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Paylaşmak için oyuncak, önemsemek için
oynamak, Hollanda merkezli bir sivil toplum
örgütü olan uluslararası sivil çocuk gelişimi
insiyatifi tarafından üstlenilen ve bu alanda
yaptığı önceki çalışmalar üzerine inşa edilmiş
iki yıllık (Ocak 2019- Ocak 2021) bir projedir.
 
Paylaşmak için oyuncak, Önemsemek için
oynamak konsorsiyumuna dokuz Avrupa
ülkesinden on partner katılmaktadır.

Bu alanda ilk olan dahil etmek için oyuncak
projesi oyun merkezleri geliştirdi ve sınırlı
imkanlara sahip, toplum merkezli ve erken
çocukluk dönemindeki çocuklara, onların
ailelerine ve yerel Roman topluluklarına
açık olan bu alanlarda rehberlik yaptı. Oyun
merkezleri ödünç olarak oyuncaklar
vermesinin (oyuncak kütüphanesi) yanı
sıra, çocuklar için teşvik edici
faaliyetler, farklı nesillerin bir araya
gelmesini sağlama ve genel olarak
herkes için güvenli ve hoşgörünün hakim
olduğu alanlar sunar.

Daha sonraki proje olan “paylaşmak için
oyuncak, oynamak için oyuncak” projesi
mevcut olan” oyuncak merkezleri”
projesini başlangıç noktası olarak kabul
ediyor ve bu projenin deniyemlerini
geliştirerek bu modeli büyütüyor.[1] It is an
Erasmus Plus project, KA3 – Social inclusion
and common values.  

www.toy4inclusion.eu 
[2] www.icdi.nl

Katılımcı ülkelerin

Roman toplulukların

        Katılımı arttırmak ve yerel                  
yönetimlerin uzun

ÖZEL AMAÇLAR:
 

mentörlüğü altında bu ülkelerde ek
oyun merkezleri kurmak

 

dışında ötekileştirilmiş ve
“ulaşılması zor” topluluklara

ulaşmak
 

dönem taahhüdünü sağlama

Başarılı Bir Modelin
Uygulanması ve
İçeriklendirilmesi

> 10.000 ÇOCUK
(%30 dezavantajlı gruplardan)

 
> 5.000 YETİŞKİN

(anne-babalar , büyük anne ve
büyük babalar)

 
> 1.000 UYGULAYICI

(%20 dezavantajlı gruplardan)

2017-2020 arasında
açıldı

16
OYUN

MERKEZİ
Hırvatistan, Macaristan,

İtalya, Letonya,
Hollanda,

Slovakya, Slovenya ve
Türkiye

8 A.B. ÜLKESİ
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PROJE DEĞERLENDİRMESİ

Ç E R Ç E V E

Kapasitelerin ve ihtiyaçların Yerel
(paydaşı belirleme) belgelenmeye

Proje yürütmesinin ve başarısının dış
değerlendirmesi

“Paylaşmak için oyuncak, önemsemek için
oynamak” projesi, erken çocukluk dönemindeki
çocuklar ve aileleri için mahalli toplum temelli
ve merkezinde bu toplumun bulunduğu
kapsayıcı uygulama ve geliştirme adına pratik
üzerinden veri sağlayan bir öğrenme projesidir.
Proje tasarımı, proje deneyimlerinden
paylaşılan öğrenmelerin etkin bir şekilde
kullanılması için izleme ve değerlendirme
çerçevesini ve kapsayıcı bir veri yığınını
kapsamaktadır. Bu çerçeveyi üç temel ilke
oluşturur:
  

       başlaması ve sürdürülmesi, oyun
merkezinin kullanımı, kapsam alanı ve
       faaliyetlerin belirlenmesi  (veri toplama,
izleme protokolleri ve araçlar).

Kullanım odaklı etki değerlendirmesi ve
katılımcıların deneyimleri ve fark yaratmayı
neyin desteklediği veya kısıtladığına ilişkin
görüşlerinin alınmasına dair belgelemenin
yapılması.

