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Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerimizin 
işbirliği ile “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” temalı VI. Temel Eğitim Sempozyumumuz, 
5-6 Aralık 2015 tarihlerinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.  

Elinizdeki kitap, bu Sempozyumda yapılan konuşmaları ve sunulan tebliğleri içermektedir. 

Yaklaşık 620 özel okul öncesi ve ilkokulu kurucusu, yöneticisinin ve öğretmeninin 
katıldığı Sempozyumda; “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” genel teması çerçevesinde 
hoşgörü sahibi,  empati yapabilen, etik değerleri gelişmiş, iyi ilişkiler kurabilen, doğru 
kararlar alabilen, duygularını kontrol edebilen, sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş 
bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanmış, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
öğrenme, dayanıklılık ve başarılarını teşvik eden düşünce yapısının nasıl geliştirile- 
bileceğine yönelik yaklaşımlar ve uygulamalar paylaşılmıştır.

Sempozyuma değerli katkılarından dolayı; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. 
Muammer YILDIZ’a, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nden Daire 
Başkanı Sayın Yusuf OKUMUŞ’a, eski genel müdür yardımcımız Sayın Mustafa 
Çandır’a, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman GÖKÇİMEN’e teşekkür ediyoruz.

Sempozyuma değerli görüşleri ile katkı sağlayan çok değerli akademisyenlere ve 
uzmanlara, çalışmalarımızı daima destekleyen tüm özel okul kurucularına, yöneticilerine 
ve öğretmenlerine de en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu Sempozyumun düzenlenmesinde öncülük eden ve emeği geçen Türkiye Özel 
Okullar Okul Öncesi Eğitim Komisyonu ve İlkokul Komisyonu’nun değerli üyelerine 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ayrıca bu yıl altıncı kez düzenlenen sempozyuma ev 
sahipliği yapan Özel Eyüboğlu Koleji kurucusu ve Derneğimizin  Onursal Başkanı Dr. 
Rüstem EYÜBOĞLU’na sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Titiz bir çalışma ile hazırlanan bu kitaptaki konuların, ülkemiz eğitim sistemi açısından 
değerli öneriler içerdiğine ve bunun milli eğitim sistemimize katkılar sağlayacağına 
inanıyor, saygılar sunuyoruz.

SUNUŞ

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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Siz değerli konuklarımızı Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda ağırlamaktan büyük mutluluk 
duyduğumuzu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu hafta sonu bizlerle 
birlikte olacak değerli akademisyenlerimizle ve eğitimcilerimizle, çok önemli bir konu 
olan Sosyal ve Duygusal Öğrenme üzerine odaklanacağız. Çok yakın zamanlarda 
hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan acı olaylar biz eğitimcilere sorumluluklarımızı 
bir kez daha hatırlattı ve hoşgörülü, empati yapabilen, etik değerleri gelişmiş, iyi 
ilişkiler kurabilen, doğru kararlar alabilen duygularını kontrol edebilen yani duygusal 
ve sosyal beceriler kazanmış bireyler yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere 
bir kez daha gösterdi. Ben inanıyorum ki sempozyum süresince Sosyal ve Duygusal 
Öğrenme alanında edineceğimiz bilgiler, öğrencilerimizi yetiştirirken bizlere büyük 
ışık tutacak. 

Bugün katılımları ile bizleri onurlandıran Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın 
Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanımıza, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, 
sempozyumun gerçekleşmesi için çok emek sarfeden Türkiye Özel Okullar Derneği 
Okul Öncesi ve İlkokul komisyonu üyelerine ve tabiî ki Türkiye Özel Okullar Derneği’nin 
değerli tüm yöneticilerine, bilgilerini bizlerle paylaşacak olan  akademisyenlerimize 
katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca burada öğrendiklerini okullarında 
uygulayarak öğrencilerimizin gelişimlerine büyük katkı sağlayacak olan siz değerli 
öğretmenlerimize de katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Verimli bir sempozyum 
olması dileği ile hepiniz tekrar hoş geldiniz. 

Ayşegül ERBİL
Özel Eyüboğlu Koleji Genel Müdürü   
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Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanım, Sayın 
İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli akademisyenler ve sevgili öğretmen arkadaşlarım, 
Türkiye Özel Okullar Derneği’nin düzenlediği VI. Temel Eğitim Sempozyumu’na hepiniz 
hoş geldiniz. 

Değerli Arkadaşlarım;
Türkiye Özel Okullar Derneği 65 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çok yoğun 
çalışarak ülkemizin daha aydınlık, daha güzel, daha ferah günlere ulaşması için 
çaba sarf etmeye devam etmektedir. Nasıl bir eğitim? Nasıl bir toplum? Çocuklarımızı 
yetiştirirken bireysel farklılıklarını görebilen ve farklılıkları doğru yöneten, toplumsal 
farkındalıkları görebilen ve bunları saygıyla hoş gören, olumlu karar verebilen, 
kavga etmeden, soran, sorgulayan bir nesil olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Eğer 
bunu yapabilirsek birbirini ötekileştiren değil birbirini kucaklayan, birbirini seven, 
saygı duyan yeni bir nesil yetiştirmiş oluruz. 

