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I GENEL   BİLGİ   

 A. CNVC   SERTİFİKASYON   SÜRECİNE   HOŞGELDİNİZ   
  

Center   for   Nonv�olent   Commun�cat�on   -   Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Merkez�   (CNVC)    olarak,   
CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olma   sürec�ne   �lg�n�z�   ve   bu   belgedek�   b�lg�ler�n    CNVC   
sert�f�kasyon   programına   da�r   netl�k   ve   bağlantı   katacağına   dönük   güven�n�z�   takd�r   
ve   şükranla   karşılıyoruz.     
  

CNVC,    sert�f�kasyon   sürec�nde    CNVC    Eğ�t�m   H�zmetler�   Ek�b�   (aşağıda   “b�z”   olarak   
anılacaktır)   tarafından   tems�l   ed�l�r.    CNVC    Eğ�t�m   H�zmetler�   Ek�b�,    CNVC   
değerlend�r�c�ler�,   CCC   (Sert�f�ka   Koord�nasyon   Kurulu)   ve   ABD,   New   Mex�co,   
Albuquerque’de   yerleş�k   of�s   destek   personel�nden   oluşan   uluslararası   b�r   çalışma   
grubudur.   
  

CNVC ’n�n,   Ş�   topluluğunun   kend�n�   nasıl   örgütlemek   �sted�ğ�n�   en   temelden   
başlayarak   yen�den   düşünmek   �ç�n   b�r   süreç   başlattığını   duymuş   olab�l�rs�n�z.   Bu   
süreç   “Yen�   Gelecek   Sürec�”   (New   Future   Process)   olarak   adlandırıldı.   Bu   sürec�n   
son   evres�n�n   tamamlanması   ve   sonuçların   hayata   geç�r�lmes�n�n   2017’de   
gerçekleşmes�   beklen�yor.   Bu   Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�,   bu   sırada   tüm   dünyada   
yürürlükte   olan    CNVC    Sert�f�kasyon   sürec�   uygulamasını   ortaya   koyuyor.   
  
  

B.    CNVC    EĞİTMEN   SERTİFİKASYONUNUN   AMAÇLARI   
  

En   başından   ber�,   Marshall   Rosenberg’�n   Ş�ddets�z   İlet�ş�m’�   gel�şt�rmektek�   hedef�,   
dünyayı   daha   barışçıl   ve   tatm�n   ed�c�   b�r   yer   hal�ne   dönüştürmekt�.   Şİ’y�   araştırmaya   
başladığı   1960’lardan   �t�baren   bu   en   gen�ş   v�zyona   sah�pt�.   Marshall   dünyada   
toplumsal   dönüşümü   teşv�k   etmek   �st�yordu:   Şİ’y�   daha   büyük   hedef�   akılda   
tutmadan,   sadece   �l�şk�ler�m�z�   ş�falandırmak   veya   daha   doyurucu   �l�şk�ler�   
desteklemek   �ç�n   b�r   araç   olarak   kullanırsak   varolan   tahakküm   s�stemler�n�n   
sürmes�ne   ve   gel�şmes�ne   yardım   etm�ş   oluruz.     

Dolayısıyla,   Marshall   tarafından   1984’de   kurulan    CNVC ,   Ş�ddets�z   İlet�ş�m   (Şİ)   
kullanan   yeterl�   sayıda   k�ş�n�n   barışçıl,   ad�l   ve   sürdürüleb�l�r   b�r   dünya   yaratması   
v�zyonuna   kend�n�   adamıştır.   N�tel�kl�   eğ�tmenlerden   oluşan   güçlü   b�r   topluluk,   bu   
hedef�n   gerçekleşt�r�lmes�nde   öneml�   b�r   rol   oynayacaktır.   

S�z   sert�f�kasyon   yoluna   koyulma   kararınızı   değerlend�r�rken,   değerlend�r�c�ler�n   
karşılıklı   saygıyla   ve   gücü   b�rl�kte   kullanarak   çalışmak   �ç�n   net   b�r   n�yet�   olduğunu   
b�lmen�z�   �st�yoruz.   Tahakküm   ve   “üzer�ne   güç   kullanma”   yer�ne,   yen�   ortaklık   
parad�gması   dah�l�nde   “gücü   b�rl�kte   kullanma”   �le   gerçekleşen   b�r   değerlend�rme   
sürec�ne   dah�l   olmanızın   �çerd�ğ�   zorluğu   s�z�nle   paylaşıyoruz.   Hep�m�z   bu   
sert�f�kasyon   sürec�n�n   tahakküm   perspekt�f�nden   geld�ğ�   yorumunu   yapma   veya   bu   
sürec�   b�r   ortaklık   fırsatı   olarak   görme   seç�m�ne   sah�b�z.   
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Bu   seç�m�n   farkına   varan   ve   anlamını   �çselleşt�reb�len   adaylar   süreç   �ç�nde   
dönüştürücü   b�r   öğrenme   yaşadılar.   Değerlend�r�c�ler   olarak   b�z,   herkes�n   
�ht�yaçlarına   değer   veren   karşılıklı   b�r   sürece   daha   �y�   katkıda   bulunmayı   öğrenmeye   
da�ma   devam   ed�yoruz.  

CNVC ’n�n   bazı   adayların   olası   varsayımlarından   farklı   olab�lecek   b�r   sert�f�kasyon   
sürec�   sunma   konusunda   benzers�z   b�r   perspekt�f�   olduğunu   vurgulamak   �ster�z.   
CNVC    �ç�n   sert�f�kasyon,   topluluğumuza   katılan   yen�   b�r   meslektaşın   onaylanması   ve   
kutlanması   demekt�r.   Özünde,   bu   kuruluşa   taahhüdünüzün   her   yıl   yen�lenmes�d�r.   
D�ploma   g�b�   kalıcı   b�r   yeterl�l�k   belges�   değ�l,   kuruluşa   yönel�k   taahhüdünüzün   
yen�lenmes�d�r.   S�zden,   bu   taahhüdü   yer   yıl   yen�lemen�z�   �ster�z.   Bu,   adaylar   �ç�n   
olduğu   g�b�,   b�z   değerlend�r�c�ler   ve   sert�f�kalı   eğ�tmenler   �ç�n   de   hayat   boyu   süren   b�r   
yolculuktur.   Sert�f�kalı   eğ�tmen   olmak   b�r   son   değ�l,   öğrenme   ve   gel�ş�m�m�z�n   
devamıdır.   

CNVC ’n�n,   sert�f�kasyon   sürec�   �ç�n   �k�   uzun   vadel�   hedef�   vardır.   Bunlardan   b�r�s�,   
v�zyonumuzu   gerçekleşt�rmek   �ç�n    CNVC    �le   çalışmak   �steyen   eğ�tmenler   topluluğu   
oluşturmaktır.   İk�nc�s�   �se   sonrak�   nes�l   ve   tak�p   eden   nes�ller   boyunca   Şİ’n�n,   Şİ   
sürec�n�n   bütünlüğünü   muhafaza   edecek   ve   koruma   altına   alacak   şek�lde   
öğret�lmes�n�   sağlamaktır.     

CNVC    Sert�f�kasyon   Adayları,   aşağıdak�   hedefler�   �fade   etmekted�rler:   CNVC’yle   
bağlantı,   v�zyonumuza   katkı,   güven�l�rl�k,   karşılıklı   destek   ve   k�ş�sel   gel�ş�m.     

Sert�f�kasyon   �ç�n   başvuru   yapmanın   c�dd�   b�r   taahhüt   olduğunun   farkındayız.   Tüm   bu  
dosyayı   �y�ce   okuduktan   sonra   sert�f�kasyon   sürec�yle   �lg�l�   daha   fazla   b�lg�   �stersen�z   
lütfen    CNVC    of�s�ndek�   ( cert�f�cat�on@cnvc.org )    CNVC    Sert�f�kasyon   Programı   
Destek   personel�   �le   ya   da   seçt�ğ�n�z   b�r   değerlend�r�c�yle   �let�ş�me   geç�n   ve   bu   yolda   
b�rl�kte   yürümek   �stey�p   �stemed�ğ�n�ze   b�rl�kte   karar   ver�n.   
[ https://www.cnvc.org/assessors ]   
    
  

C.    SERTİFİKASYON   SÜRECİYLE   KİME   SESLENMEK   İSTİYORUZ?   

Kalıcı   ve   etk�l�   b�r    CNVC    topluluğu   oluşturmak   �ç�n   aşağıdak�   özell�kler�   taşıyan   ve   bu   
üç   alanda   b�reysel   gel�ş�mler�n�   sürdürmeye   �stekl�   olan   k�ş�ler�   arıyoruz:     

Şİ’Yİ   BİLMEK Şİ   kavramlarına   ve   sürec�ne   dönük   der�n   b�r   anlayış   

Şİ’Yİ   YAŞAMAK Şİ   b�l�nc�nde,   k�ş�n�n   günlük   yaşamına   rehberl�k   eden   sağlam   b�r   
köklenme   

Şİ’Yİ   PAYLAŞMAK Şİ’y�   farklı   öğrenme   b�ç�mler�n�   d�kkaten   alan   şek�lde   öğretme   
becer�ler�   

Adayların,   aşağıdak�   alanlarla   b�reysel   �l�şk�s�n�   araştırmaya   �stekl�   olmasını   arzu   
ed�yoruz:   Şİ’n�n   manev�   doğası,   toplumsal   dönüşüme   dönük   net   b�r   v�zyon   ve   b�r   Şİ   
topluluğuna   üyel�k.     
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Bu   amaca   yönel�k   olarak,   adayların   sert�f�kasız   eğ�tmen   olarak   en   az   �k�   �la   üç   yıl   
boyunca   Şİ   öğretmeler�n�,   alıştırma   gruplarına   l�derl�k   etmeler�n�,   kend�   öğrenmeler�   
�ç�n   rehberl�k   almak   üzere   çeş�tl�   Sert�f�kalı   Şİ   Eğ�tmenler�n�n   kayda   değer   sayıda   
eğ�t�m�ne   katılmalarını,   bunların   yanısıra   �lerlemeler�n�   ve   öğrenmeler�n�   gösteren   
eğ�t�m   kayıtları   ve   k�ş�sel   günlükler   tutmalarını   r�ca   ed�yoruz.   Bunlar,   bu   süreç   �ç�nde   -   
genell�kle   3   �la   5   yılda   -   bu   üç   alandak�   der�nleşmen�z�   gösterecekt�r.   

Marshall   B.   Rosenberg’�n   �lk    CNVC    eğ�tmenler�n�   b�zzat   sert�f�kalandırdığı   
1980’lerden   ber�,   dünya   çapında    CNVC    sert�f�kalı   eğ�tmen   sayısı   sürekl�   arttı.   Bugün   
tüm   dünyada   65’den   fazla   ülkede   çalışan,   b�rçok   d�l   ve   kültürden   450    CNVC   
sert�f�kalı   eğ�tmen   bulunuyor.   Dolayısıyla,   dünyadak�   farklı   Şİ   topluluklarında   
sert�f�kasyon   süreçler�   az   da   olsa   b�rb�r�nden   farklı   b�ç�mlerde   gel�şm�şt�r.     

Değerlend�r�c�   gruplarında,   kayıt   ve   değerlend�rme   ücretler�nde,   adayın   değerlend�r�c�  
seç�m�nde,   d�l   seç�m�nde   ve   sert�f�kasyon   sürec�n�n   nasıl   �lerleyeceğ�   konusunda   
esnekl�k   vardır.   Sürec�n   esnekl�ğ�   ne   olursa   olsun,   son   değerlend�rme   zamanı   
geld�ğ�nde   sonuçlar,   göster�len   yetk�nl�k,   Şİ’n�n   günlük   hayat   �ç�nde   yaşanması   ve   
gelecek   nes�llerle   paylaşırken   Şİ’�n   bütünlüğünü   korumak   konularında   mutlak   
tutarlılık   bulunur.  

CNVC    sert�f�kasyon   sürec�ne   g�rmeye   karar   versen�z   de   vermesen�z   de,   Şİ’y�   
yaygınlaştırma   ve   paylaşma   heves�n�z�n   devam   edeceğ�n�   üm�t   ed�yoruz.   “ CNVC   
Sert�f�kalı   Olmayan   Eğ�tmenler   �ç�n   Şİ’y�   Paylaşma   Yönerges�”n�   b�lg�n�ze   sunuyoruz   
[bkz.   Ek   4].   Bu   yönergeler�   tak�p   etmen�z�   veya   daha   ayrıntılı   görüşme   �ç�n   
cert�f�cat�on@cnvc.org     adres�nden   of�stek�   Sert�f�kasyon   Programı   Destek   tems�lc�s�   
�le   �rt�bata   geçmen�z�   r�ca   ed�yoruz.   
  
  

D.    CNVC    SERTİFİKASYONUNA   GİDEN   ALTI   ADIM   
Sert�f�kasyona   g�den   yol   altı   adımdan   oluşur.   Bu   yoldan   g�tmek   �steyenler�n   “ön   kayıt   
adımı”   �le   başlamaları   ve   aşağıda   l�stelenen   altı   adımın   her   b�r�n�   tamamlamaları   r�ca   
ed�l�r.   
  

1. Ön   Kayıt   
2. Kayıt   
3. Değerlend�rme   �ç�n   hazırlık    -   3-5   yıl   
4. Ön   Değerlend�rme   
5. Değerlend�rme   
6. Sert�f�kasyon   
  

Aşağıda   bulacağınız   sert�f�kasyona   hazırlık   b�lg�s�,   b�r   rehber   olarak   kullanılmak   �ç�n   
hazırlanmıştır.   Her   adayla   değerlend�r�c�   kend�ler�ne   özel   �l�şk�ler�n�   oluşturacaktır.   
Aşağıdak�   b�lg�ler   grup   şekl�nde   çalışan   adayların   ve   değerlend�r�c�ler�n   esnek   
ayarlamalarını   d�kkate   almıyor   olab�l�r.   Bu   b�lg�ler   y�ne   de,   çeş�tl�   değerlend�rme   
süreçler�nde,   Şİ’y�   b�ld�ğ�n�,   yetk�nl�kle   öğrett�ğ�n�   ve   Şİ’y�   “yaşadığını”   göstereb�len   
yüksek   n�tel�kl�    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   yet�şt�rmey�   tutarlı   b�ç�mde   sağlayan   b�r   
rehber   olarak   kullanılab�l�r.   
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E.    CNVC    SERTİFİKASYON   HAZIRLIK   PAKETİNİN   (SHP)   NİYETİ   
CNVC    Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�,   adayların   Şİ   b�l�nc�n�,   becer�ler�n�   ve   anlayışlarını   
der�nleşt�rmek   üzere   tasarlanmış   b�lg�ler   �çer�r.   Bu   b�lg�ler,   aynı   zamanda,   adayların   
kend�   �lerlemeler�n�   ve   ön   değerlend�rme   görüşmes�ne   hazır   olup   olmadıklarını   
anlamaları   �ç�n   de   tasarlanmıştır.   Dosya,   doğrudan   değerlend�r�c�ye   ödenecek   
değerlend�rme   ücretler�yle   b�rl�kte    CNVC ’ye   ödenecek   son   sert�f�kasyon   ücret�yle   �lg�l�   
b�lg�ler�   de   �çer�r.   
  

Tüm   sert�f�kasyon   yolu   ve   SHP,   adaylarla   değerlend�r�c�ler�n   “gücü   b�rl�kte   kullanma”   
hal�n�   deney�mled�ğ�   ve   yaşadığı   b�r   �şb�rl�ğ�   yapması   n�yet�yle   tasarlandı.   İnsanların,   
“üzer�ne   güç   kullanma”,   “b�rl�kte   güç   kullanma”   ve   “altında   güç   kullanma”   konularında   
farklı   bakış   açılarına   ve   deney�mlere   sah�p   olduklarının   farkındayız.   SHP’y�   okurken   
satır   aralarında   b�r   “üzer�ne   güç   kullanma”   d�nam�ğ�   görür   ya   da   sezersen�z,   lütfen   
bununla   �lg�l�   somut   gözlem�n�z�   değerlend�r�c�n�zle   paylaşın   ve   Sert�f�ka   
Koord�nasyon   Kurulu   (CCC)   �le   temasa   geç�n.   SHP’n�n   b�r   sonrak�   gözden   
geç�r�lmes�nde   CCC   end�şeler�n�z�   d�kkate   alacak   ve   anlaşma   sağlanması   hal�nde   
değ�ş�kl�kler   yapacaktır.   
  

Adaylardan   ve   değerlend�r�c�lerden   ney�n   �şe   yarayıp   ney�n   yaramadığını   duydukça   
bu   b�lg�ler�   dönemsel   olarak   gözden   geç�rmeye   açığız.   Bu   dosya,   �ç�ne   
hapsolduğumuz   b�r   vaat   değ�ld�r.   Program   tasarımları   zaman   �ç�nde   değ�ş�r;   bu   da,   
kurumun   ve   tüm   üyeler�n�n   �ht�yaçlarına   uyum   gösteren   b�r   büyümen�n   ve   sürekl�   
gel�şmen�n   gösterges�d�r.   Güncellemeler   �ç�n   web   s�tes�n�   [ www.cnvc.org ]   düzenl�  
olarak   kontrol   ed�n   ve   değerlend�r�c�n�zle   temasta   kalın;   çünkü   değerlend�rmeler�n�z   
 sırasında   geçerl�   olan   güncel   süreçlerden   sorumlu   olacaksınız.   
  

II SÜREÇLER   VE   ADIMLAR   -   CNVC’NİN   SAĞLADIĞI   YAPI   

A.    ÖN   KAYIT   
  

 SHP’n�n   bu   bölümünü   okuyorsanız,   n�yet�n�zle   �lg�l�   netl�k   kazanmanın   ve   sert�f�kalı   b�r   
CNVC    eğ�tmen�   olarak   Şİ’y�   paylaşma   ve   yaygınlaştırmanın   öneml�   adımlarından   
�lk�n�   attınız   demekt�r.   İlg�l�   b�reyler�n,   sert�f�kasyona   yönel�k   bu   yolculuğa   başlamadan   
önce   amaçları   hakkında   net   olmalarını   �st�yoruz.   Bu   yüzden,   Eğ�t�m   H�zmetler�   Ek�b�   
SHP’y�   d�kkatl�ce   ve   eleşt�rel   b�r   gözle   okumanızı   hararetle   öner�yor.   
Deney�mler�m�zden   hareketle,   adayların   b�r   değerlend�r�c�yle   temas   etmeden   önce   
SHP’y�   der�nlemes�ne   okumuş   olmalarının,    CNVC    sert�f�kasyon   sürec�yle   �lg�l�   
 rahatsızlıkları   ve   yanlış   anlamaları   önleyeb�leceğ�n�   b�l�yoruz.     
  

Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�’n�   gözden   geç�rd�kten   sonra,   b�rl�kte   çalışmak   
konusunda   karşılıklı   b�r   anlaşmayı   araştırmak   �ç�n,   seçt�ğ�n�z   b�r   veya   daha   fazla   
değerlend�r�c�yle   temasa   geçmeye   karar   vereb�l�rs�n�z.   B�r   değerlend�r�c�y�   seçmeye   
karar   ver�rken   kend�n�ze   şöyle   sorular   sorab�l�rs�n�z:   
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• Son   değerlend�rmeler   çoğu   kez   yüzyüze   yapılır.   Eğer   değerlend�r�c�   farklı   b�r   
coğraf�   konumda   yaşıyorsa,   üzer�nde   anlaştığınız   b�r   yere   seyahat   etmeye   razı   
mısınız?   
• Değerlend�r�c�   s�z�n   d�l�n�z�   konuşuyor   mu?   
• Değerlend�rme   sürec�n�z�n   grup   �ç�nde   m�   yoksa   b�reysel   olarak   mı   olmasını   
terc�h   ed�yorsunuz?   
• Sert�f�kasyon   yolunu   topluluğunuzdan   başkalarıyla   b�rl�kte   yürümey�   m�   yoksa   
sürec�n   çoğunu   kend�   ev�n�zden   ya   da   v�deo   konferansla   yapmayı   mı   terc�h   
ed�yorsunuz?   
Bu   l�nkte   [ https://www.cnvc.org/assessors ]   dünyadak�   tüm   değerlend�r�c�ler�n   güncel   
l�stes�n�   bulab�l�rs�n�z.   
  

Bu   yoldak�   herkes�n   SHP’y�   etraflıca   okumasının   (b�r   değerlend�r�c�yle   konuşmuş   ve   
yönergeler�   onun   bakış   açısından   d�nlem�ş   olsanız   b�le),   adaylarla   değerlend�r�c�ler   
arasında   net   b�r   anlayışı   destekled�ğ�n�   gördük.   S�z�,   potans�yel   değerlend�r�c�n�zle   
sert�f�ka   yolculuğuyla   �lg�l�   ortak   taahhüdünüzü   netleşt�rd�ğ�n�z   anlamlı   ve   der�n   b�r   
paylaşımda   bulunmaya   davet   ed�yor   ve   bu   konuda   yüreklend�r�yoruz.   Sert�f�kasyon   
sürec�yle   �lg�l�   ortak   b�r   gerçekl�ğe   sah�p   olmanın,   adayla   değerlend�r�c�   arasında   
kolaylığı   ve   bağlantıyı   destekleyeceğ�n�   ve   gelecekte   oluşab�lecek   yanlış   anlamaları   
önleyeb�leceğ�n�   öngörüyoruz.   
  

Son   olarak,   bu   paylaşım   ya   da   paylaşımlar   sert�f�kasyon   yolculuğunda   b�rl�kte   
yürümey�   �k�   tarafın   da   �stey�p   �stemed�ğ�n�   gösterecekt�r.   Aday   ya   da   değerlend�r�c�n�n   
başkasıyla   çalışmayı   terc�h   etmek   �ç�n   nedenler�   olab�l�r   ve   bu   da   adayın   ya   da   
değerlend�r�c�n�n   duygularını   tet�kleyeb�l�r.   Seç�m   sürec�yle   �lg�l�   b�rl�kte   tatm�n   ed�c�   b�r   
çözüm   bulamazlarsa,   CCC   (Sert�f�ka   Koord�nasyon   Kurulu)   d�yaloğu   desteklemeye   
açıktır.   Eğer   potans�yel   aday   çalışmak   �ç�n   başka   b�r   değerlend�r�c�yle   temasa   
geçmeye   karar   ver�rse,   bu   n�yet�n�   �k�   değerlend�r�c�ye   de   açması   �sten�r.   [Bkz.   II.D.v]   
  
  

 B.    KAYIT   OLMA     
i.    CNVC   Sert�f�kasyon   Adayı   olarak   kayıt   başvurusu   

B�r   değerlend�r�c�yle   temasa   geç�p   b�rl�kte   çalışmak   konusunda   anlaştığınızda,   aday   
olarak   kayıt   olmak   �ç�n   lütfen   aşağıdak�   altı   b�lg�y�   değerlend�r�c�ye   gönder�n.   
  

1. Lütfen   aşağıdak�    İlet�ş�m   B�lg�ler� ’n�   �lk   sayfanın   başlığı   olarak   yazın:     
a) İsm�n�z   
b) Posta   adres�n�z   
c) Telefon   numara(ları),   eposta   adres(ler�),   Skype   kullanıcı   adınız/k�ml�ğ�n�z   

(ID),   d�ğer   �let�ş�m   b�lg�ler�   
d) Doğum   tar�h�,   doğum   yer�   
e) Kend�n�z�   hang�   c�ns�yetle   tanımlıyorsunuz?     
f) Temel   d�l,   konuştuğunuz   d�ğer   d�ller   

  
2. Lütfen   aşağıdak�    İlet�ş�m   B�lg�ler� ’n�   �lk   sayfanın   başlığı   olarak   yazın:     
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3. Şİ   eğ�t�mler�   l�stes� .   Tar�hler,   yerler,   eğ�t�m   başlıkları,   gün   sayısı   (b�r   gün   =   6-8   
saat),   kursu   veren   CNVC   sert�f�kalı   eğ�tmenler�n   adları   dah�l   olmak   üzere   
katıldığınız   Şİ   eğ�t�mler�n�n   l�stes�.   Eğ�tmen   adayı   olarak   kaydolma   r�casından   
önce   CNVC   sert�f�kalı   eğ�tmenlerle   en   az   10   günlük   Şİ   eğ�t�m�n�z�   lütfen   
belgelend�r�n.   

  
4. N�yet   Mektubu .   Aşağıdak�   4   konu   dah�l   olmak   üzere   neden    CNVC   

sert�f�kalı   eğ�tmen   olmak   �sted�ğ�n�z�   açıklayan   (yaklaşık   olarak   b�r   �k�   sayfa)   
n�yet   mektubu:     

a) Toplumsal   dönüşüm   odağında   �lk   düşünceler�n�z     
b) Şİ’de   bahsed�len   manev�yat     
c) A�t   olduğunuz   veya   oluşturmayı   amaçladığınız   Şİ   topluluğu   
d) Ek   olarak,   lütfen   şu   soruya   yanıt   ver�n:   S�z�n   �ç�n   Şİ’y�   sert�f�kalı   b�r   

eğ�tmen   olarak   öğretmekle   sert�f�kalı   olmayan   eğ�tmen   olarak   öğretmek   
arasındak�   fark   ned�r?   

  
5. Somut   gözlemler   �çeren   tavs�ye.    Şİ   katılımınızı   b�len   en   az   b�r    CNVC   

sert�f�kalı   eğ�tmenden   somut   gözlemler   �çeren   b�r   tavs�ye   (yazılı   olarak   veya   
telefonla   değerlend�r�c�y�   arayarak).   Bu   aşağıdak�   konulardak�   �stekl�l�ğ�n�ze   ve   
becer�n�ze   örnekler   sunab�l�r.   

• yen�   f�k�rler�   ve   kavramları   araştırmaya   açık   olma     
• tartışmalara   ve   uygulamalara   katılma   ve   akt�f   olma     
• empat�   alma   becer�s�   gösterme     
• empat�   sunma   becer�s�ne   başladığını   gösterme     
• anda   mevcut   kalab�lme   
• yen�   farkındalıklar   ed�nmey�   ve   yen�   becer�ler   öğrenmey�   kutlama   

  
6. Aşağıdak�ler�   yer�ne   get�rd�ğ�n�z�    beyan    ed�n:     

a) Sert�f�kalı   Olmayan   Eğ�t�mc�ler   �ç�n   Rehber’�   okuduğunuzu   ve   kabul   
ett�ğ�n�z�   

b) Tüm   Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�’n�   sert�f�ka   sürec�n�z   �ç�nde   çabalarınızı   
yönlend�rmes�   �ç�n   �nd�rd�ğ�n�z�,   yazdırdığınızı   ve   baştan   sona   
okuduğunuzu.   Değerlend�r�c�n�zle   tartışacağınız   sorular   hazırlayın.     

c) Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   Sözleşmes�’n�   okuyun   ve   ön   değerlend�rme   
aşamasında   metn�n   güncel   vers�yonunu   kabul   ed�yor   olacağınızı   b�l�n.   
Herhang�   b�r   sorunuz   varsa   ş�md�   onları   tartışma   zamanıdır.     

  
7. İades�   olmayan   başvuru   ücret�    (öner�len   ücret   aralığı   bkz.   III   Ücretler)   

Seçt�ğ�n�z   değerlend�r�c�ye   ödenecek.   
  
  

  ii.    Kaydın   Tamamlanması   

Değerlend�r�c�,   altı   madde   el�ne   ulaştığında   heps�n�   okuyacak   ve   bel�rtt�ğ�n�z   n�yet�n   
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CNVC ’n�n   v�zyonu   ve   amaçlarıyla   uyumlu   ve   b�lg�ler�n�z�n   tam   olduğunu   kontrol   
edecekt�r.   

Tüm   maddeler   tamamlanmadıysa   veya   başvurunuz   �le   �lg�l�   sorular   varsa,   
değerlend�r�c�   veya   kayıt   koord�natörü   daha   fazla   �lerlemeden   önce   daha   ayrıntılı  
görüşmek   �ç�n   s�z�nle   �let�ş�m   kuracaktır.   Karşılıklı   anlaşmayla   sert�f�kasyon   adayı   
olarak   kayıt   olmanıza   karar   ver�ld�ğ�   zaman,   değerlend�r�c�,    CNVC    of�s�n�   b�lg�lend�r�p   
kaydınızı   tamamlayan   son   adımları   s�ze   �letmes�n�   ve   s�z�    CNVC    sert�f�kasyon   
adayları   topluluğuna   dah�l   etmes�n�   �steyecekt�r.     

Herhang�   b�r   nedenden   dolayı   aday   olarak   kaydınızın   alınmasıyla   �lg�l�   karşılıklı   
anlaşmaya   varılamaz   �se,   değerlend�r�c�,   s�z�nle   anlaşmaya   varamadığını   CCC’ye   
(Sert�f�ka   Koord�nasyon   Kurulu)   b�ld�recekt�r.   Eğer   gerek�rse,   CCC   �le   de   b�r   d�yalog   
başlatab�l�rs�n�z.   
    
    
C.    DEĞERLENDİRME   İÇİN   HAZIRLIK   -   3-5   YIL   
i.    Şİ   Eğitimi   ve   Hazırlık   

Ön   değerlend�rme   �stemeden   önce,   adayların    CNVC    Sert�f�kasyon   Hazırlık   
Paket�’ndek�   materyaller   üzer�nde   çalışmasını,   en   az   �k�   yıldır   sert�f�kasız   eğ�tmen   
olarak   Şİ   paylaşıyor   olmasını,   çeş�tl�   öğrenme   st�ller�n�   deney�mlemek   �ç�n   en   az   üç   
farklı    CNVC    sert�f�kalı   eğ�tmenden   kayda   değer   sayıda   Şİ   eğ�t�m�   ve   mentorluk   
almasını,   �lerlemey�   ve   öğrenmey�   kaydederek   görünür   kılmak   �ç�n   eğ�t�m   kayıtları   ve   
k�ş�sel   günlükler   tutmasını   bekl�yoruz.   Bu   eylemler,   süreç   boyunca   gerçekleşen   Şİ'y�   
yaşamayı   (k�ş�sel   büyüme),   Şİ   becer�ler�n�n   der�nleşmes�n�   ve   öğretme   becer�ler�n�n   
gel�ş�m�n�   ortaya   koyacaktır.     
Şİ   topluluğu   ve/veya   Şİ   sert�f�kalı   eğ�tmenler�   olan   b�r   bölgede   yaşayan   adaylar,   bu   
eğ�tmenlerden   mentorluk   almaya,   grup   eğ�t�mler�nde   as�stanlık   yapmaya,   proje   
çalışmalarında   gönüllü   olmaya   zorlanmamakla   b�rl�kte   güçlü   b�r   şek�lde   teşv�k   
ed�l�rler.   Böylel�kle   kend�   eğ�tmenl�k   becer�ler�n�zle   �lg�l�   ger�   b�ld�r�mler   alab�l�rs�n�z;   
süreç   �ç�ndek�   tepk�lere   ve   öğrenme   eş�kler�n�ze   �l�şk�n   notlar   alab�l�rs�n�z.   Yaşadığınız   
yerde   b�r   Şİ   topluluğu   yoksa,   bu   �ht�yaçları   karşılamak   �ç�n   kend�   Şİ   topluluğunuzu   
oluşturmanız   beklen�r.   Ayrıca   karşılıklı   �ht�yaçlarınızı   karşılamak   �ç�n    CNVC    sert�f�kalı   
eğ�tmenler   �le   çalışab�l�r,   onların   Şİ   çalışmalarının   organ�zasyonunu   üstleneb�l�rs�n�z.   

ii.    Kişisel   Günlük   (Seyir   Defteri)   kayıtları   

Şİ   öğrenmeler�n�z�n,   büyüme-gel�şmen�z�n   ve   �çgörüler�n�z�n   düzenl�   b�r   kaydını   
tutmanızı   �st�yoruz.   Günlük   tutmayı,   hayatınızdak�   �ç   ve   dış   olayları   kaydetmek   �ç�n   
değ�l   de   keşfetmek   (sorgulamak,   tefekkür   etmek   ve   öğrenmek)   �ç�n   b�r   araç   olarak   
kullanın.   K�ş�sel   günlükler�n   amacı   �k�   katmanlıdır:   İlk�   ve   en   öneml�s�   kend�n�z�   
keşfetme   sürec�n�z   �ç�nd�r;   kend�   gel�ş�m�n�z�   belgelemek   ve   değerlend�rmekt�r.   İk�nc�s�   
�se   Şİ   sürec�n�,   Şİ’n�n   bütünlüğü   ve   ruhuyla   tutarlı   b�r   şek�lde   yaşama,   b�lme   ve   
öğretme   konusundak�   farkındalığınızı   ve   becer�ler�n�z�   s�z�   değerlend�recek   k�ş�ye   
(değerlend�r�c�n�ze)   �letmekt�r.   
K�ş�sel   günlükler�n   formatının   ve   bu   sürece   ayrılan   zamanın,   b�r�nc�l   amaç   olan   kend�   
öğrenmen�z�   destekled�ğ�n�   b�lmek   b�z�m   �ç�n   en   öneml�s�.   Bunun   yanında,   b�ze   
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aradığımız   b�lg�ler�,   s�zlere   de   k�ş�sel   deney�mler�n�z�   �fade   etmen�n   en   �y�   yolunu   
sunan   b�r   formatı   karşılıklı   olarak   kabul   etmek   �st�yoruz.   
Lütfen   mümkünse   k�ş�sel   günlükler�n�z�   b�lg�sayar   ortamında   tutun   ve   uzun   öyküler   
anlatmak   yer�ne   kend�n�z�   kısa   ve   öz   �fade   etme   n�yet�nde   olun.   Öğrenmeler�n�z�n   
düzenl�   b�r   günlüğünü   tutarken,   lütfen   yazdıklarınızı   yılda   en   az   �k�   kez   
değerlend�r�c�n�ze   gönder�n.   Zaman   �ç�nde   kend�   öğrenme   sürec�n�z�   belgeleme   
yolunda   s�z�   destekley�p   desteklemed�ğ�n�   görmek   �ç�n   bölüm   IV.D.3'tek�   k�ş�sel   günlük   
formatını   deneyeb�l�rs�n�z.   Haftada   b�r   kez   -b�z�m   �ç�n   uygun-   ayda   �k�   kez,   hatta   
"başınıza   hayat   geld�ğ�nde"   daha   büyük   aralıklarla   b�ze   b�ld�r�mlerde   bulunmanız   s�ze   
bağlıdır.   

Günlüğünüz   aşağıdak�   konuları   �çereb�l�r:   
Günlük   hayatımda   Şİ'y�   nasıl   kullanıyorum?   İl�şk�ler�mde,   �şte,   sıkıştığım   yerlerde,   �ç   
çakal   d�yaloglarında,   kutlamalarda   ve   “batırdıklarımı”   tem�zlerken   (Tümünde,   
gözlemler,   duygular,   �ht�yaçlar   ve   r�calar   paylaşılarak   Şİ   becer�ler�   serg�len�r).     
Örneğ�n,   aşağıdak�ler�   Şİ   kullanarak   yen�den   yazın:   
1.     İlet�ş�m   kurmadığınız   veya   �sted�ğ�n�z   şek�lde   karşılık   vermed�ğ�n�z   etk�leş�mler.   
2.   G�rd�ğ�n�z   etk�leş�mle   �lg�l�   �çsel   sürec�n�z�   nasıl   çalıştırdınız?   
3.   Sonuç   olarak   neler�   farklı   yaptınız?   
  

IV.D.2   (Yapab�leceğ�m   Bazı   Şeyler…)   Bölümü’nde   k�ş�sel   günlük   kayıtları   �le   �lg�l�   
daha   çok   öner�   bulacaksınız.   
Bel�rl�   k�ş�ler�n   k�ml�ğ�n�   saklı   tutmak   �st�yorsanız,   adlarının   baş   harfler�n�   veya   başka   
b�r   �s�m   kullanın.   Günlüğünüz   mahrem   olarak   kabul   ed�l�r.   S�z�   değerlend�recek   olan   
k�ş�ler   dışında   k�mseyle   paylaşılmaz.   Ön   değerlend�rme   oturumunun   sonunda   s�ze   
ger�   ver�l�r.   

  

iii.    Video   kayıtları     

Değerlend�r�c�n�n   sunduğunuz   eğ�t�m�   b�zzat   gözlemlemes�   mümkün   değ�lse,   
eğ�t�m�n�z�n   b�r   v�deosunu   kaydetmeye   ve   v�deo   kaydını   değerlend�r�c�n�ze   
göndermeye   karar   vereb�l�rs�n�z.   Aşağıda,   böyle   b�r   v�deo   kaydının   �çer�ğ�   hakkında   
bazı   öner�ler   bulacaksınız.   Ayrıca,   sunduğunuz   eğ�t�mlerle   �lg�l�   kend�   ger�   b�ld�r�m�n�z�   
göndermen�z�   �ster�z,   bu   sayede   değerlend�r�c�   öğrenmeler�n�z�   ve   mutabık   olduğunuz  
yerler�   v�deo   kaydından   anlayab�l�r.   
  

B�r   v�deo   kaydı,   sunduğunuz   b�r   Şİ   atölyes�nden   yaklaşık   60-90   dak�kalık   b�r   kes�t�   
alan   b�r   Şİ   atölyes�nden   görüntüler   sunar   ve   aşağıdak�   her   �k�   unsuru   da   �çereb�l�r:   
(a)   Adayın   Şİ'y�   gerçek   zamanlı   olarak   nasıl   uyguladığını   gösteren,   katılımcılarla   
etk�leş�mler�   
(b)   Adayın   Şİ   kavramlarını   sunduğu   ve   serg�led�ğ�   öğretme   süreçler�.   
V�deo,   çeş�tl�   bölümler�n   b�r   derlemes�   olab�l�r.   Kamera,   katılımcılardan   bazılarını   
yakalayacak   şek�lde,   adaydan   bel�rl�   b�r   mesafede   (herhang�   b�r   ses   kaybı   olmadığı   
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sürece)   durab�l�r.     
  