“Farklı yarınlar mümkündür.
Mücadele artık onun gelmesini

geciktirmek ya da onun gelişinin
sağlanmasına indirgenemez; geleceği
yeniden inşa etmek gereklidir. Eğitim,

bu yeniden icadın ayrılmaz bir
parçasıdır”
Paulo Freire

Kapsayıcı topluluk girişimleriyle alakalı
olarak ilk yıllarda bulunduğunuz yeri
ne etkiler ve bu yerde ne fark yaratır ?
Bunu nasıl bilirsiniz ? Kim/ler için ?
Kapsayıcı ilk yıl topluluk girişimleriyle
ilgili olarak bulunduğunuz yerde fark
yaratmanıza yardımcı olacak neler
öngörüyorsunuz ? 
Kapsayıcı ilk yıl topluluk girişimleriyle
ilgili olarak bulunduğunuz yerde fark
yaratmanızı zorlaştıracak neleri
öngörüyorsunuz ?

1.

2.

3.

Araştırma soruları verilerin toplanması ve
analizi için, nitel bir metodoloji
kullanılarak incelenmiştir.

A R A Ş T I R M A
S O R U L A R I
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BULGULAR : Bağlam Önemli
Ama Paylaşılan Çerçeve
Daha Önemli

Etki değerlendirmesinin bulguları, şaşırtıcı
olmayan bir şekilde, katılımcıların bir fark
yaratmasının neyi gerektirdiğine ilişkin
açıklamalarının, kendi özel yerel bağlamları ve
durumlarıyla yakından bağlantılı olduğunu
göstermektedir. Bu, yerel toplulukların erken
çocukluk ihtiyaçlarına yanıt verme yeteneklerini
ve kaynaklarını ortaya çıkarmak için paylaşmak
için oyuncak önemsemek için oynamak
projesinin genel amacı ile uyumludur.

Etki spesifik ve yerel olduğundan, başarıyı
kolaylaştıran veya engelleyen faktörler de
öyledir. Bununla birlikte, yerelleştirilmiş
bulguları daha büyük bir resimde birleştirmek,
ortaklıkları ve konuları haritalamamıza olanak
tanır.

Üç etki alanı belirledik:

2

DEĞERLER
Arzu edilen bir sonuç olarak bireylerin
güçlendirilmesi, topluluklar ve çocukların
tanınması, bireysel ve grup kimliğine
dönük olarak saygı duymaları ve bunun
güçlendirilmesi gibi sosyal uyuma yönelik
ortak yönelimlerin belirlenmesi.

1

İLİŞKİLER (Dahili ve Harici)
IBütün “paylaşmak çin oyuncak, önemsemek için oynamak” merkezlerinin başarısının anahtarı
öncelikli olarak, çocuklarla ve ailelerle ilişkilere odaklanmaktır (bir programın “dağıtımına”
odaklanmaktan ziyade). Bu; “oynamak için paylaşmak önemsemek için oynamak” modelinin
yerellik düzeyinde çocukların, ailelerin ve toplulukların temsiliyetini tanımasından ve
içselleştirmesinden dolayı farklılaşım yaratmanın önünü açan önemli bir faktördür.

En az ilki kadar önemli olan ikinci unsur programın yerellikteki ilgili aktörler (kurumsal ve
bireysel) arasındaki ilişkileri kolaylaştırmaya odaklanmasıdır. Merkezlerin sürdürülebilirliği
adına ; yerel okulları, mevcut hizmetleri ve belediye yönetimini marjinalleşmiş küçük çocuklara
ulaşmak için ortak bir hedefe yönlendirebilme yeteneği bir başka kilit faktördür.
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YAPILAR
Yapılar, paylaşılan değerler tarafından yönlendirilen ve başkalarıyla ilişkiler tarafından
şekillendirilen bir yaklaşımın gerekli bir tamamlayıcısıdır. Paylaşmak için oyuncak, önemsemek
için oynamak söz konusu olduğunda, hem merkezlerin hem de genel projenin başarısına
katkıda bulunan iki yapısal unsur saptadık.