Bu nedenle Türkiye Özel Okullar Derneği olarak öğretmenlerimize, velilerimize ve 
öğrencilerimize Antalya Sempozyumu, Temel Eğitim Sempozyumu, Münazara 
yarışmaları, sağlıklı beslenme gibi daha birçok konuda etkinlikler yaparak onları 
bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak biz bunun bir görev olduğunu 
düşünüyor ve Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte bu konudaki çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam ediyoruz. Bu gün de burada yine Temel Eğitim Sempozyumunda 
birlikteyiz. Ben böylesine güzel bir kitlenin bireyi olduğum için kendimi çok mutlu 
hissediyorum.  

Bu günkü konumuz yine her zaman olduğu gibi kazanımları çok olacak bir konu. 
Konumuzun adı Sosyal ve Duygusal Öğrenme.

Değerli akademisyen arkadaşlarım size konuyu şu beş başlık altında işleyecekler. 

1- Öz Farkındalık
2- Öz Yönetim
3- Toplumsal Farkındalık
4- Kişisel Becerilerin Ön Plana Çıkarılması
5- Olumlu Karar Verebilme

Değerli arkadaşlarım sizlere akademik bir konuşma yapmanın ötesinde öncelikle bir 
açıklama yapmak, daha sonra da teşekkür bölümüne geçmek isterim. Her toplantımızda 
olduğu gibi bu günkü etkinliğimiz de çok emek sarf edilerek hazırlanmıştır. Birçoğunuz 
belki de bu etkinliklerin hazırlık aşamasının nasıl yapıldığını, nasıl bu hale geldiğini 
düşünüyor olabilirsiniz. Kısaca bilgi vermek isterim. Sizden gelen bilgileri dernek

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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içerisinde yönetim kurulumuz, okul öncesi komisyonumuz ve ilkokul komisyonumuz, 
yaklaşık 4–5 ay süren çalışmalarla değerlendirip bu noktaya getirmektedir. Tabi bu 
çalışmalarda çok büyük emek ve alın teri vardır. Emeğin, alın terinin ne olduğunu 
sizler de iyi biliyorsunuz, onun için ben teşekkürümü ederken sizlerin de alkışlarınızla 
destek olmanızı rica ediyorum.

Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman desteği ile bizlere güç veren İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer Yıldız hocamız, iyi ki varsınız, iyi ki 
geldiniz çok teşekkür ediyorum. MEB Özel Öğretim Kurumları Daire Başkanımız 
Sayın Yusuf Okumuş hocam, eski genel müdür yardımcımız Sayın Mustafa Çandır, 
eski İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İlyas Tekin beylere de geldikleri için çok 
teşekkür ediyoruz.

Etkinliğimizin bir parçası olan stantlarımızı da gezmenizi rica ediyorum, oralarda 
emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Bundan önceki etkinliğimizde burada 
Sayın Burçak Eyüboğlu vardı mekânı cennet olsun. Onu ve onun nezdinde 
aramızda ayrılan tüm arkadaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Etkinliğimize ev 
sahipliği yapan Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurucusu Sayın Dr. Rüstem 
Eyüboğlu ve tüm çalışanlarına da teşekkür ediyorum. 

Derneğimizin eğitim danışmanına, yönetim kuruluna ve eş başkanı arkadaşım Cem 
Gülan’a, derneğimizin müdiresine, bilgi işlem uzmanımıza da katkılarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Tüm katılımcı öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimize bir kez 
daha teşekkür ediyor, yarın da burada aynı katılımcı sayısı ile görüşmeyi diliyorum.

Sosyal ve Duygusal Öğrenme 15
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Değerli katılımcılar, başta Bakanlığımızın yetkileri olmak üzere, Türkiye Özel Okullar 
Derneği’nin Onursal Başkanı ve eş başkanları ile bütün yönetim kurulu üyeleri, 
eğitim camiasının duayenleri, değerli arkadaşlarımız, akademisyenlerimiz ve bugünün 
kahramanları öğretmenlerimiz ben de hepinizi en derin sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Şu anda salondaki enerji, biraz önce performansları ile katkı sağlayan çocukları- 
mızdandır, onları gerçekten tebrik ediyorum müthiş bir performans sergilediler. 
Ayrıca müzisyen arkadaşlarımızı, korodaki ekibin tamamını tebrik ediyorum. Eğitim 
sadece akademik olarak müfredatın çocuklarımıza aktarılması değil aslında bir 
yaşam becerisi kazandırma, doğuştan Allah’ın onlara verdiği var olan bir yeteneği 
ortaya çıkarma çabasıdır. Aslında iyi eğitim, iyi eğitim sistemi, iyi eğitimciler, iyi 
öğretmenler, iyi müdürler en fazla bunu yapabiliriz. Olmayan bir şeyi zaten vermek 
bize mahsus bir şey değil. O yüzden bu yetenekli çocuklarımızı gördüğümüz zaman 
bizim gerçekten sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Daha fazla 
çocuğumuzu daha iyi, daha kaliteli eğitmek, öğretmek ve bir yaşam beceresi 
kazandırmak, anne-babaların bize teslim ettikleri ve onların temel taleplerine uygun 
bir şekilde hayatın diğer alanlarına hazırlamak gibi temel görevlerimiz var. 

