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Bizden Haberler/Duyurular
Konferans ve seminerler
Kırıkkale Üniversitesi’nde “Öğrenme Devrimi ve Sorun Çözme Kabiliyeti” konulu Kocaeli Aktif
Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyelerine “Krizler Fırsata Sadece “öğrenerek” Çevirilebilir!
başlıklı konferanslar gerçekleştirilmiştir.

Öğrenme Temelli Liderlik Eğitimi
Bu program; 26 Mayıs’ta Üsküdar Amerikan Lisesi, Şişli Terakki Lisesi, Notre Dam De Sion
Fransız Lisesi, Ulus Özel Musevi Lisesinin Öğrenci Meclislerindeki üyeleri ile öğretmenleri
eşliğinde Ulus Özel Musevi Lisesi’nde atölye çalışması şeklinde yapılmıştır.
Web sitemize yüklenenler
=

Potansiyel İşler Kılavuzu

Yeni bir iş kurmak, işini çeşitlendirmek isteyen kişilere fikir verme amacıyla hazırladığımız
"Potansiyel İşler Kılavuzu"na
http://www.ftp.beyaznokta.org.tr/is_yaratma/Potansiyel_Isler_Kilavuzu_TAM.pdf den
erişebilirsiniz.
=

Küresel Isınma tanıtım filmi

Sorun Çözme Kabiliyetnin önemini yüzümüze çarpan güncel bir örnek “küresel ısınma”
olgusudur. Yüksek sanat kabiliyeti ile hazırlanmış bir tanıtım filmi sorunları akıl yoluyla (bilimsel
yöntemlerle) çözmek yerine katlanarak sürdürmenin küresel ısınma boyutundaki sonuçlarına
dikkat çekiyor.
Bakınız: http://tinyurl.com/lpjr6w
= Trafikte

ortak Akıl Platformu (TRAP) raporu

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı ve Trafikte ortak Akıl Platformu (TRAP) işbirligi ile “Trafik
Sorunlarının çözümüne ilişkin ortak akıl çalışma toplantısı” nın raporu için bakınız:
http://www.ftp.beyaznokta.org.tr/TRAFIK/TRAP-SK1-finalrprt.pdf
=

Makaleler
“Töre cinayetleri, ezberin sonuçlarından sadece biridir!”
Bakınız: http://tinyurl.com/r6t94l
Krizler Fırsata Sadece “öğrenerek” Çevirilebilir!
Bakınız: http://www.ftp.beyaznokta.org.tr/krizi_firsata_cevirmek.pdf

Projelerimiz
Öğrenme Evi® (ÖğrEv) Projesi
ÖğrEv®, Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı’nca açılan ve “çeşitli sorunların çözümü” ya da “iyi
anlaşılması” amacıyla “Öğrenme Ürünleri’nin uygulandığı mekanlardır. İstanbul’da bir ÖğrEv
açılması amacıyla 2007 Mayıs ayında başlatılan 100 x 40 kampanyası (100 kişiden her ay 40TL
bağış) 31 Mayıs 2009 itibariyle 48.630TL ya ulaştı.
Bakınız: http://tinyurl.com/pypsa3
İstanbul ÖğrEv®de ilk etkinlik olarak “Deneyim-Birikim Paylaşımı Programı (DeBiP)”
projesi başlatılmıştır. Projede; deneyimlerini ilgi duyabileceklere iletmeyi arzu edenlere yönelik
bir program hazırlanacak ve birikim paylaşımları yazılı, sesli vs. çeşitli formatlarla
gerçekleştirilecek. DeBiP projesini yönlendirmek ve yürütmek üzere oluşturulan 5 kisilik komite
13 Haziran’da ilk toplantısını yaparak projeyi başlattı. İstanbul ÖğrEv®e katkıda bulunan tüm
Beyaz Nokta® gönüllü ve destekçilerine teşekkür ediyor, ÖğrEv DeBiP programına da katkı ve
katılımın devamını diliyoruz. Katılmak ve katkı vermek isteyenler
http://www.beyaznokta.org.tr/hakkimizda/bagislar den banka hesaplarımıza ulaşabilirler.

