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Uzmanlarla (bu sezonun teması hakkında bilgili, bu konuda çalışan insanlarla) görüşme ve 
sohbetler: 

 bu sezonun teması hakkında daha fazla bilgi almak, 

 “senin dünyan, senin sınıfın” sezonu takım sorunuzu oluşturabilecek başlıkları 
keşfetmek, 

 güncel verilere erişmek ve 

 yenilikçi çözümünüze geri bildirim almak konusunda 
takımınız için çok iyi bir başlangıç noktası olabilir. 
 

Uzmanlar kimler olabilir? 
Aşağıdaki meslek kollarında çalışan insanlarla iletişime geçebilirsiniz.  Ancak, kendinizi bu 
listeyle sınırlamayın.  Konuyla alakalı başka işlerde çalışan uzmanlarla da iletişime 
geçebilirsiniz.  Bir çok şirket, uzman kuruluş, resmi ve üniversiteye ait internet sitelerinde 
uzmanların iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. 
 

Meslek Yaptıkları İş Çalıştıkları Yer 

Akademisyen/profesör Üniversitelerde eğitim verirler.  

Genellikle liseyi tamamlayan yaşça 

büyük öğrencilere eğitim verirler. 

Üniversiteler (Eğitim 

Fakülteleri) 

Eğitim alanında çalışan 

kurumlar 

Öğrenmeyi ve eğlenceyi arttırmak için 

araç-gereçleri tasarlar. 

Çocuk/gençlerle 

çalışan şirketler, kar 

amacı gütmeyen 

kuruluşlar 

Eğitsel oyuncak 

tasarımcısı 

Kavram veya becerileri öğrenmeye 

yardımcı olması için oyuncak tasarlar. 

En işlevsel ve en çekici ürün tasarımını 

oluşturmak için sanatsal yetenek ile 

ürün kullanımı, pazarlama ve 

materyaller üzerine yaptığı araştırmayı 

Oyuncak imalatçıları, 

özel şirketler, kar 

amacı gütmeyen 

kuruluşlar 

BİR UZMANA SORUN 
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birleştirir. 

Küratör Müze, hayvanat bahçesi, ve tarihi 

mekan gibi yerlerde sergiler düzenler. 

Müzeler, sanat 

galerileri, hayvanat 

bahçeleri, tarihi 

mekanlar, kamuya 

açık parklar 

Kütüphaneci Gerekli bilgileri bulabilmeleri için 

ziyaretçilerin kitap ve diğer materyalleri 

kullanmalarına destek olur.  

Kütüphaneciler, insanların bilgi 

kaynaklarını değerlendirmesinde ve 

küçük çocukları araştırma yapmaları 

konusunda yardımcı olur. 

Kütüphaneler, 

okullar, resmi 

kuruluşlar, şirketler 

Müfredat yazarı Öğretmen, işletme, ve diğerleri için yeni 

ve gözden geçirilmiş eğitim materyalleri 

tasarlar. 

Okullar, üniversiteler, 

özel şirketler, kar 

amacı gütmeyen 

kuruluşlar (STK'lar) 

Öğretim düzenleyicisi Okul müfredatını ve öğretim ölçütlerini 

düzenler, öğretim materyalleri geliştirir, 

uygulamaya geçmesi için öğretmenler 

ve yöneticilerle birlikte  çalışır ve 

verimliliğini değerlendirir. 

İlk ve orta okullar, 

üniversiteler, meslek 

okulları, eğitime 

destek veren 

kuruluşlar 

Öğretmen Diğerlerinin bilgi veya becerileri 

öğrenmelerine yardımcı olur.  

Öğretmenler sıklıkla okullarda çalışır, 

ama dans stüdyolarında, müzelerde 

parklarda, kütüphanelerde ve diğer 

birçok yerde onları görebilirsiniz.  

Her tipi okul, etkinlik 

merkezleri, kamu 

kuruluşları, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, 

özel şirketler 

Park görevlisi/bekçisi Bölge ve milli parklara gelen 

ziyaretçilerin güvenliğini sağlar. Park 

görevlisi sergiler hazırlar, doğa 

yürüyüşleri ve turlar düzenler veya 

koruma programları geliştirebilir. 

Milli parklar, tarihi 

mekanlar, doğal 

koruma alanları. 
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Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Uzmanı 

İletişim bozukluklarını teşhis eder, 

öğrenmeyi geliştirmek için öğrencilere 

iletişim becerilerini öğretir. Öğrencinin 

gelişimini değerlendirir ve izler. 

İlk ve orta okullar, kar 

amacı gütmeyen 

kuruluşlar, 

hastaneler, uzman 

klinilkler, 

üniversiteler 

Sağlık eğitimcisi Birey ve toplulukları sağlıklı yaşama ve 

sorunları önlemeye teşvik eden 

davranışlar hakkında eğitim verir. 

