerini ifade etme şansına sahip olduğu bir kültür 
oluşturmaktır. Ekip üyelerinin kendi bakış açılarını temsil etmeleri için seçilme sırası tarafsız 
olmalıdır (örneğin alfabetik sıra). Böylece, tüm ekip üyeleri görüşlerini ifade etmek için tarafsız 
ve adil bir sisteme sahip olur.

 Üyelerin birbirlerini daha iyi tanımalarına izin verin. Ekip üyeleri; hobiler, memleket, müzik 
tercihi gibi hayatlarının farklı yönleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olurlarsa birbirleriyle 
daha iyi çalışırlar. Bu durum ekip üyelerinin sahip olabilecekleri ortak ilgileri keşfetmelerine 
ve böylece daha yakın bir ilişki kurmalarına olanak tanır. Takımlar oluşturulurken, her takım 
üyesinin kendisini tanıtması için onlara 5’er dakika verildiğinden emin olun.

 Çalışma biçimleri. Bir takımda çalışma biçimleri de kültürel etkilere bağlı olarak farklılık 
gösterir. Örneğin, Batı Avrupa kültürleri gibi bazı kültürler zamanı doğrusal ve sınırlı olarak 
görür. Bu kültürlerden gelen öğrenciler, üniversitedeki tüm görevleri aynı oturumda bitirmeyi 
ve herhangi bir görevi evde bitirmemeyi tercih edeceklerdir. Bunun nedeni, evde diğer 
görevlere odaklanacak olmalarıdır. Aksine, zamanın döngüsel veya sonsuz olarak görüldüğü 



IO3 EĞİTİM MODÜLLERİ TASARIMI
M

OD
ÜL

 4
: U

LU
SL

AR
AR

AS
I K

OÇ
LU

K

54

kültürlerden gelen öğrenciler, zaman kısıtlamaları konusunda endişelenmeden işlerini sonraki 
günlerde yapmayı tercih edebilirler. Bu durumda bir çözüm, her üyenin görevlerini zamanında 
tamamlayabilmesini sağlamak için takımla ilgili her görev için gerçekçi son teslim tarihleri 
sunmaktır (Pant, 2016).

 İletişim Modülün bir sonraki bölümünde göreceğiniz gibi, iletişim kültürler arasında büyük 
ölçüde farklılık gösterir. Bu da bir takımın çalışma şeklini etkiler. Örneğin, düşük bağlamdan 
ekip üyeleri düşündüklerini dosdoğru söylerken, yüksek bağlamdan ekip üyeleri dolaylı 
iletişimi kullanıyor olacaktır. Dahası, yüksek bağlamlı kültürlerden gelen ekip üyeleri, düşük 
bağlamlı kültürlerden gelen ekip üyelerinin açık olmalarını kaba veya nezaketsiz bulabilir. 
Bu durumda çözüm, bir orta yol oluşturmak olacaktır. İletişim daha çok projenin konusuna 
yönlendirilmelidir. Aynı zamanda tüm ekip üyeleri birbilerine karşı nazik ve saygılı olmalıdır.

 Çatışmaları çözmek. Çok kültürlü ekiplerde ortaya çıkan çatışmaların kültürel bir geçmişi 
olabilir.  Örneğin, zaman kurallarının sıkı sıkıya uygulandığı kültürlerden insanlar, daha rahat bir 
zaman vizyonuna sahip kültürlerden gelen ekip üyelerini tembel olarak görebilir ve sözlü olarak 
azarlayabilir. Bu da ekip içinde kişisel çatışmaya neden olacaktır. Bu bağlamda, anlaşmazlığı 
çözerken her ekip üyesi kendisine adil davranıldığını hissetmelidir. Kültürel anlaşmazlıkları 
çözmek için bir yol, ekibin oluşumunda belirlenen kurallara geri dönmek olacaktır. Her üye bu 
kuralları oluşturmaya katıldığından, uygulandıklarında kabul etmeleri de daha kolay olacaktır.

Alıştırmalar
1. 3’lü gruplar oluşturun. Birçok farklı kültürden öğrencileri içeren bir ekibin üyesi olduğunuzu 

hayal edin. Takımın sorunsuz işlemesini sağlamak için en başından itibaren hangi kuralları 
belirlerdiniz? Kendi aranızda tartışın.

