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TEMEL FIKIR 
“Kapsayıcı/sosyal tarım uzmanlığı” kırsal alanlarda bulunan ziraat, bahçecilik, sağlık, zanaat ve sanat gibi farklı iş 
kollarına dayanmaktadır. Bu eğitim programına katılmak, kendi evinde ya da ortak bir alanda ya da koruma altında 
yaşayan ve özel ihtiyaç sahibi olan bireylerin desteklenmesi konusunda uzmanlık sağlayacaktır. 

Uzman kişi, bu bireylere, destekleyici bir alan yaratarak ve hayatlarında, iş yaşamlarında ve sosyal çevrelerinde saygı 
ve erdem içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken koşulları oluşturarak yardımcı olacaktır. Bu sayede, uzman 
ve ondan hizmet alan kişi ya da kişiler beraber bir şekilde, engelli bireylerin hakları hakkındaki 2006 yılı BM Sözleşmesi 
ile uygun bir şekilde ilerleyen, bireyselleştirilmiş bir kapsayıcılık modeli ve pratiği geliştirebileceklerdir. 

Bu eğitim programının ve uzmanlığının temellerinden birisi kırsal alanda “çalışan ve yaşayan topluluklar” deneyimidir; 
bu, özel ihtiyaç sahibi bireylerin hayata entegrasyonu için resmi olarak tanınmış yöntemlerdendir ve onlara sadece 
bir ev değil, gerçek bir çalışma ve yaşama ortamı sağlar. Bu kapsayıcı model toplum tarafından talep getirilmeden 
çok daha önce ortaya çıkmıştır. En önemli temel prensiplerden bir tanesi bütün çalışanlara, onların eksikliklerine oda-
klanarak değil, tersine yetenek ve becerileri doğrultusunda bakmaktır (C. Stamm, 2011). Çalışanlara bu şekilde teşhis 
koyucu bir tarzda değil de işbirlikçi bir bakış açısı ile bakabilmek nadir görülür ve özel bir eğitim gerektirir. Bu bakış açısı 
1939’da kurulduğundan beri dünyada önemli yer edinen Camphill Vakfı’nın kurucusu Karl Koenig’in “Köy Konuşmal-
arı”nda adı geçen Sosyal Terapi kavramına dayanır.

TEMEL FAKTÖRLER 
Bu mesleğin iki ana dayanağı vardır:

1. Geniş kapsamlı bir beslenme sistemini destekleyen bütüncül bir tarım ve bahçecilik anlayışı

Süreçlerin etkinliğini arttırmak yerine, insan iş gücünün,

  Toprak ve doğanın sağlığı 
  Çalışan insanların refahı
   Sadece basit bir değiş tokuş uygulaması yerine kültürel değerleri de entegre eden bir tarım tarzına kendini adamış 
müşteriler (Manfred Klett, 2003),

üzerindeki etkilerini değerlendirerek değer yaratma.

Bu bakış açısı “ekolojik kapsayıcılık” kavramının bir parçasıdır ve kapsama fikrini insandan doğaya doğru genişletmek-
tedir. Bu anlayış, eğitim sürecinin temel prensiplerinden birisidir.
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HAKIM ANA FIKIR: SOSYAL BIR TARIM  
ORGANIZMASI 
Ziraat fikri ve katılımcıların içinde bulundukları mevcut tarım oluşumu, kapsayıcı özelliklteki işin tamamının yer alacağı 
ve insani ve sosyal bilgilerle geliştirleceği ana temeller olacaktır, fakat burada unutulmaması gereken bu programın 
çiftçi ve bahçıvan yetiştirme amacı taşımadığı (başvuru şartları gereğince) ve katılımcıların halihazırda çiftçiler, bahçı-
vanlar ve kırsal zanaat ustaları olarak gelmeleri gerektiğidir. Pogramın asıl odak noktası budur. 

Çiftlik organizması kavramı burada kıse bir şekilde açıklanacaktır:

Bütüncül tarım açısından. Özellikle de biyodinamik ya da organik bakış açısından bakıldığında –ki INCLUFAR projesi-
ne dahil olan partnerlerin çoğunluğunun sahip olduğu bakış açısı budur- bir çiftlik, araziden, hayvanlardan, aletlerden 
ve binalardan daha çok şey ifade etmektedir. Çiftlik aynı zamanda belirli bir alanı, hava koşullarını, senenin döngüsüne 
olan bağlantıyı, Güneş, Ay ve Zodyak ile olan astronomik bağlantıları ve en önemlisi de burada yaşayan ve çalışan 
insanlar ile onların yakın ya da uzak çevrelerini de içerir. Bu özgün bakış açısı sadece toprağın, peyzajın ve hayvanların 
bakımını değil, burada yaşayan ve çalışan insanların ortaklığını , gerekli bütçeleri yönetimini, müşterilerle olan ilişkileri 
ve çiftliğin özgün bir organizma olarak varlığını da etkiler. Her tür yetenek ve özel ihtiyaçları ile insanların da bu katma 
değer zincirine dahil edilmesi fikri mantıklı olan yoldur ve normal iş dünyasında kazan-kazan olarak bilinen durumun 
(ki burada daha belirgindir) altını çizer. 

Çiftlik organizması fikri bu durumda “sosyal bir çiftlik organizması” anlamına gelir ve önemli bir vizyonu simgeler, bu 
şimdiye dek ulaşılmış bir hedeften çok insanlar, toprak, hava koşulları, yerel ve küresel sosya ve politik koşullar açısın-
dan sürekli değişken olan bir süreci simgeler. 

Bu arketip ya da fikir farklı yaşam koşullarında kendini gösterebilir. Bazı insanlar hayatlarını belirli bir tip aile ile geçir-
irler, bazıları bir apartmanda yalnız yaşarlar,bazıları ise arkadaşları ile ya da bir topluluk içerisinde yaşamlarını sür-
dürürler, bazıları bir kasaba ya da yakındaki köyde yaşarken diğerleri sadece iş ve ortak aktiviteler için buralara gelirler. 

2. Bütüncül sosyal hizmet 

Bu prensip, müşterilere ruhani bir bakış açısı ile bakmayı ve onları engelli olarak değil, kişiliklerini fiziksel ve zihin-
sel engeller sebebiyle yeteri kadar dışa vuramayan insanlar olarak görmeyi temel alır. Uzmanın görevi, insanlara bir 
bütün olarak saygı göstermek ve onların yetenekleri çerçevesi doğrultusunda istediklerini başarabilmelerine yardımcı 
olmaktır. Bu sebeple, uzman kişi insanlara onların eksiklikleri değil olasılıkları dahilinde bakar. Burada “Salutogenesis” 
kavramı pratiğe dökülür (bkz. A. Antonovsky’nin anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik ve anlamlılık olmak üzere 3 özelliğe sahip 
olan “tutarlılık duygusu” kavramı).

    “Anlaşılabilirlik: olayların belirli bir düzen içerisinde ve önceden tahmin edilecek şekilde olduğuna dair inanç, 
hayattaki olayları anlayabilme ve gelecekte neler olacağını tahmin etme hissi.

    Yönetilebilirlik: olaylarla ilgilenilebileceğine, onların kontrolumuz dahilinde yöntebilebileceğine dair yetenek, 
beceri, destek, yardım ve gerekli kaynaklara sahil olduğumuza dair inanç. 

    Anlamlılık: hayattaki olayların ilginç ve bir tatmin kaynağı olduğuna, bunların bir değere sahip olduğuna ve başa 
gelenlerle ilgili olmanın iyi bir sebebi ve amacı olduğuna dair inanç.”

Sosyal çiftlik kurmada görev alan herkesin hem aktif hem de pasif bir şekilde günlük hayat ve işlerindeki tutarlılığı fark 
etmelerini sağlamak çok önemlidir. Kapsayıcı tarımın sağlıklı, iyileştirici ve sosyal bir çevre yaratma gereksinimi bu 
faktörler birer uygun performans göstergesi olarak kullanılarak “ölçülebilir”. 

SOSYAL VE ÇEVRESEL KONULAR
Bu eğitim programı sadece tarım ve bahçecilik konu başlıklarına odaklanmaz, bunlara ek olarak sosyal konulara da 
odaklanır. Yetenek ve beceriler kırsal ve ekolojik bir alanda uygulamaya konulacaktır. 50 yıla yakın bir süre önce, 
biyodinamik çiftlikler bu çalışma alanı için başlangıç mekanlarıydı. Bu çiftliklerin toprakla, bitkilerle, hayvanlarla, güb-
relemeyle, iklimle, beslenmeyle, gayrimenkulle, metot ve ekipmanlarla, parayla, sermayeyle vb. ilgili olan ve evreni bir 
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bütün olarak gören bilinçli uygulamaları, sosyal fenomenler ve süreçler için bir yaklaşım tarzı ve metodolojik bir model 
olarak alınabilir. Çiftçilik ve ziraat günümüzde kapsayıcı çalışmalar için sadece bir yöntemdir. Profesyonel zanaatların 
ve kırsal çevrede var olan sosyal, sanatsal ve kültürel çalışmaların ve hatta dini aktivitelerin tüm çeşitleri, uzman kişinin 
müşterileri için iyi bir hayat kalitesi bulma, yaratma ve destekleme çalışmaları için geniş bir olanaklar yelpazesi oluştu-
rur.

