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Betimleme:

Bir örgütün etkinliklerinin toplumsal değişime 
nasıl yol açtığı her zaman açık değildir. Bu 
alıştırma etraflıca düşünüp, vizyon açık- 
lamanızda saptanan büyük iz-etki (impact) ile 
örgütünüzün etkinliklerinin nasıl bağlantılı 
olduğunu netleştirmenize yardımcı olur. Bu 
da etkinliklerinizin öngördüğünüz ideal 
geleceğe doğru adımlar oluşturup oluşturma-
dığını ve peşinden gitmek isteyebileceğiniz 
başka etkinlikler olup olmadığını belirlemenize 
yardım eder.

Yapıştırıcı bant
Moderasyon kartları
Tahta kalemleri

Hazırlık

Malzeme

2:00sa.

Araçlar

Anlaşılır bir vizyon ve misyon 
açıklaması hazırlayıp Değişim Teorisi 

(15) belgesini gözden geçirin.

Arkaplan Belgesi: 
Değişim Teorisi (15)

Ortak Toplantı 
ve Küçük Gruplar

Strateji

Zirve



Ortak Toplantıda: Odayı yerden yapıştırıcı bantla 4 paralel bölmeye ayırın (bölmelerin 
dörtgen olması önemli değil, ayırıcı çizgilerin birbirine paralel olması önemli). 
Saat yönünde ilerleyerek ilk bölmeyi “Girdi”, ikinciyi “Çıktı”, üçüncüyü “Sonuç”, 
dördüncüyü “Etki” [/İz Bırakan Etki] olarak etiketleyin. [05dk.]

Küçük Gruplar Halinde: 
A. Örgüt olarak uzun vadeli hedeflerinizin ne olduğunu düşünün:
i. Sizin vizyonunuza göre toplumun başarı senaryosu nedir? 
ii. Bu başarı senaryosunu hangi uzun vadeli hedefler işaret eder? 
(Bu hedef ifadeleri, işlerin durumunu betimliyor olmalı, bir süreci değil. Dâhil olan 
oyuncuları belirtin.)
iii. Bu uzun vadeli hedeflerin her birini moderasyon kartlarına not edin ve “Etki” 
bölmesine yerleştirin. [30dk.]

B. Bundan sonra, uzun vadeli hedeflerinizin başarıya ulaşması için önce neyin 
gerçekleşmesi gerektiğini düşünün ve gerçekleşmesi gerekenlerin her birini 
moderasyon kartlarına çizin ya da not alın. Bu önkoşullar (1) uzun vadeli hedef-
ten hemen önce gerçekleşmeli, (2) işlerin durumunu betimlemeli, bir süreci değil 
ve (3) oyuncuların adını içermeli. Bunlara “Sonuçlar” denir. Bu moderasyon 
kartlarını “Sonuçlar” bölmesine yerleştirin. [25dk.]

C. Sonra, bu yazdığınız Sonuçlar’ı üretmek için nelerin olması gerektiğini 
düşünün. Bunlara sizin “Çıktılar”ınız denir ve genellikle örgütünüzün etkinliklerinin 
doğrudan sonuçlarıdırlar. Bunların her birini moderasyon kartlarına yazıp “Çıktı” 
bölmesine yerleştirin.  [20dk.]

D. Son olarak, bu yazdığınız çıktıları üretmek için neye ihtiyaç olacağını düşünün. 
Bunlar sizin “Girdiler”inizdir ve genellikle örgütünüzün sürdürdüğü güncel etkin-
liklerdir. Girdileri moderasyon kartlarına yazıp “Girdi” bölmesine yerleştirin. [20dk.]

Ortak Toplantıda:  Her küçük grup moderasyon kartlarını sıraya koyarak bir nedensel 
zincir oluşturur ve sonra sırayla grubun geri kalanına zincirlerinin açıklamasını 
yapar. Her zincir için tartışın: (1) Mantıklı geliyor mu? Girdi gerçekten de niyet 
edilen Etki’ye yol açacak mı? Örgütünüzün dışındaki insanlara da açıklanabilir mi? 
(2) Şu an bu yola girmiş durumda mısınız; öyleyse, sürdürmeyi istiyor musunuz? 
(3) Bu sizin izlemek isteyeceğiniz yeni bir yol mu; bunun için gerekli araçlara, 
tutkuya ve parasal kaynaklara sahip misiniz?  [20dk.]

ADIM 1

ADIM 2

ADIM 3

Takip: 
Bu değişim yollarını izlemenin (nedensel zincirler) belgelenmesi, değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve planlanması için bir çalışma grubu oluşturulmalıdır.