2. Aşağıdaki senaryoyu hayal edin. Uluslararası öğrencilerin bulunduğu bir ekipte, ekip 
üyelerinden birinin sessiz olduğunu ve grubun faaliyetlerine katılmak için hevesli göründüğünü 
fark edersiniz. Ekip üyesini daha çok dahil olmaya motive etmenin en iyi yolunun ne olduğunu 
kendi aranızda tartışın.

3. Aşağıdaki senaryoyu hayal edin. Uluslararası öğrencilerin dahil olduğu bir ekibin bir üyesisiniz. 
Üniversite ekibe bir görev verir. Öğrencilerin bir kısmı üniversitede, normal çalışma saatleri 
içerisinde tüm ekiple çalışmayı ve tüm görevleri bir takım olarak bitirmeyi tercih etmektedir. 
Diğer öğrenciler görevlerini evde gerçekleştirmeyi ve daha sonra üniversitede tartışıp bir 
araya getirmeyi tercih etmektedir. Hangi çalışma yöntemini seçersiniz ve tüm bu farklı çalışma 
yöntemlerine sahip üyeleri olan bir ekibi nasıl bir araya getirirsiniz?
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İletişim
İletişim her kültürde farklı anlaşıldığından, çok sayıda farklı ülke ve kültürden insanlarla iletişim 
kurmak zordur. Bu iletişim farkıyla ilgili birçok model mevcuttur.

En bilinenlerden biri, Hall tarafından geliştirilen yüksek bağlamlı iletişim / düşük bağlamlı iletişim 
kültürel çerçevesidir (Southeastern University, 2016). Hall’a göre, yüksek bağlamlı bir kültür, örtük 
iletişim ve sözsüz ipuçları kullanır. Yüksek bağlam kültüründe, iletişim sürecini doğru bir şekilde 
anlamak için yüksek miktarda arka plan bilgisine ihtiyaç vardır.

Yüksek bağlamlı kültürler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 Birliktelik: ilişkiler daha uzun sürelerde gelişir ve yüksek derecede güvene dayanır.

 Etkileşim: vücut dili, ses tonu, yüz ifadeleri ve göz hareketi gibi beden dili yoluyla iletişim 
gerekli görülür. İnsanlar çatışmadan kaçınma gösterirler ve sözsüz iletişimden gelen olumsuz 
mesajlara karşı hassastırlar. Çatışma kişiselleştirilir, yani yüksek bağlam kültüründen insanlar, 
düşük bağlamlı kültürlerden gelenlere göre anlaşmazlıkları daha kişisel algılayacaklardır. 

Yüksek bağlamda iletişimin mevcut olduğu ülkelere örnek olarak Çin, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri 
ve Meksika gibi Latin Amerika ülkeleri verilebilir.

Düşük bağlamlı kültürler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 Birliktelik:  ilişkiler çoğunlukla belirli hedeflere dayanır ve daha kısa sürebilir.

 Etkileşim: beden dili gerekli görülmez. İletişim açık, doğrudan ve bilgiyi iletmenin verimliliği 
fikrine dayalıdır. Çatışma ve anlaşmazlık gayrişahsileştirilir. Bir anlaşmazlığın odak noktası 
çoğunlukla bir soruna etkili ve akılcı bir çözüm bulmaktır ve çoğu durumda, anlaşmazlık kişisel 
olarak ele alınmaz.

Düşük bağlamda iletişimin mevcut olduğu ülkelere örnek olarak Almanya, İskandinav ülkeleri, 
ABD, İngiltere vb. Batı ülkeleri verilebilir.