Özel okullar için övgüye değer birçok şey söylenebilir, fakat samimiyetle şunu söylemek 
istiyorum ki Bakanlık olarak biz özel öğretim kurumlarımızın geldiği bu seviyeden 
çok memnunuz ve daha iyi olması içinde çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Ben 
de Bakanlığı temsilen İstanbul’da bulunduğum süre içerisinde siz değerli 
arkadaşlarımızdan, kurumlarımızdan ve yönetici arkadaşlarımızdan, öğretmenle- 
rimizden ne şekilde, hangi türde bir talep gelirse gelsin yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Siz değerli öğretmenlerimizin yapmış olduğu çalışmaların farkındayız. Biz bunun 
kamu okullarımızda da bir sinerji yaratma anlamında çok tesir ettiğini de biliyoruz. İyi 
ki varsınız diyorum. 

Bugün konu ile ilgili asıl konuşması gereken değerli akademisyen arkadaşlarımız 
buradalar sözü onlara bırakmak istiyorum ve ben de kendilerini dinlemek istiyorum. 

Son olarak bu toplantının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
saygılarımı sunuyorum.

Dr. Muammer YILDIZ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
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ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NELERİ HEDEFLİYORUZ?

Kıymetli eğitimciler, sizlerle bugün burada bulunmak gerçekten bir ayrıcalık. 
Önümüzdeki iki gün, Türkiye Özel Okullar Derneğinin, Eyüboğlu Koleji evsahipliğinde 
organize etmiş olduğu VI. Temel Eğitim Sempozyum’unda “Sosyal ve Duygusal 
Öğrenme” teması çeşitli açılardan ele alınacak. Sunum, panel ve çalıştaylarda 
gerçekleşecek paylaşımların yeni proje ve uygulamalara ışık tutacağını umuyorum.     
                                      
21. yüzyıla ayak basmadan önceki on yıl “çocuk” ve “temel eğitim” konularında 
dünya çapında çok önemli adımlar atıldı. 1990’da bölgesel toplantılardan sonra 
Jomtiem, Tayland’da dünya çapında ülke temsilcilerini ve uzmanları bir araya 
getiren, Dünya Bankası, UNICEF, UNDP  ve UNESCO’nun desteklediği “Herkese 
Temel Eğitim”( Education for All)  projesi okuldan mahrum kalmış 6 yaş ve üstü 
yüzmilyon çocuğa temel eğitimin sağlanmasını hedefliyordu. Yine 1990 yılında 
Çocuk Hakları bildirgesinin dünya liderleri tarafından desteklenmesini sağlamak için  
73 ülke başkanının katıldığı “Dünya Çocuk Zirvesi “(World Summit for Children)New 
Yorkta UNICEF’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu toplantılarda ve bu toplantıları 
takip eden çalışmalarda bulunma ve çalışma şansım oldu. Bu sırada UNICEF’in 
desteklemiş olduğu bir araştırma yeni toplantılara ve projelere yön verdi. “Zengin 
memleketlerde Çocuk İhmali” adı altında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, 
Kanada ve Yeni Zelandada yapılan bu araştırmanın sonuçları dikkat çekiciydi. Bu 
araştırmada, endüstrileşmiş, zengin ülkelerde hem fakir kesimde çocukların ihmali 
hem de varlıklı kesimde çocuk ihmalinin nedenleri ele alınıyordu. Ailenin dağılması, 
özellikle babaların yokluğu, 1990’larda intihar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik 
öncesi küçük yaşta anne olan genç kızların durumu gibi  gençlik sorunlarının doruğa 
çıkmış olmasına, hatta universite sınavlarında (SAT) puan avarajının son 20 yıla 
kıyasla 70 puan düşmesine neden gösteriliyordu. Bu çalışmadan çıkardığımız, 
sosyal ve ekonomik politikaların önemi kadar, ailenin korunması ve çocuğun, gencin 
yaşamında babanın varlığının ne kadar önemli olduğuydu. (Tabii evde şiddet uygulayan 
babalar hariç.) Aradan geçen yirmi küsur yıl içinde ailenin birey üzerindeki koruyucu 
etkisine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ailenin varlığı, 
doğal afetler, ekonomik krizler, savaşlar, göçler gibi toplumun yaşadığı travmalar 
karşısında bireyi korurken, okul, bireyin  gelişmesinde aileden sonraki en önemli 
kurum olmaya devam ediyor. 