İlk olarak, hem bireysel hem de proje düzeyinde, oyun merkezleri içindeki ve çevresindeki
profesyonel yapıların tanınması ve anlaşılması. Bu net bir şekilde kişinin kendi
profesyonelliğini ve niteliğini anlamasıyla başlar (gayri resmi bir erken çocukluk ortamı, daha az
profesyonel olduğu anlamına gelmez). Merkezlerin dışında yer alan ancak başarısı için çok
önemli olan profesyonellerin ve aktörlerin mesleki ihtiyaçlarının, uygulamalarının,
potansiyellerinin ve kısıtlamalarının tanınmasına ve anlaşılmasına kadar uzanır.

İkincisi, hem yerel düzeyde hem de kapsayıcı paylaşmak için oyuncak, önemsemek için
oynamak projesinde bu faaliyetlerin örgün eğitimde nereye yerleşeceği soruları ortaya çıkar.
Başarının önemli bir faktörü, yerel oyun merkezlerinin kimliklerini gayri resmi bir ortam olarak
açıkça tanımlayabilmeleri ve aynı zamanda faaliyetlerini zorunlu bir okul sistemi ile
ilişkilendirebilmeleridir: hazırlık, geçiş, kayıt, muhafaza ve eğitim başarısı .

Güven Eksikliği:  Genel olarak marjinalleşmiş toplulukların üyeleri tarafından
profesyonellere, idari birimlere ve ‘devlete’ duyulan güvenin eksikliği. 

Amaçlarının Netliğinin Olmaması: Gayri resmi bir oyun merkezinde veya farklı
tecrübelere sahip profesyoneller ve yetkililer arasında sağlanacak resmi öğrenme düzeyi
ile ilgili olarak belirli (yerel) ve genel (proje seviyesi) hedefler arasında netliğin olmaması 

Erişim Eksikliği : Konumu nedeniyle oyun merkezi personeli tarafından toplulukların

Kaynak Eksikliği : En önemlisi, oyun merkezlerinin proje aşamasının ötesinde
sürdürülebilir hale getirmek ve covid-19 pandemisi örneğinde olduğu gibi krizler ve
aksaklıklar zamanında devam etmelerini sağlamak.

Özetle, Paylaşmak için oyuncak, önemsemek için oynamak projesi farklı bağlamlarda çeşitli
şekillerde yorumlanan ve uygulamaya konan paylaşılan değerler ve yönelimler yoluyla fark
yarattığını bulduk.

Yerel düzeyde büyük etkilere haiz olumlu deneyimlere rağmen, katılımcılar bir dizi engel
belirledi. Fark yaratmanın zorluğuna sebep olan bazı noksanlıkları bizlerle paylaştılar :

  

yerleşim alanlarına erişimde sıkıntıların ortaya çıkması ve daha da önemlisi, marjinalleşmiş
çocukların ve ailelerin hizmetlere, ulaşım araçlarına ve  sanitasyona erişimlerinin eksikliği.
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“Paylaşmak İçin Oyuncak, Önemsemek İçin Oynamak” projesinde yapılan deneyimlerden
birkaç ders çıkarılabilir. Çıkarılacak bu dersler yerel, ulusal ve AB düzeyinde kaynakların
daha etkin kullanılabilmesi adına bir fırsat olan merkezi bir sorun etrafında dönüp
duruyor.
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POLİTİKA ÖNERİLERİ: Tabandan Yetkin
Sistemler Oluşturmak İçin OYUNCAKTAN

Öğrenme

Etki değerlendirmesinden kaynaklanan asıl
soru şudur :

Paylaşılan çerçevenin çeşitli yerel yaratıcı
icatlarını ve yorumlarını içselleştirirken,
etkinleştirirken ve güçlendirirken
paylaşılan değerleri, bilgiy(ler)i ve
uygulamaları nasıl geliştirebiliriz?

