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Bizden Haberler/Duyurular
Web sitemize yüklenenler


Ayın Yazısı “Merak ediyorum”
Hepimizin haberleri izlerken/okurken düşündüğü ama yüksek sesle söyleyemediklerine bu
yazı tercüman oluyor.
http://tinyurl.com/32cyku8



Rüşvet Analizi Raporu
Toplumsal bir hastalık olan rüşvet olgusunu analiz etmek ve elde edilecek sonuçlara göre
mücadele araçlarını oluşturmak amacıyla hazırladığımız raporu buradan okuyabilirsiniz.
http://tinyurl.com/34tpzbz



Beyaz Nokta® yayın listesi
Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı tarafından güncellenen BN® Yayınları listesindekileri
Yayın Listesi adresinde görebilirsiniz, temin etmek için,
BN® Yayınları Sipariş Formunu
doldurunuz ve 0 (312) 442 07 76 numaralı faksa fakslayınız veya bnv@beyaznokta.org.tr
e-mail adresine, e-mail gönderiniz.



Eviniz sizi hasta mı ediyor?
Kendimizi en güvende hissettiğimiz evlerimizdeki “küçük” riskler(!).
http://tinyurl.com/2vj7ntt



İngiltere’deki trafik sıkışıklığı nasıl sona erdirilir?
London Imperial College Misafir profesörü Tom BURKE’nin İngiltere’deki Trafik sıkışıklığına
çözüm önerisinden öğreneceklerimiz var.
http://tinyurl.com/26kdo7k



“Sizin İçin Seçtiklerimiz” köşemizde eğlenceli ama bir o kadar da düşündüren
bilgiler var.
 Öğrenme budur
 Doğu ve Batı Kültürleri
 Numaralar
 Şaşırtıcı Gerçekler
 Matematiğin Bittiği An

Etkinliklerimiz
Seminerler, Toplantılar
Işıkkent Lisesi Mezuniyet Töreni
Vakıf Başkanımız 16 Haziran Çarşamba günü
İzmir Işıkkent Lisesi Mezuniyet Töreni’ne
katıldı. Törendeki konuşmasında öğrenmeöğretmeye yönelik keşiflerle gelen gelişmelere
ve Öğrenme Devrimi’ne değindi. “Öğrenme
Devrimi adı verilen bu büyük devrime kayıtsız
kalan toplumlar, eski öğretme paradigması’nın
orasına burasına yamalar yapmakla meşguller.
Yarının dünyasında öğrenme paradigmasını
anlamamış ya da anlayıp da direnmiş olanlara
da yeni roller biçiliyor. Bu roller, tahmin
edebileceğiniz gibi yeni üstün insanın
yapmaktan hoşlanmayacağı işleri boğaz
tokluğuna yapan bir alt-türe görev olarak
verilecek. Bunu da reddedenler ise iç
karışıklıklar, iç savaşlar vs. yoluyla yok
edilecek.” dedi.
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Etkinliklerimiz (devam)
Kürt Sorunu Üzerine Bir Çalışmanın Rapor Özeti
“Kürt Sorunu Üzerine” birer ay ara ile yapılan iki ortak akıl çalışmasının sonuçlarını özetleyen
metne buradan ulaşabilirsiniz.
http://tinyurl.com/35gv58g
Elde edilen sonuçlara ilişkin düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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 BNGV Yayın Listesi
adresini ziyaret ederek sipariş verebilirsiniz. Beyaz Nokta®ya yardımcı olabileceğiniz diğer
seçenekler için Gönüllü Formu adresindeki destek formunu doldurarak (0312) 442 0776ya
fakslayabilir veya bilgi@beyaznokta.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
Reklam vererek!
BN web sitesi ve Beyaz bültene reklam vermek için lütfen bize ulaşın.
Bağışçımız olarak!
Bağışlarınız için banka hesap bilgilerimiz
http://www.beyaznokta.org.tr/banka_hesap_numaralarimiz

İletişim Bilgilerimiz
BEYAZ NOKTA® GELİŞİM VAKFI
Sedat Simavi Sokak 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
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