Özürlülerle Birlikte Bir Tiyatro Oyunu
Hazırlanması

Amaç ve İçerik
Projenin temel amacı sosyal dışlanmayı kırmaktır. Zira
özürlüler günlük yaşamda karşılaştıkları dezavantajlar
nedeniyle toplumdan uzaklaşmakta, toplumsal destek
sistemlerinin yetersizliği, toplumun dışlayıcı tutum ve
davranışları özürlülerin topluma eşit bireyler olarak
katılmasını engellemektedir. Sanat ise insanın kendini
ifade etmesi, yeni fikirler üretmesi ve topluma aktif ve
eşit katılımı için önemli bir fırsattır. Buna karşın eğitimin
ve üretimin dışında kalan büyük bir özürlü nüfus, toplum
yaşantısının diğer pek çok alanında olduğu gibi sanat
alanında da üretme ve yaratma imkânlarından yoksun
bırakılmaktadır. Ülkemizde nüfusun % 12,29’u
(8.431.937 kişi) özürlüdür.

Amaç ve İçerik
Bu ve benzeri projeler ile özürlü bireyler kişiliklerini geliştirip
kendilerine olan güven duygularını pekiştirecektir. Toplumla olan
bağları da bu yolla güçlenecek ve toplumun bir parçası olma
övüncü ile insan olma onurunu yaşayacaklardır.
Ayrıca, fırsat verildiğinde özürlülerin de toplumsal yaşamın her
alanına katkıda bulunabileceği algısının yerleştirilebilmesi ve
farkındalık yaratılması için sanatsal etkinliklere katılım
önemlidir.
Son olarak projenin, özürlü bireylerin akranlarıyla iletişiminin
güçlendirmesine, öğrencilerimizin ise özürlüler ile ilgili olarak
bilinç ve duyarlılık düzeylerinin yükseltilmesine katkı
sağlayacağı umulmaktadır.

Yöntem ve Çalışma Takvimi

Proje Katılımcıları ve
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ği ilan etmemiştik ve öğrencilerimiz içinde yarı amatör de olsa
Tiyatro deneyimi bulunan ve kısa süre içinde bir eseri
sahneleyebilecek kişi sayısı çok sınırlı idi. Bu nedenle Topluma
Hizmet Koordinatörlüğümüz tarafından bir yandan Fakültemiz
öğrencileri arasında istenilen yeterliliklere sahip öğrenciler
araştırılırken diğer yandan Üniversitemiz Tiyatro Topluluğu ile
iletişime geçilmiş ve projeye katılımları sağlanmıştır. Tiyatro
Topluluğumuzun değerli üyeleri ise gönüllü olarak projeyi
sahiplenmiş ve büyük bir özveri ile çalışmalarda yer almıştır.

Proje Etkinlikleri
Engelliler Koordinasyon Merkezi yetkilileri ile öğrencilerimiz
birlikte sahnelenecek eserin seçimi ve özürlü bireyler arasından
oyuncu seçimlerini gerçekleştirmiştir. Eserin seçiminde kısa
sürede sahnelenebilecek ve özürlü bireylerimizin azami
katılımını sağlayabilecek bir eserin seçimine çalışılmıştır.

Yöntem ve Çalışma Takvimi
Proje Sürecinin İzlenmesi
Provalar dâhil her etkinlik Eskişehir Valiliği Engelliler
Koordinasyon
Merkezi
yetkilileri
gözetiminde
gerçekleştirilmiştir.
Fakültemiz
Topluma
Hizmet
Koordinatörlüğü öğrencilerle her hafta ve Engelliler
Koordinasyon Merkezi Müdürü ile iki haftada bir görüşerek
projenin işleyişini değerlendirmiştir. Ayrıca, dersi alan her
öğrenci Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan bir etkinlik
raporunu doldurmuştur. Proje, ciddi bir aksaklık yaşanmadan
sonuçlandırılmıştır.

Oyuncu seçiminde ise farklı özür gruplarından katılım olmasına gayret edilmiştir.
Projenin başlangıcında Engelliler Koordinasyon Merkezi yetkilileri tarafından,
öğrencilerimize özürlü gençler ile iletişimleri sırasında yapabilecekleri ve
yapmamaları gerekenleri kapsayan kısa bir oryantasyon eğitimi verilmiştir.
Oyunun provaları Engelliler Koordinasyon Merkezi çok amaçlı salonunda
yapılmıştır. 3 Aralık günü için ise Üniversitemiz Halkla İlişkiler Birimi ile
görüşülerek Salon 2009 ayırtılmış ve tiyatro oyunu ile Engelliler Koordinasyon
Merkezi’nin halkoyunları vb. diğer etkinlikleri bu salonda yapılmıştır.

Sonuç ve Projeden Ortaya Çıkan Katkı
Özürlüler Açısından
Özürlülerin çoğu akranlarıyla tanışmaktan, birlikte vakit
geçirmekten son derece memnun olduklarını ve
arkadaşlıklarını sürdürmek istediklerini bildirmişlerdir.
Bu etkinliğin, kendilerini iyi hissetmelerine, güvenlerinin
gelişmesine yardımcı olduğunu vurgulamışlardır. Genel
olarak, özürlüler olumlu bildirimlerde bulunmuş ve
önemli bir kısmı teşekkür ederek benzer çalışmaların
devam etmesini istediklerini ifade etmişlerdir.
Dersi Alan Öğrenciler Açısından
Projede yer alan öğrencilerimizin tümünde memnuniyet
seviyesinin yüksek olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerimizin
projede yer almaktan duydukları haz kostüm ve dekorla ya
da mekânsal sorunlarla başa çıkmalarında etkin rol
oynamıştır.
Öğrencilerimiz “önceden özürlülerin yapamayacaklarına
odaklandıklarını, bugün ise yapabilecekleri şeyleri
gördüklerini ve buna odaklandıklarını” ifade etmiştir. Bu
ifade öğrencilerimizin özürlüler ile ilgili olarak bilinç ve
duyarlılık düzeylerinin yükseldiğini göstermesi açısından
önemlidir. Yine öğrencilerimizin çoğu özürlü akranları ile
arkadaşlıklarını sürdürmek ve birlikte çalışmaya devam
etmek istediklerini vurgulamışlardır.

Değerlendirme

Proje amacına büyük oranda ulaşmıştır.
Her iki taraf birbirlerinden etkilenmiş ve uzun süreli sosyal ilişkilerin temeli atılmıştır. Daha da önemlisi,
özellikle öğrencilerimiz, kalıpyargılarının ne denli yersiz olduğunu fark etmiştir.
İleriki projeler için bazı öneriler aşağıda verilmiştir:
•Özürlü bireyler ile öğrencilerimizin birlikte yer alacağı karma bir tiyatro topluluğu oluşturulması ve bu
topluluğun kurumsallaşması için çaba gösterilmeli,
•Etkinlikler çeşitlendirilmeli, ritim, dans, fotoğrafçılık ve çalgı aleti gibi farklı sanatsal alanlarda da
ortak çalışmalar gerçekleştirilmeli.