EKO-SOSYAL KAPSAYICILIK
Bu büyük olasılıkla en alışılmadık ve bilinmeyen bakış açısıdır çünkü insanın ve doğanın gerçek bir bağ ve iletişim 
kurabileceğini anlatır. Aynı zamanda doğa ile ilgili çalışmanın sadece insanlar değil doğa için de yararlı olduğunu söyler. 

İnsanlar ile doğa arasındaki ileitşim, hayvanlar arasındaki ilişki, toprağı çapalamaktan hasat etmeye, ekim için hazırla-
maya kadar farklı çalışmaların her iki kesim için de pozitif ve iyileştirici bir etkisi olduğuna ve bunun tutarlılık yarattığına 
dair kanıt vardır.

Peyzaj düşündüğümüzden de uzun zamandır insan aktiviteleri tarafında şekillendirilmiştir. Ağaçlar, meralar, hayvanlar 
ve vahşi doğayla aktif olarak ilgilenmek yüzyıllardır kırsal kültürün bir parçası olmuştur. Günümüzün standart tarım 
çalışmalarında hayvanlar, bitkiler ve toprak çiftlik sisteminin sadece üretimsel unsurlarına indirgenmiştir. Sosyal tarımda 
bile bitki ve hayvanları terapi amaçlı olarak, insanın refahı için kullanılan araçlar olarak görme ve peyzajı insanlar için 
sağlıklı durumlar yaratan bir alan olarak görme eğilimi vardır.

Fakat, Kapsayıcı Tarım bu durumu genişletecek ve doğa ile peyzaja aktif ilgi göstermeyi entegre edecek potansiyele 
sahiptir. Bu bir çok değerin değişmesini gerektiren bir durumdur –doğaya ve çevreye saygı duymak verilmiş bir olgu 
değildir, aktif ve sürekli bir şekilde insanın alakasını ve adanmışlığını gerektirir. Bu sebeple aktif ilgi ve gelişim günü-
müzün insanının ve bilincinin bir parçası olmuştur: doğayla ilgilenmeyi insanın görevi haline getirmek hayvanların, 
bitkilerin ve insanların gelişimini sağlayacaktır (Bu konuya Dr. N. Remer’in 1980ler’deki yayımlanmamış notları say-
esinde odaklanımıştır. Ayrıca bkz. Andreas Suchantke, „Zum Sehen geboren - Wege zu einem vertieften Natur- und 
Kulturverständnis“, Stuttgart 2008)

Günümüzde var olan insan bilincinin değerler değişimini başarması hayvan, bitki ve toprağın aktik bir şekilde algılan-
ması sayesinde olacaktır. Peyzaj algılamaya yönelik çalışmalar insanların peyzaj gelişimine olan etkisine karşı yeni 
tavırlar doğuracak bu da örnek olarak doğal çitlerin çiftlik organizmasına dahil edilmesi gibi özel uygulamlaar ortaya 
çıkartacaktır. Her eğitim kursu gibi, bu program da bilgiden pratik çalışmaya doğru hedeflenmelidir (bkz. R. Steiner, The 
Philosophy of Freedoom, bölüm 9, 1964). Günümüzde, örnek olarak bakarsak doğal çitlerin rüzgardan koruma ya da 
vahşi hayat için bir biyotop oluşturma gibi sadece ekolojik işlevlerine indirgendiklerini görürüz, fakat aslında ek olarak 
bu çitler çiftliğin hayat döngüsüne dallarının hayvanlar, meyvelerinin de reçel yapımına katkı etmesi şeklinde dahil edi-
lebilir. Bu vahşi doğanın daha da yararına olacak şekilde düzenlenebilir. Sosyal Çiftlikler bu tür oluşumlar için özellikle 
uygundur çünkü daha fazla yardım edecek iş gücü barındırır. Ama bu tür uygulamalar ancak birisinin bu uygulamarı 
önemli görüp hayata geçirmesiyle mümkün olur. Bu sebeple doğa ve peyzajı algılamaya yönelik çalışmaar INCLUFAR 
müfredatının önemli bir kısmını oluşturacaktır (bkz. Van Elsen &Schuler 2008, van Elsen 2008). Bu araştırma alanı 
henüz daha ilk aşamalarındadır ve ileride yeni bakış açıları kazandıracaktır. Bu müfredat programı detaya girmeyecek-
tir fakat duyuları keskinleştirecek ve bu tür olayıarın algısını ortaya çıkartacaktır. Bu da sonunda“adanmış hayret“ (bkz. 
E.Wrobloski) duygusunu ortaya çıkartacaktır. 

KAPSAYICILIK
KAPSAYICILIK kavramına baktığımızda, toplumun bir parçası olan engelli bireyler için ve onlarla ilgili olan bütün akti-
vetelerde geçerli olmak üzere küresel bir yapısal ve hukuksal çerçeve olarak aklımıza gelen 2006 yılında yapılan BM 
Engelli Bireylerin Hakları Konvansiyonu’dur. Başka açıdan ise bunun çok genş bir kavram olduğunun ve örneğin bütün 
çocukları aynı okula göndermekle ya da özel ihtiyaç sahibi bireylerin merkezlerinin kapatılması ile çözülmediğinin 
de farkındayız. Yakın zamanda büyük bir paradigma kayması yaşandı: BM Konvansiyonu’ndan önce engelli bireyleri 
yerleştirecek uygun nişler aranmaktaydı. Konvansiyon geçtiğinden beri toplumlar, devletler ve bireyler özel ihtiyaç sa-
hibi bireylere toplumun bir parçası olarak ve eşit haklara ve yükümlülüklere sahip insanlar olarak bakmaya başladılar. 
Toplum her şeyden önce açıklık ve değişik bir bakış açısı geliştirmelidir: engelli bireylerin konuşup iletişim kuramasalar 
dahi kendi istedikleri gibi yaşamalarını sağlamak artık sadece bir iyi niyet isteği değildir. 
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Artık mevcut durumda INCLUFAR proje partnerlerinin çiftliklerinde örneklendiği gibi ortak yaşam ve çalışma olanakları 
gözlemlemekteyiz. Kapsayıcı ve kapsayıcılığı pratiğe döken bir topluluk anlayışının oturması için uzun zaman gerek-
tirdiği ve nesiller boyu devam edeceği açıktır. Mevcut çalışmalar başlangıç noktası olarak alınabilir. Bu da eğitimin 
dayandığı temeldir.

PROGRAM
INCLUFAR programı birkaç sene önce Almanya ve Baltık Ülkeleri (Norveç, Finlandiya, Estonya, İsveç, Danimarka 
ve Rusya) tarafından gerçekleştirilen FAMIT  (“Fachkraft für Milieubildung und Teilhabe”) ve  BALTIC Seminer Müfre-
datı’na (SEMINAR CURRICULUM) dayanmaktadır. FAMIT Almanya’daki Schlesigh-Holstein eyalet hukukunda “Özel 
ihtiyaç sahibi bireylerle ilgili çalışan derneklerde sosyal hizmet uzmanı” olarak tanımlanmıştır.

INCLUFAR eğitim programı içeriği sosyal çiftliklerdeki günlük faaliyetlerde kapsayıcılık uygulamaları için gereken uz-
manların eğitim ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Eğitim “spiral müfredat” dediğimiz yenilikçi bir eğitim yapısı ile sunula-
caktır. İçerik 3 yıllık bir kurs boyunca farklı seviyelerde yapılandırılmıştır (bkz. aşağıdaki bölümler). Antropolojik, psiko-
lojik, tıbbi ve sağlık hizmetleri ile beraber çiftlik organizasyonu, işletmesi ve kalite güvencesi gibi konuları içermektedir. 
Bütün bu konular ilgili en son bilimsel bilgiler ışığında ve hem kırsal alanın hem de ilgili ülkenin hedef sosyal, çevresel 
ve ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda olacaktır. Müfredata bağlı kalarak, bilgi kazanımı becerilerin gelişimi ile de ta-
mamlanacaktır. 

Program incelenirken farklı alan ve seviyeler dikkate alınmalıdır:
   Belirlenmiş hedef eğitimler ile ilgili konuların olduğu yazılı program
   Özel konularının farklı seviyelerde tek tek derinlemesine incelendiği, konuların özel bir sırayla sunulduğu ve 

yayımlandığı spiral yapı 
   Eğitim alan ve veren kişilerin arasındaki mevcut süreç. Bu eğitimcinin deneyimine ve hem programın gereksi-

nimlerini karşılayacak konuyu ve metotları hem de öğrenim görenlerin mevcut durumdaki bireysel ihtiyaçlarını 
karşılamadaki özgürlüğüne bağlıdır. Her partner yetişkindir ama farklı bir çevreden gelmişlerdir, ortak bir süreç 
oluşturmada ikisi de sorumludur. Öğrenim ve öğretim süreci katılımcının hayatlarının bu yeni aşamasında yaş, 
deneyim, cinsiyet, eğitim ve kşisel soru ve öğrenim ihtiyaçları ile ilgili olan bireysel eğitim isteklerine göre dü-
zenlenmiştir. Bu süreç kendisine yön veren Inclufar Müfredatı’na dayanır fakat katılımcıları önceden planlanmış 
soyut bir sisteme zorlamaz.