Aday,   değerlend�r�c�ye   v�deo   kaydıyla   �lg�l�   aşağıdak�   b�lg�ler�   sağlar:   
• Etk�nl�ğ�n   türü   ve   etk�nl�ğ�n   süres�   (örn.   tüm   gün   süren   g�r�ş   sem�ner�,   �k�   saatl�k   

alıştırma   grubu   vs.)   
• Katılımcıların   sayısı   ve   k�mler   oldukları   (genel   katılım,   b�r   okuldak�   öğretmen   

grubu   vs.)   
• Katılımcıların   Şİ   konusunda   mevcut   deney�m�   ve   adayın   onları   k�ş�sel   olarak   ne   

kadar   �y�   tanıdığı   
• Her   b�r   bölümün   çek�ld�ğ�   tar�h   
• Gönder�len   her   bölümün   uzunluğu   
  

Hep�m�z   hata   yaparız   –   eğ�t�mler   sırasında   farklı   yapmış   olmayı   d�led�ğ�m�z   şeyler�   
yapmış,   söylem�ş   olab�l�r�z.   V�deonuzun   "mükemmel"   olmasını   beklem�yoruz;   eğ�t�me   
da�r   memnun�yets�z   h�ssedeb�leceğ�n�z   tüm   bölümler�   ortadan   kaldırmanızı   da   
�stem�yoruz.   
Bunun   yer�ne,   seçt�ğ�n�z   bölümlere   �l�şk�n   kend�   eleşt�r�n�z�   (yazılı,   ses   kaydı   olarak   
veya   CD'de)   sunmanızı   �st�yoruz:   Tatm�n   ed�c�   bulduğunuz   şeyler�,   neler�n   �şe   yarayıp   
yaramadığını,   neler�   farklı   yapmayı   terc�h   edeceğ�n�z�,   öğrenme   eş�kler�n�z�   ve   s�ze   
yardımcı   olacağını   düşündüğünüz   desteğ�.   
  

iv.    Geri   Bildirim   Formları   

(Lütfen   Ek   3'ten   �sted�ğ�n�z   sayıda   formu   çoğaltın.)   
B�rl�kte   çalıştığınız   en   az   üç   farklı   CNVC   Sert�f�kalı   eğ�tmenden,   Şİ   mentorundan   ve   
d�ğer   topluluk   üyeler�nden   toplam   en   az   10   Ger�   b�ld�r�m   Formu   ( CNVC    Eğ�tmenler�   
ve   d�ğer   topluluk   üyeler�   �ç�n   Ger�   b�ld�r�m   Formu   olarak   adlandırılır   -   bkz.   Ek   3.2)   
almak   �st�yoruz.   
Ayrıca,   l�derl�k   ett�ğ�n�z,   eş-l�derl�k   ett�ğ�n�z   veya   as�stanlık   yaptığınız   eğ�t�mlerden   en   
az   on   “Katılımcı   Ger�   B�ld�r�m   formu”   (bkz.   Ek   3.3)   almak   �st�yoruz.   
Söz   konusu   ger�   b�ld�r�mden   öğrend�kler�n�z�   ve   sonuç   olarak   ney�   farklı   yaptığınızı   
açıklamak   �ç�n   lütfen   tüm   formlara   b�r   sayfa   ekley�n.    Göndereceğ�n�z   ger�   b�ld�r�m   
formlarını   seçerken,   lütfen   kend�n�z   hakkında   b�r   şeyler   öğrend�ğ�n�z�   veya   
katılımcıların   �ht�yaçlarının   nasıl   karşılandığını   gösterenler�   seç�n.   

  
  

 v.    IIT   veya   Eşdeğeri      
Adayların   sert�f�kasyondan   önce   b�r   IIT'ye   katılmalarını   önemle   tavs�ye   ed�yoruz;   
ancak   artık   IIT’ye   katılımı   CPP'de   b�r   “gerekl�l�k”   olarak   görmüyoruz.   Bu   nedenle,   
sert�f�kasyondan   önce   b�r   IIT'ye   katılmayan   adaylardan   aşağıdak�ler�   r�ca   ed�yoruz:   
• Çok   günlü,   der�n,   konaklamalı   eğ�t�m   
• Uluslararası   Şİ   deney�m�   
• Tümüyle   deney�mlenm�ş   alanlar:   Şİ   topluluğu   (devam   eden   akran   desteğ�),   
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manev�yat   ve   toplumsal   dönüşüm   
• B�rden   fazla    CNVC    sert�f�kalı   eğ�tmen   ve   mentor   �le   kayda   değer   süre   Şİ   deney�m�   
• CNVC    �le   bağlantı   kurdu,    CNVC 'n�n   m�syonunu   desteklemek   �ç�n   açık   b�r   öncel�ğe   

sah�p,   yıllık   sert�f�kayı   yen�lemeye   �stekl�   ve   bunu   yapab�l�r   durumda.   
  

B�r   aday   sert�f�kasyondan   önce   b�r   IIT'ye   katılmamışsa,   �lk   IIT   �ç�n   sert�f�kalı   b�r   
eğ�tmen   olarak   ödeme   yapar.   

  
  

vi.    Ön   Değerlendirmeden   Önce   Kendinizi   Hazırlayın   

Aşağıdak�ler,   mevcut    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   Sözleşmes�'nde   “C.    CNVC   
Sert�f�kalı   Eğ�tmenler�n    CNVC 'ye   Sunmak   Üzere   Davet   Ed�ld�kler�   Konular"   başlığı   
altında   l�stelenm�şt�r.    CNVC    sert�f�kası   almak   �steyen   adaylar   �ç�n   de   geçerl�d�r.   Lütfen   
değerlend�r�c�n�zle   aşağıdak�   konuları   konuşmaya   hazırlıklı   olun:   
  

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   topluluğunu   karşılıklı   olarak   desteklemek:   
• D�nley�c�   notları   ve   d�ğer   eğ�t�m   destek   malzemeler�n�   b�rb�rler�yle   ve    CNVC    �le   -   

or�j�nal   �çer�k   oluşturucuya   referans   vererek   paylaşmak.   
• Destek,   bağlantı   ve   tak�p   �ç�n,   bölgeler�nde   Şİ   çalışması   başlatmadan   önce    CNVC   

Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   ve   Şİ   topluluklarıyla   ( CNVC    web   s�tes�nde   l�stelend�ğ�   g�b�   ve   
b�ld�ğ�n�z   g�b�)   temasa   geçmek.   

• Bölgen�zdek�   d�ğer    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlerle   çalışmayı   ve   yen�   alanlardak�   
eğ�t�mler�   koord�ne   etmey�   düşünmek.   

  
Sürekl�   Öğrenmey�   Desteklemek:   
• Eğ�t�m   katılımcılarından   b�r   şek�lde   ger�   b�ld�r�m   (yazılı   değerlend�rme   formu   veya   

sözlü   ger�   b�ld�r�m)   almak   

• D�ğer    CNVC    sert�f�kalı   eğ�tmenlere,    CNVC    çalışanlarına   ve   tems�lc�ler�ne   ger�   
b�ld�r�mde   bulunmak.   Böylel�kle   hep�m�z   Şİ   b�l�nc�n�   anlama   konusunda   ve   
dünyada   Şİ   farkındalığı   gel�şt�rme   becer�m�zde   büyüyüp   gel�şeb�l�r�z.   

• D�ğer    CNVC    sert�f�kalı   eğ�tmenlerle   çalışmayı,   atölyelere   katılmayı   ve   d�ğer    CNVC   
sert�f�kalı   eğ�tmenlere,    CNVC    çalışanları   ve   tems�lc�ler�ne   ücrets�z   eğ�t�m   sunmayı   
göz   önünde   bulundurmak.   

• Aşağıdak�   sorularda   k�ş�sel   yanıtlarınız   üzer�ne   tefekkür   etmek;   yanıtlarınızı   
paylaşmak   ve   bunları   yıllık    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Raporunuza   eklemek:   

• Dünyada   görmek   �sted�ğ�m   toplumsal   dönüşümü   yaratmak   �ç�n   Şİ’y�   nasıl   
kullanıyorum?   

• Şİ   manev�yatı   (veya   Şİ   b�l�nc�)   hakkındak�   görüşler�m�   nasıl   öğret�yorum?   
• Para   alışver�ş�   �le   olan   �l�şk�m�   de   �çeren   şek�lde,   şefkatl�   verme   ve   alma   

kavramını   yaşıyor   muyum?   
  

B�r   Şİ   topluluğuna   katılmak:   
• Bölgesel   veya   d�ğer   Şİ   topluluklarına   katılmak   
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• Çatışmaların   ortaya   çıkab�leceğ�n�   kabul   etmek   ve   bunları   çözmek   �ç�n   çalışmaya   
�stekl�   olmak;   �ht�yaç   olduğunda   d�yalog   �ç�n   kaynaklar   (d�ğer    CNVC    eğ�tmenler�,   
arabuluculuk   vs.)   bulmak;   "sürec�   yaşama"yı   göstereb�lmek   –   başka   b�r   dey�şle,   
bağlantı   arama   �stekl�l�ğ�n�,   çözümleme   yönünde   açık   n�yet�   ortaya   koymak   

  
vii.    Adayın   Başka   Bir   Değerlendiriciye   Geçişi   

Sert�f�kasyon   yolundak�   b�r   aday,   çeş�tl�   nedenlerle,   başlangıçta   karşılıklı   olarak   
kararlaştırıldığından   farklı   b�r   değerlend�r�c�yle   çalışmak   �steyeb�l�r.   Bu   durumda,   
aşağıdak�   prosedürü   öner�yoruz:   
1. Aday,   karşılıklı   olarak   tatmin   edici   bir   sonuca   varmak   için   ilk   değerlendiricisi   ile   

yarıda   kalmış   diyalogları   tamamlar.   

2. I�lk   değerlendiriciyle   yeni   değerlendirici,   anlaşılan   ve   hem�ikir   olunan   nedenlerle,   
adayın   yeni   bir   değerlendiriciyle   çalışması   konusunda   karşılıklı   anlaşma   yapmak   
üzere   diyaloğa   girer.   

3. Tüm   notlar   yeni   değerlendiriciye   aktarılır.   

4. Aday   ve   yeni   değerlendirici,   ilişkileri   ve   birlikte   çalışmaya   nasıl   devam   edeceklerine   
dair   karşılıklı   anlayış   yaratmak   üzere   diyaloğa   girer.   

  
  

 D.    ÖN   DEĞERLENDİRME   
i.    Ön   Değerlendirme   için   Temasa   Geçmek   

Hazırlık   sev�yen�zden   memnunsanız   ve   ön   değerlend�rme   dosyanızı   
tamamladığınıza   güven�yorsanız,   ön   değerlend�rmeye   geçmeye   da�r   b�rl�kte   
anlaşmak   üzere   lütfen   değerlend�r�c�n�zle   temasa   geç�n.   Kend�   zamanınızı   ve   
değerlend�r�c�n�z�n   zamanını   göz   önüne   alarak,   ön   değerlend�rme   randevusu   
�sted�ğ�n�z   tar�hten   2-3   ay   önce   değerlend�r�c�n�zle   temasa   geçmen�z�   öner�r�z.     
  

Bu   dokümanda   Ek-2’de   bulunan   güncel    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Sözleşmes�n�   
lütfen   baştan   sona   okuyun.   Bu   sözleşmey�   �mzalamaktan   s�z�   alıkoyan   herhang�   b�r   
end�şen�z   varsa   ön   değerlend�rme   materyaller�n�z�   göndermeden   önce   lütfen   
değerlend�r�c�n�zle   d�yaloga   geçmek   üzere   temas   kurun.     

  

ii.    Değerlendiricinize   Ön   Değerlendirme   Dosyanızı   Göndermek   

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Sözleşmes�’ne   sadık   kalmaya   hazırsanız,   b�r   sonrak�   adım   
değerlend�r�c�n�ze   ön   değerlend�rme   dosyanızı   göndermekt�r.    Lütfen   aşağıda  
sıralanan   maddelerden   oluşan   ön   değerlend�rme   dosyanızın   tamamını   
değerlend�r�c�n�ze   gönder�n:   

  
1. CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olma   amacınızı   anlatan   n�yet   mektubunuz:    Lütfen   

süreçte   yaşadığınız   dönüşümü   ele   alarak   gel�ş�m�n�z�n   mevcut   durumunu   
tanımlayın.   
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2. Kişisel   günlük   notları :   3-5   yılllık   süreçte   günlük   tutmaktan   öğrend�kler�n�z�   
özetley�p   bunlar   üzer�ne   tefekkür   ed�n   ve   bunu   gerçekleşt�rmen�z�   kutlayın.   

  
4. Ger�   b�ld�r�m   formları :    En   az   10   katılımcıdan   ve   10   Sert�f�kalı   Eğ�tmenden   /Şİ   

akranından   alınmış   ger�   b�ld�r�m   formunu,   kend�   yorumlarınızı   ve   yen�   
öğrenmeler�n�z�   ekleyerek   zaman   �ç�nde   �lerlemen�z�   ortaya   koyun.   Ger�   
b�ld�r�m�n   sonucu   olarak   ney�   öğrend�ğ�n�z�   ve   artık   ney�   farklı   yaptığınızı   somut   
olarak   örnekleyen   toplu   b�r   rapor   yazın.   3-5   yıllık   zaman   d�l�m�nde   topladığınız   
ger�   b�ld�r�mlerden   ed�nd�ğ�n�z   öğrenmeler�   özetleyerek   bunlar   üzer�ne   tefekkür   
ed�n.   

  
5. Eğ�t�mler�n   toplam   l�stes�   

● CNVC    Sertifikalı   Eğitmenlerle   eğitimler:   
Sert�f�kasyon   sürec�ne   başlamadan   önce   ve   başvurduktan   sonra   aldığınız   
tüm   eğ�t�mler�n   l�stes�n�   çıkarın.   Eğ�t�mler�n   tar�hler�n�,   yerler�n�,   başlıklarını,   
gün   sayılarını,   CNVC   Sert�f�kalı   Eğ�tmenler�n   adlarını   ve   eğ�t�mler�n   toplam   
gün   sayısını   bel�rt�n.   Sert�f�kasyon   �ç�n   alınması   gereken   eğ�t�m   sayısı,   en   
az   b�r   Uluslararası   Yoğunlaştırılmış   Eğ�t�m   (Internat�onal   Intens�ve   Tra�n�ng   
-   IIT)   (güçlü   b�ç�mde   tavs�ye   ed�l�r)   dah�l   50   tam   gündür.   Bu   sayı,   öner�len   
asgar�   günü   �fade   eder;   b�rçok   aday   Şİ   yetk�nl�kler�nde   kend�ler�n�   em�n   
h�ssed�nceye   kadar   çok   daha   fazla   eğ�t�m   alırlar.     
  

● CNVC    Sertifikalı   Olmayan   Eğitmenlerle   yapılan   eğitimlerin   
hesaplanması:   
Değerlend�r�c�    CNVC    sert�f�kalı   olmayan   eğ�tmen�   tanıyor,   bu   eğ�tmene   
saygı   duyuyor   ve   s�z�n   Şİ   değerler�yle   uyumlu   b�r   Şİ   eğ�t�m�   aldığınıza   
güven�yorsa,   �stenen   50   günün   yüzde   20’s�   bu   eğ�tmen(ler)den   olab�l�r.   
CNVC    sert�f�kalı   olmayan   bel�rl�   b�r   eğ�tmen�n   bel�rl�   b�r   değerlend�r�c�   
tarafından   kabul   ed�leb�l�rl�ğ�ne,   adayla   değerlend�r�c�   b�rl�kte   karar   ver�r.   

  
● Şİ   Telekursları   ve   Onl�ne   Eğ�t�mler�n   Sayılması   

B�rçok    CNVC    sert�f�kasyon   adayı,   geleneksel   yüz   yüze   atölyelere   ve   
eğ�t�m   programlarına   ek   olarak   güncel   eğ�t�m   alternat�fler�nden   b�r�ne   veya   
daha   fazlasına   katıldığında,   bunların   eğ�t�m   günler�   hesaplamasına   dah�l   
ed�lmes�n�   �st�yor.   Etk�l�,   düşük   mal�yetl�   ve   er�ş�leb�l�r   bazı   Şİ   eğ�t�mler�n�n   
toplam   günlere   sayılması   konusunda   adaylara   destek   olmak   �st�yoruz.   

Aday   olarak,   aldığınız   eğ�t�mler   aşağıdak�   yönergelere   uygunsa   bunları   
eğ�t�m   l�sten�ze   ekleyeb�l�rs�n�z.   Toplam   gün   sayısına   dah�l   ed�lecek   
alternat�f   Şİ   eğ�t�mler�n�n   şu   yönergelere   uymasını   bekl�yoruz:   

a. Eğ�t�m    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlerden   alınır   
b. Eğ�t�m   �nterakt�f   ve   katılımcıdır   
c. Eğ�t�m   ger�   b�ld�r�m   almak   ve   vermek   konusunda   fırsatlar   sunar   
d. Somut   kayıt   tutulur:   Eğ�tmen�n   adı,   tar�h,   toplam   süre,   konu,   yer.   
e. Her   b�r   eğ�t�m   deney�m�   �ç�n   öğren�len   ana   noktaların   1-2   paragraflık   

yazılı   özet�   sunulur   
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Alınan   toplam   eğ�t�mler�n   en   fazla   %30’u,   değerlend�rme   sürec�ne   
başlamadan   önce   tamamlanmış   olab�l�r.   
  

6. Eğ�t�m   Günlüğü    (bkz   Ek   3A)   Prat�k   grupları,   tanıtım   sunumları,   daha   uzun   
atölyeler   ve   kurslar   da   dah�l   olmak   üzere   sunduğunuz   veya   as�stanlık   yaptığınız   
Şİ   eğ�t�mler�ne   yönel�k,   öz   farkındalığı   ve   büyümey�   destekleyecek   yorumlarınızı   
ve   süreç   �ç�nde   ed�nd�ğ�n�z   yen�   öğrenmeler�   �çeren   günlük   

  
7. Şİ   Kavramları   ve   Anahtar   Ayrımlar:    IV.A   Bölümünde   (Şİ’y�   B�lmek-Teor�,   

Kavramlar   ve   Süreçler)   l�stenen   Şİ   kavramlarından   ve   temel   ayrımlardan   
b�rkaçına   veya   tümüne   (aday   ve   değerlend�r�c�   sayıya   b�rl�kte   karar   ver�r)   dönük   
anlayışınızı   anlatan   yazıyı,   ses   veya   v�deo   kaydını   ekley�n.   Her   b�r   anahtar   
ayrım   �ç�n   tahakküm   parad�gması   ve   ortaklık   kavramı   arasındak�   farkları   
açıklayın.   Lütfen,   bu   tanımları   eğ�t�mler�n�zde   paylaştığınız   şek�lde   yapın.     