Bu soruyu politika perspektifinden ele almak,
programların geleneksel uygulanmasını
amaçlayan politikalardan tüm aktörler ve
en önemlisi erken çocukluk uzmanları,
çocuklar, aileler ve topluluk üyeleri
tarafından yorumlama ve yerel anlam
oluşturmayı sağlayan politikalara kavramsal
ve pratik bir geçiş ihtiyacına işaret eder.

Değişim, yerel projeleri finanse etme
ihtiyacının ötesine geçiyor. Yerel
deneyimlerin çeşitliliğinden sürekli ve
sistematik bir şekilde öğrenmek için
tasarlanmış yönetim ve karar alma
sistemlerini ve ayrıca bu deneyimleri,
kapsamlı politika amaçlarını ve
yaklaşımlarını eleştirel bir şekilde
sorgulamak ve yeniden düzenlemek
için kullanmaya hazır olmayı zorunlu kılar
(ve bir fırsat açar). Politika oluşturma, bu tür
bağlamlarda doğrusal değil döngüsel
olacaktır ("yukarıdan aşağıya" ve "aşağıdan
yukarıya"). Yönetim, dışsal olmaktan ziyade
içsel olarak anlaşılacaktır; güçlendirmeye
çalıştığı herkesin (çocuklar, aileler,
topluluklar, erken çocukluk uzmanları dahil)
temsiliyetini tanımaya hizmet edecektir.

 
 

İstek ve Amaç: Tabandan yetkin
sistemlerin büyümesini sağlamak.

“Paylaşmak için Oyuncak, Önemsemek için
Oynamak” projesi tarafından derlenen
politika önerileri, küçük çocuklar, aileleri
ve bağlı oldukları topluluklar için ve
nihayetinde genel olarak toplum adına
tabandan yetkin sistemlerin
büyümesini sağlamak amacıyla gereken
istek ve çabayı öne çıkarmaktadır.

Bunlar raporda üç düzeyde sunulmaktadır:
yerel, ulusal (veya bölgesel) ve Avrupa
düzeyleri. Her seviyenin belirli
gereksinimleri ve değişim potansiyeli olsa
da, seviyeler birbirine bağlıdır ve yetkin
sistemleri etkinleştirmek için bir araya
geldikçe birbirine bağlıdır.

Bu rapordaki öneriler, bu özel projenin
etkisini değerlendirmek için toplanan
verilerin analizine dayanmaktadır. Bununla
birlikte, yirmi yıl boyunca önceki
projelerden elde edilen güçlü bir araştırma
verisinin içeriğinden oluşturulmuş politika
önerileriyle bir birini tamamlarlar.
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YEREL ÖLÇEK
 

İçerisinde topluluk
üyelerinin, farklı alan ve

mesleklerden
çeşitli tecrübelere sahip

profesyonellerin, politika
yapıcıları ve karar

vericilerin olduğu paydaşlar
arasındaki ; sistemli,

diyaloga dönük, sektörler
arası karşılaşmalar için

alanlar sunar.

ULUSAL ÖLÇEK
 

Ulusal bazda rehberliği
(politika çerçeveleri,

stratejileri vs.),
eşit bir biçimde, bölgesel

ve yerel demokrasiye
dönük olarak sağlanacak

istikrarlı
ve sağlam desteklerle

birleştirir.

A.B. ÖLÇEĞİ
 

Dahilli olarak üye
ülkerelere, harici olarak

uluslararası organizasyon
ve forumlara dönük
olarak inisiyatifi ve

liderliği
üstlenir (OECD, G20 gibi).
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Bu yayın, Avrupa Birliği'nin Erasmus+(Ka3
sosyal içerme) program ve açık toplum
vakıfları tarafından finanse edilmiştir.
Bu yayının içeriği sadece proje ortaklarının
sorumluluğundadır ve hiçbir
şekilde Avrupa Birliği veya OSF'NİN görüşlerini
yansıtamaz.

www.toy4inclusion.eu

https://reyn.eu/resources/impact-evaluation-and-policy-recommendations-final-report/
http://www.toy4inclusion.eu/