Sağlık tesisleri, 

hastaneler, okullar, 

özel işletmeler, sağlık 

ocakları, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar 

Yardımcı öğretmen Öğrencilere destek olup, eğitim vermek 

için öğretmenin gözetiminde çalışır.  

Devlet okulları ve özel 

okullar, çocuk bakım 

merkezleri 

Yazar Hikaye, makale, veya farklı yazılar yazar.  Yayınevleri, dergiler, 

gazeteler, kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, 

özel şirketler 

Yazılımcı Bir konuyu öğretmek amacıyla 

bilgisayar yazılım ve uygulamaları 

geliştirir.  

Yazılım şirketleri 

 

Kimi tanıyorsunuz? 
Projeniz hakkında danışabileceğiniz uzmanlara erişimin ilk adımları olarak belki de en iyi 
başlangıç noktası kendi takımınızdır.  Bir düşünsenize.  Kimleri tanıyorsunuz?  Muhtemelen 
eğitimin bir alanında çalışan bir uzmanı tanıyorsunuzdur.  Günümüzde farklı konuların nasıl  
öğretildiği konusunda sorularınızı cevaplayabilecek birisini muhtemelen tanıyorsunuzdur. 
Öğrenmenize yardımcı olan insanları bir düşünün.  Öğrenmek için kullandığınız teknolojiyi ve 
onu oluşturan insanları bir düşünün.  Yukardaki birilerini tanıyorlar mı? 
 
Proje araştırmanızda size yardımcı olacağını düşündüğünüz uzmanların bir listesini çıkarın. 
Tanıdığınız insanlar listesine, eğitim alanında çalıştığını düşündüğünüz diğer uzmanları da 
ekleyin. 
 

Nasıl sormalısınız? 
Takım halinde uzmanlar listenizi  hakkında sohbet edin ve takımınızın öğrenim hakkında bazı 
cevaplar bulmasına yardımcı olabileceğini düşündüğünüz bir ya da daha fazla kişiyi seçin. 
Yapabilirseniz kişi hakkında bir araştırma yapın.  Uzmanın araştırdığınız konu üzerinde nasıl 



  
Page 4 

 
  

çalıştığını öğrenin ve mülakatta ona ne gibi sorular soracağınızı düşünün.  Sonra, koçunuzdan 
veya akıl hocanızdan seçtiğiniz uzmanla irtibata geçmesiniz isteyin.  Telefon veya e-posta 
yoluyla iletişime geçebilirsiniz.  FLL ve bu sezonun teması hakkında kısa bir bilgilendirme 
yapın.  Ayrıca uzmana hedeflerinizden bahsedin ve mülakat yapıp yapamayacağınızı sorun. 
Mülakatta koçunuz, akıl hocanız veya başka bir yetişkinin de hazır bulunabileceği bir günü 
seçin. 
 

Ne sormalısınız? 
Bir uzmanla mülakat yapmadan önce bir soru listesi hazırlayın.  Nasıl sorular soracağınızı 
kolaylaştırmak için: 

 uzmanın yetkin olduğu alan üzerine yaptığınız beyin fırtınasını kullanın.  Kişinin 
cevaplayabileceği soruları sormayı tercih edin. 

 Projedeki hedefinizi aklınızda tutun.  Konunuzla ilgili daha fazla bilgi öğrenmenize ve 
yenilikçi bir çözüm tasarlamanıza yardımcı olacak sorular sorun. 

 Sorularınız kısa ve öz olsun. (Bilmek istediğiniz şeyi mümkün olduğunca anlaşılır bir 
biçimde sorun.) 

 Uzmandan sizin için yenilikçi bir çözüm tasarlamasını istemeyin.  Takımınızın çözümü, 
takım üyelerinin çalışmasıyla ortaya çıkmalı.   Eğer çözümünüzü daha önce kendiniz 
keşfettiyseniz, uzmanın size geri bildirim vermesi sorun değildir.    
 

 Çok ilginç bir konu hakkında yeni şeyler öğrenirken zamanın nasıl geçtiğini 
anlayamazsınız.  Sürenin bitmek üzere olduğun takım arkadaşlarına hatırlatacak 
(zaman bekçisi) takım üyesinin kim olacağına önceden karar verin.  Mülakatta ‘Duyarlı 
Profesyonellik’inizi gösterin ve uzmana verdiği değerli katkıdan dolayı teşekkür 
etmeyi unutmayın. 
 
Mülakattan sonra, uzmana daha sonra tekrar ileşitime geçip geçemeyeceğinizi sorun. 
Sonradan başka sorular da aklınıza gelebilir.  Uzmanın telefon veya e-posta yoluyla 
sorularınızı cevaplamaya istekli olup olmayacağını öğrenin.  Belki de bu kişi sizinle 
tekrar görüşmek isteyecek takımınız anlamı olacak bir tur düzenleyecek.  İstemekten 
çekinmeyin. 