  
8. Ön   değerlend�rme   ücret�    -   değerlend�r�c�ye   öden�r.   [bkz.:   III   Ücretlerle   İlg�l�   

 B�lg�]     
  

iii.    Ön   Değerlendirme   Randevusu   

Gönderd�ğ�n�z   ücret�n   ve   tüm   materyaller�n   ulaştığını   tey�t   etmek   �ç�n   
değerlend�r�c�n�zle   temas   kurun.   Değerlend�r�c�n�z   dosyanızı   aldığında,   materyaller�   
�ncelemek   �ç�n   ne   kadar   zamana   �ht�yaç   duyduğunu   s�ze   b�ld�recekt�r.   Bu   sürede   
değerlend�r�c�   hem   eğ�tmen   topluluğunda   adayı   tanıyanlardan   hem   de   değerlend�r�c�   
ek�b�nden   ger�   b�ld�r�m   �steyecekt�r.   Değerlend�r�c�,   tüm   materyaller�   �nceled�kten   sonra   
adayla   temasa   geçer.   İk�s�   b�rl�kte   adayın   ön   değerlend�rmeye   hazır   olup   olmadığına   
karar   ver�r   ve   ön   değerlend�rme   görüşmes�   �ç�n   b�r   tar�hte   anlaşır.   Değerlend�r�c�   ön   
değerlend�rmeye   �lerlemekte   rahat   olab�lmek   �ç�n   öğret�m   becer�ler�n�z   hakkında   
yeterl�   b�lg�   ve   deney�me   sah�p   değ�lse,   hazır   oluşunuza   da�r   daha   güvenl�   h�ssetmek   
amacıyla   daha   fazla   b�lg�   �steyeb�l�r.   [bkz.   Bölüm   D.�v   ]   
  

Ön   değerlend�rmen�n   amacı,   öğrenme   eş�kler�n�   keşfetmek   ve   son   değerlend�rmeye   
devam   etmek   ya   da     n�ha�   değerlend�rmey�   daha   fazla   prat�k   ve   öğrenme   �ç�n   
ertelemek   konusunda   karşılıklı   anlaşmaya   varmaktır.   Ön   değerlend�rme   sürec�,   son   
değerlend�rmen�n   tamamlanmasını   destekler.   Son   değerlend�rmen�n,   tamamladığınız   
sürece   dönük   b�r   kutlama   olmasını   �st�yoruz.   
  

Ön   değerlend�rme   oturumu   tamamlandığında   ve   devam   etme   yönünde   karşılıklı   
karar   alındığı   takd�rde,   değerlend�rme   oturumu   �ç�n   değerlend�r�c�   �le   b�r   tar�h   
bel�rley�n.   Devam   etmeme   yönünde   karar   alındı   �se,   değerlend�r�c�den   sert�f�kasyon   
konusunda   s�z�n   hazır   hale   gelmen�z�   destekleyecek   çalışmalar   hakkında   net   b�lg�   
r�ca   ed�n.   Değerlend�r�c�   bu   b�lg�ler�   yazılı   olarak   s�ze   sunacak   ve   aday   dosyanıza   b�r   
kopyasını   koyacaktır.   
  

iv.    Değerlendirici   ön   değerlendirme   öncesinde   ek   bilgi   isterse   
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Değerlend�r�c�n�n   öğret�m   becer�ler�n�zle   �lg�l�   daha   fazla   b�lg�ye   �ht�yacı   varsa,   ön   
değerlend�rme   oturumuna   karar   vermeden   önce   alternat�f   olarak   s�zden   b�r   v�deo   
kaydı   r�ca   edeb�l�r.   Değerlend�r�c�,   bu   �nceleme   �ç�n   b�r   ücret   (veya   eşdeğer�n�)   
�steyeb�l�r.   
Bölüm   II.C.���'de   (V�deo   kayıtları)   böyle   b�r   v�deonun   nasıl   oluşturulacağı   hakkında   
daha   fazla   b�lg�   bulab�l�rs�n�z.   

B�rl�kte   v�deoyu   �nceled�kten   sonra   aday   ya   da   değerlend�r�c�   ön   değerlend�rme   
aşamasına   geçme   konusunda   rahat   değ�lse,   değerlend�r�c�   ve   aday   b�rb�rler�ne   v�deo   
�le   �lg�l�   ger�   b�ld�r�m   ver�r   ve   adayın   başka   b�r   ön   değerlend�rme   oturumuna   geçmeden   
önce   hang�   konularda   daha   fazla   çalışma   yapab�leceğ�   üzer�nde   anlaşırlar.     
Ön   değerlend�rme   �ç�n   karşılıklı   b�r   anlaşma   oluşmazsa   altı   ay   �ç�nde   yen�   b�r   v�deo   
�letmek   b�r   seçenek   olab�l�r.   Her   b�r   görüşme   �ç�n   değerlend�r�c�ye   ödenecek   b�r   ücret   
olacaktır.   Adaylar   ön   değerlend�rme   �ç�n   �sted�kler�   kadar   başvuruda   bulunab�l�rler   
(başvurular   arasında   en   az   altı   ay   beklen�r).   
    
  

E.    DEĞERLENDİRME   
 i.    Değerlendirme   Oturumu   
Değerlend�rme   oturumuyla   �lg�l�   aşağıdak�   notlar,   grup   olarak   çalışan   veya   adaylara   
grup   eğ�t�mler�   veren   veya   grup   değerlend�rmeler�   yapan   değerlend�r�c�ler�   
kapsamıyor.   Buradak�   notlar   aday   ve   değerlend�r�c�   arasındak�   b�reb�r   �l�şk�ye   
odaklanıyor.   Y�ne   de   b�lg�ler   Şİ’y�   b�len,   Şİ’y�   öğreteb�len   ve   Şİ’y�   “yaşadıklarını”   
göstereb�len   yen�   sert�f�kalı   eğ�tmenlere   dönük   tutarlı   b�r   sonuca   götüren   b�r   
değerlend�rme   sürec�   �ç�n   rehber   n�tel�ğ�nded�r.     
Ger�   b�ld�r�m   �çeren   ve   ardından   değerlend�rmeler�n   yer   aldığı   b�r   d�z�   faal�yetten   
oluşan   değerlend�rme   oturumunun   en   az   1-3   gün   sürmes�n�   bekl�yoruz.   
Bu   zaman   d�l�m�   açılış   konuşmalarını,   değerlend�rme   etk�nl�kler�n�,   karşılıklı   sürekl�   
ger�   b�ld�r�mler�,   aday   ve   değerlend�r�c�   �ç�n   öğrenme   eş�kler�n�   ve   atılacak   devam   
adımlarına   da�r   görüşmey�   �çer�yor.     
Değerlend�rme   sürec�n�n   n�yet�   Şİ’y�   b�lme,   yaşama   ve   paylaşma   yetk�nl�kler�n�n   
göster�lmes�d�r.   Değerlend�rme   sürec�nde   Şİ’y�   yaşamak,   hem   adayın   hem   
değerlend�r�c�n�n   kend�   öz   farkındalığını   ve   öz   değerlend�rmes�n�   �çer�r.   Ustalıktan   
z�yade   öz   farkındalığa   bakarız.   Şİ   b�l�nc�yle   bağlantınızı   y�t�rd�ğ�n�zde   yolunuzu   tekrar   
bulab�ld�ğ�n�z�   b�lmek   �ster�z.   Değerlend�rme   oturumunun   herhang�   b�r   yer�nde   aday   
ya   da   değerlend�r�c�   mevcut   durumla   rahat   değ�lse   konu   hakkında   d�yalog   kurmak   
üzere   durma   r�casında   bulunab�l�r.     
Umuyoruz   k�   bu   süreçle   hem   aday   hem   değerlend�r�c�,   adayın   hazırlık   sev�yes�   
hakkında   netl�k   kazanacaktır.   Bu   deney�m   boyunca   herkes   �ç�n   ger�   b�ld�r�m   �mkanı   
vardır.     
Değerlend�rme   oturumunun   sonunda   değerlend�rmen�n   tamamlandığına,   adayın   ve   
değerlend�r�c�n�n   tatm�n   olduğuna   da�r   karşılıklı   b�r   anlaşmaya   varıldıysa,   aday   ve   
değerlend�r�c�   gel�ş�m�n   devamı   �ç�n   öğrenme   eş�kler�n�   araştırırlar;   sert�f�kasyon   �ç�n   
atılacak   son   adımları   gözden   geç�r�rler   ve   değerlend�r�c�   Eğ�t�m   H�zmetler�   Ek�b�ne   
adayın   �sm�n�   b�ld�r�r.   [bkz.   Bölüm   F.�].    
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Ortak   karar   sert�f�kasyonu   ertelemek   yönündeyse   değerlend�r�c�   ve   aday   hazırlığın   
devamı   �ç�n   stratej�ler�   görüşür.   Eğer   �k�   taraftan   b�r�   �ç�n   anlamlı   b�r   zaman   d�l�m�nde   
sert�f�kasyonu   ertelemeye   da�r   ortak   karar   alınamazsa,   değerlend�r�c�   b�r   sonrak�   
adım   olarak   �t�raz   sürec�   hakkında   adayı   b�lg�lend�r�r.   [bkz.   Bölüm   F.��]      
  

 ii.    Değerlendirme   Etkinlikleri   
Anahtar   ayrımlar   ve   sıkça   sorulan   sorular   da   dah�l,   Şİ   kavramları   ve   süreçler�   l�stes�   
IV.A   bölümünde   (Şİ’y�   B�lmek-Teor�,   Kavramlar   ve   Süreçler)   sıralanmıştır.   
Değerlend�r�c�,   bel�rt�len   üç   alanda   bu   kavram   ve   süreçlere   dönük   anlayışınıza   
bakacaktır:   
  

1. Kavram   ve   süreçler�   sözlü   anlatımınız.   Her   kavramı   veya   sürec�   kolaylıkla   
hatırlamanızı,   bunlara   da�r   net   olmanızı   ve   tanımlamak   �ç�n   örnekler   
kullandığınızı   görmek   �ster�z.   

2. Bu   kavram   ve   süreçler�n   nasıl   uygulandığını   “rol   oyunu”   �le   göstermen�z.   Rol   
oyunlarında   baktığımız   şey,   Şİ   b�l�nc�nde   kalmaya,   ne   zaman   empat�ye   ne   
zaman   kend�n�   �fadeye   geçeceğ�n�ze   da�r   seç�m   yapmaya   ve   duygu-�ht�yaçlara   
bağlı   kalmaya   dönük   becer�n�zd�r.   Bu   rol   oyunları   üç   kategor�ye   ayrılır:   
● (A)   A�le   b�reyler�n�,   eşler�,   arkadaşları,   meslektaşları,   komşuları   vb.   �çeren   

genel   k�ş�lerarası   durumlar   
● (B)   Şİ   eğ�t�mler�ne   l�derl�k   ett�ğ�n�z   veya   Şİ   etk�nl�kler�   düzenled�ğ�n�z    Şİ   

“l�derl�ğ�”   durumları   
● (C)   Bell�   b�r   grubun,   kurumun   veya   organ�zasyonun   genel   görünümüne   ya   

da   davranışına   etk�   etmek   �sted�ğ�n�z   toplumsal   dönüşüm   durumları   
3. Değerlend�rme   oturumu   sırasında,   kend�n�zle   ve   değerlend�r�c�n�zle   gerçek   

hayattan   etk�leş�mler�n�ze   bunları   entegre   etmen�z.   Değerlend�rme   oturumu   
sırasında   s�ze   şunlar   sorulab�l�r:   
● Kend�   seçt�ğ�n�z   b�r   olaya   dönük   rol   oyunu   düzenlemek   
● Şİ’n�n   öneml�   unsurlarından   b�r�   üzer�ne   b�r   sunum   hazırlamak    
● Şİ   kavramları   ve   süreçler�yle   �lg�l�   soruları   yanıtlamak    
● Bel�rl�   durumlarda   kend�n�zle   nasıl   empat�   kurduğunuzu   veya   �çsel   

çatışmalarınıza   nasıl   yaklaştığınızı   göstermek   /   tasv�r   etmek   
● Değerlend�r�c�n�n   ger�   b�ld�r�m�ne   yanıt   vermek   (muhtemelen   

hoşlanmadığınız   b�r   ger�   b�ld�r�m   dah�l)   
● B�r�yle   yaşadığınız,   çözüme   ulaşmamış   çatışma   örneğ�   tasv�r   etmek.   B�r   

başkasına   kalb�n�z�n   b�r   derece   kapandığı   herhang�   b�r   şey   “çatışma”   
olab�l�r.   

● Hem   genel   olarak   hem   de   bu   değerlend�rme   sürec�   �ç�n   öz   değerlend�rme   
sunmak   

  

  
F.    SERTİFİKASYON:   KUTLAMA   VE   YAS   
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i. Kutlama:   Sertifikasyon   sürecinin   tamamlanması   

Sert�f�kasyon   yolculuğunuzun   tamamlanmasını   kutlamak   �ç�n    CNVC ,   Sert�f�kalı   
Eğ�tmenler   topluluğuna,   s�z�   topluluğun   yen�   b�r   üyes�   olarak   karşılama   öner�s�yle   
değerlend�rme   sürec�n�z�   başarıyla   tamamladığınızı   b�ld�ren   b�r   e-posta   
gönderecekt�r.   Eğ�tmenler   Yahoo!   Grubu’na   mesaj   gönder�lmeden   önce,    CNVC   
sert�f�kasyon   personel�   yen�   sert�f�kalı   eğ�tmen�n   �dar�   kaydını   tamamlamak   �ç�n,   adaya   
“Sert�f�ka   �ç�n   Son   Adımlar”   mektubunu   gönderecekt�r.   Bu   son   adımlar   şöyled�r:   
1. Aday   k�ş�sel   �let�ş�m   b�lg�ler�n�   onl�ne   ver�   bankasına   ekler   veya   basılı   olarak   posta   

yoluyla    CNVC ’ye   gönder�r   
2. Aday,   cnvc.org   sayfasındak�   Eğ�tmen   Sözleşmes�n�   onl�ne   olarak   �mzalar   veya   

basılı   b�r   kopyasını   �mzalayıp   gönder�r   
3. Aday,   sert�f�kasyon   duyurusuna   eklenecek   kısa   özgeçm�ş�n�   e-posta   olarak   

gönder�r     
4. Aday,   sert�f�kasyon   sürec�   boyunca   aldığı   ve   verd�ğ�   Şİ   eğ�t�mler�n�n   l�stes�n�   

gönder�r   
5. Aday    CNVC ’ye   sert�f�kasyon   ücret�n�   gönder�r   
  

CNVC    �dar�   personel�   �stenen   tüm   belgeler�   aldıktan   sonra,   �ç   kayıtları   güncelleyecek,   
s�z�   web   s�tes�ne   ve   Eğ�tmenler   Yahoo!   Grubu’na   ekleyecekt�r.   Son   olarak,   
topluluktak�   yen�   üyey�   KUTLAMAK   �ç�n   sert�f�kasyonunuzu   özgeçm�ş�n�zle   b�rl�kte   
Eğ�tmenler   Yahoo!   Grubu’nda   duyurulacaktır.   
  
  

 ii.    Yas:   Sert�f�kasyon   �ç�n   İt�raz   Sürec�   

Aşağıda,   kayıt,   ön-değerlend�rme   veya   değerlend�rmeye   yönel�k   karşılıklı   karara   
varılmayan   b�r   durumdak�   �t�raz   sürec�yle   �lg�l�   prosedürler   tanımlanıyor.     
İt�raz   sürec�n�   başlatmak   �ç�n   lütfen   doğrudan   CCC   �le   �let�ş�me   geç�n   veya    CNVC   
sert�f�kasyon   personel�ne   CCC   �le   nasıl   �let�ş�me   geçeb�leceğ�n�z�   sorun:   
1. Aday,   değerlend�rme   sürec�ndek�   üç   öneml�   anın   herhang�   b�r�nde   

�t�razda   bulunab�l�r:     
• Kayıt   sürec�     
• Ön   değerlend�rme   sürec�     
• N�ha�   değerlend�rme   sürec�   

2. İlg�l�   tarafların   �y�   n�yetl�   çabalarından   sonra   karşılıklı   b�r   anlaşmaya   varılamadığı   
durumlarda   �t�razda   bulunulab�l�r.    

3. Aday,   CCC   (Sert�f�ka   Koord�nasyon   Kurulu)   �le   �rt�bat   kurab�l�r   ve   meseleyle   �lg�l�   
yazılı   b�r   �fade   sunab�l�r.   CCC   daha   sonra   daha   fazla   b�lg�   toplamak   �ç�n   �lg�l�   
CNVC    kayıt   personel�yle   veya   değerlend�r�c�yle   �rt�bata   geçecek   ve   �k�   tarafın   da   
kabul   edeb�leceğ�   b�r   sonuca   varmak   �ç�n   her   �k�   tarafla   b�rl�kte   çalışacaktır.   

4. CCC   arabuluculuk   h�zmet�n�   b�r   veya   �k�   v�deo   toplantı   boyunca   ücrets�z   
sunacaktır.   Daha   fazla   arabuluculuk   gerekl�yse,   CCC,   anlaşmazlık   �ç�nde   olan   
taraflarla   arabuluculuk   çabalarının   nasıl   karşılanacağı   konusunda   görüşecekt�r.   
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III    ÜCRET   BİLGİSİ      

  

  
  

*   Bu   rakamlar   ABD   ekonom�s�ne   dayanmaktadır.   Tüm   kültürlerde   ekonom�k   koşulları,   
yaşam   standartlarını   ve   döv�z   kurlarını   d�kkate   almak,   böylel�kle   (1)   değerlend�r�c�ler�n   
sürdürüleb�l�rl�kler�ne   katkıda   bulunan   ücretler�   almalarını   ve   (2)   sert�f�kasyonun   tüm   
kültürlerden   �nsanlar   tarafından   er�ş�leb�l�r   olmasını   sağlamak   �st�yoruz.   Bu   nedenle,   
lütfen   ödenecek   para   b�r�m�   ve   ücret   aralığının   eşdeğer   m�ktarı   üzer�nde   karşılıklı   
anlaşmak   �ç�n   değerlend�r�c�n�zle   görüşün.   
Eğer   değerlend�r�c�n�z   ve   s�z   karşılıklı   olarak   son   değerlend�rmen�n   başarılı   olduğuna   
karar   verd�ysen�z,   sert�f�kasyon   sürec�n�n   tamamlanab�lmes�   �ç�n   lütfen    CNVC ’ye   
ödenecek   sert�f�ka   ücret�n�   ve   �stenen   b�lg�ler�    CNVC    of�s�ne   ulaştırınız.     
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Zaman      Tutar    K�me    Notlar     

Kayıt   

$100-$250   
aralığında   veya   
eşdeğer   yerel   para   
b�r�m�*     

Değerlend�r�c�ye      

Ön     
Değerlend�rme   

  
$250-$600   
aralığında   veya   
eşdeğer   yerel   para   
b�r�m�*     
  
  

[Görüntülü   
değerlend�rme   
gerekl�   hallerde   
$100-$250*   
aralığında]   
      

Değerlend�r�c�ye   

Değerlend�r�c�n�n/değerlend�r�c� 
ler�n   s�z�n   ön   değerlend�rme   
dosyanızı   gözden   geç�rmeye,   
onu   s�z�nle   tartışmaya   ve   son   
değerlend�rme   oturumu   yapıp   
yapmamaya   karar   vermeye   
yaklaşık   b�r   gün   harcamasını   
bekl�yoruz.   Lütfen   
ön-değerlend�rme   dosyanızı   
değerlend�r�c�ye   gönder�rken   
ücret�n�z�   de   gönder�n.     

Değerlend�rme   

  
$250-$600   
aralığında   veya   
eşdeğer   yerel   para   
b�r�m�     

Değerlend�r�c�ye   

Değerlend�r�c�n�n   son   
değerlend�rme   �ç�n   s�z�nle   b�r   
�la   üç   gün   geç�rmes�n�   
bekl�yoruz.   Lütfen   görüşme   
sırasında   bu   ücret�   doğrudan   
değerlend�r�c�ye   ödey�n.     