Bu genel prensiplerin yanı sıra, her kültür için belli özellikler vardır. Örneğin, Japonya’daki insanlar 
online konuşmak  yerine yüz yüze konuşmayı tercih eder.  (Southeastern University, 2016)

Bu özellikler öngörülemeyen durumlara yol açabilir. Bir TED konuşmasında, İspanyalı bir teknik 
direktör olan Ricardo Fernandez tam olarak böyle bir duruma bir örnek vermiştir. Güney Afrika’dan 
bir meslektaşı ile anlık yazılım aracılığıyla iletişim kurduğunu ve görüşmenin sonunda Güney Afrikalı 
meslektaşı “Hemen şimdi arayacağım” dedikten sonra Ricardo, Güney Afrikalı meslektaşının onu 
hemen arayacağını düşündüğünü ancak 15 dakika bekledikten sonra Güney Afrikalı meslektaşını 
geri arayıp neden aramadığını sorduğunda Güney Afrikalı meslektaşı, gerçekten de “hemen 
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şimdi” arayacağına söz verdiğini, ancak bunun gelecekte bir ara arayacağı anlamına geldiğini 
söylemiştir (Fernando, 2018). Bir öğrenciyle idari bir konuyu tartışarak konuştuğunuz ve sonunda 
öğrencinin “Sizi hemen şimdi arayacağım” dediği bir durum hayal edin. Öğrenciden bir telefon 
bekliyor olacaksınız ve belki de ciddi bir mesele olduğunu düşünerek beklerken belli görevleri 
ertelemiş olacaksınız.

Çözüm
1. İletişiminizde açık olun. Doğrudan iletişim, ölçülebilir parametreler kullanan bir iletişim türü 

olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir öğrenciden bir formu teslim etmesini talep ederken, son 
tarihin tam gününü ve saatini belirtin. Bu bakımdan, “24 Mart” yerine, son teslim tarihinin “24 
Mart, 16:00” olduğunu söylemek daha iyidir.

2. Anlamadığınız bir şey olursa kibarca soru sorun. Belirli bir iletişim türünü anlamamak 
beklenilen bir şeydir ve uluslararası öğrenciler de bunu bilir. Bu, öğrenci ifadeleri ve cümleleri 
kendi dilinden İngilizceye  doğrudan çevirdiğinde oldukça sık gerçekleşebilir. Örneğin, 
yabancı bir değişim öğrencisine kendi üniversitesine geri göndermesi gereken bazı belgeleri 
göndermeniz gereken bir senaryo hayal edin. Bir gün öğrenci size onun için “evrakları doldurup 
doldurmadığınızı” soran bir e-posta gönderir. Bu e-posta açık görünse de farklı anlamları 
olabilir. Örneğin, öğrenci sizin yalnızca belgeleri teslim etmeniz ve ardından kendisinin kendi 
üniversitesine teslim etmesi gerektiğinin farkında olmayabilir. Belli kültürlerde, düşük bir 
güven düzeyinin yasal gerekliliklerinden dolayı belgeler doğrudan kurumlar arasında iletilir. Bu 
bağlamda, en iyi seçenek, öğrenciye resmi üniversite politikasını hatırlatan ve sorusuna daha 
fazla açıklık getirmesini isteyen bir e-posta göndermektir. Ayrıca, bu noktayla ilgili olarak, 
sadece evet veya hayır soruları değil, açık uçlu sorular sormak da önemlidir. Açık uçlu sorular 
sorarsanız, iletişim kurduğunuz kişinin de duruma ilişkin daha kesin bir açıklama yapması 
gerekir, bu da size daha iyi bir çözüm bulmanızda yardımcı olur.

3. Uluslararası öğrenciler sizinle konuşurken onları dinleyin ve sözlerini kesmeyin. Bazı 
kültürlerde, bir kişinin sorunun tam olarak esas noktasına gelmesi biraz daha uzun sürer. 
Ayrıca, öğrenci size ne soracağından tam olarak emin olmayabilir. Bunun olduğunu fark 
ederseniz, daha sonra ayrıntıları almak ve açıklayıcı sorular sormak için öğrencinin iletişimi 
bitirmesine müsaade edin.

4. Mizah gibi kişisel iletişim türlerinden kaçının. Mizah, farklı kültürlerde farklı algılanır ve bir 
şaka bir insanı rahatsız edebilir.

5. Üniversitenizdeki en yaygın uluslararası öğrenci gruplarının iletişim kültürlerini araştırın. 
Bu durum o öğrencilerin hangi genel iletişim kalıplarını uyguladıklarını size gösterecek ve 
herhangi bir özelliğe hazır olmanızı sağlayacaktır. Yine de, öğrencilerin özgün olduğunu ve bazı 
öğrencilerin kendi ülkelerinin genel kültürünün tüm davranışlarını aynı şekilde izlemediklerini 
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unutmayın. Ulusal kültürler, her bir eylemin değil, yalnızca bireylerin ortalama davranışlarının 
tanımlayıcısıdır.

