faaliyetler
Scientology:Ozel dersve egitim piyasasrndaki
Kültür Bakanh[r'nrn yeni okul dönemi bagrndaokul müdürlükleri ve Ebeveyn
Dergisi'nin4/04 sayrsrndaScientologyorganizasyonunun
özel dersve e[itim
piyasasrndadahayofun faaliyetlerininizlendi[ine dair uyarrlardabulunmasrndansonra,
ebeveynlerdenbu tür sunumlannhangi kriterlere göre kontrol edilebildi[i yönünde
srkhklasorulargelmektedir.
Aqa[rdaki uyanlarla bunun igin yol gösterilmekistenmektedir:
Önsöz:Her konuya uygun özel derskurumu veya her daldauzman ölretmen diye bir
geyyoktur. Hem öfretmenler, hem de öfirencilerher birinin yetenekli yönleri olan ve
olmayaninsanlardrr;birine iyi gelenbir konu, difierine iyi gelecekveya yardtm edecek
diye bir geyyoktur! Bu yüzdenhassasve elegtiriselolunuz ve de gocufiunuzaek dersin
nasrlgittifini sorunuz.
HEDEFLERVE YÖNTEMLER
.
.
.
.
.
.

Ek ders sunankurum hangi vaatlerdebulunuyor?
Belirtilenhedeflergergekgimi?
Hangi yöntemlerebaqvuruluyor?
Bu yöntemlerve gahgmagekilleri somutbir gekildetanrtrhyormu?
Sunum dünya görüqübakrmrndantarafsrzml veya dogrudan/dolayhyoldan
misyonerlikyaprhyormu?
Hangi igerikleröfretiliyor veya (sadece)ölrenme stratejilerimi gösteriliyor?

Agrklama:Hem Scientologyorganizasyonuhem de kuqku uyandrrandünya görügleri
veya pedagojikanlayrqlarrolan bagkahizmet sunanlarözel derspiyasasrnda
bulunmaktadrrlar.
Scientologydirektiflerine göre yönetilenve/veyasahipleriScientologolan bir kuruluqa
dügmetehlikesi, koruyucu kayrtlarrnolafan uygulamasryla azaltimaktadrr.
Özel ders sunanlannyöntemlerindenkuqku duyuldufiundainternet,okul veya
konusundavzman bilgi ve danrqmabürolan üzerindenbilgi ahnarakemin olunabilir.
Son yrllardagizbilim özel derssunumlansayrsrbelirginbir artrggöstermigtir;bu
kurumlann yaranndan gok zaran olmaktadrr.
KURULU$ VE qERQEVE $ARTLARI
.
o
.

Özel derskurumu bölgeselgevredetanrnryormu?
Örn. okul qimdiyekadardeneyimedinebilmiqmi?
Özel derskurumununünü nasrl?

Agrklama:Qok sayrdakuruluq franchisingsisteminegöre yönetildifinden, sadecezincir
hakkrndabilgi almak önemli defil, aynr zamandayerindeki somut kurulug hakkrndada
bilgi ahnmasrönemlidir.
o Özel dersveren öfretmenler gerekli vasrflarasahip mi?
. Bu vasrfbelgelenebiliyormu?
o Bu sadecemüdüriyet igin mi ö!le, yoksa gocufunuzuneSitim gördüfü e[itim
görevlisiigin de gegerlimi?

o Fiyat/hizmetoranl uygun mu?
o istenilen fiyatlarr bagkakuruluqlarlakargrlagtrnnrz!
o Sözle$medesize garip gelenveya anlamrnrbilmedifiniz gartlarvar mr?
o Fesih kurallan kesin mi?
Agrklama:Sözlegmeyle
ilgili sorularda,sizesözlegmeyihukuksalolarakkontrol etmeye
yardrmcrolan Tüketicileri Koruma Merkezi'ne(Verbraucherschrfizzentrale)
veya
BavyeraTüketici Servisi'ne(Verbraucherschutzservice
Bayern) bagvurunuz!
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DERS
o Sizeöncedendersinnasrlyaprlacalrhakkrndabilgiler veriliyor mu?
o Ders tek olarak ml veya grup iginde mi veriliyor?
o Ders grup igindeyse:Grup mantrkh bir gekildeoluqturuldumu (yaq gruplan,
okul türleri, derstürü)?
o Grubun büyüklü[ü etkili bir gahgmayaizin veriyor mu?
o Somut okul faaliyetleri ve okulda kullanrlanölretim ve öfirenim araglangöz
önündebulunduruluyorveya kullanrhyor mu?
Saatlik denemedersleriylegoculunuzunkurulugunsunumve ahqkanhklannauyum
sa$layrpsa!layamadrfrnrö[renebilirsiniz.
Kriterler,Münih-FreisingBagpiskoposlufuTarikatlarve Dünya GörügleriSorularr
GörevlisiAxel Seegerstarafindanözetlenmigtir.