Sert�f�kasyo 
n   

$250    CNVC ’ye      
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Eğer   ön   değerlend�rme   sürec�n�,   değerlend�rme   sürec�   tak�p   etmezse,   
değerlend�c�n�n   ayırdığı   zaman   düşünülerek   ön   değerlend�rme   �ç�n   ödenen   ücret   
hâlâ   geçerl�   olacaktır.   Aday,   6   ay   �ç�nde   tekrar   başvuru   yapab�l�r;   değerlend�r�c�n�n   
ayıracağı   zaman   adayın   �ç�n   ödeme   yapması   �steneb�l�r.     
Bu   ücretler�   karşılamakta   zorlanıyorsanız   lütfen   değerlend�r�c�n�zle   alternat�f   yollar   
üzer�nde   görüşün.   Ertelenm�ş   ödemeler,   b�r   ödeme   planı,   ayn�   h�zmetler,   adayın   
kend�s�   �ç�n   fon   yaratma   kaynakları   vs.   olab�l�r.     
Değerlend�r�c�ler�n   gösterd�kler�   çabalara   dönük   farkındalıkla   ve   daha   az   kaynağa   
er�ş�m�   olan   adayları   desteklemek   amacıyla,   �stek   ve   key�fle   tekl�f   ed�lmes�   ve   
alınması   hal�nde,   değerlend�r�c�ler   adayların   bu   aralığın   üzer�nde   katkıda   
 bulunmasından   memnun   olurlar.   
  

IV    H AZIRLIK ,   Kİ Ş İ SEL    İ LERLEME     VE    Kİ Ş İ SEL    S ORUMLULUK    -   A DAYIN   
A LDIĞI    S ORUMLULUKLAR   

Şİ   konseptler�ne   dönük   kavrayışınızın   der�nl�ğ�n�   değerlend�rmek   �ç�n   kend�n�ze   
aşağıdak�   soruları   sorab�l�rs�n�z:   

 A.    Şİ’Yİ   BİLMEK   -   TEORİ,   KAVRAMLAR   VE   SÜREÇLER   
Bu   bölümün   amacı,   Şİ   kavramlarına   ve   süreçler�ne   dönük   der�n   b�r   kavrayış   ve   
aş�nalık   kazanmak,   bu   kavramları   hatırlamaktır.   Şİ’n�n   amacını,   felsef�   varsayımlarını,   
hayata   yabancılaştıran   ve   hayatla   bağlantılı   �let�ş�m   kavramlarını,   empat�n�n   
n�tel�kler�n�   ve   “Zürafa   Dansı”’nın   b�leşenler�n�   anladım   mı?   Aşağıda   temel   Şİ   
kavramları   ve   süreçler�   konusunda   b�r   özet�   ve   Şİ   eğ�t�mler�nde   sıkça   sorulan   bazı   
soruları   bulab�l�rs�n�z.   
    
i.    Şİ   Modeli:   Bölümler   and   Bileşenler   

1. Dürüstlükle   �fade   etmek   ve   empat�yle   karşılamak,   dört   b�leşen   (her   b�r�n�n   amaç   
ve   özell�kler�),   Zürafa   Dansı    

2. Dört   kulak   (duymakta   zorlandığımız   b�r   mesaj   karşısında   sah�p   olduğumuz   dört   
seçenek)     

3. Zürafa   r�casının   üç   türü   
  
  

 ii.    Şİ   Süreçleri   

1. Başkasının   öfkes�n�   duymak   (suçlama,   eleşt�r�)   
2. “Hayır”’ı   �fade   etmek     
3. “Hayır”’ı   duymak     
4. Kend�me   empat�,   (a)   uyaran   dışarıdan   geld�ğ�nde   ve   (b)   uyaran   �çer�den   

geld�ğ�nde    
5. P�şmanlıklarımızın   yasını   tutmak   ve   bunlardan   öğrenmek     
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6. Zürafa   çığlığı     
7. Söz   kesmek     
8. Şükran   �fade   etmek     
9. Şükran   kabul   etmek     
10. İht�yaçların   farkındalığıyla   b�l�nçl�   seç�mler   yapmak     
11. “Özür”   d�lemek   
12. NVC   d�yaloğuyla   �çsel   b�r   çatışmayı   çözmek   
  
  

 iii.    Anahtar   Ayrımlar   

1. “Zürafa   olmak”   /   “zürafa   yapmak”    
2. Zürafa   dürüstlüğü   /   çakal   dürüstlüğü     
3. Empat�   /   sempat�   ve   d�ğer   yanıt   b�ç�mler�   (düzeltmek,   güvence   vermek,   

h�kaye   anlatmak   vs.)     
4. Koruyucu   güç   /   cezalandırıcı   güç   kullanımı     
5. B�rl�kte   güç   kullanmak   /   üzer�ne   güç   kullanmak   
6. Takd�r   etme   /   onaylama,   �lt�fat   ya   da   övgü     
7. Seç�m   /   boyun   eğme   ya   da   başkaldırı     
8. Gözlem   /   değerlend�rmeyle   karışık   gözlem     
9. Duygu   /   Düşüncelerle   karışık   duygu     
10.   İht�yaç   /   R�ca     
11.  R�ca   /   Talep     
12.   Uyaran   /   Neden     
13.   Değer   yargısı   /   Ahlakçı   yargı     
14.   Doğal   /   Alışılmış     
15.   Karşılıklı   bağlılık   /   bağımlılık   ya   da   bağımsızlık     
16.   Hayatla   bağlantıda   olan   /   hayata   yabancılaştıran     
17.   Dönüşme   /   Uzlaşma     
18.   Israr   etmek   /   Talep   etmek     
19.   Öz   d�s�pl�n   /   İtaat     
20.   Otor�teye   saygı   /   Otor�teden   korku     
21.   Kırılganlık   /   Zayıflık     
22.   Eylem   olarak   sevg�   /   İht�yaç   ve   duygu   olarak   sevg�     
23.   Kend�ne   empat�   /   Dışa   vurmak,   bastırmak   ya   da   duygular   �ç�nde  

debelenmek     
24.   İd�omat�k   zürafa   /   Klas�k   (formal)   zürafa     
25.   Empat�k   duyumsama   /   entelektüel   tahm�n    
  
  

iv.    Eğitimlerde   Sıkça   Sorulan   Sorular   

1. Duygulara   ve   �ht�yaçlara   odaklanmış   olarak   kalmak   neden   öneml�?   
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2. Ş�ddets�z   İlet�ş�m ’�n   çatışmayı   ele   alış   b�ç�m�n�   nasıl   değ�şt�reb�leceğ�n�   
düşünüyorsun?  

3. Empat�y�   nasıl   tanımlarsın?   Empat�   ve   sempat�   arasındak�   farkı   b�raz   daha   
açab�l�r   m�s�n?     

4. Takd�r   etmen�n   özel   b�r   b�ç�m�n�   teşv�k   etmen�   anlıyorum;   b�r�s�ne   ne   kadar   
mükemmel   olduğunu   söylemekten   farkı   ned�r   bunun?     

5. Ben�m   mevcud�yet�m�n,   başkasının   acısı   karşısında   vereb�leceğ�m   en   değerl�   
hed�ye   olduğunu   söyled�ğ�n�   duydum.   Bununla   ne   demek   �sted�ğ�n�   açıklar  
mısın?     

6. Marshall’ın   “başkasının   acısından   zevk   almak”tan   bahsett�ğ�n�   duydum.   Bu   ne   
demek?     

7. Empat�   kurduğumuz   zaman,   neden   konuşan   k�ş�ye   bas�tçe   ne   h�ssett�ğ�n�   
sormak   yer�ne   duygusunu   tahm�n   etmeye   çalışıyoruz?     

8. Başkalarının   duygularından   sorumlu   olmadığımızı   söylüyorsun.   O   zaman   
neden   sorumluyuz,   anlatab�l�r   m�s�n?    

  
    
B.    Şİ’Yİ   YAŞAMAK,   Şİ   BİLİNCİNDE   YAŞAMA   NİYETİ   
Bu   bölümün   amacı,   hayatımızın   her   anında   Şİ   b�l�nc�n�   �çselleşt�rme   n�yet�n�n   altını   
ç�zmekt�r.   Bu   n�yet,   b�r   Şİ   topluluğunun   parçası   olmakla   ya   da   s�z�n   kend�   seçt�ğ�n�z   
türden   b�r   topluluk   kurmanızla   (yerel   b�r   topluluk   olmasa   b�le,   ebeveynl�k,   eğ�t�m,   �ş   ya   
da   toplumsal   dönüşüm   g�b�   özel   b�r   alana   �lg�   duyan   sanal   b�r   topluluk   olab�l�r)   
desteklen�r.   Topluluğunuzdak�   d�ğer   k�ş�lerle   akt�f   b�r   şek�lde   �şb�rl�ğ�   yapmak,   
b�rb�r�n�z�n   etk�nl�kler�n�   tanıtarak,   tar�hler   üzer�ne   b�rb�r�n�ze   danışarak   ve   b�rb�r�n�z�   
etk�nl�kler�n�z   konusunda   b�lg�lend�rerek   mümkün   olab�l�r.   B�z,   rekabet   veya   h�yerarş�   
yer�ne,   dayanışma   ruhuyla   çalışan   topluluklar   yaratmak   �st�yoruz.   Bu,   sürekl�   
öğrenme   ve   paylaşmayı   sağlarken,   dünya   çapında   dayanışma   hal�nde   olan   Şİ   
topluluklarının   gel�ş�m�n�   destekleyecekt�r.   

Kend�m�ze   şunu   sorab�l�r�z,   “...   �ç�n   ne   yapıyorum?”   
1. Duygu   ve   �ht�yaç   b�l�nc�nde   köklenmek   –   dolu   dolu   kalpten   yaşamak...     
2. Kend�mle   empat�   kurab�lme   kapas�tem�   der�nleşt�rmek…   
3. An   be   an,   mevcud�yet   becer�m�   gel�şt�rmek…   
4. Dünyayı   empat�yle   kabul   etme   kapas�tem�   der�nleşt�rmek...   
5. Konuşmalarımın   ya   da   davranışlarımın   ardında   yatan   n�yetler�mle   �lg�l�   

farkındalığımı   gel�şt�rmek...     
6. İlet�ş�m�me   netl�k   get�rmek   –   kend�m�   başkaları   tarafından   kolayca   

anlaşılab�lecek   şek�lde   �fade   etmek...     
7. Tatm�n   ed�c�   �l�şk�ler   yaratmak   ve   etrafımdak�lerle   uyum   �ç�nde   yaşamak...   
8. D�ğerler�   ve   tüm   yaşamla   aramızdak�   karşılıklı   bağlara   dönük   h�ss�yatımı   

der�nleşt�rmek...     
9. Gönülden   verme   kapas�tem�   artırmak...   
10. Kend�m�   ve   d�ğer   �nsanları   daha   fazla   takd�r   edeb�lmek...   
11. Şükran   ve   bolluk   boyutunda   daha   sık   yaşayab�lmek...   
12. Başkalarının   sev�nc�ne   daha   çok   ortak   olmak...     
13. Hayatımda   şefkat�   beslemek...     
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14. Konuşmalarımda   ya   da   davranışlarımda   d�ğerler�nden   ne   bekled�ğ�m   
konusundak�   farkındalığımı   der�nleşt�rmek…   

15. 'Zürafa   kulaklarım   düştüğünde’   (örneğ�n,   b�r   mesajı   nasıl   duyacağımla   �lg�l�   
seçenekler�m   olduğunu   unuttuğum   zaman)   ve   seçenekler�m   olduğunu   
unuttuğumu   fark   ett�ğ�mde   ne   yapacağımla   �lg�l�   farkındalığımı   der�nleşt�rmek...     

16. Daha   canlı   yaşamak...     
17. Kalb�mden   kopuk   olup   z�hn�mde   olduğum   anların   daha   çok   farkına   varab�lmek...   
18. Hayatımda   özgürlüğü   daha   fazla   deney�mlemek...   
19. ‘Öfkem�   bütünüyle   �fade   etme’   yet�m�   gel�şt�rmek...   
20. Hayatımda   daha   fazla   netl�k   deney�mlemek...   

 21. Hayatımda   daha   fazla   barış-huzur   deney�mlemek…   
  
  

 C.    Şİ’Yİ   ÖĞRETMEK,   Şİ   PRENSİPLERİYLE   UYUMLU   OLMAK   
Bu   bölümün   amacı   net   n�yetler   oluşturmak,   etk�l�   sunum   yapmak   ve   ger�   b�ld�r�me   
açık   olmaktır.   Bu,   hem   kavramları   sunmak   hem   de   başkalarının   öğrenme   �ht�yaçlarını   
etk�n   b�r   şek�lde   destekleyecek   uygulamaları   kolaylaştırmak   �ç�n   Şİ’den   
anladıklarımızı   başkalarına   aktarma   becer�s�n�   de   �çer�r.   Net   n�yetler,   Şİ’n�n   manev�   
doğasını   anlamayı   ve   yaşama   becer�s�n�   ve   bu   manev�yatı   s�z�n   �ç�n   rahat   ve   hak�k�   
olan   b�r   yolla   eğ�t�mler�n�ze   dah�l   etmey�   �çer�r.   Ayrıca   Şİ   sürec�n�n   h�zmet   ett�ğ�   v�zyon   
ve   model�n   dört   adımı   arasındak�   ayrımı   göstereb�lme   becer�s�n�   de   barındırır.     

Net   n�yetler,   aynı   zamanda   Şİ   öğret�m�n�n   altında   yatan   temel   felsefen�n   toplumsal   
ve   pol�t�k   dönüşüm   olduğu   anlayışıyla,   toplumsal   dönüşüm   b�leşen�n�   veya   b�l�nc�n�   
Şİ’y�   öğretme   tarzınıza   ya   da   Şİ   etk�nl�kler�n�ze   dah�l   ett�ğ�n�z�   ortaya   koyma   
becer�n�z�   de   �ç�ne   alır.   
    
Üzerine   tefekkür   edebileceğiniz   soruları   aşağıda   bulabilirsiniz:     
  

i.    CNVC    Sertifikalı   Eğitmen   olma   niyetinde   netlik   

1. CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olma   arzumun   arkasında   yatan   n�yetler   nelerd�r?   
2. Şİ   öğretme   arzumun   ardında   yatan   n�yetler   nelerd�r?   
3. Bunu   yaparak   ne   elde   etmek   (veya   öğrenmek)   �st�yorum?   
4. Kend�m�   gerçeğ�   öğreten   olarak   görüyor   muyum?   D�ğerler�n�n   başka   gerçekler�   

olab�lmes�   mümkün   müdür?   Ben�m   Şİ   öğret�ler�m   hakkında   başkalarının   ben�mle   aynı   
f�k�rde   olması   ne   kadar   öneml�?   

5. Ben�m   bölgesel   b�r   Şİ   ek�b�ne   ya   da    CNVC’ ye   olan   taahhüdüm   ned�r?   Ben�m   varlığım   
Şİ   topluluğunu   nasıl   zeng�nleşt�r�yor?   Topluluğun   b�rl�ktel�ğ�,   uyumu   ve   büyümes�   �ç�n   
nasıl   katkıda   bulunuyorum?   B�r   Zürafa   dünyası   yaratma   v�zyonuna   katılmaya   ben�   
teşv�k   eden   ned�r?   

  
ii.    Şİ    teor�   ve   kavramlarının   sunulması   ve   göster�lmes�   

1. Şİ   kavramlarından   ne   anladığımı   başkalarına   aktarma   yet�m�   nasıl   gel�şt�reb�l�r�m?   
1. Başkalarının   Şİ’ye   da�r   sorularını   anlama   ve   yanıtlama   konusundak�   becer�m�   nasıl   

gel�şt�reb�l�r�m?   
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2. B�r   uygulama   grubuna   l�derl�k   etmeye   ya   da   b�r   eğ�t�m   sunmaya   dönük   güven�m�   nasıl   
der�nleşt�reb�l�r�m?  

3. Başkalarının   öğrenme   �ht�yaçları   doğrultusunda   bana   ulaşab�lmeler�   �ç�n   onlara   �lham   
olma   konusunda   becer�m�   nasıl   gel�şt�r�r�m?   

  
iii.    Eğitimi   etkin   biçimde   sunma   becerisi   

1. Sunulacak   en   öneml�   b�lg�n�n   ne   olduğunu   düşünüyorum?   
2. Bu   materyal�   nasıl   derler�m?   
3. Ne   tür   öğret�m   araçları,   programı,   etk�nl�kler�,   örnekler�   vs.   kullanırım?   

a) Katılımcıların   �lg�s�n�   nasıl   canlı   tutarım?   
b) Netl�k,   gen�ş   kapsamlılık,   etk�l�l�k   vb.   n�tel�kler�   nasıl   gel�şt�reb�l�r�m?     
c) Eğ�t�mlerde   rol   oyunları   veya   d�ğer   örneklemeler   yoluyla   model�   sunarken   

akıcılığımı   ve   becer�ler�m�   nasıl   gel�şt�reb�l�r�m?   
  

iv.    Geri   bildirim   almak   ve   vermek   

1. Başkalarından   nasıl   ger�   b�ld�r�m   �ster�m?   B�reysel   gel�ş�m�m�n   ve   başkalarının   
gel�ş�m�n�n   kaynağı   olarak,   dürüstlükle   ger�   b�ld�r�m   verme   ve   alma   becer�m�   nasıl   
güçlend�r�r�m?   Her   �k�   tarafın   karşılıklı   �ht�yaçlarını   karşılayacak   şek�lde   başkalarına   
nasıl   ger�   b�ld�r�m   ver�r�m?   

2. İnsanların   duymak   �steyeceğ�   b�r   şek�lde   –   �nsanların   hatalarını   “düzeltmek”   dah�l   –   
b�lg�ler�m�   sunma   kapas�tem�   nasıl   gel�şt�reb�l�r�m?   

3. Eleşt�r�   olarak   duymadan   ve   düşmanlık   olarak   algılamadan   olumsuz   ger�   b�ld�r�m   almaya  
da�r   (ger�   b�ld�r�m   özell�kle   doğrudan   bana   ya   da   özdeşleşt�ğ�m   b�r   k�ş�ye   yönelt�ld�ğ�nde)   
rahatlığımı   nasıl   artırırım?   Böyle   ger�   b�ld�r�mlerden   yararlanma   olasılığına   nasıl   daha   
açık   olab�l�r�m?     

4. Şİ   etk�nl�kler�   organ�ze   ett�ğ�mde   ya   da   etk�nl�klerde   Şİ   paylaşırken,   başkalarıyla   ne   tür   
etk�leş�mler�n   ben�   tet�kleme   olasılığı   yüksekt�r?   Böyle   durumlarda   nasıl   yanıt   vermek   
�ster�m?   

  
v.    Grup   Becer�ler�   -   “Ben   nasıl....   

1. b�r   gruba   katkıda   bulunma   kapas�tem�   gen�şleteb�l�r�m?”   
2. k�ş�ler�n   kend�   güçler�yle   �lg�l�   algılarına   daha   çok   katkıda   bulunab�l�r�m?”     
3. b�r   grubun   “topluluk   olma”   ve   “amaç”   algılarına   katkı   sağlarım?”   
4. b�r   gruptak�   der�nl�k,   özgünlük   ve   dürüstlüğe   katkı   sağlayab�l�r�m?”   
5. uyuma,   ger�l�m   ve   anlaşmazlığın   çözümüne,   karşılıklı   anlayış   ve   bağlılığa   katkı   

sağlayab�l�r�m?”   
6. gruptak�   �lhama,   neşeye   ve   keyfe   katkı   sağlayab�l�r�m?”   
7. odaklanmaya,   ver�ml�l�ğe   ve   düzene   katkı   sağlayab�l�r�m?”     
8. gruptak�   d�ğer   �nsanların   duygu   ve   �ht�yaçlarına   da�r   farkındalığımı   artırab�l�r�m?”     
9. kend�m�n   ve   gruptak�   d�ğer   �nsanların   �ht�yaçlarını   nasıl   daha   dengede   tutab�l�r�m?”     