Dünya ülkeleri, insana yatırımın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Yine, 20. 
Yüzyıldan 21. Yüzyıla geçişte bu konuda çarpıcı atılımlar oldu. Örneğin, Afrikada 
Gana 1960’larda insan gelişim endeksine göre (hayat standardı, kişisel gelir ve 
ömür uzunluğu)gayet ileri bir seviyedeyken, Güney Kore 1950 yıllarında savaştan 
çıkmış, verem hastalığının yaygın olduğu bir dönemde gelişim konusunda geride 
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kalmış bir ülkeydi. Güney Kore, on yıllık bir programla bütçesinin en büyük kısmını 
eğitime ayırdı ve şimdi çok iyi yerlerde. Gana ise şu an çok  gerilerde kaldı çünkü 
bütçesinde yatırımı eğitime değil prestij projelerine yaptı. 

Son yılların yetkin, paylaşımcı, hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek yetişkini  
hedefleyen etkili eğitim modellerinden biri olan  SEL (Social-Emotional Learning / 
Sosyal -Duygusal Öğrenme) öğrencilerde üç sahada yetkinliği hedefliyor: zihinsel, 
duygusal ve davranışsal yetkinlik. Bu üç sahaya bağlı olan beş özellik ise kendini 
tanımak, kendini idare edebilmek, sosyal farkındalık, ilişkisel beceriler ve sorumluluk 
içeren karar alma becerisi.

Sunumu, bizler “Çocuğumuz için Neleri Hedefliyoruz?” sorusuyla devam etmek 
istiyorum. Çocuklarımızdan mutlak ortak beklentilerimiz var. Onların,  başarılı, mutlu, 
özgüveni yüksek, yardımsever, paylaşımcı, çevresine duyarlı, sorumluluk sahibi, 
sağlam değerlere sahip insanlar olmalarını istiyoruz. Çoğumuzun ilk aklına gelen 
başarılı ve mutlu olmaları. Mutluluk bir hedef olmamalı diye düşünüyorum. Mutluluk 
bir yan kazanım olmalı. Kişi yetenekleri nisbetinde kendini geliştirir, yapıcı ve 
üretken olursa, bulunduğu ortamdan, yaptığı işten zevk alır, ilişkilerinde huzurlu 
olursa, mutlu da olur. Başarı performansı vurgulayan, özgüveni pekiştiren bir olgu. 
Başarı, tabii ki insana mutluluk getirir. Ne varki  sadece notlara bağlı başarı bir 
sonraki eğitime basamak olsa da ilerde yaşam başarısını garantilemiyor. Başarının 
sadece ders performansına bağlı kaldığı durumlarda çocuğun yetenekleri doğrul- 
tusunda sosyal ve duygusal gelişmesinin  ertelendiğini ve mutsuzluk getirdiğini 
görüyoruz.  Duygusal ve sosyal gelişme ise ders ve not başarısını olumlu etkiliyor.                                    

Çocuğu tanımak için gelişim yıllarının özelliklerine bakalım. Kişiliğin gelişiminde ilk 3 
yılın önemini vurgulamak isterim. Varlığımızın görülmesi, yapabilmenin ve 
düşüne- bilmenin tohumları bu dönemde atılıyor. Bebek dünyaya gelince nasıl 
karşılandı, anne veya öncelikle ona bakan kişiyle nasıl bir bağ kurdu, bu ilk 0-6 ay  
varlığımızın kabulünü yaşatıyor bize. 6- 18 aylarda yapabilmeyi deniyoruz. 
Bebeğin uzanıp oyuncağını tutabilmesi, bir-birbuçuk yaşında döke saça da olsa 
kaşığı ağzına  götürebilmesi, kutuları içiçe veya üstüste koyabilmesi, tekrar tekrar 
yapabilmesi, yani ustalaşması, yapabilmenin , daha sonra 18 ay-3 yaş arası bir şeyi 
isteyip istememesi, seçim yapabilmesi, hayır diyebilmesi, düşünebilmenin ilk 
denemeleri oluyor. 

Üç ve altı yaş çocuğun sosyalleşmesi ve temel yaşam becerilerini edinmesi 
açısından önemli yıllar. Robert Fulghum kitabında “Hayatta ne bilmem gerekiyorsa 
hepsini  anaokulunda öğrendim” diyor ve sıralıyor, “ Yemekten önce ellerini yıka, 
sifonu çek, döktüğünü topla,  birisini incittiysen özür dile, dengeli bir hayat yaşa; 
hergün biraz öğren, biraz düşün, biraz oyna ve biraz çalış... “