6. Bir yabancıyla konuşmaktan zevk almayı öğrenin ve hatalarınızdan ders çıkarın. Uluslararası 
öğrencilerle iletişim kurmak keyifli bir öğrenme deneyimidir. Hata yapmaktan korkmayın. 
Çok sayıda öğrencilerle iletişim kurarak, çoğu durumda işe yarayacak kendi iletişim tarzınızı 
geliştireceksiniz.

Alıştırmalar
1. 3’lü gruplar oluşturun. Uluslararası bir öğrenciyle, kültürel farklılıklara dayalı iletişim eksikliği 

nedeniyle olumsuz bir durum yaşadığınız oldu mu? Lütfen sorunu grup üyelerinize izah edin ve 
vakayı nasıl çözdüğünüzü ele alın.

2. Farklı ülkelerden/kültürel bölgelerden gelen öğrencilerle ilgili hangi kültürel iletişim 
özelliklerine sahip olduğunuzu kendi aranızda tartışın.

3. Doğu Asyalı bir öğrenci ofisinize gelir ve belli bir belge setinin ne zaman hazır olacağını sorar. 
Gerginlik belirtileri gösteren vücut diliyle endişeli görünüyordur. Lütfen onun sorularından ne 
anlam çıkarabileceğinizi tartışın.  Hangi tamamlayıcı soruları sorardınız?

4. Bir sabah erkenden işe vardığınızda, üzerine sebzeler tutturulmuş gibi görünen geleneksel 
bir giysi giymiş yabancı bir öğrenci size geliyor. Sabahın erken saatleri olduğundan, sebze 
giymesiyle ilgili küçük bir şaka yapıyorsunuz. Şakaya gözle görülür şekilde bozuluyor. Bu 
durumu nasıl çözersiniz?

5. Tüm grupla tartışın.  ABD’deki bir üniversitede öğrenci kabul memurusunuz. Bir gün, 
üniversitenize başvuran Doğu Avrupalı bir öğrenciden bir e-posta alıyorsunuz. E-postasında, 
resmi son tarih olan 10 Şubat, saat 13: 00’e kadar başvurmaya çalıştığını, ancak bilgisayar 
sisteminin kayıt süresinin bittiğini ifade ediyor. Bilgisayar sistemine bakıyorsunuz ve 
öğrencinin saat 16: 00’da başvurusunu yapmaya çalıştığını fark ediyorsunuz. Bulgularınızı 
öğrenciye bildiriyorsunuz. Saat 13:00’a kadar gönderdiğini ama ülkesinde saat 13:00’ın ABD’de 
17:00’a denk geldiği cevabını veriyor. Öğrenci bu mağduriyetten dolayı üzgün olduğunu ve 
üniversitenin web sitesinin 17:00 değil, 13:00’ı belirttiğini ifade ediyor. Böyle bir e-posta’ya 
nasıl tepki verirsiniz? Sizce bu, üniversitenin tarih konusunda daha net olması için bir sebep 
olabilir mi, ya da, 13:00 resmi son tarihin otomatik olarak üniversitenin bulunduğu ülkenin 
saat dilimine göre olduğunu varsaymadığından yabancı öğrencinin hatalı olduğunu mu 
düşünüyorsunuz?
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Giriş
Tüm insanlık COVID-19 salgınından etkilenmiştir ve üniversiteler de bundan istisna değildir. 
Dünya genelinde çok sayıda üniversite ya geçici olarak kapanmış ya da derslerini online ortama 
taşımıştır. Üniversiteler daha önce de online dersler sunsa da, şu anda bu çok daha büyük bir 
ölçekte yapılmaktadır, çünkü artık tüm öğrenciler ya da öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitimlerini 
online olarak almaktadır. Bu, hem öğrenciler hem de üniversite personeli için benzersiz zorluklar 
ortaya çıkarmaktadır.