 10. grup   �ç�nde   daha   kırılgan   olab�l�r�m?”   
  
  

D.   YAPABİLECEĞİM   BAZI   ŞEYLER…   
Bu   bölümün   amacı   sert�f�kalı   eğ�tmen   olmaya   hazırlık   sürec�nde   neler   
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yapab�leceğ�n�ze   da�r   bazı   öner�lerde   bulunmaktır.   Bu   öner�ler�n   tümü   herkese   
uymayacaktır.   Öner�ler�,   öğrenme   sürec�n�z�   destekleyecek   b�r   rehber   olarak,   b�reysel   
�lerley�ş�n�z�   ve   hazır   olup   olmadığınızı   �zlemen�n   b�r   yolu   olarak   sunuyoruz.     
1. Şİ   deney�mler�m   �ç�n,   öğrenmeler�m�   ve   �çgörüler�m�   kaydetmek   ve   ger�   dönüp   

�ncelemek   �ç�n   merkezî   b�r   alan   n�tel�ğ�nde   b�r   not   defter�   ed�neb�l�r�m.   

2. Düzenl�   olarak,   “sıkışmış”   h�ssett�ğ�m   anların   ya   da   hayatımdak�   anlaşmazlıkların   
günlüğünü   tutab�l�r�m   ve   yazarken   Şİ’y�   kullanarak   olanları   tekrar   oynayab�l�r�m.   
Örneğ�n,   bağlantımın   koptuğunu   h�ssett�ğ�m   b�r   �nsanla   olan   etk�leş�m�m�   
hatırlayarak   not   ed�yorum:   Etk�leş�m�n   çeş�tl�   noktalarında   ne   gözleml�yordum,   ne   
h�ssed�yordum   ve   neye   �ht�yaç   duyuyordum?   Ney�   daha   farklı   söyleyeb�l�r   ya   da   
yapab�l�rd�m?   O   an   ben�   böyle   davranmaktan   alıkoyan   şey   neyd�?   D�ğer   �nsan   ne   
gözlemlem�ş,   h�ssetm�ş,   �ht�yaç   duymuş   ve   ne   �stem�ş   olab�l�r?   

Varsayalım,   bu   akşam   TV   haberler�nde   duyduklarımdan   dolayı   hayal   kırıklığına   
uğradım:   Günlüğümü,   haber   sunucusuna   b�r   Zürafa   mektubu   yazmak   �ç�n   
kullanab�l�r�m.   Eğer   b�r�s�   ben�   överse   ve   ben   rahatsızlık   duyarsam,   duyduğum   
sözcükler�   günlüğüme   yazmayı   ve   Şİ’ye   tercüme   etmey�   deneyeb�l�r�m;   böyle   
yaptığımda   acaba   daha   sonra   bu   tür   mesajları   farklı   duyab�l�yor   muyum?   Şİ’y�   
�sted�ğ�m   g�b�   kullanmış   olduğum   b�r   ânı   kutlayab�l�r�m.   Ya   da   b�r   öfkelend�ğ�m   b�r   
durum   hakkında   günlük   tutab�l�r�m   –   tüm   öfkel�   düşünceler�m�   yazarken   “Çakal   
şovunu   �zlemen�n”   tadını   çıkarab�l�r�m.   Yazdıklarımı   tekrar   okurken   “-mel�,   -malı   
düşünceler�me”   bakab�l�r�m.   Bu   düşünceler�n   arkasında   g�zlenen   �ht�yaçları   
duyab�l�yor   muyum?   
Kend�me   sıkça   “Burada   ne   öğren�yorum?”   d�ye   sorab�l�r�m.   Hatta   “Sert�f�kasyon   
Hazırlığının   ABC’s�”   bölümündek�   (B)   sorularını,   günlüğümde   yazdıklarımın   
bazılarına   odaklanmak   �ç�n   sorab�l�r�m.   Belk�   Çakal   ve   Zürafa’ya   göre   bunları   
açmak   �ç�n   hayal�   senaryolar   ve   alternat�f   yollar   yaratab�l�r�m.   İç�mdek�   acılı   yanlar   
hakkında,   kend�   �ht�yaçlarımla   bağlantı   kurarak,   kend�   �ç   çakal   d�yaloglarımı   
tercüme   ederek   ve   kend�mden   r�ca   edeb�leceğ�m   şeyler�   bulmaya   çalışarak   günlük   
tutab�l�r�m.   

  
1. Aşağıdak�   günlük   taslağını   kullanab�l�r�m:   

1. B�r   konuşmayı   veya   zor   b�r   durumu   tar�f   ed�n.       
2. Sonra   çakal   şovu   başlatın.   Kend�n�z�   m�   yargılıyorsunuz?   D�ğer   k�ş�y�   m�?   
3. Bu   yargıları   yen�den   �fade   ed�p   her   yargıyla   b�rl�kte   b�r   

● Duygu   ………..   
● İht�yaç   ………..   
● Empat�k   �fade   (dört   adım) yazab�l�r   m�s�n�z?   

4. D�ğer   k�ş�ye   yanıt   olarak   ne   söyled�n�z?   
5. D�ğer   k�ş�ye   empat�yle   yaklaşab�ld�n�z   m�?   İşe   yaradı   mı?   Eğer   empat�yle   

yaklaşamadıysanız   s�z�   ne   alıkoyan   ne   oldu?   
6. Bu   etk�leş�mden,   gelecekte   farklı   davranmanıza   yardımcı   olacak   ne   

öğrend�n�z?   Hang�   bel�rl�   adımlar   becer�n�z�   artıracaktır?   
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Örneğ�n:   “Anlıyorum   k�,   ona   empat�yle   yaklaşacak   kadar   özenl�   olab�lmek   �ç�n   
kend�me   empat�   vermem   gerek�yordu.   Bu   yüzden   önümüzdek�   �k�   hafta   
boyunca   becer�ler�m�   der�nleşt�rme   n�yet�yle   her   gün   5   dak�ka   kend�me   
empat�   prat�ğ�   yapacağım."   VEYA:   "Bu   k�ş�yle   tekrar   görüşmey�   denemeden   
önce,   b�r   değ�ş�m   h�ssedene   kadar   duygularımla   ve   en   der�n   �ht�yaçlarımla   
(tefekkür   ederek   veya   yazarak)   kalacak   şek�lde   vak�t   geç�receğ�m.”)   
Daha   sonra,   aynı   k�ş�yle   3-6   ay   sonra   aynı   k�ş�yle   başka   b�r   etk�leş�m�n�z   
üzer�ne   yazab�l�rs�n�z.   Bu   sefer   farklı   olan   ne?   Başka   b�r   dey�şle,   Şİ   �le   gerçek   
yaşamdak�   �lerlemen�z�   göster�n.   [Değerlend�r�c�   Notları   C-III]   

4. Kend�me   b�r   çalışma   partner�,   b�r   danışman,   b�r   Şİ   alıştırma   grubu   veya   takımı   
bulab�l�r�m.   Bu   pakettek�   materyaller�   kullanmak   ve   uygulamak   üzere   b�r   yapı   
oluşturmak   ve   hedefler   gel�şt�rmek   �ç�n   b�rb�r�m�ze   yardım   edeb�l�r�z.   Hedefler�m�z�   
tak�p   etme   konusundak�   n�yet�m�zde   ve   Şİ   uygulamalarını   hayatımızın   öncel�ğ�   
yapmak   konusunda   b�rb�r�m�z�   destekleyeb�l�r�z.     

1. “Sert�f�kasyon   Hazırlığının   ABC’s�”   bölümüne   çalışıp   kend�   güçlü   ve   zayıf   yönler�m�   
değerlend�reb�l�r�m.   Sorulardan   b�r   ya   da   �k�s�n�   alıp,   başka   sorular   üzer�nde   
çalışmadan   önce   bel�rlenm�ş   b�r   zaman   boyunca   bu   sorulara   odaklanab�l�r�m.   
(“Çalışmak”   der�n   düşünmey�,   günlük   tutmayı,   ger�   b�ld�r�m   �stemey�   veya   bazı   özel   
uygulamalar   yapmayı   �çereb�l�r.)     

5. Özell�kle   s�n�rl�   olduğumda   ya   da   “b�r   şek�lde   söyle”   dürtüsü   yaşadığımda   ağzımı   
açarkenk�   n�yet�me   dönük   farkındalık   gel�şt�reb�l�r�m   (“B�r   şek�lde   söylemen�n”   ya   
da   “b�r   şek�lde   yapmanın”   bağlantı   kurmaktan   çok   yabancılaşmaya   katkıda   
bulunacağının   farkında   olduğum   halde).   Öfkeyle   veya   “b�r   şek�lde   söyle”n�n   
dürtüsüyle   tepk�   verd�ğ�mde,   kend�m�   savunma   eğ�l�m�m�n   üstes�nden   gel�p   bunun   
yer�ne   sınırlarımı   şefkatle   kabul   etmeye   çalışab�l�r�m.   Öneml�   olan,   söyled�ğ�mle  
yaptığımın   b�r   olmadığına   da�r   başarısızlığım   değ�l,   bu   olduğunda   bunu   kabul  
edeb�lmekt�r.     

6. 15   san�yede   “Şİ   ned�r?”   sorusunun   cevabını   verme   prat�ğ�   yapab�l�r�m.   Sonra   bu   
cevabı   1   dak�kaya,   5   dak�kaya   ve   15   dak�kaya   çıkarab�l�r�m.   30   dak�kada   Şİ’y�   
tanıtan   b�r   sunum   provası   yapab�l�r�m.       

7. Alıştırma   gruplarına   l�derl�k   edeb�l�r�m   ve   küçük   gruplara   Şİ   tanıtım   sunumları   
yapmayı   önereb�l�r�m.   Buradan,   daha   gen�şlet�lm�ş   eğ�t�mler�   (atölyeler�)   önce   
gayr�resmî   ve   daha   sonra   resmî   olarak   organ�ze   edeb�l�r�m.   Kend�   sunumlarımın   
görüntü   kayıtlarını   alab�l�r�m   ve   bu   kayıtları   çalışab�l�r�m.   Tüm   bu   etk�nl�klerle   �lg�l�   
başkalarından   ger�   b�ld�r�m   �steyeb�l�r�m.   (bkz.   Katılımcılar   �ç�n   Ger�   B�ld�r�m   
Formu).   

8. Şİ’y�   hayatımda,   özell�kle   �ç�mde   tepk�   tet�kleyen   düşman   �mgeler�n�n   olduğu   
yerlerde   uygulayab�l�r�m.   Olası   tet�kley�c�ler   s�yas�   l�derler,   medya   yorumcuları   ve   
ed�törlere   mektuplar   olab�l�r.   Bu   tepk�m�   kabul   ed�p,   kend�me   empat�   vererek   ve   
d�ğerler�nden   empat�   �steyerek   bu   durumdan   özgürleşmek   �ç�n   gayret   edeb�l�r�m.    

9. Özell�kle   farklı   eğ�tmenlerden   çeş�tl�   tarz   ve   yöntemler   ed�neb�leceğ�m   Şİ   
eğ�t�mler�ne   katılmayı   öncel�k   ed�neb�l�r�m.   

10.Şİ’n�n   çerçeves�ne   ve   varsayımlarına   da�r   kavramsal   anlayışımı   desteklemek   �ç�n,  
öner�len   k�tapları   okuyab�l�r�m.   Bu   kavramların   bende   nasıl   karşılık   bulduğunu   
düşüneb�l�r�m   (örn.:   b�r   k�tap   der   k�,   �ç�nde   bulunduğumuz   hak�m�yet   s�stem�   b�ze   
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tahakküme   ve   boyun   eğmeye   değer   vermey�   öğret�r.   Bu   tür   değerler�   ben   nasıl   
�çselleşt�rd�m?)   

11.CNVC    materyaller�n�   (ses   kayıtları,   v�deolar,   basılı   malzeme),   özell�kle   potans�yel   
b�r   eğ�tmen   olarak   becer�ler�m�   gel�şt�rmek   �ç�n   bu   pakette   öner�len   kaynakları   
�nceleyeb�l�r�m.   

12.Hayatta   ney�   kutladığımı   fark   etmek,   şefkat   ve   öz   farkındalığımı   der�nleşt�rmek   �ç�n   
her   gün   bel�rl�   b�r   zaman   b�l�nçl�   b�r   uygulama   yapmak   üzere   kend�m�   
cesaretlend�reb�l�r�m.     
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E.    CNVC    SERTİFİKASYON   ADAYLARI   İÇİN   KENDİNE   SORULAR   
Bu   bölümün   amacı,   şu   konularda   aday   ve   değerlend�r�c�   arasında   karşılıklı   
araştırmayı   desteklemekt�r:   Öz   farkındalık,   öz   sorumluluk,   topluluğun   kıymet�n�n   
önem�,   pol�t�k   ve   manev�   felsefe   (Şİ   b�l�nc�nde   yaşayarak   göster�lmekted�r)   Ş�ddets�z   
İlet�ş�m'�n   kalb�d�r.   Bu   ankette   yer   alan   soruların,   “Şİ'y�   b�lmek",   "Şİ'y�   öğretmek"   ve   
"Şİ’y�   yaşamak”   üçgen�nde,   “Şİ   b�l�nc�nde   yaşamaya”,   yan�   değerlend�c�ler   tarafından   
adayların   göstermes�   en   öneml�   ve   çoğu   zaman   en   zor   olarak   görülen   alana   
odaklandığını   lütfen   hatırlayın.   
  

1. Bu   sert�f�kasyon   hazırlığının   ne   kadar   zaman   ve   enerj�   �sted�ğ�n�n   bütünüyle   
farkında   mıyım;   �ş�me   ve   hayatımın   �ç�ne   nasıl   uyumlanacağını   görüyor   muyum?   

2. Şİ'y�   sert�f�kalı   olmayan   b�r�   olarak   paylaşma   yönergeler�,   sert�f�kasyon   hazırlık   
dokümanının   ayrıntıları,   güncel   eğ�tmen   sözleşmes�,   değerlend�r�c�mle   �l�şk�m,   
kend�   �lerlemem�   nasıl   değerlend�rd�ğ�m   ve   Şİ   b�l�nc�nde   yaşamanın   önem�   de   
dah�l,   sert�f�kasyona   da�r   tüm   pol�t�ka   ve   prosedürlere   aş�na   ve   bunlarla   rahat   
mıyım?    Herhang�   b�r   prosedürden   rahatsızsanız,   lütfen   bunu   değerlend�r�c�n�zle   
ele   almak   �ç�n   ön   değerlend�rmeye   kadar   beklemey�n.   

3. Hak�m�yet   parad�gmasından   tepk�   vermeye   kapıldığım   zaman   bunu   fark   ed�yor   
muyum   ve   b�l�nc�m�   değ�şt�rme   becer�ler�m�   gel�şt�r�yor   muyum?   

4. Değerlend�r�c�m   ve   hayatımdak�   d�ğer   �nsanlarla   etk�leş�mler�m   �ç�n   b�r   "kutsal   
alan"   (Robert   Gonzales'�n   ter�m�)   oluşmasını   desteklemek   üzere   �ht�yaç   
duyduğum   empat�   kaynaklarına   sah�p   m�y�m?   

5. Sert�f�kasyondan   sonra    CNVC ’n�n   m�syonunu   desteklemek   �ç�n    CNVC 'ye   
katılacağımı   ve   Şİ   b�l�nc�nde   yaşama   prat�ğ�   yapmaya   devam   edeb�lmek   �ç�n   b�r   
Şİ   topluluğunda   akt�f   b�r   üye   olarak   çalışacağımı   anlıyor   muyum?    

6. Bu   sorulara   verd�ğ�m   yanıtlarla   hang�   öğrenme   alanlarım   ortaya   çıktı?    CNVC   
Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olma   yolunda   neredey�m?   K�mden,   nasıl   b�r   destek   r�casında   
bulunmak   �steyeb�l�r�m?   

7. Her   b�r   Şİ   Anahtar   Ayrımının,   hak�m�yet   parad�gması   �le   Şİ'n�n   dünyaya   sunduğu   
ortaklık   parad�gması   arasındak�   farkın   b�r   yansıması   olduğu   kavramını  
araştırmaya   �stekl�   m�y�m?    