Üç yaşın çok şeye “hayır” demesi hafiflerken dört yaş sınırları test eder ve güçlü 
olmanın yollarını dener. Beş-altı yaşlarda dürtü kontrölünün yeterince gelişmiş 
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olmasını umuyoruz. Dürtü kontrolü, kişinin duygularına sahip çıkabilmesi ve kontrol 
edebilmesi bugün için “yetkin  insan” tanımının ilk özelliği. Kişi ne kadar okumuş, iş 
hayatında başarılı yerlere gelmiş olsa da dürtü kontrolü zayıfsa bir gün işinden de 
olur, eşinden dostundan da. Peki, dürtü kontrolü nasıl gelişir? Gelişmesini neler 
örseler? Biraz önce “mutluluk hedef değil yan kazanım olmalıdır”demiştim. Çocuğumuz 
üzülmesin diye her isteğini yerine getirirsek, oyunda veya yemekte sırasını beklemeyi 
öğretmezsek, canı sıkılmasın diye her an yanında biri olup onu eğlendirirse, her 
sokağa çıkışımızda bir şey alalım diye tutturur ve biz de etrafa rezil olmayalım diye 
istediğini yaparsak çocuk dürtü kontrolünü geliştiremez. Dürtü kontrolünün zayıflığı, 
tıpkı muhakeme zayıflığı gibi olgunlaşmamış kişiliğin bir yansımasıdır. Çocuk 
çevresindeki yetişkinlerden de bunu davranış modeli olarak alabilir.  

6-12 yaş değer yargılarının oluştuğu ve kişiliğin yapılandığı yıllar. 13-19 ise kimlik 
arayışları cinsellik, bireyleşme yılları. Bu süreçte de aile kadar okulun önemi ortaya 
çıkıyor. Öğretmen ilişkisi birinci sınıftan lise ve sonrasına kadar çocuğun kişiliğinin 
oluşumunda etkili. Öğretmen, davranışlarıyla, yaşama bakışıyla öğrencisine örnek 
olurken onun  yeteneklerini keşfetmesinde, özbeğeni, yaratıcılık, okuma ve öğrenme 
merakının gelişmesinde anne baba kadar önemli, hatta ailenin eksiğini kapatan  
öğretmen ve okuldur diyebiliriz.

Kişiliği etkileyen dörtte bir genler, gerisi çevre. Çevre deyince de aile, yerleşim 
bölgesi, okul, yaş grubu ve teknolojiyi düşünüyoruz. İlerde çocuklarımızın çok hızlı 
değişen bir dünyaya uyum sağlayacak kadar adaptasyon kabiliyeti yüksek, belirsiz-
liklerden ürkmeyecek kadar positif ve azimli, kendiyle barışık, paylaşımcı, sorumlulukları 
gelişmiş, üretken, zamanını ve enerjisini işinde, evinde, kişisel ve toplumsal 
yaşamında dengeli kullanabilen bireyler olmalarını bekliyorsak çocuklarımızın 
eğitiminde elele vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızdan beklentilerimizin net ve ortak 
bir noktada tutarlı olabilmesi için okullarda rehberlik birimlerinin yaş grubu 
sorunlarına çözüm arayışında hem velilerle, hem öğretmenlerle grup çalışmalarına 
her zamankinden çok ihtiyaç var.          
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SOSYAL, DUYGUSAL ÖĞRENME VE BEYİN

İki türlü eğitim vardır, bunlardan bir tanesi sıradan öğrenme veya ezberlenme 
dediğimiz kalıpla yapılan, bir diğeri ise öğrencilerde farklı düşünerek sonuçlar 
çıkarabilmeyi sağlayan yöntemlerdir. Beyini sağ-sol diye ayırabiliriz. Ama biz, sağ ve 
sol beyin tanımını kullandığımız zaman %5-10 civarında farklılıklar olabileceğini de 
bilmeliyiz. İletişim ve öğrenme konusunda müziğin önemi çok fazla, Sn. Mehmet 
İnal’ın dediği gibi sözlerin, ritmin, tonun ve matematiğin beyini işletebilmesi için güzel 
bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Gelişim dediğimiz zaman 4 adet basamağa 
bakmamız lazım;