   Uzman statüsünün tanımlanması için Avrupa ve özellkle de diğer partner ülkelerdeki eğitim sistemlerinin gerek-
tirdikleri.

Bu müfredat programı bu sebeplerden dolayı eğitmen ya da öğrencilerin bireysel gereksinimleri ve mevcut durumları 
ile gereken eğitim saatlerini tamamlama ve ilgili bilimlerle olan açık iletişimi sürdürme gibi müfredat oluşturma ve tanıt-
manın daha resmi işlerle uyumlu olmak zorundadır. 

EĞITIM VE PROGRAMIN AMAÇLARI
Bu eğitim, özel ihtiyaç ve engel sahibi bireylerin topluma katılabilmeleri için planlı ve sistematik bir destek sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu desteği olabilecek en kişiselleştirilmiş şekilde sunabilmek için belirli bir eğitim almış bir personel 
gerekmektedir. Bu da her bireyin gelişimi için onun karakterini ve olanaklarını bütüncül bir şekilde tanıyacak belirli bir 
ortam yaratmakla mümkün olacaktır. Burada ortam sadece fiziksel ve uzay mekan tasarımını değil aynı zamanda bir 
dizi bireysel ve sosyal duruma karşı ilgiyi ve zihinsel olarak açık olma tavrını da içerir. Bu açık olma durumu, var olan 
fiziksel ve duygusal “yükleri”, onların varlığını sağlamlaştırmak yerine onları daha ileri bir şekilde gelişim için temel ola-
rak kullanarak, dikkate almak demektir. Bunun için uzmanın kendisi özel bir gözetim tavrı geliştirir. Bu tavır engellilerin 
imkan ve kısıtlamalarına yönelmiş olur. Bu davranış biçiminin gelişimi eğitim programının spiral yapısında gerçekleştiri-
len süreçte, uzmanlarla beraber çalışan eğitimcilerin duruma uygun ve sürekliliği sağlanmış eğitimleri ile temellenir. Bu 
eğitimler aynı şekilde engellilerin katılımını da içerir. Uzmanın işi engelli bireylerin günlük hayatlarını ve çalışmalarını 
en geniş haliyle desteklemek için tasarlanmıştır. 
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İyileştirici eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları bu profesyonel aktivitenin önemli parçaları olsalar da, burada odak noktası 
bunlar değildir. Uzmanın hedef kitlesi hasta değildir! Burada bahsi geçenler engelleri ile kalıcı bir şekilde yaşayanlardır; 
bu sebeple uzman, hizmetini –bu destek her insan için geçerli olduğu üzere özel eğitim çalışmaları içerse de- onların 
“normal” yaşamlarını destekleyebilme amacıyla sunar. Bu yüzden bu program öğrencileri, insanları iyileştirme amacı 
güden bir hizmete değil, insanların hayat kalitelerini arttırmaya yönelik bir hizmete hazırlar.

Bu uzman eğitim programı bu sebeple bütüncül bir bakış açısına sahiptir ve mekânsal, zamansal yeteneklerin ötesinde 
ruhsal, zihinsel ve fiziksel yeteneklerin özelliklerini de içerir. Uzmanın görevi, özellikle de kırsal bölgelerde, kapsayıcı, 
salutojenik ve eko-sosyal bir ortam yaratılmasına yardımcı olmaktır.

Bundan dolayı “sosyal/kapsayıcı tarım ve kırsal kalkınma uzmanları” günlük hayatı, iş durumunu, bireysel ihtiyaçları, 
sosyal durumu ve çevreyi geliştirecek ve güçlü yönlerin gelişimini destekleyecek becerileri öğreneceklerdir. Uzmanın 
profilinin önemli bir kısmı hatalar, zayıflıklar ve problemleri idare edebilmek üzerine olacaktır: görevi bu olgulara karşı 
yapıcı –salutojenik- bir şekilde (bkz. Yukarıdaki bölüm) bakmak ve sundukları olanakları kullanmak olacaktır.

Yaratıcı süreç tasarımı ve farkında olma becerisi, geleneksel eğitim becerilerinden ve bilgiden daha önemli olacaktır.

PROGRAMIN ÜÇ BILEŞENI
Program aşağıdaki unsurlar arasında denge yaratmak amacıyla tasarlanmıştır: 

 »  Bilimsel-bilişsel içerik

 »  Proje-odaklı ve eylem-odaklı içerik

 »  Duygusal-psikolojik eğitim içeriği

Sanatlar
Müfredatın sanatsal kısmında iki özellik tanımlanır:

1 . Sanat, INCLUFAR eğitim sürecinin bir parçası olarak bireysel bir aktivitedir. Bireyin sanatsal aktiviteye katılımı sa-
natsal aktivite yapılmadan ortaya çıkartılamayacak özelliklerin belirmesine yardımcı olur.

2.  Sanatsal süreçler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar sanatın insanın farkındalığını ve algısını arttırdığını ve bu 
süreçte yer alan bireyin sosyal ve mesleki performans yeterliliklerini genişlettiğini göstermiştir  (bkz. BRATER, M. / 
BÜCHELE, U./ FUCKE, F. / HERZ, G.: Künstlerisch Handeln. Die Förderung beruflicher Handlungsfähigkeit durch 
künstlerische Prozesse. Stuttgart 1989.). Bu da, INCLUFAR eğitimin ana hedeflerinden birini–bireyin durumunun, 
kişisel yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının ve onların sosyal ve doğal çevreyle olan ilişkisinin farkında olma- ortaya çı-
kartır. Bu sürecin diğer bir yanı da doğayı –bitkiler, hayvanlar, iklim, peyzaj, vb. –destekleyici ve iyileştirici, yoğun 
sanatal çalışmayla güçlendirilebilecek, desteklenecek ve zenginleştirelecek bir sistem olarak görmektir.

 »  Resim

 »  Heykel

 »  Çizim

 »  Konuşma gelişimi

 »  Euritm

Alanlarında sanat çalışmaları bütün program boyunca uygulanır. Bunların eğitim vermek için etkili araçlar oldukları 
kanıtlanmıştır ve daha bilişsel alanların kişisel ve kolayca algılanacak şekilde deneyimlenmesine yardımcı olurlar. 
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BIR MÜFREDAT KAVRAMI OLARAK “SPIRAL”
Program spiral halde ilerleyecek şekilde düzenlenmiştir ve günümüz müfredatlarında sıkça görüldüğü gibi toplumun 
hızla değişen istek ve ihtiyaçlarından, çok eğitimi alan kişinin yaşına ve gelişimine daha çok önem veren geleneksel bir 
müfredata yeni bir bakış açısı sunar.

Farklı içerik alanları birbirini takip ederek üç yılda tamamlanır. Programda farklı seviyeler vardır ve her bir seviyeyi 
oluşturan temel konular ileri seviyede yeniden ele alınır ve daha detaylı bir şekilde incelenir ve özellikle de antropolojik 
alanlar gibi yeni noktalar ile ilişkilendirilir.

Bu müfredat bütünleştirici bir işleve sahiptir çünkü eğitimci ve öğrencilerin içeriği hem geniş bir ölçekte, hem de içsel 
ilişkileri dahilinde görmelerini sağlar. Öğrencinin hem önceden gelen ve hem de takip edecek olan görevlerini ve mev-
cut durumunu eğitim süreci boyunca görmesine yardımcı olur.

Sanatsal çalışmalar programın her kısmında bulunan bütünleşik eğitim aktiviteleridir.

SPIRAL

- 1.Seviye: Antropoloji 

- 2. Seviye: İlişki kurma 

- 3. Seviye: Kapsayıcı günlük hayatın sürdürülmesi 

- 4. Seviye: Kapsayıcı mesleki hayatının sürdürülmesi

Yardımcı öğrenim süreçleri: 

 » Ekonomi

 » Hukuk

 » Kalite geliştirme

 » Ziraat/Bahçecilik (detaylı şekilde öğretilmez, katılımcının eğitim geçmişine yöneliktir – bkz. içerik listesi)

HEDEFLER

Her seviye üç farklı alanda hedefler içermektedir: 

 » Bilgi

 » Duygu

 » Eylem

Her seviye bu alanlarla ilişkili materyaller içermektedir. 

Ekonomi, hukuk ve kalite geliştirme alanları programın dört seviyesine de uyarlanmıştır ama öğrenciler için daha kolay 
anlaşılır olması için her seviyede bir tanesine odaklanılır:

2.Seviyede: Kalite Geliştirme 
3.Seviyede: Hukuk
4.Seviyede: Ekonomi
(“Özel Konular” başlığındaki açıklamaya bakınız). 