8. İht�yaçlar   /   değerler   kavramını,   �ht�yaçların   karşılanma   /   karşılanmama   haller�ne  
veya   Şİ'n�n   amacının   k�ş�n�n   �ht�yacını   karşılaması   olduğuna   odaklanmak   yer�ne   
hang�   değerler�   yaşamayı   öneml�   bulduğum   (“sözümle   özüm   b�r   m�?”)   
penceres�nden   araştırmaya   �stekl�   m�y�m?   
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EK   1   -    CNVC    SERTİFİKASYON   SÜRECİNİN   ÖZETİ   

1. Ön   Kayıt   
Potans�yel   aday   

● CNVC    Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�’n�   (CCP)   okur   
● b�r   değerlend�r�c�   �le   �rt�bata   geçer   [ https://www.cnvc.org/assessors ]   

Potans�yel   aday   ve   değerlend�r�c�   
● olası   çalışma   �l�şk�s�n�   ve   kayıt   koşullarını   görüşür   
● CPP’y�   etraflıca   ele   alır  
● B�rl�kte   çalışmak   ve   kayıt   başvurusunda   bulunmak   �ç�n   ortaklaşa   karar   alır   
● B�rl�kte   çalışmak   �ç�n   ortaklaşa   karar   yoksa   

● Eğer   potans�yel   aday   başka   b�r   değerlend�r�c�yle   görüşmek   �sterse   her   �k�   
değerlend�r�c�ye   de   bu   adım   hakkında   b�lg�   ver�r   

● Potans�yel   aday   daha   fazla   destek   �ç�n   CCC’y�   b�lg�lend�reb�l�r   
  

2. Kayıt   
Potans�yel   aday   

● aşağıdak�   b�lg�ler�   �çeren   başvurusunu   değerlend�r�c�ye   gönder�r   
1. İlet�ş�m   B�lg�s�   
2. Eğ�t�m   Günlüğü   ( CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlerden   alınmış   en   az   10   günlük   

eğ�t�m)   
1. N�yet   mektubu   
2. En   az   b�r    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenden   alınmış   tavs�ye   
3. CPP   yönergeler�n�   ve   güncel    CNVC    Eğ�tmen   Sözleşmes�n�   okudum   ve   kabul   

ed�yorum;   Sert�f�kasız   Eğ�tmenler   Kılavuzunu   okudum,   kabul   ed�yorum   ve   
�mzalıyorum   

4. Kayıt   Ücret�   
Potans�yel   Aday   ve   Değerlend�c�   

● kaydı   tamamlamak   �ç�n   ortak   karara   varırlar   
● ortak   karara   varmazlar   -   bu   durumda   aday,   daha   fazla   destek   �ç�n   CCC’ye   b�lg�   

vereb�l�r   

Değerlend�r�c�   ve   CNVC   of�s�   
● Değerlend�r�c�   cert�f�cat�on@cnvc.org   ‘a   b�lg�   ver�r   
● CNVC    of�s�   adaya   onl�ne   kayıt   formunu   doldurması   �ç�n   yönergeler   gönder�r   
● CNVC    of�s�   adaya   hoşgeld�n�z   oryantasyon   paket�n�   gönder�r   

  
3. Değerlendirme   Hazırlığı   –   3-5   yıl   

Aday   
● CNVC    Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�n�   (CPP)   �nceley�p   �stenen   belgeler�   hazırlar   
● En   40   günlük   Şİ   eğ�t�m�   ve   Uluslararası   Yoğunlaştırılmış   Eğ�t�m   (Internat�onal   

Intens�ve   Tra�n�ng   -   IIT)   (güçlü   b�ç�mde   tavs�ye   ed�l�r)   veya   eşdeğer   b�r   eğ�t�m   dah�l   
toplam   50   günlük   Şİ   eğ�t�m�ne   katılır   

● en   az   2   yıl   boyunca   Şİ   paylaşır   
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● katılımcılardan   ve   d�ğer    CNVC    sert�f�kalı   eğ�tmenlerden   ger�   b�ld�r�m   �ster   
● gel�ş�m   ve   öğrenme   sürec�n�   günlüğüne   kaydeder   
● CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   Sözleşmes�’n�n   bölümler�n�   değerlend�r�c�yle   tartışır   
● ortak   anlaşmayla   yen�   b�r   değerlend�r�c�ye   yönleneb�l�r   

  
4. Ön   Değerlendirme   

Aday   
● Ön   değerlend�rme   randevusu   �ç�n   �rt�bat   kurar   
● Güncel   CNVC   Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Sözleşmes�’n�   kabul   eder   
● Ön   değerlend�rme   dosyasını   değerlend�r�c�ye   gönder�r   

1. CNVC   Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olmaya   da�r   n�yet   mektubu   
2. K�ş�sel   günlük   kayıtları   
3. Ger�   b�ld�r�m   formları   
4. Alınan   eğ�t�mler�n   l�stes�       
5. Eğ�t�m   günlüğü   
6. Şİ   kavramlarının   ve   anahtar   ayrımlarının   açıklanması   
7. Ön   değerlend�rme   ücret�   

Değerlend�r�c�     
● adaya   CNVC   veya   Şİ   topluluğu   �le   “b�tmem�ş   �ş�”   olup   olmadığını   sorar     
● Dosyayı   �nceler   
● CNVC    Eğ�t�m   H�zmetler�   Ek�b�nden   ve    CNVC    Sert�f�kalı     Eğ�tmen   topluluğundan   ger�   

b�ld�r�m   alır   

Aday   ve   değerlend�r�c�   
● adayın   ön   değerlend�rme   �ç�n   hazır   olduğuna   da�r   ortaklaşa   karar   ver�rler   
● ortaklaşa   karar   vermemeler�   hal�nde   

- Değerlend�r�c�   ön   değerlend�rmeden   önce   daha   fazla   b�lg�   �steyeb�l�r   
- Aday   �t�raz   sürec�   �ç�n   CCC’y�   b�lg�lend�reb�l�r   

● ön   değerlend�rme   oturumunu   b�rl�kte   oluşturulup   gerçekleşt�r�rler   
● ön   değerlend�rmen�n   sonunda   anlaşmaya   varırlar   

- Aday   son   değerlend�rmeye   devam   eder   
- Aday   tavs�ye   ed�len   alan(lar)da   çalışır   ve   en   az   6   ay   sonra   tekrar   

başvurab�l�r   
● Ön   değerlend�rmen�n   sonunda   anlaşmaya   varamazlarsa:   Aday   daha   fazla   destek   

�ç�n   CCC’y�   b�lg�lend�reb�l�r   
  

5. Değerlendirme   
Aday   

● değerlend�rme     randevusu     ayarlamak    � ç�n   �let�ş�m   kurar   
● değerlend�r�c�ye   değerlend�rme   ücret�n�   gönder�r   

Aday   ve   değerlend�r�c�   
● değerlend�rme   oturumunu   b�rl�kte   oluşturup   gerçekleşt�r�rler   
● değerlend�rmen�n   sonunda   anlaşmaya   varırlar   

- Değerlend�rme   başarılıysa:   Değerlend�r�c�   ve   aday   �ler�   gel�ş�m   safhaları   �ç�n   
öğrenme   eş�kler�n�   araştırırlar   ve   değerlend�rmen�n   son   basamaklarını   
gözden   geç�r�rler   
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- Sert�f�kasyonun   ertelenmes�ne   karar   ver�l�rse:   Değerlend�r�c�   ve   aday   daha   
fazla   hazırlık   �ç�n   stratej�ler   üzer�nde   konuşurlar;   aday   en   az   6   ay   boyunca   
tavs�ye   ed�len   alan(lar)   üzer�nde   çalışıp   tekrar   başvurab�l�r   

● değerlend�rmen�n   sonunda   anlaşmaya   varamazlarsa:   Aday   daha   fazla   destek   �ç�n   
CCC’y�   b�lg�lend�reb�l�r   

Değerlend�r�c�     
● CNVC   of�s�ne   değerlend�rmen�n   başarısını   duyurur   ve   eğ�tmen   topluluğuna   b�r   

tavs�ye   mektubu   hazırlar   
  

6. Sertifikasyon     
CNVC    of�s�   

● adaya   ‘Sert�f�kasyon   �ç�n   Son   Adımlar’   mektubunu   gönder�r   

Aday   
● “yen�   sert�f�kalı   eğ�tmenler”   �ç�n   �dar�   başvuru   kaydını   tamamlar   

1. onl�ne   ver�tabanında   k�ş�sel   b�lg�ler�n�   doldurur   veya   formun   kopyasını   
doldurup   posta   �le   gönder�r   

2. sert�f�kasyon   duyurusuna   dah�l   ed�lecek   kısa   b�r   b�yograf�   gönder�r   
3. sert�f�kasyon   sürec�nde   aldığı   ve   verd�ğ�   Şİ   eğ�t�mler�n�n   b�r   l�stes�n�   gönder�r     
4. �mzalı   Eğ�tmen   Sözleşmes�’n�   ve   sert�f�ka   ücret�n�    CNVC ’ye   gönder�r   

CNVC    of�s�   
● kayıtları   web   s�tes�nde   günceller   ve   eğ�tmenler   Yahoo!   Grubu'na   ekler     
● b�yograf�y�   ekled�ğ�   sert�f�kasyon   duyurusunu   Eğ�tmenler   Yahoo!   Grubu’na   ve   

Adaylar   Yahoo!   Grubu’na   gönder�r     
● yen�   CNVC   Sert�f�kalı   Eğ�tmen,   CNVC   of�s�,   Eğ�t�m   H�zmetler�   Ek�b�   ve   CNVC   

Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   topluluğuyla   KUTLAMA   zamanı!!!     
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EK   2   –   2016   CNVC   SERTİFİKALI   EĞİTMEN   SÖZLEŞMESİ   

GİRİŞ   
Bu   anlaşmanın   amacı,    CNVC    �le    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   arasında   kurulan   
�l�şk�de   ortak   anlayışı   desteklemekt�r.   

CNVC ,   dünya   nüfusu   �ç�nde   anlaşmazlıkları   barışçıl   b�ç�mde   çözmek   �ç�n   Ş�ddets�z   
İlet�ş�m’�   (Şİ)   kullanan   kr�t�k   k�tlen�n   oluşması   v�zyonuna   kend�n�   adamıştır.   N�tel�kl�   
eğ�tmenlerden   oluşan   güçlü   b�r   topluluk,   bu   hedef�n   gerçekleşmes�nde   öneml�   b�r   rol   
oynuyor.   
CNVC ’n�n,   sert�f�kasyon   sürec�   �ç�n   �k�   uzun   vadel�   hedef�   vardır:   
V�zyonumuzu   gerçekleşt�rmek   �ç�n    CNVC ’yle   çalışmak   �steyen   b�r   eğ�tmen   topluluğu   
oluşturmak.   
Şİ’n�n,   gelecek   nesle   ve   sonrak�   nes�llere   Şİ   sürec�n�n   bütünlüğünü   koruyacak   ve   
muhafaza   ed�lecek   şek�lde   öğret�lmes�n�   sağlamak.   

  
A.    ORTAK   ETİK   KURALLAR   
i.    Hedefimiz   

Hedef�m�z,   �nsanların   �ht�yaçlarını   barışçıl   b�ç�mde   karşılayab�lecekler�   b�r   dünya   
yaratmaya   yardımcı   olmaktır.     
Temasta   olduğumuz   herkes�n   güvenl�k,   şefkat,   saygı   ve   karşılıklı   bağlantı   �ç�nde   b�r   
çalışma   ve   eğ�t�m   ortamı   bulmasına   değer   ver�yoruz.     
Bu   nedenle,   tüm   hareketler�m�z�n,   etk�nl�kler�m�z�n   ve   program   tasarımlarımızın   
�nsanların   ortak   �ht�yaçları   üzer�ne   temellenmes�n�   ve   Şİ   b�l�nc�yle   uyum   �ç�nde   
gerçekleşmes�n�   �st�yoruz.   Para,   h�zmet,   �şç�l�k   ve   malzeme   değ�ş   tokuşlarının   talep   
veya   zorlama   olmaksızın   yapıldığı   ve   bu   çalışmanın   herkese   sunulması   �ç�n   çaba   
göster�ld�ğ�   b�r   v�zyon   sunuyoruz.   
  

ii.    Kalite   Anlayışımız   

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler,   paylaşımlarında   ve   yaşayışlarında   Şİ   b�l�nc�ne   ne   kadar   
değer   ver�rlerse,   daha   barışçıl   b�r   dünya   yaratma   hedef�m�ze   ulaşmakta   o   kadar   etk�l�   
olab�l�r�z.   Şİ'y�   yaşamak   �ç�n,   eğ�tmenler�m�z�n   k�ş�sel   gel�ş�m   süreçler�ne   da�ma   
devam   etmeler�n�,   materyal   değ�ş   tokuşu   yaparak,   ger�   b�ld�r�m   vererek   ve   empat�   
sunarak   b�rb�rler�n�   desteklemeler�n�,   yen�   eğ�t�m   tasarımları   ve   materyaller�   
gel�şt�rmek   �ç�n   yollar   araştırmalarını   �ster�z.   

  

iii.    Katılımcılara   Yönelik   Saygımız   

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   ve   katılımcılar   arasındak�   �l�şk�n�n   karşılıklı   güven,   
güvenl�k   ve   saygı   değerler�   üzer�ne   kurulmasını   destekl�yoruz.   Şİ   eğ�t�mler�   sırasında   
katılımcıların   beklenmed�k   sev�yede   b�r   duygusal   yoğunluk   ya   da   der�n   b�r   yakınlık   
h�ss�yatı   yaşayab�lecekler�n�n,   özell�kle   c�nsel   �l�şk�   �ht�mal�ne   �l�şk�n   olağandışı   b�r   
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savunmasızlık   �ç�ne   g�reb�lecekler�n�n   farkındayız.   Eğ�tmenler�n,   eğ�t�mler�ne   katılan   
k�ş�ler�n   onlara   duyduğu   güven�n   koruyucusu   olarak   hareket   etmeler�n�   �st�yoruz.   
  

Karşılıklı   olarak   devam   eden   �l�şk�ler�m�z�   sürdüreb�lmek   �ç�n,   kend�s�ne    CNVC   
organ�zasyonuyla   �lg�l�   b�r   konuda   Şİ   b�l�nc�yle   uyumlu   davranılmadığına   �nanan   
herkes    CNVC    of�s�   �le   �let�ş�m   kurab�l�r.   B�r    CNVC    tems�lc�s�,   konuya   dah�l   olan   
k�ş�lerle   �rt�bata   geçerek   netl�k   ve   anlaşma   doğrultusunda   b�r   d�yalogu   
destekleyecekt�r.     

  

B.    CNVC ,   SERTİFİKALI   ADAYLARA   NELER   SUNUYOR?   
  

1. CNVC    Personel   Desteğ�   -    cnvc.org    web   s�tes�n�   yönetmek;   kamuoyunun   ve   
CNVC    eğ�tmen   topluluğunun   telefon   ve   e-postalarına   yanıt   vermek;   Şİ   eğ�t�m   
materyaller�n�n   satışını   sağlamak;   IIT’ler�   düzenlemek   ve   desteklemek;   
kamuoyunun    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   �le   bağlantı   kurmasına   yardım   etmek;   
değerlend�r�c�   ve   adaylara   destek   vermek   dah�l,   sert�f�kasyon   programı   �ç�n   �dar�   
destek   sunmak   ve   eğ�tmenler�   �ç�ne   alan   anlaşmazlıkların   çözülmes�   �ç�n   yardım   
sağlamak.     

2. “ CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen”   olarak   atamak,   “ CNVC ”   “Center   for   Nonv�olent   
Commun�cat�on   /   Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Merkez�”   �s�mler�n�n   ve    CNVC    logosunun   
kullanımını   düzenlemek   ( cnvc.org/logos-go    adres�nden   �nd�r�leb�l�r).   

1. CNVC ’n�n   sponsor   olduğu   (IIT’ler)   ücrets�z   veya   ücret�   CNVC   kaynaklarından   
karşılanan   eğ�t�mlere   katılım   sağlamak   ( CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   seyahat   
masrafları,   konaklamaları   ve   d�ğer   g�derler�nden   sorumludur)   

2. cnvc.org   s�tes�n�n   ve    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler�   desteklemeye   özel   bel�rl�   
�şlevler�n   kullanımını   sağlamak   
● İç�nde   arama   yapılab�len   eğ�tmenler   ver�   bankasında   prof�l   b�lg�ler�n�n   

yayımlanması   ve   tanıtılması     
● Yaklaşmakta   olan   eğ�t�mler�n   onl�ne   eğ�t�m   takv�m�nde   yayımlanması   ve   

tanıtılması   
● Katılımcı   l�ste   ve   yazışmalarının,   kayıt   ücretler�n�n   yönet�lmes�   

5. Kullanım   kurallarına   bağlı   kalarak,    CNVC    destekç�ler�n�n   e-posta   adresler�ne   
er�ş�m   sunmak   

6. Materyaller   ve   eğ�t�m   �çer�kler�   paylaşmak,   eğ�t�m   öner�ler�   sunmak   ve   almak,   
hayal   kırıklıklarının   yasını   tutmak   ve   başarıları   kutlamak   �ç�n    CNVC    Sert�f�kalı   
Eğ�tmenler   Yahoo!   Grubu’na   katılım   sağlamak   

7. CNVC    k�tap   mağazasında   satılan   Şİ   eğ�t�m   materyaller�ne   �nd�r�ml�   ulaşma   
olanağı   sunmak.    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   de,   kaynak   göster�lmes�,   kayıt   
tutulması   ve   b�lg�   havuzu   oluşturulması   amacıyla,   yayınlanmış   Şİ   
materyaller�n�n   en   az   b�r   kopyasını   CNVC’ye   verme   yönünde   teşv�k   ed�l�rler.   

  
  

C.   SERTİFİKALI   EĞİTMENLER,    CNVC ’YE   NE   SUNMAYA   DAVET   
EDİLİYOR?   
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1.   Şİ   süreçler�n�n   temel   değerler�n�   korumak;   Şİ   �le   tutarlı   olsalar   b�le   Şİ’y�   d�ğer   

öğret�lerden,   kavramlardan,   becer�lerden,   yöntemlerden   ve   felsefelerden   açıkça   
ayırmak.   

2.   CNVC ’yle   tutarlı   ve   açık   b�r   bağlantı   sağlanması   ve    CNVC ’n�n   varlığının   
uluslararası   toplulukta   tanınırlığının   desteklenmes�   �ç�n   Şİ   araçları   ve   
malzemeler�nde,   örneğ�n   kartv�z�tlerde,   �mzalarda,   broşürlerde   ve   web   
s�teler�nde,   aşağıdak�ler�   bulundurmak:   
● CNVC    logosu   
● CNVC    web   s�tes�    ( www.cnvc.org )   
● “ CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen”   �mzası   veya   eşdeğer�   b�r   çev�r�   karşılığı   

3.   CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   topluluğunda   karşılıklı   destek   �ç�n:   
● Basılı   dökümanları   ve   eğ�t�me   destek   olan   d�ğer   materyaller�,   materyal�n   

or�j�nal   yaratıcısını   kaynak   göstererek   d�ğer   eğ�tmenlerle   ve    CNVC    �le   
paylaşmak   

● B�r   bölgede   Şİ   çalışması   başlatmadan   önce   destek,   bağlantı   ve   tak�p   �ç�n   
o   bölgedek�    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   ve   Şİ   topluluklarıyla   (CNVC   web   
s�tes�nde   l�stelenenler   ve   b�ld�kler�n�zle)   �let�ş�me   geçmek   

● Bölges�ndek�   d�ğer    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   �le   çalışmalar   yapmayı   ve   
yen�   alanlarda   eğ�t�mler   koord�ne   etmey�   düşünmek   

4.   Sürekl�   öğrenmey�   desteklemek   �ç�n:   
● Eğ�t�m   katılımcılarından   b�r   b�ç�mde   ger�   b�ld�r�m   almak   (yazılı   

değerlend�rme   formu   veya   sözlü   ger�   b�ld�r�m)   
● Şİ   b�l�nc�ne   dönük   anlayışımızı   ve   dünyada   Şİ   farkındalığını   artırma   

becer�ler�m�z�   gel�şt�rmek   �ç�n   d�ğer    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlere,    CNVC   
personel�ne   ve   tems�lc�ler�ne   ger�   b�ld�r�m   vermek   

● D�ğer    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   �le   b�rl�kte   çalışmayı   ve   atölyeler�ne   
katılmayı   değerlend�rmek;   d�ğer    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler�,    CNVC   
personel�n�   ve   tems�lc�ler�n�   atölyelere   ücrets�z   davet   etmey�   düşünmek   

● Aşağıdak�   sorular   üzer�ne   tefekkür   ed�p   k�ş�sel   yanıtları   yıllık    CNVC   
Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Raporuna   eklemek:   

○Dünyada   görmek   �sted�ğ�m   toplumsal   dönüşümü   yaratab�lmek   �ç�n   
Şİ’y�   nasıl   kullanıyorum?   

○Şİ   manev�yatına   (veya   b�l�nc�ne)   yönel�k   görüşümü   eğ�tmenl�ğ�mde   
nasıl   paylaşıyorum?   

○Para   alışver�ş�yle   olan   �l�şk�m�   de   �çeren   b�ç�mde,   şefkatl�   alma   ve   
verme   kavramını   yaşıyor   muyum?   