Bunlardan bir tanesi en çok çocuk doktorlarının baktığı çocuktaki fiziksel gelişim, 
nabız, tansiyon, terleme nasıl vs. gibi fiziksel ve nörovejetatif gelişim. Bizim bahsedeceğimiz 
ise hareket koordinasyon, sosyal ve duygusal gelişim için çok basit bir örnek verebil-
irim. Siz annenizden doğduktan biraz sonra ne yaptınız? Ağladınız değil mi? Bu bir 
hareket. Sonra ne yaptınız? Anneniz size sarıldı ve sizi emzirdi bu da bir hareket. 
Demek ki siz doğduğunuz zaman ağladınız hareket ettiniz, süt emdiniz hareket 
ettiniz. Siz hareket ettiniz çünkü ilkel dürtüler ile hareket ettiniz. Size anlatacaklarımı 
isterseniz birey olarak alın, isterseniz bir şirketin işletilmesi olarak alın. Çünkü 
biliyorsunuz artık nöroloji, nörososyoloji, nöropsikiyatri, nöropolitika gibi bir sürü 
bilim dalı var. Fakat okullarda en çok üzerinde durulan şey bilişim, ama burada bir 
hata var. Çünkü bize getirilen çocukların büyük bir bölümünde motor gelişim 
sorunları gözlemliyoruz. Niye? Çocuklar birçok nedenden dolayı çoğu vaktini Ipad 
veya TV ile geçiriyor. Dolayısıyla temelde çocuk hareket etme beceresini geliştiremediği 
için sosyal ve duygusal sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu çocuklar maalesef ileride ilaç 
kullanmak zorunda kalıyorlar. Önce kabul edelim ki her bireyin beyin yapısı farklıdır. 
Peki, bu nasıl oluşuyor? Biliyorsunuz beyinde milyarlarca hücre var ama önemli olan 
eğitim ile hücrelerin sayısını arttırmak değil, önemli olan hücrelerin arasındaki 
bağlantıyı arttırmaktır.
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Mesela bir konferansta konuşma yaparken katılımcılardan birini yanıma davet ettim. 
Gelmeye çekindi çünkü kaygısı var ve kendisine nasıl davranacağım belli değildi. 
Kaygı olduğu için de gelmemeyi tercih etti. Ne oldu? Nöronlar arasında bağlantı 
sayısı artmadı ama biraz sonra tekrar çağırdım geldi, artık nöronlar arasında bağlantı 
sayısı artacak. Nasıl olacak? Deneyim edinip öğrenmiş olacak. 

Plastisite ne demek? 

Gelişim sırasında çevresel etkileşimlerin bir sonucu olarak sinir bağlantılarında 
meydana gelen değişiklikler. İnsan beyninin yaptığı şey plastisite, psikiyatristin yaptığı 
şey plastisite, eğitimin yaptığı şey plastisite. Mesela, müzik öğretmeninin derslerde 
anlattığı ritim ve hareket ile birlikte yapmış olduğu her şey plastisite. Beyini değiştiriyor, 
üstelik çok önemli bir şekilde değiştiriyor. Bu konuya tekrar değineceğim. Tabi bütün 
bunlar kimyasal maddeler aracılığı ile gerçekleşiyor. Bu maddeler anne karnında 
iken salgılanmaya başlıyor. Demek ki bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi anne 
karnında başlıyor. Tabi çok kötü müzik dinleyen bir anne, bağırıp, çağırıp kavga 
eden bir annenin salgıladığı hormonlar çocuk beynine geçtiği için o çocukta onlara 
uygun hormon salgılamış ve eğitilmiş oluyor. 
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Bunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Beyinde hangi alanlar var? Ancak 
bakın beyin merkezi değil alanlarından bahsediyorum. Görme, dokunma, konuşma 
ve işitme alanları var. Matematik öğretmeni ne yapar? Dersi anlatır ve çocukların 
işitme alanından faydalanır ve beynin arka sistemi çalışır, dikkat ederek ön sistem 
de devreye girer.

Peki, bunlar nasıl oluyor demiştik? Beyin bu koordinasyonları kimyasal maddeler 
aracılığı ile sağlar. Bazıları belki antidepresan ilaç, bazıları dikkat eksikliği ile ilgili 
ilaç, bazıları davranış bozukluğu ile ilgili ilaç kullanıyor olabilir. Neden bazı çocuklar 
bu ilaçları kullanmak zorunda kalıyor? Bunların hepsi beynin kimyasal alanlarına 
hitap ediyor.
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Peki, nedir bu sosyal duygusal öğrenme? Hepinizin bildiği gibi kişisel farkındalık 
olması gerekiyor. Bu kişisel farkındalık ile ancak kendini yönetebilir. Böylece sorumluluk 
alır, karar verme becerisi gelişir ve sosyal farkındalık olup iletişim yöntemlerini 
oluşturur.  Böylece iletişim yöntemleri de farkındalık ile kendimizi yöneterek, sorumluluk 
alarak, empati kurarak gelişmiş ve ilerlemiş oluyor. 

Ayrıca sosyal ve duygusal öğrenme ile beyin ve kişi risk almayı öğrenir. Bu riski 
olumlu yönlendirecek olursa o zaman korkudan uzak kalır. Korkudan uzak kalan kişi 
de zaten sorunlarını çözmüş olur. Sosyal iletişim becerisindeki en önemli şeylerden 
bir tanesi de budur. Peki, burada eksik olan nedir? Burada eksik olan, öğretmen, 
eğitimci, aile çocuğun-çocuğumun motivasyonu düşük diyor ama çocuğun fiziksel, 
beyin veya beden yapısı normal ise ailede ve eğitimcide sorun var demektir. Eksik 
budur. 
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En önemli etkenlerden bir tanesi strestir. Stres ortadan kalkarsa çocukların yüzü 
güler. Stresi kontrol altına aldığımız zaman her şeyi çok daha kolay öğrenirsiniz. 
Şimdi 4 tane temel beceri lazım; bunlardan birincisi yapıcı benlik duygusu, ikincisi 
stresle başa çıkabilmek ki bu çok önemli. Çocukların birçoğu; öğrenme bozukluğu, 
davranış bozukluğu, hiperaktivite, hiperkinezi, dürtüsellik, yazı yazma bozukluğu, 
disleksi sorunlarıyla bize geliyor. Bunların çoğunun altından stres çıkıyor. Temel 
becerilerin üçüncüsü iletişim becerileri ve dördüncüsü de problem çözme becerileri..

