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Betimleme:

Demek fikriniz geldi, harika! Peki ama bu fikri 
gerçeğe dönüştürerek toplumunuzu daha 
olumlu bir geleceğe bir adım daha yaklaştıra-
cak sıradaki adımlar neler? 
Sorun ve çözüm ağacı size bu sorunun 
yanıtını vermek için bir temel sağlar.  Ayrıca 
siz toplum vizyonunuzu gerçekleştirmeye 
yakınlaştıracak etkinlikleri nasıl planlaya-
cağınızı kararlaştırırken, size yardım eder. 

Tahta kalemleri
Yazı tahtası 
Moderasyon kartları

Hazırlık

Malzeme

2:40sa.

Araçlar

Açık bir vizyon ve misyon 
açıklaması Rehberlik İçin Vizyon 

Açıklaması (20) 

Çalışma Sayfaları: 
Sorun Ağacı (10)

Çözüm Ağacı (11)

Strateji

Ortak Toplantı 
ve Küçük Gruplar

Zemin Hazırlığı Zirve



Ortak Toplantıda: 
Örgütünüzün çalışmalarıyla ele almaya çalıştığı ana sorunun ne olduğunu tartışın. 
Genel bir uzlaşı varsa sıradaki adıma geçin. [10dk.]

Küçük Gruplar Halinde:
Sorun Ağacı (10)           belgesindeki moderasyon kartlarını biçimsel olarak kullanın. 
Ana sorunu yazın ve ağacın gövdesine yerleştirin. [30dk.]
a. Ağacın ana köklerine sorunun 3-6 doğrudan nedenini yazın.
b. İkincil köklere bu nedenlere doğrudan yol açan 3-6 etkeni yazın.
c. Ağacın ana dallarına bu sorunun 3-5 sonucunu yazın. İkincil, daha ince dallara bu 
sorunun sonuçlarının 3-5 sonucunu yazın. 

Ortak Toplantıda: 
Her grup kendi tamamladıkları Sorun Ağacı’nı sunarak her moderasyon kartını 
ortak çalışma ürünü ağacın ilgili yerine aktarsın. Tüm gruplar sunumlarını tamam-
layınca bir küçük grup toplanarak kartları ortak ağaca anlamlı olacak biçimde 
kümelendirip sonra ortak toplantıda bitmiş ortak ağacı sunsun. [30dk.]

Sorun Ağacı’nı bitirdiğinizde aynı süreci  Çözüm Ağacı (11)           ile tekrarlayın (örn. 
Çözüm Ağacı için Çıktı’yı doldurmak için gerekirse küçük gruplara bölünün). 
Çözüm Ağacı’nı tamamlamak için Sorun Ağacı’nda yazan her sorun, neden ve 
sonucu olumsuzdan olumlu bir ifadeye çevirin (örn. “Bireyler çok fazla atık üretiyor,” 
“Bireyler etken olarak kendi karbon ayak izlerini azaltmaya başlıyorlar,” haline 
gelebilir. [60dk.]

Ortak Toplantıda: 
Çözüm Ağacı’nda, sebeplerden sonuçlara, yaratılan tüm “Müdahale Patikaları”nı 
inceleyin. Bu sürecin son adımı odaklanarak, örgüt olarak gerçekleştirmek üzere bu 
“Müdahale Patikaları”ndan birini seçmektir. [30dk.]
Şu sorular üzerinde düşünün: 
a. Ekibinizin nereye müdahale etmek için tutku ve uzmanlığı var?
b. Hangi patikaların genel sonuç üzerinde en çok iz bırakan etkisi olur?
c. Bu tikel “Müdahale Patikası” için ne tür bir parasal kaynak bulunabilir?  
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