Bu modül, online eğitimle nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyelerde bulunacaktır. Bu 
modülde sunulan teknikleri uygulayarak, hem öğrencilerin hem de kendinizin çalışma kalitesini 
artıracaksınız.
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Müfredat
Beklenen öğrenme çıktıları:

 Online öğrenim sırasında öğrencilerin karşılaştığı başlıca sorunları anlama

 Online öğrenim sırasında akademik personelin ve idari personelin karşılaştığı başlıca 
sorunları anlama

Beceri ve yeterlilikler:

 Online öğretim ve iletişim becerilerinizi geliştirme

 Online bir ortamda öğrencilerle daha iyi etkileşim kurmayı öğrenme

 COVID salgını esnasında çalışma alışkanlıklarınızı nasıl değiştirebileceğinizi öğrenme
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Yöntemler
Akademik personel
1. Dersinizin başında, tüm öğrencilerin online derse bağlanması için beş dakika ayırın. Bazı 

öğrencilerin daha yavaş ekipmanı vardır ya da öğrenciler dersin ilk kısımlarını kaçırmalarına 
yol açabilecek teknik sorunlarla karşılaşabilirler.

2. Pandemi boyunca öğrenciler kütüphaneye gidemez ve öğrenci bilgisayarlarına erişemez. 
Bunun birçok şey üzerinde etkisi olabilir. Öncelikle, artık kitap ödünç alamazlar, yani ders 
süresince kitap ödünç almaya güvenen öğrenciler artık bunu yapamaz. İkinci olarak, 
sadece üniversite sınırları içinde erişilebilen belirli dergilerden belirli akademik makalelere 
erişemezler. Üçüncü olarak, öğrenciler kütüphane içinde yer alan sessiz çalışma alanlarından 
faydalanamaz ve sorular üzerinde alıştırma yapmak için diğer öğrencilerle buluşamazlar. 
Dolayısıyla ders gereksinim ve materyalleri değiştirilmelidir  (JellyFish.tech, 2020).

 Dersin bir parçası olarak ders kitapları üzerinden değil, çoğunlukla slaytlar üzerinden 
ilerlemeye çalışın. Düşük gelirli öğrenciler kitap ödünç alamadıklarından, onlar için 
kütüphaneler olmaksızın çalışmak zordur. İkincil araştırma içeren ödevler söz konusu 
olduğunda da değişiklik yapılması gerekecektir. Öğrencilere makale yazma ödevi ya da başka 
bir araştırma görevi vermeden önce öğrencilerin üniversite terminallerine gerek duymadan 
yeterince ikincil kaynak bulabileceklerinden ya da o tarz makalelere üniversite hesaplarından 
ulaşabileceklerinden emin olun.

 Özel yazılım içeren projeler olduğu takdirde de terminallere erişim eksikliği önemlidir (örneğin, 
Atlas.ti, SPSS). Bu yazılım programları genelde üniversite terminallerinde bulunabilecek 
güçlü bilgisayarlar gerektirir ve daha düşük performanslı bir öğrenci bilgisayarında nadiren 
çalışabilirler. Dahası, bu ürünlerin lisansı çok pahalıdır. Dolayısıyla bunlar, öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu için, üniversite dışından erişilemezdir. Bu tür yazılımlar için çözüm, 
kullanımlarından kaçınmak için ders taleplerini tamamen değiştirmek ya da daha düşük 
sistem gereksinimlerine sahip ücretsiz bir alternatifin kullanımına izin vermek olmalıdır. 
Birkaç üniversite dersi, öğrencilere bu yazılımı ve birçok üst düzey projeyi (lisans tezleri gibi) 
öğretmek için açıkça tasarlandığından, bu zor olabilir. Bu modülün önerdiği çözüm, öğrencilerin 
yazılıma dayalı teorik sınavlara girmesidir. Bu, yazılımı temel düzeyde nasıl kullanacaklarını 
bildiklerini gösterecektir.

