
Rotary’nin on-line Eğitim 
Merkezi ile bağlantı kurun

ROTARY DÜNYAYI BİRLEŞTİRİR —Bu cümle Uluslararası Rotary Başkanı Mark Daniel Maloney’nin teması, ve CO-
VID-19 pandemisinin meydan okumalarına karşı, Rotaryenler kendi aralarında ve dünya ile bağlanıp birleşiyorlar. Ro-
tary’nin yeni Eylem Planı bizlerin adapte olma yatkınlığımızı arttırmamızı istiyor — üyelerimiz de toplumlarına hizmet 
için yaratıcı fikirlerle gelirken dostluk için fırsatlar da yaratıyorlar. Bir çok kulüp ilk defa on-line toplanıyor, fon yarat-
mayı ve diğer aktiviteleri tekrar tasarlıyor ve planlanmış hizmet projeleri için yeni yöntemler keşfediyor.    

Rotary’nin online Eğitm Merkezi sizlerin organizasyonla ve birbirinizle iletişiminiz  için gerekli kaynaklara sahip. 
Bir hafta toplantı yapmak yerine, örneğin kulübünüzde herkesin hakkında daha fazla şey öğrenmek istediği bir konuyu 
seçebilir ve diğer üyeleri bu konuda bilgilendirebilirsiniz. Rotary’nin ipuçları ve kaynaklarını kullanarak bir webinar 
düzenlemeyi bile düşünebilirsiniz. Eğitim kaynakları yöneticisi Kimberly Kouame’nin belirttiği gibi, “Eğitim Merkezi 
Kursları” genel bilgi yanısıra, beyin fırtınası, eylem planlama ve fikir paylaşma için de kullanılabiliyor.  

Çoğu kez bir Rotaryen, Eğitim Merkezini kulüpte bir göreve atandığı zaman kullanıyor. Ancak bir düzineden fazla li-
sanda verilen 600 kurs ile Eğitim Merkezinde her Rotaryeni ilgilendirecek bir şey bulmak mümkün. Aşağıda bunların 
bazılarını sunuyoruz. Tamamı için  rotary.org/learn bağlantısını ziyaret edin.

KURSLAR 

¶Kulübünüz sağlıklı mı?
Kulübünüz yüzyüze toplanamıyorsa üye-
leri angaje etmek zor olabilir. Şu an kulü-
bünüzün durumunu değerlendirmek ve 
üyelere nelerin iyi nelerin kötü işlediğini 
sormak için iyi bir zaman olabilir.

¶Üyelik Planınız 
Belki uzun vadeli bir üyelik planı yarat-
mayı düşünebilirsiniz. Bu kurs bir iş prog-
ramı ve kulübünüzün geleceğini 
güçlenedirmek için adım adım bir rehber 
sunuyor. 

¶Farklılık içeren kulüp 
Rotary’nin farklılığa, eşitliğe ve içine al-
maya  odaklanmasına paralel bu kurs ku-
lüp üyeliğinizi genişletmeye, yaşamın 
çeşitli kesimlerinden insanları kazan-
maya yöneliktir.

¶Farklılık, Eşitlik ve İçine alma 
Bu kursta Rotary’nin söylevi olan farklılık, 
eşiktlik ve içselleştirme değerlerini nasıl 
icra edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.. 
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¶Esneklik ve yaratıcılık uygulaması
Bu kurs sizi kulübünüzün daha yaratıcı 
olmasına yönlendirecektir. Mesela bir sa-
telit kulüp kurma konusunda tavsiyeler 
gibi.

¶Üye oryantasyonuna başlama 
Şayet kulübünüz üyeleri muhafaza etmede 
sorun yaşıyorsa, üyeler katılıp bir kaç yıl 
sonra ayrılıyorsa, bu kurs yardımcı olabilir. 
Yeni üyelerinizi içinize alma ve angaje et-
mede ipuçları bu kursta..

¶Rotary Barış bursiyerleri 
Belki Rotary Barış bursiyeri olabilecek 
bir aday tanıyorsunuz ve programı bi-
linçli bir şekilde anlatmak istiyorsunuz. 
Ya da kulübünüzün işin içine daha fazla 
girmesini istiyorsunuz. Bu kurs size Ro-
tary Barış Merkezleri hakkında bilgi ve-
recek ve müracaatların şartları ve 
tarihlerini öğretecektir.

¶Rotary’nin Halkla İlişkiler imajı
Rotaryenler harekete geçen insanlardır 
ve bizler dünyanın başladığımız işi bi-
tirdiğimizi bilmesini istiyoruz. Peki bu 

mesajı nasıl dışarı yansıtabilirsiniz? Bu 
kursta Rotary konusunda ve yaptığı ça-
lışmalar ile ilgili nasıl bilinçlendirme 
yapabileceğinizi öğretecek. 

¶Projelerinizi planlama: Hizmet 
projeleri komitesi
Bu kurs kulüplerin hizmet projeleri 
komitesinde çalışanlar için hazırlan-
mıştır ama herkes nasıl bir etkin proje 
oluşturulur bilgisinden faydalanabilir. 
Kursta toplumun ihtiyaç değerlendir-
mesi ve projenin uygulaması konusu 
irdelenmekte.

¶Rotary Vakfının temelleri
Rotary Vakfı Rotary’nin dünyada yaptığı 
işlerin merkezindedir. Bu kursta Vakfın 
bir asrı aşan tarihi sürecini ve bağış oluş-
turma, çocuk felcine son çalışmalarını 
destekleme ve Rotary Barış Merkezlerini 
fonlama konularında oynadığı rolü öğre-
nebilirsiniz .

¶Etkin kolaylaştırıcı olmak
Bu kursta, bir ekiple nasıl etkin çalışabi-
leceğiniz ve hedefleri yakalayabilmeniz 

konusunda yönlendirilecek ve Rotary ve 
ötesi için liderlik yeteneklerinizi 
geliştirebileceksiniz..

¶Mentorluğun temelleri
Mentorluk her zaman Rotary’nin mihenk 
taşı oluştur. Bu kurs iyi bir mentor’un 
özelliklerini belirleyip mentorluk ilişki-
sinin ilgili tarafların tümü için nasıl fay-
dalı olabileceğini anlatmaktadır..

¶ İhtilafı anlamanın temelleri
Hepimiz küçük ya da büyük kişisel ihti-
lafları yaşamışızdır. İhtilaflar, kim hangi 
masada oturacak gibi küçük, kulübün ön-
celikleri ne olmalıdır gibi büyük olabilir. 
Bu kursta ihtilafların farklılıkları ve nasıl 
yönetilebilecekleri anlatılmaktadır. 

¶Değişime liderlik etmek
Değişim zordur, özellikle ortak çalışmaya 
dayalı organizasyonlarda. Bu kurs bir 
grubu organizayonel değişim içinde nasıl 
yönlendirebileceğiniz, insanların deği-
şime ne kadar hazır olduklarını ölçme ve 
değişime dirençlerini nasıl azaltabilece-
ğiniz konusunda fikir veriyor.
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