
Scientology: Ozel ders ve egitim piyasasrndaki faaliyetler

Kültür Bakanh[r'nrn yeni okul dönemi bagrnda okul müdürlükleri ve Ebeveyn
Dergisi'nin 4/04 sayrsrnda Scientology organizasyonunun özel ders ve e[itim
piyasasrnda daha yofun faaliyetlerinin izlendi[ine dair uyarrlarda bulunmasrndan sonra,
ebeveynlerden bu tür sunumlann hangi kriterlere göre kontrol edilebildi[i yönünde
srkhkla sorular gelmektedir.

Aqa[rdaki uyanlarla bunun igin yol gösterilmek istenmektedir:

Önsöz: Her konuya uygun özel ders kurumu veya her dalda uzman ölretmen diye bir
gey yoktur. Hem öfretmenler, hem de öfirenciler her birinin yetenekli yönleri olan ve
olmayan insanlardrr; birine iyi gelen bir konu, difierine iyi gelecek veya yardtm edecek
diye bir gey yoktur! Bu yüzden hassas ve elegtirisel olunuz ve de gocufiunuza ek dersin
nasrl gittifini sorunuz.

HEDEFLER VE YÖNTEMLER

. Ek ders sunan kurum hangi vaatlerde bulunuyor?

. Belirtilen hedefler gergekgi mi?

. Hangi yöntemlere baqvuruluyor?

. Bu yöntemler ve gahgma gekilleri somut bir gekilde tanrtrhyor mu?

. Sunum dünya görüqü bakrmrndan tarafsrz ml veya dogrudan/dolayh yoldan
misyonerlik yaprhyor mu?

. Hangi igerikler öfretiliyor veya (sadece) ölrenme stratejileri mi gösteriliyor?

Agrklama: Hem Scientology organizasyonu hem de kuqku uyandrran dünya görügleri
veya pedagojik anlayrqlarr olan bagka hizmet sunanlar özel ders piyasasrnda
bulunmaktadrrlar.
Scientology direktiflerine göre yönetilen ve/veya sahipleri Scientolog olan bir kuruluqa
dügme tehlikesi, koruyucu kayrtlarrn olafan uygulamas ryla azaltimaktadrr.
Özel ders sunanlann yöntemlerinden kuqku duyuldufiunda internet, okul veya
konusunda vzman bilgi ve danrqma bürolan üzerinden bilgi ahnarak emin olunabilir.
Son yrllarda gizbilim özel ders sunumlan sayrsr belirgin bir artrg göstermigtir; bu
kurumlann yaranndan gok zaran olmaktadrr.

KURULU$ VE qERQEVE $ARTLARI

. Özel ders kurumu bölgesel gevrede tanrnryor mu?
o Örn. okul qimdiye kadar deneyim edinebilmiq mi?
. Özel ders kurumunun ünü nasrl?

Agrklama: Qok sayrda kuruluq franchising sistemine göre yönetildifinden, sadece zincir
hakkrnda bilgi almak önemli defil, aynr zamanda yerindeki somut kurulug hakkrnda da
bilgi ahnmasr önemlidir.

o Özel ders veren öfretmenler gerekli vasrflara sahip mi?
. Bu vasrf belgelenebiliyor mu?
o Bu sadece müdüriyet igin mi ö!le, yoksa gocufunuzun eSitim gördüfü e[itim

görevlisi igin de gegerli mi?



o Fiyat/hizmet oranl uygun mu?
o istenilen fiyatlarr bagka kuruluqlarla kargrlagtrnnrz!
o Sözle$mede size garip gelen veya anlamrnr bilmedifiniz gartlar var mr?
o Fesih kurallan kesin mi?

Agrklama: Sözlegmeyle ilgili sorularda, size sözlegmeyi hukuksal olarak kontrol etmeye
yardrmcr olan Tüketicileri Koruma Merkezi'ne (Verbraucherschrfizzentrale) veya
Bavyera Tüketici Servisi'ne (Verbraucherschutzservice Bayern) bagvurunuz!

Irtibat: Verbrauch er zentr ale B ayem
(Bavyera Tüketici Merkezi)
r.vr,v lv . v e rb ra u c h e rz en t ra I e - b a,y.. e rn. ci e
Beratungsstelle München
(Münih Danrgma Bürosu)
Mozartstraße 9
80336 München

Verbraucherservi c e Bayern
(Bavyera Tüketici Servisi)
r.vr.vr,v. r, erbra ucherservice-ba)rern. de
Dachauer Straße 5
80335 München
Tel' .0891596278
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DERS
o Size önceden dersin nasrl yaprlacalr hakkrnda bilgiler veriliyor mu?
o Ders tek olarak ml veya grup iginde mi veriliyor?
o Ders grup igindeyse: Grup mantrkh bir gekilde oluqturuldu mu (yaq gruplan,

okul türleri, ders türü)?
o Grubun büyüklü[ü etkili bir gahgmaya izin veriyor mu?
o Somut okul faaliyetleri ve okulda kullanrlan ölretim ve öfirenim araglan göz

önünde bulunduruluyor veya kullanrhyor mu?

Saatlik deneme dersleriyle goculunuzun kurulugun sunum ve ahqkanhklanna uyum
sa$layrp sa!layamadrfrnr ö[renebilirsiniz.

Kriterler, Münih-Freising Bagpiskoposlufu Tarikatlar ve Dünya Görügleri Sorularr
Görevlisi Axel Seegers tarafindan özetlenmigtir.