5.   B�r   Şİ   topluluğuna   katılmak:   
● Bölgesel   ve   d�ğer   Şİ   topluluklarında   yer   almak   
● Çatışmaların   olab�leceğ�n�   kabul   etmek   ve   onları   çözüme   kavuşturmak   �ç�n   

çalışmaya   �stekl�   olmak;   �ht�yaç   hal�nde   d�yalog   �ç�n   kaynak   bulmak   (d�ğer   
CNVC    eğ�tmenler�,   arabuluculuk   vs.);   “sürec�   yaşadığını”   göstereb�lmek   -   
başka   dey�şle   bağlantıyı   arama   �stekl�l�ğ�n�,   çatışmaları   çözmeye   dönük   
net   n�yet�   ortaya   koyab�lmek   

6.   CNVC    Sert�f�kasyon   Durumunuzu   netleşt�rmek:   
● CNVC    sert�f�kasyon   programının   ve   �l�şk�l�   akt�v�teler�n,    CNVC    web   

s�tes�n�n,   arş�v�n�n,   başvurularının   g�derler�ne   destek   olmak;    CNVC   
Sert�f�kalı   Eğ�tmenler�n   topluluk   �ç�   bağlantısını   ve   er�ş�m�n�   desteklemek   

Sayfa   36   /   44   
  

http://www.cnvc.org/


SHP   (Sert�f�kasyon   Hazırlık   Paket�)   -   Kasım   2016   vers�yonu   

�ç�n,   aldığınız   eğ�t�m   ücret�n�n   en   azından   b�r   kısmını   CNVC’ye   aktarmayı   
lütfen   değerlend�r�n   

● Eğer   gel�şmekte   olan   ülkelerde   Şİ   çalışmalarınız   veya   ayn�   destekler�n�z   
Şİ   gel�r�n�z�   sınırlandırıyorsa,   b�rl�kte   kutlayab�lmem�z   �ç�n   böyles�   b�r   katkıyı   
lütfen    CNVC    Eğ�tmen   Raporunuzda   bel�rt�n.   

● Eğer    CNVC ’ye   katkıda   bulunmamayı   seç�yorsanız,   s�z�n   bunu   b�l�nçl�   b�r   
şek�lde   seçt�ğ�n�z�   (sıfır   katkıyı   bel�rtmen�zle)   b�lmekten   memnun   oluruz;   
böylece   henüz   katkıda   bulunmadığınıza   da�r   s�ze   dostane   hatırlatıcılar   
göndermey�   düşünmey�z.   

● CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler,   �sted�kler�   zaman    CNVC ’ye   yazılı   b�r   
b�ld�r�mde   bulunarak   sert�f�kalarından   vazgeçeb�l�rler.   B�r   sürel�ğ�ne   ger�   
çek�lm�ş   olan   ve   daha   sonra   sert�f�ka   haklarını   ger�   �steyen   b�r   eğ�tmen�n   
CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Sözleşmes�n�   onaylaması   gerek�r.   

● Her   yıl    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   Raporu’nu   tamamlamayı   değerlend�r�n   
( http://www.cnvc.org/node/add/annual-tra�ner-report-expanded )   

● Yıllık   net   gel�r�n�z�n   %10’unu   veya   katkıda   bulunmaya   dönük   gerçek   b�r   
�stekl�l�kle   seçt�ğ�n�z   b�r   m�ktarı   eğ�tmen   kom�syonu   olarak    CNVC ’ye   
ve/veya   yerel   Şİ   oluşumlarına   aktarmayı   ve   bu   yolla    CNVC ’y�   ve   yerel   Şİ   
oluşumlarını   f�nansal   açıdan   desteklemey�   değerlend�r�n.     
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EK   3   -   FORMLAR      

A.    EĞİTİM   KAYDI   
  

Eğ�t�m   sunduğunuz   Şİ   etk�nl�kler�n�n   kaydını   tutun.     
  

EĞİTİM   KAYDI   

Adayın   adı   ________________________________________________   

Eğ�t�m�n   adı ________________________________________________   

Tar�h(ler)   ________________________________________________   

Konum   ________________________________________________   

Toplam   saat   ________________________________________________   

Toplam   katılımcı   sayısı ________________________________________________   

  
Da�re   �ç�ne   alın:   Eğ�t�mde   tek   eğ�tmend�m,   eş-eğ�tmend�m,   as�standım.     
  

D�ğer   l�derler/eğ�tmenler ________________________________________________   

  

● Bu   etk�nl�ktek�   l�derl�ğ�n�z�n   hang�   yönler�nden   memnunsunuz   veya   memnun   
değ�ls�n�z?   

● Bu   etk�nl�ğe   veya   l�derl�ğ�n�ze   da�r   özell�kle   ney�   değerl�   buluyorsunuz?   

● S�z�n   �ç�n   kolay   veya   zor   olan   neyd�?   

● Ney�   farklı   yapmak   �sterd�n�z?   

● B�r   dahak�   sefere   bunu   farklı   yapab�lmen�z   �ç�n   ne   gerek�r?   

● Bu   eğ�t�m�   sunmaktan   ne   öğrend�n�z?   
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B.    CNVC    EĞİTMENLERİ   VE   DİĞER   TOPLULUK   ÜYELERİ   İÇİN   GERİ   
BİLDİRİM   FORMU     

  

Adayın   adı ________________________________________________   

Ger�   b�ld�r�m�   veren   ________________________________________________   

E-posta/Telefon   ________________________________________________   

Adayla   �l�şk�s� _______________________________________________   

Tar�h   ________________________________________________   

    

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olma   sürec�ne   hazırlığın   b�r   parçası   olarak,   adayın   öz   

farkındalığını   desteklemek   amacıyla,   adaylar   eğ�tmenlerden,   Şİ   topluluk   üyeler�nden,   

takım   arkadaşlarından,   mentorlarından   ve   yol   arkadaşlarından   ger�   b�ld�r�m   almak   

üzere   cesaretlend�r�l�rler.     

  
Somut   gözlemler   (aday   ne   söyled�   ya   da   yaptı?)   sunarak,   aşağıdak�   alanların   her   

b�r�nde   olmasa   da   geçerl�   olanlarında   hang�   �ht�yaçlarınızın   karşılandığını   veya   

karşılanmadığını   kısaca   �fade   ed�n:   

    

·                  Yen�   f�k�rler�   ve   kavramları   araştırmaya   açık   olmak   

·                  Tartışmalarda   ve   alıştırmalarda   �lg�l�   ve   akt�f   olmak   

·                  Empat�   alma   becer�s�   göstermek   

·                  Empat�   verme   becer�s�   göstermek   

·                  Ş�md�k�   anda   kalab�lmek     

·                  Yen�   farkındalıkları   kutlamak   ve   yen�   becer�ler   ed�nmek   
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C.    KATILIMCI   GERİ   BİLDİRİM   FORMU   
  

CNVC    Sert�f�kasyon   adayının   adı   

________________________________________________   

Ger�   b�ld�r�m�   veren�n   adı   

________________________________________________   

E-posta/Telefon     

________________________________________________   

  

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olmaya   hazırlık   sürec�n�n   b�r   parçası   olarak,   adaylar   

uygulama   gruplarının   veya   adayın   l�derl�k   ya   da   as�stanlık   yaptığı   eğ�t�mler�n   

katılımcılarından   ger�   b�ld�r�m   �stemek   konusunda   cesaretlend�r�l�r.   

Etk�nl�ğ�n   adı   ________________________________________________   

Tar�h   ________________________________________________   

Konum   ________________________________________________   

    

Aday   (lütfen   �şaretley�n):   (a)   Tek   eğ�tmend�   (b)   Eş   eğ�tmend�   (c)   As�stan   eğ�tmend�   

1.   Bu   eğ�t�m   (ya   da   adayın   eğ�t�me   katkısı)   s�ze   ne   kadar   katkı   sundu?   Hang�   

açılardan   katkı   sundu?   Hang�   açılardan   �y�leşt�r�leb�l�r?   

2.   Adayın   materyaller�   sunma   şekl�,   sorularınızı   ve   end�şeler�n�z�   yanıtlama   
b�ç�m�   s�z�   hang�   açılardan   memnun   ett�   /   etmed�?   Aday,   memnun�yet�n�ze   
veya   memnun�yets�zl�ğ�n�ze   katkıda   bulunan   ne   yaptı   ya   da   söyled�?   

3.   Bu   eğ�t�mde   ne   kadar   rahat   ve   bağlantıda   h�ssett�n�z?   Adayın     söyled�kler�   
veya   yaptıkları   arasında   bu   deney�m�n�ze   katkıda   bulunan   b�r   şey   varsa,   bu   
ned�r?   
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EK   4   -    CNVC    S ERT İ F İ KALI    O LMAYAN    KİŞİLER   İÇİ N :   Şİ’Yİ   
P AYLAŞMA    R EHBER İ   

Ş�ddets�z   İlet�ş�m'�n   (Şİ)   hayatımıza   katkılarını   gördükçe   �ç�m�zde   genell�kle   
öğrend�kler�m�z�   başkalarıyla   paylaşma   �steğ�   uyanır.   Gerçekten   de   b�rl�kte   çaba   
harcamak   �sterken   düşled�ğ�m�z,   bütün   �nsanların   ve   kuruluşların   barışçıl   davranma   
kapas�teler�n�   der�nleşt�rmes�;   böylece   hayata   çok   daha   �y�   h�zmet   edeb�lmekt�r.   Şİ   
v�zyonuna   da�r   bu   düşü   yaygınlaştırmada   herkes�n   katılımını   memnun�yetle   
karşılıyoruz.   S�z�,   kalpten   gelen   hak�k�   ve   yaratıcı   paylaşımlar   yapmaya   davet   
ed�yoruz.   Şİ’ye   dönük   anlayışlarını   b�reylerle,   gruplarla   ve   kurumlarla   paylaşmak   
�steyen   k�ş�ler   tarafından   sıkça   sorulan   soruları   aşağıda   özetled�k.     
  
  

Arzu   eden   herkes�   Ş�ddets�z   İlet�ş�m'�   paylaşma   yönünde   cesaretlend�rmek   
�st�yorsunuz,   neden    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   yet�şt�r�yorsunuz?   
    
N�yet�m�z,   �nsanları,   değerl�   buldukları   b�lg�ler�   kend�ler�ne   anlamlı   gelen   b�ç�mlerde   
başkalarıyla   paylaşmaları   yönünde   cesaretlend�rmek.   Şİ’y�   paylaşma   sürec�n�   
eğ�tmen   sert�f�kasyon   programıyla   destekl�yoruz;   çünkü   Şİ'n�n   b�r   yöntem   olarak   
bütünlüğünü   korumaya   değer   ver�yoruz.   Bunu   amaçla,    CNVC    sert�f�kasyon   sürec�ne   
dönük   ortak   b�r   deney�me   sah�p   olan   b�r    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenler   topluluğunu   
teşv�k   ed�yoruz.   Sert�f�kasyon   sürec�   sayes�nde,    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlerle   
�l�şk�m�z�   ve   Şİ’n�n   amaçlarını   ve   özünü   aslına   uygun,   kapsamlı,   tutarlı   ve   güven�l�r   
b�ç�mde   paylaşacaklarına   yönel�k   güven�m�z�   besl�yoruz.    CNVC    Sert�f�kalı   
Eğ�tmenlerden,    CNVC    ve   d�ğer    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlerle   b�r   topluluk   �ç�nde   
kalmaları,    CNVC ’n�n   çalışmalarını   ve   m�syonunu   desteklemek   üzere   her   yıl   taahhütte   
bulunmaları   �sten�r.   D�ğer   anlaşma   maddeler�    CNVC    Eğ�tmen   Sözleşmes�’nde   
�nceleneb�l�r.     
  

Yan�,   �steyen   herkes   Ş�ddets�z   İlet�ş�m’e   da�r   deney�m�n�   paylaşab�l�r   m�?   
Evet!   Ed�nd�ğ�n�z   deney�m�   başkalarıyla   paylaşmanızı   ve   bunu   Ş�ddets�z   İlet�ş�m’den   
anladıklarınıza   dayanarak   yaptığınızı   açıklamanızı   takd�rle   karşılıyoruz.   Deney�m�n�z�   
paylaşırken   aşağıda   l�stelenen   tesc�ll�   markalardan   b�r�n�   kullandığınızda,   yerel   ve   
bölgesel   Şİ   oluşumlarından   ve    CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmenlerden   söz   etmen�z�,   bunun   
yanında    CNVC    web   s�tes�  www.cnvc.org  ve  www.s�ddets�z�let�s�m.com    adresler�n�   
vermen�z�   r�ca   ed�yoruz.    
  

CNVC ’y�   neden   �tal�k   yazılmış   olarak   görüyorum?   
CNVC    Eğ�tmen   Sözleşmes�n�   yen�den   gözden   geç�rd�ğ�m�zde   ve   marka   tesc�l�   
anlaşmalarımızı   netl�ğe   kavuşturduğumuzda,   tesc�ll�   markalarımızı   �çeren   
kavramların   tanınırlık,   netl�k   ve   markalama   amaçlarıyla   met�nlerde   ayırt   ed�l�r   b�ç�mde   
yazılmasını   �sted�ğ�m�z�   fark   ett�k.   Bunu   yapmanın   kolay   ve   etk�n   b�r   yolunun   bu   
met�nler�   �tal�k   yazmak   olduğunu   düşündük.   Tanıtım   materyaller�n�zde,   web   s�ten�zde   
(aşağıda   l�stelenen)   marka   tesc�ll�   kavramlara   yer   verd�ğ�n�zde,   bu   stratej�y�   
ben�msemey�   d�kkate   almanızı   r�ca   ed�yoruz.   Tesc�ll�   markaları   �çeren   kavramları   ayırt   
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ed�l�r   b�ç�mde   kullanmanın   d�ğer   yolları   şunlar   olab�l�r:   Kalın   harfle   veya   büyük   harfle   
yazmak,   bu   kavramların   altını   ç�zmek   veya   kavramları   tırnak   �ç�ne   almak.   

  
Ş�ddets�z   İlet�ş�m’le   �lg�l�   resmî   toplantılar   düzenley�p   bunların   tanıtımını   
yapab�l�r   m�y�z?     
Eğer   Ş�ddets�z   İlet�ş�m   deney�mler�n�z�   sem�ner   veya   alıştırma   grubu   benzer�   
çalışmalarla   sunuyorsanız,   sem�nerler�n�z�n,   materyaller�n�z�n   üst   başlığında,   
başlığında   veya   alt   başlığında   veya   kartv�z�tler�n�zde,   broşürler�n�zde,   e-posta   
adresler�n�zde   veya   web   s�teler�n�z�n   adlarında   aşağıdak�   kavramları   kullanmaktan   
kaçınmanızı   r�ca   eder�z.   Ancak,   Şİ   paylaşımlarınızda,   eğ�t�m   materyaller�n�z�n   ve   
tanıtım   dokümanlarınızın   �ç   met�nler�nde   bu   kavramları   kullanab�l�rs�n�z.    
  

CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen   olmayanlar   tarafından   kullanılmak   üzere   alternat�f   �s�mler   
ve/veya   başlıklar   l�stes�   oluşturulmasına   da�r   r�calar   aldık.   N�yet�n�z�   ve   k�ş�sel   
odağınızı   tanımlayan   başlıklar   bulmanız   konusunda   yaratıcılığınızı,   seç�m�n�z�   ve   
özgürlüğünüzü   teşv�k   etmek   �ster�z.   Alternat�fler   �çeren   bel�rl�   b�r   l�ste   oluşturmanın   
destekley�c�   olmaktan   çok   kısıtlayıcı   olacağını   tahm�n   ed�yoruz.   Bunun   yer�ne,   Şİ’n�n   
yaşamımıza   katkılarının   güzell�ğ�n�   �fade   edecek   pek   çok   yol   olduğunu   hatırlayarak   
s�z�   yaratıcılıkta   sınır   tanımamaya   davet   ed�yoruz.   
  

Marka   tesc�ll�   kavramlar   şunlardır:   
  

● ŞİDDETSİZ   İLETİŞİM:   BİR   YAŞAM   DİLİ   
● ŞİDDETSİZ   İLETİŞİM   MERKEZİ   (CENTER   FOR   NONVIOLENT   

COMMUNICATION)   
● CNVC   
● USPTO   (reg.   no.   2460893)   �le   kayıtlı   logo:  

  
  

“ Ş�ddets�z   İlet�ş�m   eğ�tmen�y�z”   d�yeb�l�r   m�y�z?   
“ CNVC    Sert�f�kalı   Eğ�tmen”   tanımını   kullanımı,   bu   eğ�tmenler�n    CNVC    h�mayes�nde   
ve    CNVC    �le   bağlantıda   olduklarını   �fade   eder.    CNVC 'n�n   h�mayes�nde   olduğunuz   
veya   sert�f�kasını   aldığınız   �zlen�m�n�   bırakacak   “Ş�ddets�z   İlet�ş�m   Eğ�tmen�”,   
“Ş�ddets�z   İlet�ş�m”   ve   benzer�   �bare   ve   kavramlarla   tesc�ll�   markaları   �çeren   kartv�z�t,   
broşür,   e-posta   adres�   web   s�tes�   g�b�   materyaller   hazırlamaktan   kaçınmanızı   r�ca   
eder�z.   Şİ   deney�m�n�z�   paylaştığınız   eğ�t�mlerde    CNVC    sert�f�kanız   olmadığı   
konusunda   katılımcıları   b�lg�lend�rmen�z�   r�ca   ed�yoruz.   Ancak   Ş�ddets�z   İlet�ş�m’le   
�lg�l�   çalışmalarınız,   sunduğunuz   eğ�t�mler   ve   yaşam   deney�mler�n�z   konusunda   b�lg�   
vermekte   özgür   olmanızı   �ster�z.     
  

Heps�   bu   mu?   Eğ�t�mler�mden   herhang�   b�r   madd�   beklent�n�z   var   mı?   
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Gönülden   alıp   verme   ruhu   �le   eğ�t�m   sunduğunuzu   umuyoruz   ve   bunun   b�r   �fades�   
olarak   memnun�yetle   bağış   kabul   eder�z.   Bu   kaynaklar    CNVC ’n�n   Şİ’y�   dünyanın   her   
yer�ne   ulaştırab�lme   amacına   destek   olmak   �ç�n   kullanılır.    
  
  

Sunum   yaparken    CNVC    veya    CNVC    eğ�tmenler�   tarafından   hazırlanmış   
malzemeler�   kullanab�l�r   m�y�m?   
Bu   malzemeler�   kullanmadan   önce   lütfen    CNVC    �le   d�yalog   kurun.   Bunların   çoğu   
bel�rl�   b�r   eğ�t�m   t�p�   �ç�n   hazırlanmış   olduğundan,   bu   materyaller   üret�ld�kler�   bağlam   
�ç�nde   sunulduklarında   materyaller�n   netl�ğ�n�n   ve   bütünlüğünün   tam   olarak   karşıya   
ulaştığını   düşünüyoruz.   
Eğ�tmenler   tarafından   hazırlanan   materyaller�   kullanmak   �ç�n   lütfen   önce   söz   konusu   
eğ�tmen�n   kend�s�ne   danışın.   Eğer   kend�   malzemen�z�   hazırlıyorsanız,   lütfen   
deney�mler�n�z�   paylaşırken   “Ş�ddets�z   İlet�ş�m”e   gönderme   yaparak   malzemeler�n   ve   
�çer�ğ�n   “Marshall   B.   Rosenberg   ve    CNVC ’n�n   (www.cnvc.org)   çalışmalarına   
dayandığını”   �fade   ed�n.   
    
Eğer   hâlâ   sorularınız   varsa,   lütfen    CNVC    of�s�   �le   bağlantıya   geç�n;   yanıtlamak   �ç�n   
el�m�zden   gelen�   yapmaya   hazırız.   Daha   barışçıl   b�r   dünya   yaratmaya   dönük   
arayışımızda   s�z�nle   yol   almaktan   çok   memnun   oluruz.     
  
  
  
  

Son   
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