Bütün canlılarda ağaçlar dahil ilkel dürtü vardır. Çocuklardaki sosyal duygusal 
ilişkilerdeki en önemli yer beyini ikiye böldüğümüz zaman ortada bulunan alandır. Bu 
alanda hareketi programlama yeri bulunmaktadır. Beyindeki bu alan ileri yaşlarda 
bozulduğu zaman Alzheimer, Parkinson hastalığı ve saldırganlık başlar. Ayrıca 
yemek yeme bozukluğu, öğrenme bozukluğu gibi birçok durum ve beyinin temeli 
buradadır. İşçiler burada, yöneten kişi de buradadır. Hareketi programlama, kaygı ile 
ilgili bu bölgede amigdala ve kısa süreli bellek yapıları bulunur. Bu nedenle çocuğun 
önce hareket eğitimi yapılırken bu gelişime paralel olarak çocuğun potansiyeli ve 
çevresi dikkate alınıp önce duygusal, sonra da bilişsel olarak eğitilmesi gerekmektedir.  
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Beyinden ve diğer organlardan kimyasal maddeler çıkıp bazıları karışıyor, böbrek 
üstüne geliyor, böbrek üstünden başka kimyasallar salgılanıyor ya olumlu gelişim 
oluyor ya da ileri yaşlarda hipertansiyon, şeker hastalığı, beyinin çalışmaması veya 
ölüm ortaya çıkıyor. Bazıları da sinir hücre uzantılarının uçlarından salgılanıp 
sonraki sinirlere belki binlerce bilgi aktarıyor.  O yüzden sosyal, duygusal öğrenme 
çok önemli ve öncelikli bilişsel öğrenme daha sonra geliyor. Ayna nöronlar, empati, 
sosyal öğrenme, sinerji çok önemli kavramlardır. Sinerji ayna nöronlar ile de çalışan 
bir sistemdir. Peki, nedir ayna nöron? Az önce bahsetmiş olduğum alın bölgesinde 
ve akademik alanda olan durumlar. Örnek, bir yere tırmanıyorsunuz, elinizi atıyorsunuz, 
duruyorsunuz bir süre sonra bir başkası elini atacak ona bakıyorsunuz, karşınızdaki 
kişi esniyor siz de esniyorsunuz işte o işe hazır olan nöronlara ayna nöron deniyor. 
Beynin birçok yerinde var ama en çok akıl yürütme, dikkat alanında ve akademik 
alanlar da vardır. Mesela piyano çalan bir kişinin beyini ile piyano dinleyen bir kişinin 
beyini ile çalışmalar çok farklıdır. Ben burada sadece müzik örneğini verdim, 
matematik ve görsellikle ilgili verdiğimiz örnekleri de hatırlayalım. Bu durumda iyi bir 
çocuk yetiştirmek istiyorsak sosyal ve duygusal yönden desteklemek lazımdır. 

Şimdi karşımıza ne çıkıyor? Biz birey olarak duyusal, motor, sosyal, duygusal, 
bilişsel, fiziksel becerileri ile bir bütünüz. Erken çocukluk döneminde çeşitli duyuların 
gelişimini destekleyen, hareketli oyunların oynanması bilişsel - sosyal - duygusal 
becerilerin gelişimini etkiler. Piyasada Türkçe’ ye çevrilmiş bu konuda birçok kitap 
var, üstün zekâlı ama sosyal uyum bozukluğu olan dâhiler ile ilgili kitaplar var. 
Okursanız o dâhilerin çoğunun sosyal ve duygusal sorunlarını öğrenebilirsiniz. 
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Doğa, müzik, resim, sanat, hayvan sevmek, matematik alanları, akıl yürütme ile 
beyinin her tarafı çalışıyor. O halde çocukları dediğimiz gibi önce duygusal ve 
hareket alanında sonra sosyal ve bilişsel alanda eğitmeniz dileği ile… 
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SOSYAL DESTEĞİN SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

Saygıdeğer konuklar hoş geldiniz, Sosyal desteğin sosyal ve duygusal öğrenme 
bileşenlerine etkisi ile ilgili bir paylaşımda bulunacağım. İçinizde Rus troykasını bilen 
var mı? Örnek bir troyka. Evet, yan yana birbirine koşumlarla bağlı üç at bir kızağı 
çekiyor. Kızağın hareket etmesi bu üç atın birlikte hareket etmesine bağlı. İçlerinden 
birisi aksarsa diğerlerinin hareket edebilmesi olanaklı görünmüyor. Eğitimde de 
durum böyle. Ortadaki at bilişsel alanı temsil ediyorsa, diğerleri duyuşsal ve devinsel 
alanı temsil ediyor diyebiliriz. Bu durumda, öğrenme ortamlarında öğrenenlerin bu 
üç alanda da desteklenmesi kaçınılmaz. Çünkü bir alan eksik bırakıldığında 
öğrenenlerin bütünsel olarak gelişim gösterebilmesi mümkün olmuyor. 