3. Öğrencilere e-posta ya da forumlar üzerinden açık olun. Öğrenciler ders çalışmaya ve soru 
sormaya motive olmak için öğretim üyesiyle sosyal ve kişisel etkileşime güvenirler. Bu yüzden 
öğrenci e-postalarını zamanında yanıtlamak ve e-postalar üzerinden detaylı açıklamalar 
sunmak karantina süresince her zamankinden daha önemlidir.  Bu iki amaca ulaşır: birincisi 
öğrenciler sorularına yanıt alırlar, ikincisi ise ihtiyaç duyduklarında onlara yardım edecek bir 
öğretim üyesinin orada bulunmasının psikolojik rahatlığını yaşarlar. (SkillsYouNeed, 2020)
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4. Grup projelerini online olarak yapılabilecek şekilde yeniden tasarlayın. COVID-19 salgınından 
önce, grup projeleri genelde öğrenciler tarafından üniversite fakültelerinde yapılırdı. Örneğin, 
bir grup öğrenci kütüphanede ya da bir başka üniversite toplantı alanında buluşur, neredeyse 
tüm günü orada geçirir ve projeyi bitirirdi. Belli bir konuda bilgi edinmenin yanı sıra bu, 
öğrencilerin başka beceriler geliştirmesine imkan verirdi. Örneğin, iş hayatına atılmadan önce 
takım çalışmasına dahil olmak birkaç fırsattan biri olduğu için, öğrenciler bu projeler üzerinde 
takım çalışması becerilerini kazandılar.

 Dahası, öğrenciler birbirleriyle daha iyi etkileşime girmeyi öğrendiklerinden bu projeler 
mükemmel bir sosyalleşme aracıydı. Bu projeler COVID-19 durumuna daha iyi uyabilmesi için 
yeniden tasarlanabilir. Bazı öneriler:

 Projelerin Google Dokümanlar veya Word Online gibi ortak çalışma yazılımları kullanılarak 
yapılmasına izin verin. Genellikle öğretim üyeleri öğrencilerin üniversitenin web sitesine 
bir Word ya da PDF belgesi göndermesini talep eder. Orada intihal için kontrol edilir. 
Google Dokümanlar gibi web siteleri uygun alternatiflerdir, çünkü Google Dokümanlar ile 
dokümanların içeriği intihal kontrol yazılımına manuel olarak kopyalayıp yapıştırılarak yine 
intihal açısından kontrol edilebilir.

 Bu projeler için, öğrencilerin projeler üzerinde çalışabilecekleri bir video görüşmesinde 
haftada en az birkaç saat geçirmelerini zorunlu kılın. Bu, öğrencilerin gelecekteki 
profesyonel kariyerlerinde gerekli olan değerli ekip çalışması ve sosyal becerileri 
kazanmalarını sağlayacaktır.

 Grup projeleri öğrencilerin psikolojik durumunda da önemli bir role sahiptir. Yüksek sayıda 
öğrenci anksiyete, depresyon ve sosyal izolasyon gibi sorunlardan muzdariptir. Çoğu zaman, 
zorunlu üniversite grup projeleri  öğrencilerin diğer öğrencilerle etkileşim içinde oldukları 
ve sosyalleşme fırsatı buldukları az zamanlardan biridir. Bu grup projeleri ve buluşmaları 
olmaksızın ruhsal durumları daha da kötüleşecektir. Bu yüzden bu grup projeleri sürdürülmeli 
ve düzenlenmelidir.

5. Ders materyallerinizi olabildiğince açıklayıcı hale getirin. Online derslere katılan öğrencilerin 
soru sorma ve derse katılma şansı daha azdır. Bu yüzden ders slaytlarınızın açıklayıcı olduğundan 
emin olmanız çok önemlidir. Bunun bir akademisyen olarak size de faydası olacaktır, çünkü 
meşgulsünüz ve ders materyalleriniz ne kadar açıklayıcıysa öğrencilerden o kadar az soru 
alırsınız. Bu bağlamda online materyallerinizin düzenlenmesi de geliştirilebilir. Örneğin, her 
zaman tüm bilgileri bir belgeye koyun. Çeşitli biçimlere yaymayın. Böylece öğrencilerin bilgiyi 
tek bir yerde bulması daha kolay olacaktır.