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı
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Projelerimiz ... (devam)
Mahalle Dayanışması (MahDay) Projesi
MahDay, temel yapıtaşı Dayanışma Grupları olan ve mahalledeki herhangi bir sorunun
“Öğrenme Temelli” Çözümünü hedefleyen bir projedir. Projenin işbirligi ile uygulanması önerisi
Samsun İlkadım belediyesine sunulmuştur. Diğer belediyeler nezdinde de girişimler
sürdürülmektedir. ilgileneceğini düşündüğünüz belediyeleri vakfımıza yönlendirebilirsiniz.

Etkinliklerimiz
Öğrenme Temelli Liderlik Eğitimi
26 Mayıs’ta İstanbul’da Ulus Musevi Lisesinde Öğrenme Temelli Liderlik Eğitimi
gerçekleştirdik.Sunumlar ve Atölye çalışması eşliğinde yapılan programa Üsküdar Amerikan
Lisesi, Şişli Terakki Lisesi, Notre Dam De Sion Fransız Lisesi, Ulus Özel Musevi Lisesinin Öğrenci
Meclislerindeki üyeleri ile okullarını temsilen öğretmenler katılmışlardır.

Genel Katılıma açık Eğitimlerimiz
Eğitim programlarımızın duyurularını http://www.beyaznokta.org.tr den izleyebilirsiniz.

BEYAZ NOKTA® Nedir?
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI (BNGV), bireylerin ve kurumların –kısaca toplumun- Sorun
Çözme Kabiliyeti’nin artırılmasını misyon edinmiş bir sivil örgütlenmedir. Örgütlenmemiz, BN
Dernekleri ile bunlar arasındaki amaç gözetimini sağlayan BNGV’den oluşmaktadır.
Vizyonu: “Sorun Çözme Kabiliyeti” gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen bir
toplum.
Misyonu : “Sorun Çözme Kabiliyetini” artırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak.
Değerleri: Erdem, akılcılık, bireycilik, sürekli değişim ve doğaya saygı’dır.
SORUN ÇÖZME KABiLiYETi (SÇK) NEDİR?
SÇK, sorunların köklerini doğru teşhis etmek ve kaynaklarını bu kök sorunlara tahsis edebilme
becerisine sahip olmak demektir. Toplumumuz ise, tüm maddi ve manevi enerjisini, sorunların
işaretleri (semptomları) ile boğuşmaya harcamak gibi olumsuz bir alışkanlığa sahiptir. Bu
alışkanlığın değiştirilmesi, varlığımızı sürdürebilme ile neredeyse eş anlamlıdır. BNGV®, bu
farkındalığın bir işareti olarak ortaya çıkmış bir sivil girişimdir. Bireylerin, kurumların ve dolayısıyla
toplumun SÇK’nı artırarak toplumu daha kaliteli bir yaşam seviyesine yükseltmek amacıyla
çalışmalar yapmakta, projeler geliştirmektedir.

Nasıl Katılabilirim?
Üye olarak, gönüllü olarak!
Bu ülkenin seçkini olarak Beyaz Nokta® ailesine katılabilirsiniz. Lütfen bilgi@beyaznokta.org.tr
ye yazınız.
Yayınlarımızı alarak!
Vakfımız tarafından basımı sağlanan yayınlardan edinmek ve bilgi almak için
http://tinyurl.com/7vwdxl adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya
yardımcı olabileceğiniz diğer seçenekler için http://tinyurl.com/a9cpcs adresindeki destek
formunu doldurarak (0312) 442 0776ya fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine
gönderebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Sedat Simavi Sokak, Çankaya Sitesi No: 29/Z-1, 06550 Çankaya – ANKARA
Tel : (0312) 442 0760
Faks : (0312) 442 0776
GSM: (0530) 314 0904
e-posta: bilgi@beyaznokta.org.tr
http://www.beyaznokta.org.tr
Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz: http://www.beyaznokta.org.tr/hakkimizda/bagislar/
© Telif hakkı Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı 2009.Tüm hakları saklıdır.
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı
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