PROGRAMIN 4 SEVİYESİNİN TANIMLANMASI
Seviye 1: Antropoloji – İnsanın İmajı Üzerinde Çalışmak (150 saat)
Kişiselleştirilmiş hayat tarzları geliştirmeye çalışmak her bir bireyin kişiliğini algılayabilecek özel bir antropoloji gerektir-
mektedir. Öğrencinin kişiliği antropolojik eğitim sürecinin bir parçası olduğundan dolayı, bu eğitim aşaması biyografik 
çalışmalar, mevcut bakım ve destek biçimlerinin analizleri ve sağlık ve hastalık ile ilgili konularda hasta kişiden çok iyi 
olan sağlıklı olmaya odaklanan salutojenik bakış açıları içerir.
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Seviye 2: İlişki Kurma – Destek ve Yardım Kavramları Üzerine Çalışma (250 saat)
Bu seviye yetişkin pedagojisi ile ilgilidir. Bu alan eğitimsel unsurlar da içerdiğinden bu gelişim spiralindeki bir sonraki 
aşama pedagojik konularda derinlemesine bir çalışma yapmayı gerektirir. Daha önceden yerleşmiş olan temel eği-
timsel ve gelişimsel konular ile biyografik ve medikal konular yeniden işlenir fakat burada odak noktası engel sahibi 
yetişkinlerdir.

Bu iki aşamada metodolojik yenilikler uygulanabilir: materyalin bazı kısımları eğitime katılımcı bir yaklaşım kazandır-
mak ve ortam yaratımını süregelen metodolojik yeniliklerin bir parçası yapmak için engelli bireyler ile beraber olarak 
öğretilebilir/öğrenilebilir.

Bu içerik gereksinimlerine ek olarak ayrıca kayıt defteri ya da kişisel belgeleme gibi kişisel eğitim araçlarından da fay-
dalanılır.

Seviye 3: Günlük hayatın sürdürülmesi ve ortam oluşturma – Engelli bireylerin yaşam sü-
reç ve içeriklerinin incelenmesi (120 saat)
Bu aşamada çalışma, engelsiz ve engelli bireylerin evde ve dinlenme zamanında yararlanılacak materyallere odaklan-
maktadır. İletişim ve dayanışma soruları da eğitim sürecinin bir parçasını oluşturur.

Uzman profesyonel araçları uygulamayı ve bunları engelli bireyler ile birlikte kullanma yollarını bulmayı öğrenir. 

Bu seviyedeki sanatsal unsurlar sadece didaktik eğitim araçları değildir, engelli bireylerin gerçek günlük hayatlarında ve 
çevrelerinde de uygulanabilecek durumları (duvar renkleri, mobilya ve ilgili diğer estetik konular vs.) içerir. 

Bu seviyede iletişim ve dayanışma metodolojileri de engelli bireylerle ortak şekilde yapılan eğitimin bir parçası olabilir. 

Seviye 4: Mesleki yaşamının sürdürülmesi – Mesleki yaşamın koşulları, süreçleri ve içerik-
leri üzerine çalışma, engelli bireyler için iş yaşamı (100 saat)
Dördüncü seviye uğraşlar ve işle ilgili konulara odaklanır. 

Burada da iletişim ve dayanışma özellikle iş yaşamından sorumlu olanlar için önemli konu başlıklarıdır. Diğer yandan 
ortam yaratımı ve katılımcılık açısından iş yaşamı ile ilgili bütün sorular kapsayıcı eğitim sürecinin bir parçasıdır. 

Burada önemli olan noktalardan bir tanesi işle ilgili durumlara bütüncül bakabilmektir: bu müşteri ihtiyaçlarından ürün 
sağlayıcı ve ham madde elde edinilmesine kadar değer akışındaki bütün aşamaları içermektedir. Bu da uzmanın değer 
akışında kendi rol ve pozisyonunu sadece profesyonel olarak değil aynı zamanda organizasyon, kanunlar, kalite ve 
ekonomik açısından da ölçmesini sağlar.

İş edinme ve kariyer ile ilgili alanlara ek olarak, uzmanların işi devlet daireleri, fon ajansları, politik kurumlar ve STK’lar 
gibi sosyal kurumlar ve gruplar ile ilgili bilgi ve iletişimi de içerecektir. Alanda gerekli olan bu iletişim ve bilgi hedef kitle 
olan özel ihtiyaç sahibi bireyler ile paylaşılacaktır.

Tabi bu aktiviteler kontrollü atölyelerde çalışan ve evde yaşayan engelliler ile değil bütün engel sahibi bireyler ile pay-
laşılmalıdır.

ENTEGRASYON ALANLARI: Ekonomi, Hukuk, Kalite Güvencesi (toplam 240 saat)

Engel sahibi bireylerin hayatları özel bazı hukuki ve ekonomik çerçeveler ile farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu sebeple 
hukuki ve ekonomik konular yukarıda bahsi geçen eğitim seviyelerine entegre edilmiştir. Bu aynı zamanda kalite geliş-
tirme konuları için de geçerlidir; bu alan, son yıllarda devlet kontrolünden öz yönetimli bir sisteme olan ilginin artması 
ile önem kazanmıştır. 
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METODOLOJI 
Metodoloji açısından INCLUFAR eğitim programı ve ilgili materyaller yetişkin eğitimi (örneğin katılım) prensiplerini içerir 
ve öğrencileri kendi araştırmaları, sunumları, sonuç müzakereleri ve değerlendirmeleri ile motive etmek için metotlar 
kullanır. Bu zorlu bir çalışmadır çünkü bu tür bir yaklaşım bütün partner ülkelerde ortak olarak henüz var olmamaktadır. 
Yukarıda bahsi geçen eğitim programının “spiral yapısı”, okulu ya da üniversiteyi seneler önce bırakmış olanların dahi 
eğitim süreçlerini destekler. 

Öğrenciyi tüketici rolünden kurtarmak için yenilikçi öğretim metotları uygulanacaktır. INCLUFAR yaklaşımı dar pro-
fesyonel profil sınırlarının ötesine uzanır ve meslekler arası beceri ve çalışmaları daha iyiye taşır. Bu tarz bir yaklaşım 
geleneksel metodolojik çerçeveler içerisinde takip edilemez. Bunun sonucu olarak, öğrenciler, hem araştırmacı, hem 
sunucu, hem de materyal geliştirici olarak eğitileceklerdir ve kendi eğitimsel süreçlerinin sorumluluğunu alacaklardır.

Eğitimciler ve okutmanlar kaynak, danışman ve destekçi rolünde olacaklardır. Bu da geleneksel öğretmen odaklı ya-
klaşımdan çok, koçluk ve mentorluk odaklı bir yaklaşımla sonuçlanacaktır. 

Bütün eğitimci ve okutmanlar bu alanda uzun süreli pratik deneyime ve kapsamlı, iyi yapılandırılmış donanıma sahip 
olmak zorundadır. Kursun birinci düzenlenme süresince, eğitmenlik görevine yeni başlayacak olanlar için koçluk FAMIT 
ve BALTIC seminerlerinin eğitimcileri tarafından sağlanacaktır.

Metodoloji kendi eğitimsel süreçleri hakkında yetki sahibi hisseden yetişkinler ve öğrenciler için uygundur. Eğitimciler 
kendilerini farklı öğrenme süreçleri boyunca yardımcı olacak destekçiler olarak görürler ve farklı yöntemsel yaklaşımlar 
hakkında öneride bulunur ya da öğrencinin bireysel gelişim ve öğrenme sürecini desteklerler. 

Metodoloji üç aşamada uygulanır:

 1.  İlgili içeriğin, eğitim materyalinin ve metodolojik yaklaşımın sunumu

 2.  Bireysel çalışma, çift ya da grup çalışmaları, başkasının yerine geçme, vs. gibi farklı sosyal formatlarda kişisel 
gelişimin deneyimlenmesi

 3.  Katılımcı ve okutmanların deneyimlerinden gelen örneklerin sahada uygulanması

Öğrenim pratik bir bakış açısı ile engelli bireylerin de katıldığını ortak çalışmalarda yapılır.

Değerlendirmeler, eğitim süresi için bireyselleşmenin standartlaşmadan daha önemli ve yararlı olduğu temeliyle katılım-
cılarla beraber yapılır ve eğitimin bir parçası olarak görülür.

Projeler

Her katılımcı kurs boyunca küçük bir proje yürütecektir. Bu proje kursun bir parçası olarak hazırlanacak ve planlama, 
program ve önemli aşamaları göstermek için sunulacaktır. Proje müfredatın zorunlu bir kısmıdır ve uygun şekilde bel-
gelenmelidir. Yazılı kısım 25-30 sayfadan fazla olmamalıdır.

Bu çalışma bir mentor tarafından desteklenecek ve denetlenecektir. 

PROGRAMIN MODÜLER TASARIMI
Yukarıda anlatıldığı gibi program üç farklı seviyede incelenecek olan hedefler, bu hedeflerle ilgili özel materyaller, eği-
timci tarafından sağlanacak olan eğitim materyalleri ile birleştirilmiş belirli bir ders saati ve öğrenci tarafından kişisel 
olarak hazırlanmış bir belgeleme içerir. 

Öğrencilere programın arka planını anlatan ve bireysel eğitim süreçlerini geliştiren temel bir referans listesi verilir. 