6. Online iletişim yüz yüze iletişim kurmaktan farklıdır, çünkü esas olarak sizinle öğrencileriniz 
arasında sanal bir arayüz vardır. Dahası, çok sayıda öğretim üyesi bir web kamerası karşısında 
rahatça konuşamaz. Aşağıda online derslerinizi nasıl geliştirebileceğinize dair öneriler 
bulunuyor.
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 Ortamınızı uygun şekilde tasarlayın.

	Kamerayı kendinize odaklayın ve mümkün olduğunca yakınlaştırın. Dersinize katılan 
öğrenciler sizi görmek ve duymak isterler.

	Dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırın. Bir sınıfta giyineceğiniz şekilde giyinin ve web 
kamerası ya da dizüstü bilgisayarı arka planda çok fazla nesnenin olmadığı bir yere 
çıkarın.

 Bir web kamerası karşısında konuşmak bir izleyici kitlesi karşısında konuşmaktan farklıdır. 
Bir sınıf ortamının aksine, öğrenciler sizinle aynı odada değildir. Bu yüzden tavsiyemiz, 
öğrencilerin sizinle aynı odada olduğunu hayal etmenizdir. Kullanabileceğiniz işe yarar 
bir taktik, direkt web kamerasının altına bir ayna yerleştirmektir. Böylece, konuşurken 
tanıdık bir yüze bakıyor olacaksınız ve öğrencilerinizle göz teması kuruyormuşsunuz gibi 
görüneceksiniz. Bir web kamerası karşısında konuşmaya alıştığınızda konuşurken direkt 
web kamerasına bakmayı da deneyin, çünkü etkisi daha güçlüdür.  Bunu yapmaya karar 
verirseniz, web kamerasını göz hizasına koyun ve kendinizi tam önünde konumlandırın. 
Ayrıca, ders slaytlarınız ve materyalleriniz ekrandaysa, ekrana bakma isteğine karşı 
koymaya ve web kamerasına odaklanmaya çalışın. (Communications, 2013)

 Beden dilinize dikkat edin. Dik bir duruş sergileyin: dik omuzlar ile dik sırt. Bu sağlığınız için 
de iyidir ve otoritenizi öğrencilerinize iletir.

 Derslerinizi daha ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin. Online derslerin başlıca 
dezavantajlarından biri, öğrencilerin dikkatlerinin çok kolayca dağılabilmesi ve onları 
denetleyecek hiçbir yol olmamasıdır. Örneğin, bir öğrenci için Youtube videosu izlediği bir 
tarayıcı penceresi açmışken dersle ilgileniyormuş gibi davranmak çaba gerektirmez. Bu 
yüzden öğrencilerle etkileşim içinde olmak çok önemlidir. Bunu öğrencilere soru sorarak 
yapın. Örneğin, dersin bir kısmı bitince rastgele bir öğrenci seçin ve anlatmayı henüz 
bitirdiğiniz kısım hakkında bir şey sorun. Öğrenci cevabı bilmiyorsa bir başkasına sorun. 
Bu, öğrencilere öğretim üyesinin karşısında kötü bir imaja sahip olmamak için derse dikkat 
etmeleri gerektiğini gösterecektir. Daha da ileri gidebilir ve final notunun belli bir kısmını 
(örneğin %10) katılıma dayalı yapabilirsiniz.

