


Kapsayıcı Dil Eğitimi, 
Hrant Dink Vakfı’nın 
2009 yılından bu yana 
sürdürdüğü, yazılı basında 
nefret söylemini ve 
ayrımcı söylemi izleme 
çalışmasından yola 
çıkılarak kurgulandı. 
Medya izleme 
çalışmaları, toplumda 
önyargıların arttığını 
ve insan haklarının göz 
ardı edildiği bir dilin 
yaygınlaştığını gösteriyor.

Kapsayıcı Dil Eğitimi, 
yaygın eğitim yöntemi 
izlenerek ve katılımcıların 
ihtiyaçları gözetilerek  
tasarlanmaktadır. 
Eğitim çalışmasında 
katılımcıların birbirlerinden 
öğrenmelerini mümkün 
kılan ortamlar 
yaratılmasına özen 
gösterilmektedir.

Eğitim taleplerini iletmek ve bilgi almak için: 
etkinlik@hrantdink.org

KAPSAYICI BIR 
DIL KULLANMAK, 
NEFRET SÖYLEMIYLE 
MÜCADELE 
ETMENIN UZUN 
VADEDE EN ETKILI 
YOLLARINDAN 
BIRIDIR. 

Kapsayıcı Dil Eğitimi, 
bir arada yaşamı 
güçlendirmek için 
farkındalık yaratmayı ve 
insan hakları odaklı yeni 
bir dil kurulmasına katkı 
sunmayı hedefliyor.

Kapsayıcı Dil Eğitimi, ayrımcılığın altında yatan 
önyargıları fark ettirmeyi, nefret söylemini ve 
olası etkilerini tanıtmayı ve insan hakları temelli 
kapsayıcı bir dil kullanımını  teşvik etmeyi 
amaçlayan bir eğitim programıdır.

EĞITIM ÇALIŞMASI 
HAKKINDA ÖNEMLI 
BILGILER

Çalışmaya kimler 
katılabilir?

Sivil toplum 
çalışanları

Belediye  
ve kamu görevlileri

Öğretmenler

Kültür ve sanat 
alanında çalışanlar

Medya çalışanları

Hukukçular

Sağlık çalışanları 

Özel sektör çalışanları

Öğrenciler (12-17 yaş 
ve 17+ yaş gruplarına 
göre geliştirilmiş iki 
farklı eğitim modülü 
vardır.) 

ve kapsayıcı bir dil 
oluşturmaya istekli 
herkes bu eğitime 
katılabilir. 

Eğitimin süresi, 
uygulamalı 
aktivitelerle birlikte 
toplam 4 saattir; 
Eğitimin 2,5 saatlik bir 
versiyonu mevcuttur.

Eğitimin içeriği 
yaygın eğitim 
yaklaşımıyla 
hazırlanmıştır. 
Aktivite ve deneyim 
temelli öğrenmeyi 
esas alır.

Eğitimin içeriği 
grubun ihtiyacına göre 
şekillendirilebilir.

Katılımcı sayısı 
çevrimiçi eğitimde 15, 
yüz yüze eğitimde 20 
kişiyle sınırlıdır.

Eğitim hem 
çevrimiçi hem de 
yüz yüze verilebilir.

EĞITIMIN IÇERIĞI;
DILDE YAŞANAN DEĞIŞIMLER,  
SÖYLEM ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 
VE RAPORLAR TAKIP EDILEREK 
GÜNCELLENMEKTEDIR.

#NefretSöylemineHayır



Eğitim çalışması, 
katılımcıların 
birbirlerini tanımaları 
ve interaktif bir ortamın 
oluşturulabilmesi için 
tanışma aktivitesiyle 
başlar. 

Öğrenme Hedefleri:

Kalıpyargı, önyargı ve 
ayrımcılık kavramları 
arasındaki ilişkiyi 
öğrenmek;

Farklı ayrımcılık 
biçimleri hakkında bilgi 
edinmek;

Ayrımcılık, ayrımcılığın 
kaynağı ve neden olduğu 
toplumsal sorunları 
öğrenmek;

Gündelik hayatta 
ayrımcılığa uğrayan 
kişiler ve gruplarla 
empati kurabilmek. 

Öğrenme Hedefleri:

Ayrımcılığa yol açan 
davranışlardan biri 
olarak karşımıza çıkan 
nefret söylemi hakkında 
bilgi edinmek;

Nefret söylemini 
tanıyabilmek ve analiz 
edebilmek;

Nefret söylemiyle ilişkili 
kavramlar hakkında bilgi 
edinmek.

Öğrenme Hedefleri:

Kapsayıcılık kavramını 
öğrenmek;

İnsan hakları odaklı 
kapsayıcı bir dil 
oluşturabilmek;

İnsan hakları odaklı 
kapsayıcı bir dili 
yaygınlaştırabilmek;

Topluluk içindeki bağları, 
kapsayıcı bir dil ve söylem 
oluşturarak geliştirmenin 
yolları üzerine düşünmek.

1. OTURUM: Tanışma  
(30 dakika)

2. OTURUM: Ayrımcılık 
ve ilişkili kavramlar  
(90 dakika) 

3. OTURUM: Söylem 
ve ayrımcılık: Nefret 
söylemi (60 dakika)

4. OTURUM:  
Kapsayıcı dil ve  
söylem (60 dakika)

EĞITIM 3 ANA TEMAYA ODAKLANIR: 
AYRIMCILIK 
AYRIMCI SÖYLEM VE NEFRET SÖYLEMI 
KAPSAYICI DIL