Örnekler
R. Grimm, G. Kaschubowski (Hg.): Kompendium der anthroposphischen Heilpädagogik. München 2008. Kitap ve bazı 
kısımları artık başka dillerde mevcuttur.
Karl König: Die Dorfkonferenzen (Sosyal Yenilenme için Tphumlar: Camphill Köy Konferansları-Seeds for Social Rene-
wal: The Camphill Village Conferences)
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Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichstpunkte der Geisteswissenschaft (Çocuğun Antroposofi Rehber-
liğinde Eğitimi-The Education of the Child in the Light of Anthroposophy).
Rudolf Steiner, Heilpädagogischer Kurs, Dornach (Özel İhtiyaçlar için Eğitim-Education for Special Needs).
Christiane Drechsler: Zur Lebensqualität Erwachsener mit Behinderung in verschiedenen Wohnformen. Biel 2004

Daha ileri seviye modüller geliştirilebilir ve kursun bitiminden sonra eklenebilir.

Örnek:

 » Kapsayıcılık ve kırsal kalkınma

 » Peyzaj algısı ve sosyal terapi üstündeki rolü

 » Psikiyatrik hastalıklar, tanı ve terapi

 » Özel problemler ve süreçler

EĞİTİM SAATLERİ
 » 1. Seviye: 150 saat
 » 2. Seviye: 250 saat
 » 3. Seviye: 120 saat
 » 4. Seviye: 100 saat

    EKONOMİ - 100 saat
   HUKUK - 80 saat
   KALİTE GELİŞTİRME - 60 saat

= 860 saat 
Özel konulara ayrılmış bu eğitim saatleri dışında programda aşağıdaki ek saatler de mevcuttur. 
EK SAATLER
Daha önce bahsi geçen 860 saatlik eğitime ek olarak: 
 » 2 günlük 3 adet profesyonel toplantı:   50 saat
 » Proje çalışması     360 saat
 » Belgeleme ve kalite çalışması (günlük)  150 saat
 » Organizasyon görevleri    150 saat 
__________________________________________________________
Ek saatler:      710 saat
Toplam eğitim saati:      1570 saat

Katılımcılar yukarıda bahsi geçen saatleri içeren 2710 saatlik bir program tamamlarlar. Konferanslar, organizasyon ve 
belgeleme çalışmaları için gereken işe dahil edilmiş dersler burada sayılmamıştır (yaklaşık 600 saat).

KAYIT
Eğitim programına kayıt için gereken şart bir sonraki paragrafta bahsedildiği şekilde ilgili bir mesleki yeterliliğe ya da 
yeterli bir süre boyunca kazanılmış ve kanıtlanabilecek pratik deneyime sahip olmaktır. 
Katılımcı öğrenci INCLUFAR’ın isminde yer alan şekliyle “ziraat” alanında deneyime sahip olmalıdır, müfredat programı 
mevcut tarım, bahçecilik ve zanaat bilgileri üzerine sosyal konuları ve kapsayıcılık konularını ekleyecektir. 

DQR –EQF- ISCED’ e uygun olarak TANINMA 
Kurumsal eğitim sektöründe yetenekler, beceriler, kalifikasyonlar ve yetkinlikler arasında genelde bir ayrım yapılır. AB 
genelinde alınan eğitimsel kararlar her zaman yetkinliklere yöneliktir. Bu 5.9.2006’da kabul edilmiş olan ve Avrupa ge-
nelindeki eğitimsel çalışmaları karşılaştırma olanağı sunan EQF (Avrupa Kalifikasyon Ağı)’e de dahil edilmiştir. Tanım 
gereği bu bir yetkinlik çerçevesidir.
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Kalifikasyonlardan farklı olarak, yetkinlikler bireylere odaklanmaz fakat “bilgiyi, becerileri, kişisel, sosyal ve metodojik 
yetenekleri iş ya da eğitim ortamlarında, mesleki ve kişisel gelişim amacıyla kanıtlanacak şekilde kullanma yeteneği” 
olarak tanımlanabilir (Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2006). Yetkinlikler bu sebeple kişisel özelliklerdir ve özel aktivite 
ya da mesleklerle ilgili değildir. Bunlar farklı “yetkinlik sınıflarına” bölünür, bunlar mesleki yetkinlik, metodolojik yetkinli-
ke, sosyal yetkinlik ve kişisel yetkinliktir. 

Farklı seviyeler INCLUFAR “Uğraşlar Profili“ belgesindedir. 

Bu programdan mezun olan öğrenciler kişisel eğitim geçmişleri doğrultusunda 4. Seviyeden 5. Seviyeye kadar kalifiye 
olacaklardır (ikinci öğretim)

ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ
Genel Bakış:
Farklı odaklarla üç yıllık eğitim:

 »  Başlangıç ve temel (1. Sene) - Gözlem

 »  Arka plan ve derinleşme (2. Sene) - Derinleşme

 »  Uygulama ve sosyal katmana yerleştirme (3. Sene) – Gerçekleştirme

Detaylar:

İki tür öğretim planı:

1. Ayda bir kere tüm günlük dersler (toplamda 33):

 Günün ilk kısmı:

 »  Köy Konuşmalarından ortaya çıkan imgeler

 »  Fikir alış verişi ve grup çalışması

 Günün ikinci kısmı

 »  Bilgi dersi

 »  Fikir alış verişi ve bilginin derinleştirilmesi, özel sorular, örnek: maskeler

 »  İnsanlığın ve tarihin gelişimi

 Günün üçüncü kısmı

 »  Sanat

 İçerik üzerine farklı bir bakış açısıyla bakabilmek için bireysel çalışma, empati geliştirme 

 Günün dördüncü kısmı

 »  Sürekli bir koçluk süreci altında zanaat ve yeteneklerin günlük hayatta uygulanması

2. Bir haftalık bloklar (Yılda 5 kere, toplamda 15 kere) 

  Bloklar bir konu üzerine uzun süre çalışma sürecini ve teori, sanat ve pratiğin beraber olarak “üçlü metot” ile uygu-
lanmasını içerir. (bkz. Handbook for Training in Curative Education and Social Therapy Dornach 2011, A Leonardo 
da Vinci programme project, p. I-46 ff.)

  Sabah: farklı türlerde bilgi bileşenleri: dersler, öğrencilerin katılımları, grup çalışması, proje çalışması

  Öğleden sonra: bir sanatçı ile sanat çalışması: kil, resim, çizim, müzik, yazı ve hareket

Sanat bilgi bileşenleri içeriği ile bağlıdır, örneğin organizasyonla ilgili konuların hareket çalışmaları ile birlikte yapılması 
dayanışma, empatetik süreçler ve sosyal hizmette farkındalığın görünür olmasını sağlar.

Özel ihtiyaç sahibi bireylerin dahil edilmesi farklı yollarla sağlanır:
 »  Günlük eğitimlerin bir kısmına katılım
 »  Sanatsal öğrenme süreçlerine katılım
 »  Özel olarak organize edilmiş katılım yöntemleri
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İki öğretim planı da fikir ve deneyimleri öğrencinin günlük hayatına transfer edebilmek için özel öğretmenler tarafından 
desteklenir. 

Odak konuları:

Öğrenim materyali için iki odak noktası vardır:
1. Genel odaklar
 »  Etik
 »  İnsan imajı
 »  Katılım ve dahil olma
 »  Biyografi
 »  Roller ve kurumlar
 »  Uğraşlar
 »  İyileştirici eğitim hastalık modelleri 
 »  Psikolojik hastalık modelleri
 »  Engellilik
 »  Bağımlılık
 »  Yaşama ve çalışma ortamları
 »  Yaşama ve çalışma ortamı yaratma
 »  İnsan ve doğa gelişimi
 »  İnsan gelişim alanı olarak peyzaj 
 »  İletişim
 »  Dayanışma
 »  Profesyonel mesleki yaşam iş eğitimi 
 »  Rehabilitasyon
 »  Destek ve cesaretlendirme

2. Özel odaklar

Bir günlük toplantıların özellikle ikinci kısmında farklı derinleşme türleri gerçekleşir. Buradaki ana odaklardan birisi K. 
Koenig’in “Köy Konuşmaları” ndan ortaya çıkmıştır. Bunlar sosyal terapinin anahtar konularına kaynak olmuştur. Koe-
nig’in kapsamlı tıp eğitimiyle ve onun ilham veren karakteriyle şekillenmiş, kesinlikle dogmatik olmayan, insanı geliştirici 
bir perspektif ve sosyal terapi konularıyla metodik olarak ilgilenen bir yol sunar. 

Konu örnekleri:
 »  İnsan tasviri fikri
 »  Çalışma ve hayat boyu öğrenme 
 »  Yaratılış teorileri ve mitleri 
 »  Yunan erdemleri
 »  Batı’da ve Doğu’da insan tasviri
 »  Özel ihtiyaç sahibi insanların katılımı
 »  BM Sözleşmesi ışığında insan haysiyeti 
 »  İnsanın biyografik gelişimi
 »  İnsan ve zaman: günün, haftanın ve yılın ritimleri 
 »  Kültür ve doğa arasında köprü olarak kutlamalar 
 »  Kendi görüşlerimize ve içsel davranışlarımıza karşı dikkat  
 »  Sosyal hayatın temel taşları
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İLERİ MÜFREDAT GELİŞİMİ İÇİN EK  
ÇALIŞMALAR
Eğitim süresince yapılacak ek çalışmalar kavramı ders konularının, metodolojik yaklaşımların, eğitimcilerin kalifikasyon 
ve gelişimlerinin sürekliliği için planlanmıştır:

 »  mesleki ve bilimsel Pratik gereksinimlerine dayanan müfredat materyali

 »  pratik odaklı mesleklerden seçilen yetişkin ve eğitimcilere uygun metotlar

 »  bilgi, beceri ve bireysel öğrenme yaklaşımları ile uygun olarak öğrenciler

 »  Bu fikir

 »   Senede iki kere düzenlenecek olan ve kurstan sorumlu olan okutman ve katılımcıların katılacağı bir müfredat 
grubunun sürekli gelişim çalışmaları

 »   Bütün eğitim çalışmalarında mevcut olacak ve katılımcının iş sahasına bilgi aktarım amacıyla katılımcıya içerik 
ve süreç hakkında bilgi verecek yetkide birisinin özel eğitimi

 »   Mentorluk (her katılımcı iki sebepten mentor seçeceklerdir: katılımcıya evde destek sağlaması ve çalışma 
alanında öğrenilen dersleri nasıl uygulayabileceğini göstermesi için)

Ile uygulamaya konulacaktır. 