İdari personel

COVID-19’un idari personel ve öğrenciler arasındaki etkileşim üzerindeki etkisi yüksektir. 
Öğrenciler, idari personeli ilgilendiren çoğu durumda genellikle yüz yüze hazırlıksız bir görüşme 
için ofislerine giderler ya da e-posta üzerinden yüz yüze bir görüşme planlarlardı. COVID-19 
krizi nedeniyle bu tarz düzenlemeler artık mümkün değil ve öğrencilerle tüm etkileşim online 
olarak sürdürülmelidir. Sonuç olarak, idari personel için bu süreçte öğrencilerle daha iyi bir ilişki 
sağlamak için bazı ipuçları burada verilmiştir.
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 Öğrencilerle olabildiğince çok konuşmak için web kamerasını kullanın. İdari personel genelde 
öğrencilerle web kameralı toplantılar yapmaz. Fakat COVID-19 salgını süresince yapmaları 
mecburidir. Web kamerası kullanmanın iki temel avantajı vardır. İlk olarak, öğrencilerin birden 
fazla tamamlayıcı soru sormasına ve cevaplarını hemen almasına olanak sağlar. İdari personelin 
genelde uğraştığı sorunlar (örneğin idari konular) herkesin bildiği gibi karışıktır ve bunlarla ilgili 
bilgiler üniversitenin web sitesinde birden çok belgeye yayılmış olabilir. Bu da öğrencilerin 
çeşitli sorular ve konuyu iyice kavramak için tamamlayıcı sorular sormalarına sebep olur. Bir 
e-posta, ilki gönderildikten saatler sonra yanıtlanabileceğinden, e-posta üzerinden çok sayıda 
ek soru sormak pratik değildir. Bu, bir probleminin hemen çözülmesi gerektiği durumlarda 
öğrenci için pratik değildir. İkinci olarak, öğrencilerin onları rahatlatabilecek gerçek bir 
insanla konuşmalarına imkan verir. Kişisel etkileşim güven kazanmak için çok önemlidir ve 
birçok kültürde sosyal ilişkiler için bir kaidedir. Bir öğrenciyle kısa bir süreliğine yüz yüze 
konuşmak ona sorununun çözüleceğine dair güven verir.

 Acil e-postalara öncelik verdiğiniz bir sistem oluşturun ve öğrencileri e-postaları nasıl acil 
olarak işaretleyecekleri konusunda bilgilendirin. Bunun sebebi çok sayıda öğrenci sorununun 
acil olmasıdır. Bu sorunları çözmek için öğrenciler genellikle, hemen biriyle konuşmak ve 
sorunu düzeltmek için bir personelin ofisine giderdi. Sınav kayıtları ya da üniversite harcı 
ödemesi ile ilgili sorunlar bu problemlere örnektir. Eğer bir öğrenci sınavdan bir gün önce sınav 
için resmen kayıtlı olmadığını öğrenirse, bu öğrenci sorunu çözmek için hemen konuşacağı bir 
idari personele ihtiyaç duyar. Standart 3-5 günlük e-posta yanıtlama süresini bekleyemez. 
Öğrenciler, acil bir durum söz konusu olduğunda e-postaların buna uygun olarak işaretlenmesi 
gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

 Üniversite web sitesindeki bilgileri uygun şekilde düzenleyin. İdari personelle kişisel iletişim 
eksikliğinden dolayı, öğrencilerin bilgi için yöneldiği ilk yer üniversitenin web sitesidir. Bu 
sebeple, web sitesi iyi düzenlenmiş ve kullanımı kolay olmalıdır. İyi bir web sitesi bilgiye daha 
kolay erişebilmeye olanak sağlayacaktır. Böylece hem öğrenciyi kurtaracak hem de sizin 
zamanınızdan tasarruf sağlayacaktır, çünkü öğrenci bilgiyi bulursa, bilgi için sizinle iletişim 
kurmayacaktır.

Alıştırmalar
1. 3’lü gruplar oluşturun. Slaytları daha açıklayıcı hale getirmek için slayt hazırlama şeklinizi 

değiştirdiniz mi? Neden evet ya da neden hayır?

2. Fiziksel bir sınıfta öğretmeye karşın web kamerası önünde öğretirken ne gibi farklılıklar fark 
ettiniz? Bir web kamerası önünde konuşmak hakkında bahsedilen tekniklerden hangilerinin 
size en faydalı olacağını tartışın.

3. Yazıyla yazılmış ve kağıt üzerinde teslim edilmiş bir projenin aksine Google Dokümanlar’da 
yapılmış bir projeyi kabul eder miydiniz? Neden evet ya da neden hayır?
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4. Üniversite tesislerinin veya üniversite kütüphanesinin kapalı olduğunu hesaba katarak grup 
projesini nasıl değiştirdiğinizi kendi aranızda tartışın.

5. Telefonunuzu çıkarın. Öğrencilerin sizden en çok istediği bilgileri düşünün ve sonra bu bilgileri 
üniversite web sitesinde bulabiliyor musunuz, bakın. 3’lü gruplar oluşturun ve bulgularınızın 
sonuçlarını tartışın. Bilgileri bulmak kolay mıydı? Neden? Neden hayır?
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