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DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUKLAR VE TOPLULUKLAR İÇİN FELSEFE

“P4C UYGULAYICI (KOLAYLAŞTIRICI) EĞİTİMİ”
P4C Nedir?
•

Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Amerikalı filozof Matthew Lipman,
derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gözlemledikten
sonra çocuklara ve topluluklara felsefe yapmanın yollarını kazandırmanın pedagojisi
üzerine çalışmıştır. Bireylerin duygusal, iletişimsel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine
katkı sağlayan bir öğretim metodu olarak P4C pedagojisini başlatmıştır.

Eğitimin Amacı
•
•
•
•
•

Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılmakta olan P4C yöntemini tanıtmak, katılımcıların bu
yöntemi amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanmak için gerekli olan bilgi ve beceriyi
kazanmalarını sağlamak,
Soruşturan topluluk modelini esas alarak bireylerin düşünme ve öğrenmeye dair
sorunlarını çözmek ve onlara tartışma kültürünü kazandırmak,
Bireyin ne öğrendiğinden ziyade nasıl öğrendiğine odaklanmasını sağlamak,
Bireylerin okuduğunu ve dinlediği anlamak, eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünme, akıl
yürütme, problem çözme gibi üst bilişsel becerilerini geliştirmek,
Empati becerileri, işbirlikçi ve özenli düşünme becerilerine dayanarak akademik
başarılarını desteklemektir.

Eğitim Yeri
Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Derslikleri
Hedef Kitle
P4C eğitimi; üniversite öğrencileri, okul öncesi, sınıf ve tüm branş öğretmenleri,
akademisyenler, psikolog, sosyolog, felsefe mezunları, insan kaynağı uzmanları, eğitim koçları,
drama liderleri, kişisel gelişim uzmanları, düşünme becerilerini geliştirmek ve yeni bir kariyer
alanı yaratmak isteyen herkese açıktır.

Eğitim Programı (Toplam 75 saat / 3 Kur)
1. Kur (15 Saat)
Katılımcılar 1. kur sonunda P4C yöntemiyle tanışırlar. Soruşturan topluluk içerisinde
P4C uygulamasının temel ögelerini kavrarlar. Kuru tamamlayan katılımcılarımız 2. kura
devam edebilirler.
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Ders İçeriği
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

P4C nedir?
P4C uygulama 1*
Felsefe nedir?
Felsefenin alt dalları
Felsefi soru oluşturma
Kolaylaştırıcının rolü ve sorumlulukları
Kolaylaştırıcının stratejileri
P4C uygulama 2*
Soruşturan topluluk oluşturma
P4C uygulama 3*
Kaynaklar
Genel değerlendirme

*P4C eğitim uzmanları tarafından yapılır.

Ders ücreti: 800 TL (KDV Dahil)
Verilecek belge: 1. Kur sertifikası
2. Kur (30 Saat)
30 saatlik 2. kur eğitimi, katılımcılarımızın 1. kurda öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin
uygulanmasına yöneliktir. P4C uygulamalarını yönetecek kolaylaştırıcı adaylarının,
uzman bir kolaylaştırıcı olabilmeleri için uygulamalar yaptığı bir program içeriğine
sahiptir. P4C eğitim uzmanları, her katılımcının uygulama detaylarını değerlendirerek,
gerekli destek çalışmalarını yapacaktır.
Değerlendirme sürecinden geçecek katılımcıların en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Yeterlilik gösteren katılımcılar, kolaylaştırıcı olma ve bir üst kura katılabilme hakkını
elde eder.
Ders İçeriği
o Çocukluk tarihi
o Çocukluk felsefesi
o Varlık felsefesi
o Bilgi felsefesi
o Katılımcı uygulama 1
o Katılımcı uygulama 2
o Ahlak felsefesi
o Sanat felsefesi
o Katılımcı uygulama 3
o Katılımcı uygulama 4
o P4C uygulamalarında sokratik soruları kullanma
o P4C uygulamalarında güvenli iletişim ortamı oluşturma
o Katılımcı uygulama 5
o Katılımcı uygulama 6
o P4C’de ölçme ve değerlendirme

Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kampus / DİYARBAKIR
Santral : 0 412 241 10 00 Dahili:5353

T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

o
o
o
o
o
o

Katılımcı uygulama 7
Katılımcı uygulama 8
P4C uygulamalarında uyaran paylaşma teknikleri
Katılımcı uygulama 9
Katılımcı uygulama 10…
Genel değerlendirme

Ders ücreti: 1500 TL (KDV Dahil)
Verilecek belge: 2. Kur sertifikası
3. Kur (30 Saat)
Bu kurda alınan eğitimle öncelikle katılımcıların özgün bir uyaran hazırlamaları, tüm
sorularını oluşturmaları, katılımcıların geri bildirim verebilme, kolaylaştırıcı adaylarını
değerlendirebilme becerilerini geliştirebilmeleri için oluşturulan özel bir teknikle bu
uyaranı toplulukla soruşturması beklenmektedir. 3. kuru tamamlayan katılımcılar P4C
eğitim uzmanı olmaya hak kazanırlar.
Ders İçeriği
o Felsefi soru nedir? Nasıl oluşturulur?
o P4C’de 4 düşünme becerisi
o Kolaylaştırıcı adaylarına geri bildirim nasıl verilir?
o Mantık ilkeleri-doğru düşünme yolları
o Uzman adaylarının sunum becerilerini geliştirme
o Katılımcıların uyaranlarını değerlendirme
o Akvaryum metodu ile P4C uygulama
o Katılımcıların uyaran hazırlama becerilerini geliştirme
Ders ücreti: 2500 TL (KDV Dahil)
Verilecek belge: 3. Kur sertifikası
Program Sonunda Verilecek Sertifika İle;
•
•
•
•

1. kur sonunda P4C yöntemiyle tanışan katılımcılar, soruşturan topluluk içerisinde P4C
uygulamasının temel ögelerini kavrarlar ve 1. kuru tamamlayan katılımcılarımız 2. kura
katılmaya hak kazanırlar.
2. kur sonunda katılımcılarımız yüz yüze veya online P4C eğitmeni olarak atölyeler
açma yetkinliğine sahip olurlar.
2. kur sonunda özel okul, okul öncesi eğitim merkezleri ve kreşlerde, etüt, eğitim ve
danışmanlık merkezlerinde P4C eğitmeni olarak çalışabilme yetkinliğine sahip olurlar.
3. kur sonunda P4C eğitmenlerini yetiştirme amaçlı eğitici eğitmeni olarak “P4C eğitim
uzmanı” olurlar.
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Programı Yürütecek Eğitmenler
Öğr. Gör. Mehtap EFE – P4C Eğitim Uzmanı
Felsefe Öğretmeni Berivan BALUN ÖZGAN – P4C Eğitim Uzmanı

İletişim: 0 412 241 10 00 Dahili: 5353
Adres: Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Sur/Diyarbakır
NOT: BU PROGRAM MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR, İŞ İMKANI YARATABİLİR,
ANCAK İŞ GARANTİSİ VERMEZ!
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