YAPIYA GENEL BAKIŞ 
Eğitim birimleri için 2 yöntem vardır:

 1. Haftada bir eğitim günü = 33 gün

 2. Haftada 10 ünite

Aşağıdaki tablo bir senenin yapısını göstermektedir, içerikler örnektir
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Taki
p 
Mod
üller 
de	  

Aşama Eğitim 
Günleri 

Sabah [BİLGİ bilimsel ve bilişsel konular] Öğleden Sonra [beceri eğitimi] Pratik beceriler 

  Sosyal hizmetin ana prensipleri 
(sosyal hizmetle ilgili etik ve temel 
konular) 

Antropoloji Empati geliştirme çalışması 
olarak sanat 

Sosyal hizmetle ilgili 
pratik çalışmaların 
teorik yönleri  

Aktarım görüşmesi 
(öğrendiklerim beni 
ve iş anlayışımı 
nasıl etkiliyor) 

 

  90 dak 90 dak 90 dak 120 dak 60 dak 
sürekli 

 
1.Antropo 
loji  

Tarih Antropolojinin Temelleri 
İnsanın yapısı 
Biyografi  
Etik 
Kapsayıcılık 

Öğrenmeye başlama 
 
Çizim, resim, kil ve taş, 
müzik, müzakere ve drama   

  ÖZEL EĞİTİM: 
Bilgi, tavsiye, 
organizasyon: her 
katılımcının 
çalışma alanında 
gerçekleştirilir ve 
aktarım 
görüşmesinde 
analiz edilir 

Tarih 

 Tarih 

Blok No. X 
– bir hafta 

Tarih örnek İLETİŞİM  
Her blok bir atölye çalışması olarak yapılır 

(her ders aylık olarak aynı yapılır) 

 
2. Pedagoji 

Tarih Antropolojinin Temelleri 
İnsanın yapısı 
Biyografi  
Etik 

 

Çizim, resim, kil ve taş, 
müzik, müzakere ve drama.   

Medikal konular, 
ortopedik hastalıklar, 
psikiyatrik sorunlar, 
engellilik, uyuşturucu 
ve bağımlılık 

 

Tarih 

Tarih 

Genel Konular 
   Ekonomi, hukuksal 

çerçeve, kalite 
yönetimi 

 

Blok No. Y 
bir hafta 

Tarih örnek BİYOGRAFİ 
Her blok bir atölye çalışması olarak yapılır 

(her ders aylık olarak aynı yapılır) 

 
3. Yaşam 
ortamı  

Tarih Antropolojinin Temelleri 
İnsanın yapısı 
Biyografi  
Etik 

Çizim, resim, kil ve taş, 
müzik, müzakere ve drama   

Yaşam ve ortam 
oluşturma 
Mesleki, birlikte iletişim 
ve çalışma ortam 
oluşturma 

 

Tarih 

Tarih 

Genel Konular 
   Ekonomi, hukuksal 

çerçeve, kalite 
yönetimi 

 
 
 

Blok No. Z 
– bir hafta 

Tarih örnek FENOMENOLOJİ VE AKTİF ALGI 
Her blok bir atölye çalışması olarak yapılır 

(her ders aylık olarak aynı yapılır 

 
4. İş ve 
mesleki 
ortam 

Tarih Antropolojinin Temelleri 
İnsanın yapısı 
Biyografi  
Etik 
Kapsayıcılık 

Çizim, resim, kil ve taş, 
müzik, müzakere ve drama.   

Eğitim ve 
rehabilitasyon 
planlaması, mesleki ve 
kişisel gelişim, Roller 
ve kurumlar  

 

Takip

Modüller derlerdenen sonra, sosyal terapi ile ilgili psikiyatri, kapsayıcılık ve sanat gibi konuları derinleştirmek ve ge-
nişletmek amacıyla planlanır
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Hedefler: 
Bilgi, duygu, eylem 

İçerik Z E H K Yorumlar 
 
*  
Z=Ziraat,Bahçecilik 
E= Ekonomi 
H= Hukuk 
K= Kalite geliştirme 
 
  

1.1. Uzman farklı 
antropolojik 
yaklaşımları ve 
bunların tarihsel 
geçmişini öğrenir 

Giriş Semineri     

1.1.1. Ruhun üç kuvveti: düşünme, hissetme ve isteme     
1.1.2. İnsan Organizmasının üç işlevsel sistemi     

1.1.3. İnsan Organizmasının Özellikleri. İnsan Yapısı.     

1.1.4 İnsan ve doğa arasındaki İletişim     

1.1.5. Öz biyografi üzerine çalışmak. Doğumdan ölüme insan gelişiminin 
aşamaları. 

    

1.1.6. Günümüzde ve geçmişte antropolojik yaklaşımlar. Engelli bireylerle 
çalışmaya farklı antropolojik yaklaşımların etkisi. 

    

1.1.8.Pratik uygulamalar için engelleri anlamaya yönelik yaklaşımlar     
1.1.9. Duyular (bkz: Scheuerle, H.J. Die Gesamt-Sinnes-Organisation. A. 
Thieme, Stuttgart 1984) 

    

     

1.2. Uzman kendi 
duygusal yaşamlarını 
incelemeyi öğrenir. 
Sanatsal çalışma ve 
sosyal uygulamalar ile 
iç gözlem öğrenimi.  

1.2.1. Temel sosyoloji bilgisi.       

İnsan ve doğa ilişkisi – ekoloji – sosyal tarım      

1.2.2. Hayatın anlamı ile ilgili farklı fikirlerin engelli bireylerin davranışlarına     
etkisi (yaşlı bakımı, ötanazi, kürtaj vs). 

  X  

1.2.3. Sosyal arketipler – toplumda ve bireyde sosyallik ve anti sosyal 
davranışlar  

    

1.2.4. Empati ve bireylerin birbirini daha iyi anlayabilmesi için bir eğitim aracı 
olarak sosyal oyunlar  

    

1.2.5. Birbirini daha iyi tanımak için hikaye anlatımı     

1.2.6. Bir sanat olarak ev bakımı  X    

1.2.7. Resim ve çizimde temel çalışmalar     

1.2.8.  Müzik ve şanda temel çalışmalar     

1.2.9. Halk oyunları     

1.2.10. Ritimlerin görevi, senelerin ve kutlamaların festivalleri  Z   K 

1.3. Uzman 
belirlenmiş çalışmaları 
öğrenir ve eylemlerin 
sonuçlarını 
değerlendirir.  

1.3.1. Uygulamalı destek ve bakımın temelleri   H  

1.3.2 Destekli yaşam uygulamalarının farklı türleri (resmi ve bağımsız)     

1.3.3. Ev hayatını düzenlemenin temelleri. Ortam tasarımında mimarinin 
rolü. (bkz. Rittelmeyer)  

   X 

1.3.4.Engelli bireylerle atölye çalışması organize etmenin temelleri.       

1.3.5. Engelli bireylerle bahçecilik ve ziraat uygulamaları düzenlemenin 
temelleri.  

Z    

	  

INCLUFAR PROGRAMI – İÇERİK TABLOSU
Seviye 1. Antropoloji ve Temel Bilgiler

Seviye 2 : İlişki Kurma – destek ve yardım amaçlı kapsayıcılık kavramlarıyla çalışma

Hedefler: 
Bilgi, duygu, eylem 

İçerik Z E H K Yorumlar 

2.1. Uzman pedagojik 
kavramlar ile engeller 
ve davranışlar 
hakkında bilgi edinir.  

2.1.1. İnsan gelişimi – 7 senelik aşamalar kavramı. Beden ruhu, can.      Z=Ziraat,Bahçecilik 
E= Ekonomi 
H= Hukuk 
K= Kalite geliştirme 
 

2.1.2. İnsan gelişimi – ikinci kısım. Tarih oyunca insan bilincinin gelişimi. 
Okul eğitiminin görevi.  

    

2.1.3. Ergenlik. Doğal olgunluğun arttırılması. Genç insanların hayatında iş 
ve sevgi  

    

2.1.4. Yetişkinliğin evreleri. Kişisel biyografi tasarımına destek.      

2.1.5. Yaşlanmak. Hayatın anlamı. Topluluk içinde yaşamak ve ölmek. Kader 
konusu.  

    

2.1.6. Gelişimsel engeller. Polar hastalık imgelerine giriş.      

2.1.7. Otizm spektrumundaki engeller.     

2.1.8. Genetik sendromlar: genel tanıtım, koşulların anlaşılması.      

     

2.2. Uzman 
antropolojik kavramları 
engeller ile ilgili 
kavramlar ile 
birleştirmeyi öğrenir ve 
sosyal becerilerini 
geliştirir.   

