
Öğrenme Evi® projesi için dosyalar eklendi 

Öğrenme Evi® projesi, tanıtım sunumu ve zihin haritası sitemize eklenmiştir. Dosyalara 
aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz.
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Öğrenme Evi
(ÖğrEv®)



“Herkesin öğrenebilme

ÖğrEv® Nedir?

“Herkesin öğrenebilme
yeteneğine dayanan ve bu
yeteneği harekete geçirmeye
yarayan programların

14 Mayıs 2007
BNGV ÖğrEv® Projesi

uygulandığı bir mekandır..”



Kişilerin öğrenme yeteneklerinin
harekete geçirilebileceği iddiası,

Neden ÖğrEv® ?

Kişilerin kendi öğrenme hedeflerini
belirleyip Yaşam Alanlarını
genişletmeyi öğrenecekleri bir kurum
oluşturmak,
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 Ve sonuçta kendini geliştirebilen
bireylerden oluşan gelişmiş, çağdaş bir
Türkiye.



Hızlı dönüşüm kampı:  Bireysel değişim isteyen

ÖğrEv®’deki Programlar
nelerdir?

Hızlı dönüşüm kampı:  Bireysel değişim isteyen
herkes için

KiGeP                        : Kendi ayakları üzerinde
durmak isteyen gençler için 

2nci bahar                 : Yol haritası çizmek isteyen
emekliler için

Kariyer                      : Kariyer Planı çizmek isteyen
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Kariyer                      : Kariyer Planı çizmek isteyen
Profesyoneller için



ÖğrEv®’de neler var?

Başarı hikayeleriBaşarı hikayeleri
ÖğrEv® Sahipliği
BN Destekleri
Dayanışma araçları
Paylaşım kulübü

Atölye çalışmaları
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Atölye çalışmaları
Toplantılar, seminerler



ÖğrEv®’e nasıl başvurulur?
Program nasıl işler?

 Yılda 3 kez yeni bir grubun katılımıyla peryodik Yılda 3 kez yeni bir grubun katılımıyla peryodik
ÖğrEv seminerleri

www.ogrev.org.tr den on-line başvuru
 Tercihe bağlı üyelik sistemi
Öğrenme temelli Bireysel Değişim Planı hazırlama
 Yıl boyunca zorunlu+esnek katılımlı çalışmalar
ÖğrEv® imkanlarından yararlanma
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ÖğrEv® imkanlarından yararlanma
 Sertifika
ÖğrEv®’den yararlanmaya devam



Bilgisayar
Faks 
Internet
Printer

Bireysel Değişim Planı 
Hazırlıkları

ÖğrEv®’de sunulan destekler

ÖğrEv®

Yararlanma Anlaşmaları
•İşe alma taahhütleri
•ÖğrEv sahipliği
•BN DestekleriÖğrEv Dayanışma Araçları

* Paylaşım Klübü
•Başarı hikayeleri
•Taahhüt Noterliği
* Sertifika
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Atölye çalışmaları, 
Öğrenme çemberleri

* Sertifika

* Eğitim imkanları
* Yayınlar



ÖğrEv® seminer modülleri
1. Outdoor eğitimleri
2. İndoor eğitim konuları

•Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
•BF: Tüm bildikleriniz nasıl askıya 
alınabilir? (unlearning tüm yaşamınızı değiştirebilir)

•Başarı için Değişim Planı
•İstersen Öğrenebilirsin
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•İstersen Öğrenebilirsin
•Doğru sorular
•Yaşam Alanı



Sonuçta, neler kazanılabilir?

 Öğrenme yeteneğini harekete

geçirebileceğinin farkına varmageçirebileceğinin farkına varma

 Bir alışkanlık geliştirme ve/ya değiştirme

 Sorunlarını çözebilme becerisi geliştirme 

Doğru sorular sormayı öğrenme

Doğru hedefler koyabilme

14 Mayıs 2007 BNGV ÖğrEv® Projesi

Doğru hedefler koyabilme

Özgüven geliştirebilme

 Yaşam Alanını genişletebilme



ÖğrEv®’e katılın!
Öğrenme yeteneğinizi keşfedebilir,
kendinizi geliştirebileceğiniz bir dizi çalışma ile
hedeflerinize ulaşmayı öğrenebilirsiniz.

