
Olimpos Rotary Kulübü İletişim Komitesi
Başkanı Rtn. Süreyya Eroğlu Bilgin

14 yıldır farklı kentlerdeki üniversitelerde
düzenlenen bir organizasyon olan; Toplum Liderleri
Geliyor –Ufuk Geliştirme Programı (TLG), bu yıl
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve
Antalya Olimpos Rotary Kulübü’nün iş birliği ile 6
Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Olimpos Rotary Kulübü, bu proje ile geleceğin
öğretmenlerine yaklaşık 2 aylık bir süreçte “Ufuk
Geliştirme (Vizyon Kazandırma) ve Liderlik Eğitimi”
verilmesini planladı ve başarıyla gerçekleştirdi.

Her biri kendi alanında marka olmuş değerli iş
insanları ve uzmanlardan oluşan konuşmacıların
gönüllü olarak katkıda bulunduğu 7 haftalık bu
eğitim programına (pandemi koşulları nedeniyle

belirli bir sayıyla sınırlandırıldı) 43 öğretmen adayı
katıldı. Başta Olimpos Rotary Kulübü’nün dönem
başkanı Rtn. Güneş Çankaya ve TLG Komite
başkanı GDB, Rtn. Mustafa İnceel olmak üzere
yönetim kurulu, TLG komitesi ve kulüp üyeleri bu
etkinlik süresince öğretmen adaylarını yalnız
bırakmadılar.

Öğretmen liderliğinin Dünya’da ve Türkiye’de bir
gereksinim olduğu gerçeğinden yola çıkılarak
gerçekleştirilen bu eğitimde, potansiyel bir toplum
lideri olarak görülen öğretmen adaylarının daha
geniş bakış açısı kazanmaları, sürekli öğrenme ve
öğretmenin önemi, etkili iletişim becerileri, takım
çalışması, planlama, çatışmaları çözümleme
alanlarında kendilerini geliştirmeleri amaçlandı. Bu
etkinliğin sonunda; öğretmen adaylarının,
okullardaki iyileştirme ve gelişime katkı sağlamak

ROTARY DERGİSİ OCAK 202226

TLG

ANTALYA OLİMPOS ROTARY KULÜBÜ

BÜYÜK BİR PROJEYİ DAHA
BAŞARIYLA SONLANDIRDI



üzere ortaya koymaları beklenen liderlik rolleri için
gereken özgüveni ve inancı destekleyen sosyal
etkileşim ortamının sağlanması da önemli bir
kazanım oldu.

Proje sonunda seminerlere aktif katılımları,
eğitimler sırasındaki davranışları, takım
oyunlarında gösterdikleri başarı gibi kriterlere göre
yapılan değerlendirme sonucu belirlenen ilk 5
katılımcıya ödül mahiyetinde küçük hediyeler
verildi. Programa devamlı katılım sağlayan
öğretmen adayları ise, adlarına düzenlenmiş
Katılım Belgesi verilerek ödüllendirildi. Etkinliğin
Akra Otel’de düzenlenen son oturumunda “sofra
adabı ve görgü kuralları” başlıklı sunum öğretmen
adayları, konuşmacılar ve kulüp üyelerinin bir
arada olduğu yemek esnasında yapıldı. Proje
sonunda, katılımcılardan geri bildirim almak
amacıyla yapılan ankete yazılan “ilham kaynağı
oldunuz; karşılık beklemeden bizim için bu kadar
çaba, emek harcamanız çok kıymetli, umut
verdiniz; kendimi keşfetmeme neden oldunuz;
imkansızın olmadığını öğrendim; mesleğimin bu
kadar önemli olduğunu bilmiyordum; artık daha
özgüvenli ve dik yürüyorum sanki…” cümleleri,
kulüp adına daha büyük projeler için motivasyon
kaynağı oldu.
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Her biri kendi alanında marka
olmuş değerli iş insanları ve
uzmanlardan oluşan konuşmacıların
gönüllü olarak katkıda bulunduğu
7 haftalık bu eğitim programına
43 öğretmen adayı katıldı.