2.2.1. Bakım alanında insan. Genel tavır: eğitim yerine denetleme ve destek.  X    

2.2.2. İletişim becerileri: Üniversite toplantılarına katılım, kendini anlatabilme 
becerisi, saygı çerçevesi içinde eleştiri yapabilme becerisi, geri bildirim 
verme.  

   K 

2.2.3. İletişim becerileri: engelli bireyler tarafından anlaşılabilme, bireysel 
ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim, dinleme ve anlama.  

    

2.2.4. Yazılı ya da sözlü olmayan ve kolaylaştırılmış iletişim      

2.2.5. Farklı din ve kültürel gruplardan bireylerle çalışmak. Çok kültürlülük, 
fikir ve ideallerin rolü.  

    

2.2.6. Grup dinamiklerini tanıma.      

2.2.7. Engelli bireylerin ebeveynleri ve akrabaları ile iletişim     K 

2.2.8. Liderlik ve sosyal terapi      

2.3. Uzman uygun 
pedagojik kavramları 
kalite geliştirme 

2.3.1. Yazılı ve sözlü olmayan, teknik iletişim uygulama becerileri      

2.3.2 Öğrenme prensipleri     

2.3.3. Engelli bireylerle festivaller, kutlamalar, performanslar organize etme  E  K
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özelliklerine göre 
uygulayabilir. 

becerisi  K 

2.3.4. Engelli bir bireyin saygı çerçevesi içerisinde kendi kendine bakımını 
destekleme  becerisi  

    

2.3.5. Evde ya da atölyede destek vererek alan organize etme becerisi      

2.3.5. Bir destek planı geliştirme becerisi    H  

2.3.6. Sistematik gözlem yapma becerisi    H K 

2.3.7. Rapor yazma becerisi     K 

2.3.8. İç gözlem, hata toleransı      

2.3.9. Kişisel gelişim için kendi planını yapabilme. Yardımcı çalışmaları 
yönetmek 

    

	  

Hedefler: 
Bilgi, duygu, eylem 

İçerik Z E H K Yorumlar 

2.1. Uzman pedagojik 
kavramlar ile engeller 
ve davranışlar 
hakkında bilgi edinir.  

2.1.1. İnsan gelişimi – 7 senelik aşamalar kavramı. Beden ruhu, can.      Z=Ziraat,Bahçecilik 
E= Ekonomi 
H= Hukuk 
K= Kalite geliştirme 
 

2.1.2. İnsan gelişimi – ikinci kısım. Tarih oyunca insan bilincinin gelişimi. 
Okul eğitiminin görevi.  

    

2.1.3. Ergenlik. Doğal olgunluğun arttırılması. Genç insanların hayatında iş 
ve sevgi  

    

2.1.4. Yetişkinliğin evreleri. Kişisel biyografi tasarımına destek.      

2.1.5. Yaşlanmak. Hayatın anlamı. Topluluk içinde yaşamak ve ölmek. Kader 
konusu.  

    

2.1.6. Gelişimsel engeller. Polar hastalık imgelerine giriş.      

2.1.7. Otizm spektrumundaki engeller.     

2.1.8. Genetik sendromlar: genel tanıtım, koşulların anlaşılması.      

     

2.2. Uzman 
antropolojik kavramları 
engeller ile ilgili 
kavramlar ile 
birleştirmeyi öğrenir ve 
sosyal becerilerini 
geliştirir.   

2.2.1. Bakım alanında insan. Genel tavır: eğitim yerine denetleme ve destek.  X    

2.2.2. İletişim becerileri: Üniversite toplantılarına katılım, kendini anlatabilme 
becerisi, saygı çerçevesi içinde eleştiri yapabilme becerisi, geri bildirim 
verme.  

   K 

2.2.3. İletişim becerileri: engelli bireyler tarafından anlaşılabilme, bireysel 
ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim, dinleme ve anlama.  

    

2.2.4. Yazılı ya da sözlü olmayan ve kolaylaştırılmış iletişim      

2.2.5. Farklı din ve kültürel gruplardan bireylerle çalışmak. Çok kültürlülük, 
fikir ve ideallerin rolü.  

    

2.2.6. Grup dinamiklerini tanıma.      

2.2.7. Engelli bireylerin ebeveynleri ve akrabaları ile iletişim     K 

2.2.8. Liderlik ve sosyal terapi      

2.3. Uzman uygun 
pedagojik kavramları 
kalite geliştirme 

2.3.1. Yazılı ve sözlü olmayan, teknik iletişim uygulama becerileri      

2.3.2 Öğrenme prensipleri     

2.3.3. Engelli bireylerle festivaller, kutlamalar, performanslar organize etme  E  K

Seviye 3. Günlük Hayatın Sürdürülmesi

Hedefler: 
Bilgi, duygu, eylem 

İçerik Z E H K Yorumlar 

3.1. Uzman engelli 
bireylerin günlük 
hayatının 
sürdürülmesi ile ilgili 
faktör ve hukuki 
temelleri bilir ve anlar  

3.1.1. Hukuksal çalışmalar. Hukuki yazıların anlaşılması. Kanunun, kanun 
gerekliliklerinin, yasaların, idari emirlerin, vs. anlaşılması. Sorumluluk ve 
yükümlülüklerin hukuki anlamı.  

Z  H K Z=Ziraat,Bahçecilik 
E= Ekonomi 
H= Hukuk 
K= Kalite geliştirme 
 3.1.2. Engelli bireylerin yaşam tarzları ile ilgili devlet hükümleri.    H  

3.1.3. Engelli bireylerin görevi. Bir örnek olarak Kaspar Hauser.     

3.1.4. Teşhis (özellikle sosyo-terapi) prosedürleri hakkında bilgi.     

3.1.5 Temel tıbbi ve psikolojik terimlerin anlaşılması      

3.1.6. Engelli bireyler için psikiyatri – Çifte teşhis (genel tanı)      

3.1.7. Antroposofik tıp hakkında genel bilgi.      

3.1.8. Camphill topluluklarında sosyal yaklaşım  Z    

3.1.9. Delegasyon biçimleri ve bireyler ile gruplara sorumluluk kazandırma     K 

3.2.Uzman 
profesyonel görevlere 
göre sosyal 
becerilerini 
geliştirmeyi öğrenir.  

3.2.1. Günlük hayatta saldırganlık ve şiddet ile uğraşmak      

3.2.2. Cinsellik, arkadaşlık ve partnerlik ile uğraşmak      

3.2.3. Sosyal politikalar ve kişisel kararlar arasındaki sorunlar      

3.2.4. Bireysellik ve toplum  Z    

3.2.5. Üniversite toplantılarını, profesyonel toplantıları ve tartışmaları 
yönetmek  

   K 

3.2.6. Grup aktivitelerini (iş, ders, boş zaman çalışmaları, vs.) organize 
etmek ve yönetmek  

    

3.2.7. Engelli bireylerle moderasyon, danışmanlık ve ekspertiz görüşmeleri      

3.2.8. Bakım gören engelli bireyler ile ilgili resmi makanlarla tartışmaları 
mdoere etmek  

    

3.3. Uzman hedef 
odaklı bir şekilde daha 
yüksek bir hayat 
kalitesi için gereken 
unsur ve araçları 

3.3.1.Planlama, uygulama ve değerlendirme için beceri edinmek: 
- kısa vadeli hedefler planlama 
- uzun vadeli hedefler planlama 
- görevleri gerçekleştirirken metodolojik prensipleri uygulamak  
- iş sonuçlarını ve öğrenme sürecini değerlendirmek 

Z E H K 
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kullanır. 3.3.2. Topluluk hayatına uygun görevlerin tasarımını yaparak hayat kalitesini 
arttırmak  

   K 

3.3.3. Engelli bireyler ile atölye çalışmaları (ürün planlama, bütçe hazırlama 
da dahil olmak üzere) organize etme ve geliştirme becerisi (kişinin yetenek 
ve mesleğine göre) 

 E H K 

3.3.4. Topluluklarla çalışma ve yaşama konularında bütçe çalışmaları  E   

3.3.5. Kişisel eğitim ve kişisel gelişim     
	  

Seviye 4: Kapsayıcı Mesleki Hayatın Sürdürülmesi

Hedefler: 
Bilgi, duygu, eylem 

İçerik Z E H K Yorumlar 

4.1. Uzman, mesleki 
hayatta uygun bir 
ortam yaratılması ile 
ilgili faktör ve koşullar 
ile ilgilenir  

4.1.1. Bir davranış olarak hizmet ve müşteri odaklılık  Z   K Z=Ziraat,Bahçecilik 
E= Ekonomi 
H= Hukuk 
K= Kalite geliştirme 
 

4.1.2. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına dayanan işler için en uygun koşulların 
anlaşılması için aktiviteleri analiz etmek ve araştırmak  