Öyle bir yer ki; 
asla fikirleriniz daha öncesiyle 
aynı olmayacak!
Öyle bir yer ki; 
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www.beyaznokta.org.tr
www.ogrev.org.tr

Öyle bir yer ki; 
yapamam diyeceğin şey kalmayacak!



ÖğrEv

1.Arka plan
(background)

[1]

2.İçerik ve kazanımlar

4.Yararlanma

6.Gelirler

7.Yaygınlaştırma
pazarlama

8.Franchising [41]

6.1.Finansman yolları

6.2.Kısa vadeli ihtiyaçlar [37]

6.1.1.Bağışlar (nakdi/ayni) [31]
6.1.2.Üyelik bursları [32]
6.1.3.Gider karşılama [33]

3.Yer, ad ve yönetim

2.1.Üç temel Know-how

2.1.1.Öğrenebilirlik: kalıtsal mirastır

2.1.2.Doğru sorular yanıtlardır

2.1.3.Tüm sorunlar öğrenme yetmezliğidir

2.2.Vizyon, misyon, değerler [2]

2.3.Destekler 

2.3.1.Bilgiye erişim
2.3.1.1.İnternet erişimi [3]
2.3.1.2.Kitaplık

2.3.2.İşe alma taahhütleri 6[4]
2.3.3.Taahhüt noterliği 2[5]

2.3.4.Peryodik 
seminerler 1[6]

2.3.6.ÖğrEv web sitesi 2[11]

4.1.Üyelik yoluyla

4.2.Üyelerin dışındakiler [25]

2.3.7.Katılımcılarca kararlaştırılan eğitimler [12]
2.3.8.Mentorluk

7.1.Başarı hikayeleri [38]

7.2.Tanıtım&Pazarlama [39]

2.3.9.Dayanışma ortamı araçları 4

2.3.9.1.Öğrenme çemberleri
 (Learning Circles)

2.3.9.2.Toplantılar, beyin fırtınaları

2.3.9.3.Başarı hikayesi oturumları

2.4.Katılımcı kazanımları [16]

2.4.1.Kendini değiştirme [17]

2.4.2.Gelir yaratma

2.4.2.1.İş bulma

2.4.2.2.İş kurma

2.4.2.3.Ek gelir sağlayıcı faaliyetler

2.4.2.4.Tasarruf

2.4.2.5.İstihdam sürdürülebilirliği

4.1.1.Yararlanılabilecek imkanlar [23]
4.1.2.Üyelik koşulları [24]

6.1.4.Üyelik gelirleri

5.Giderler

5.1.Kuruluş

5.2.İşletme

5.1.1.Mekan satınalma (optional) [26]
5.1.2.Sabit donanım [27]
5.2.1.Mekan kiralama (optional) [28]
5.2.2."ÖğrEvsahibi" [29]
5.2.3.BN yönetim payı [30]
5.2.4.Destekler (2.3) için giderler

2.4.3.Yönetici seçimi [18]

2.3.10.Tanıştırma desteği 3[13]
2.3.11.Moderatörler [14]

3.1.Kuruluş yerleri ve adlandırma [19]

3.2.Yönetim

3.2.1.ÖğrEv yönetimi [20]
3.2.2.ÖğrEv'ler topluluğunun yönetimi [21]

9.Mevcut ÖğrEv'lerin geliştirilmesi [42]

3.2.3.Danışma Kurulu [22]

2.3.5.Sertifika programları [10]

6.1.5.Web sitesi gelirleri [36]

2.3.4.1.Özgüven 
geliştirme şoku [7]

2.3.4.2.Sunumlar
2.3.4.2.1.Sunum tasarımı [8]
2.3.4.2.2.Mevcutların 
revizyonu [9]

2.3.12.Agora 5[15]

6.1.6.AB projeleri

6.1.6.1.Doğrudan 
BNGV başvurusu

6.1.6.2.Girişimciler 
kanalıyla başvuru

7.2.1.İstihdama destek ortamı duyuruları [40]
7.2.2.Mesaj-kanal matriksi

6.1.4.1.Üyelik kategorileri [34]
6.1.4.2.Ücret kategorileri [35]

ÖğrEv
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