
HOŞ GELDİNİZ!
 

BU KILAVUZU, ROOTS & SHOOTS
PROJELERİNİZİ YAPMANIZ ADINA GEREKLİ

OLAN GRUBU OLUŞTURMANIZDA SİZE
DESTEK OLMASI İÇİN HAZIRLADIK.  BİRLİKTE

ATACAĞINIZ HER ADIMIN BİR FARK
YARATACAĞI GRUBUNUZU BİR ARAYA

GETİRMEK İÇİN BUGÜN HAREKETE GEÇİN!

R & S  G R U B U N U Z U  O L U Ş T U R U N
 

 



 

Bir Roots & Shoots grubu öncüsü olarak, grubunuzu bir araya getirmek
ve toplantıları kolaylaştırmaktan sorumlu olacaksınız. Bu süreçte grup
danışmanı olarak size destek verecek güvenilir bir yetişkinle çalışmak
size yardımcı olabilir. Bunun için öğretmeniniz ya da ebeveynlerinizle
konuşabilirsiniz. Bu kişi size tavsiyelerde bulunabilir ve genelde
yetişkinlerin sahip olduğu karar verme süreçlerine erişiminizi
sağlayabilir. 

2. BAŞKALARININ SİZE
KATILMASINI SAĞLAYIN

Farklı sosyal gruplardan kişilerle, grubunuz için talebin en çok olduğu ya
da herkes için en ulaşılabilir yerin neresi olduğunu belirlemek amacıyla

konuşun. Hikayenizi anlatın! 
İnsanlara ne yaptığınızdan ve bunun sizin için neden önemli olduğundan

bahsedin; onlara neye tutku duyduklarını sorun ve harekete geçmeye
davet edin. 

 
Yüz yüze görüşebiliyorsanız okulda veya bir toplantı sırasında duyuru

yapmayı, el ilanları dağıtmayı veya Roots & Shoots ve grubunuz hakkında
bilgi vermek ve de insanları dahil etmek için hızlıca bir aktivite yapmak
adına bir Roots & Shoots standı kurmayı deneyin Bunun dışında sosyal

medyada projeniz hakkında bir sayfa açabilir, burada projenizin
adımlarını paylaşabilirsiniz. Ayrıca okulunuzun web sayfasında duyurular

yapabilir, bu duyuruları farklı gruplara iletebilirsiniz.
 

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, çalışmalarınız için gerekli olan
izinleri almayı, grup toplantılarınızın saatini, tarihini belirlemeyi ve bir

toplantı yeri ayarlamayı unutmayın.
 

1. BİR DANIŞMAN / DESTEKÇİ SEÇİN

AD IM1 .



“Hoş geldiniz!”
Tanışın.
Neden toplandığınız ve sizin için neyin önemli olduğu hakkında
konuşun.
Akranlarınızla etkileşim kurun! Roots & Shoots'un ne olduğunu, nasıl
kurulduğunu konuşun. Daha önce yapılan projeleri inceleyin. Tutkulu
olduğunuz projeler üzerine beyin fırtınası yapın, neler yapmak
istediğinize karar verin.
Birbirinizle iletişim bilgilerinizi paylaşın (ör. Telefon numarası, e-
posta adresi vs.).
Herkesin düzenli olarak nerede ve ne zaman buluşabileceğini
belirleyin; ardından bir sonraki toplantınızı ayarlayın!

İlk toplantınız için bir saat, tarih ve yer seçin. Toplantıda bunları yapmayı
unutmayın:

 

Grubunuzla düzenli olarak buluşmak için bir yer bulmanız gerekecek.
Okulunuzda, parkta ya da örneğin, yerel bir kütüphanede
buluşabilirsiniz. Tabii herhangi bir görüntülü sohbet platformunu
kullanarak uzaktan buluşmak da oldukça kolay biçimde ve hızlıca
toplanmanızı sağlayacaktır.

Yola koyulmak belki de en zor kısım fakat bir kez
oluşturulduktan sonra grubunuzun çok sayıda proje
yapacağınıza eminiz! Projenize destek olması için
size 4 Adımda Roots & Shoots Kılavuzu hazırladık.

Projenizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

3. BULUŞMA İÇİN BİR YER AYARLAYIN

4. BAŞLANGIÇ TOPLANTISI DÜZENLEYİN

5. PROJENİZE BAŞLAYIN