Z   K 

4.1.3. Yaşam koşullarını analiz etmek, önerilerde bulunmak ve yeni 
motivasyonlar sunmak  

Z   K 

4.1.4. Engelli bireylerle ilgilenirken atölyelerde ortaya çıkan eğitimsel ve 
insani ihtiyaçlar ile ekonomik ihtiyaçlar arasında görülen karşıt unsurlar 

 E   

4.1.5. Kontrol altında ve yarı kontrollü yapılan iş türleri  Z  H  

4.1.6. Mesleki eğitimde kapsayıcılık ve katılım     

4.1.7. Mesleki alanlarda kapsayıcılık ve katılım 
 

  H K 

4.1.8. Farklı destek meslekleri ile çalışmak ve onları tanımak     Bakım eğitimcileri ve diğer terapi 
çalışanları genelde aynı kurumda 
çalışırlar, bu yüzden onların nasıl 
çalıştığını anlamak ortaklık ve katılım 
için önemlidir  

4.1.9. Kontrollü atölye çalışmalarında endüstriyel ve uğraşla ilgili çalışan 
uzmanların işine giriş  

Z     

4.1.10. Uygulama ülkesindeki engelli bireylerden sorumlu ve ziraatla ilgili 
sosyal sigorta sistemi, hukuki durum ve diğer resmi kurumlar hakkında bilgi  

Z  H K 

4.1.11. Hukuksal çalışma: 
Kapsayıcılık konusunda BM Konvansiyonu 
Dernekler hukuku 
İş hukuku 
Sosyal hukuk 
Bakım hukuku 
Ev hukuku  
Ziraat ve bahçecilik konusunda düzenlemeler ve hukuki durumlar 

Z  H  

4.1.12. Kişinin kendi yaşamında ve iş topluluklarında bütçe ve finans   E   

4.1.13. Devlet destekleri ile ilgili şeffaflık  E  K 

4.1.14. Yaşlanma yönetimi ile ilgili kavramlar     

4.1.15. Ölüm ve ölmek ile ilgili kavramlar      

 4.1.16. Psikoloji: psikotravma, ilgisizlik ve taciz mağdurları ile ilgilenme      

4.2. Uzman ileri 
seviyede sosyal 
beceriler edinir 

4.2.1. Topluluk içi çatışma yönetimi      

4.2.2. Yaşlı bireylerle iletişim      

4.2.3. Ölüm durumunda iletişim      

4.2.4. Kurum içerisinde sorumluluk görevi alabilme, yönetici konumunda 
olma becerileri  

    

4.3. Uzman 
kapsayıcılık ve 
katılımcılık konusunda 
kişiselleştirilmiş 
kavramlar oluşturabilir 
ve bunların 
uygulanmasına 
yardımcı olabilir  

4.3.1. Kurumu toplumda ve resmi mercilerde temsil etme ve prezantasyon 
becerileri 

    

4.3.2. Kalkınmakta olan ülkelerde engellilerle ilgili çalışan profesyoneller ile 
ortak çalışmalar  

    

4.3.3. Alternatif uygulamalar hakkında farkındalık, fon olanakları   E   

4.3.4. Engelli bireylerin günlük iş yaşamımda profesyonel gelişimleri ve 
eğitimleri için kavram oluşturma, eğitimsel özet oluşturma  

    

4.3.5. Sosyal ve kültürel aktiviteler için kavramlar yaratma (el sanatları, 
müzik, euritmi, oyunlar, resim, dans, sporlar, vs.) 

    

4.3.6. İş ve yaratıcılık mekanı olarak çiftlik Z    

4.3.7. Yaşlı bireyleri emekliliğe hazırlama      

4.3.8. Ciddi engelli bireylerin profesyonel olarak entegrasyonu için bakım      

4.3.9. Genel iş sahasına katılım amaçlı belge hazırlama ve tasarlama    H K 

4.3.10. Metodolojik ve didaktik açıdan iş talimatları tasarlamak      

4.3.11.  Kalite geliştirme için araçlar     K 

4.3.12. Kurallar, kaza önleme, güvenlik, ilk yardım ve bunların engelli 
bireylere aktarımı  

   K 

4.3.13. Kendi iş yerinde Giriş Kursu verebilme yetkinliği     
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ÖZEL KONULAR
(Burada verilen konular ana ders programı tamamlandıktan sonra yukarıda bahsi geçtiği şekilde ana programa dahil 
edilebiliyorsa modüller halinde öğretilebilir.)

Sanatsal Çalışma (yaklaşık 100 saat)
Verilen teori ve pratik bilgilere ek olarak, sanatsal açlışmalar ve uygulamalar eğitimin geliştirilmesi ve genişletilmesi için 
önemli unsurlardır. 

Sanatsal çalışmalar kişisel keşif, yaratıcılık süreçleri ile farklı düşünce ve hissetme becerilerini desteklemesi için kul-
lanılır.

Sanat bu amaçla uzun zamandır kullanılmaktadır ve buna ek olaak gözlem, algı ve süreç odaklı düşünce için önemli 
bir yardımcıdır

Uzun süren deneyimler sanat ile çalışmanın değişken durumlara karşı tepki vermek için gereken sürece yönelme ve 
eyleme geçme becerisini geliştirdiğini göstermiştir. Resim, modelleme, hareket ve konuşma gibi her tür sanatsal araç-
tan yararlanılabilir.

Burada amaç sadece el becerilerini geliştirmek değil, aynı zamanda sonuç odaklı olmayan ve kişisel, bireyselleştirilmiş 
çalışmaları destekleyen malzemelerin özgür ve yaratıcı kullanımlarını deneyimlemektir.

Müzik ve ritm:
Müzik deneyimi ve bunun hareket için uygulanması kişilik geliştirici unsurlar içerir ve yüksek hayat standardı oluştur-
maya katkı sağlar. 

Egzersiz ve spor: 
Bu çalışmalar büyük ve küçük kas becerileri, algı geliştirme, ilgi alanları ve aktivite oluşturma ve hareketten keyif al-
maya yardımcı olur.

Oyunlar:
Gönüllü, anlık ve yaratıcı aktiviteler olarak, işlevsel oyunlardan rol yapmaya, tasarı oyunlarından kontrol etmeye yö-
nelik oyunlara, grup oyunlarından birysel oyunlara her tür oyun yalnızca keyif vermekle kalmaz aynı zamanda sosyal 
kuralları öğretir ve uygulatır.

Ekonomi - 100 saat 
   Değer ve sosyal değer dağılımı 
   Kamusal fonların yönetimi 
   Sosyal kurumlar için finans ilkeleri: fon kaynakları, ciro 
   Nakit akışı: masraflar 
   Bütçeleme 

Örnek proje konuları:
Çalışan gelirlerini tasarlama
Mortgage 
Bütçeleme

Hukuk - 80 saat
Aşağıdaki konular üzerine bilgilendirme:
 »  Engelli bireylerin desteklenmesi için hukuki temeller; engelli bireylerin hak ve sorumlulukları
 »  Engelli bireylerle yapılacak atolye çalışmalarının kanuni çerçevesi 
 »  Uzmanın görevleri
 »  Profesyonellerin gereksinimleri
 »  Süpervizyon ve bilgi saklama hakkında kanuni temeller 
 »  Engelli bireylerin atolyelerde sosyal koruması için hukuki temeller 
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Urun yükümlülüğü, garanti ve iş güvencesi ile ilgili hukuki temeller 
Sosyal devlet kavramı ve mevcut ekonomik şartlarda bunun uygulanabilirliği 
Engelli bireylere sağlanan yardım ve fayda kanunu 
 »  Temel Hukuk
 »  Ülkelerin Sosyal Hukukları
 »  Ülkenin Medeni Kanunu
 »  Ülkenin Anayasası
 »  Bilgi koruma, yükümlülük yasası
Uzmanın kontrollü atolyelerde endüstriyel ve mesleki tanıtımı 
Uzmanın karakter gereksinimleri 
Engelli bireylerin ve onlarla çalışanların hak ve sorumluluklarına dair hukuki çerçeve üzerine temsili vaka çalışması ör-
nekleri ve mesleki tanıtım (atölye planlama, atölye anlaşmaları, bakım süpervizyonu ve görevleri, yükümlülük konuları). 

Kalite güvencesi - 60 saat :

Uzman ekonomik kriterleri ve kalite güvence standartlarını iş süresince atolye Kalite Müdürü ile ortak olarak tasarlay-
abilir. 

Kalite gelişimi ve topluluk içerisinde yaşama ve çaışma ile ilgili kalite yönetimine giriş. 
 »  Kalite kontrolün tarihçesi
 »  Kalite sistemleri gelişimi 
 »  Kalite yöntemi gereksinimleri 
 »  Kalite güvencesinin iyileştirici hedef ve prosedürleri 
 »  Bakım alanında kalite güvence prosedürleri 
 »   ISO 9000 örneği gibi standard prensipleri sisteminin standart prensipleri ve bunun engelli unsurlara uygulan-

ması (örneğin kalite kılavuzu). 
 »  Kalite geliştirme sistemi kurmanın masrafı 
 »   Toplulukta yaşamak ve çalışmakla ilgili kalite yönetim sistemlerinin avantajları, dezavantajları, olasılıkları ve 

kısıtlamaları 
 »  Toplulukta yaşamak ve çalışmak ile ilgili sertifikasyon prosedür örnekleri 
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