Birçoğumuz akademik öğrenmelerin okulda gerçekleşebileceği, sosyal ve duygusal 
öğrenmelerin ise okul dışında gerçekleşebileceği varsayımından hareket ediyoruz. 
Bu nedenle, eğitim süreci içerisinde duyuşsal alan kayıp parça olarak karşımıza 
çıkıyor.

Yrd. Doç. Dr. İlker CIRIK
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
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Oysa beyinle ilgili yapılan araştırmalar öğrenme ve duygular arasında doğrudan bir 
bağlantı olduğunu gösteriyor. Birey olumlu duyguların oluştuğu bir öğrenme 
ortamında ise bu durumda öğrenme daha da kolaylaşıyor. Bir başka deyişle, 
öğrenen olumlu bir atmosfere sahip öğrenme ortamındaysa öğrenmeleri olumluya 
doğru; tersi bir durum sözkonusu ise olumsuza doğru yönleniyor. Bu nedenle, 
öğrenme ortamları öğrenenlerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek 
biçimde düzenlenmelidir.

Bütün bunlarla beraber, başta söylediğimiz üzere biz, öğrenme ortamlarında 
çoğunlukla bilişsel alana yönelik etkinlikler düzenliyoruz ve öğrenenleri yönlendiri-
yoruz. Peki, acaba öğrenenlerin akademik gelişimlerini sağlamada başarılı olabiliyor 
muyuz? Artık hepimizin bildiği bazı uluslar arası sınavlar var. Tabiki sadece bu 
sınavlara bakarak tüm eğitim sistemini değerlendirmek doğru değildir. Ancak bir fikir 
vermesi açısından önemlidir. Bununla birlikte, karamsar olmamak adına, Türkiye’nin 
2003 yılından bu yana uluslar arası sınavlarda aldığı puanların giderek yükseldiğini 
de belirtmek gerekir. Bakalım ülke olarak son yıllarda bu türden sınavlarda nere-
deyiz? Pisa 2012 sonuçlarına baktığımızda 65 ülke içerisinde 44. olduğumuzu 
görüyoruz ve OECD ortalamasının altındayız. TIMMS’de de sonuç benzer, TEOG 
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ortalamaları ise istenen düzeyde değil. Bu durumda, öğrenme sürecinde etkili ve 
verimli olamadığımız görülüyor. Bir başka deyişle, sadece bilişsel alanın desteklen-
mesiyle öğrenenlerin akademik başarılarının artacağını söylemek güç görünüyor. 
Öyleyse ne yapmalı? 

Aklın ve kalbin birlikte eğitimi diyoruz. Son yıllarda, öğrenme ortamlarında öğrenenlerin 
sosyal ve duygusal yeterliklerinin geliştirilmesi yönünde programlar yürütüldüğünü 
görüyoruz. Sosyal ve duygusal yönden yeterli olmak, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 
birey olmanın önemli bir boyutu olarak kabul ediliyor. Sosyal ve duygusal öğrenme, 
bireyin kendi duygularını ve başkalarının duygularını tanıma, ihtiyaçlarına karşı 
duyarlı olma, duygularını ifade etme ve yönetme, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma, 
etkili iletişim kurma ve sürdürme gibi yaşam görevlerini sürdürmek için ihtiyaç 
duyulan becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Sosyal ve duygusal 
öğrenme, bireyin iş ve okul yaşamında başarılı olması için gereken temel yeterlikleri 
kazanmasıdır.
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Alanda yapılan araştırmalar da sosyal ve duygusal öğrenme programlarının akademik 
başarıyı olumlu yönde desteklediğini gösteriyor. Durlak (2011) okullarda (okul 
öncesinden yüksek okula kadar 270,034 öğrencide) uygulanan 213 sosyal ve 
duygusal öğrenme programını analiz ettiği çalışmasının sonucunda öğrenenlerin bu 
programlar aracılığıyla sosyal ve duygusal becerilerinin, tutumlarının, davranışlarının ve 
akademik başarılarının geliştiğini ortaya koyuyor. Bu durumda, öğrenenlerin gelişim 
süreçlerini bir bütün olarak görüp onlara sosyal destek sağlamak anlamlı görünüyor.
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Okullar sosyal alanlardır ve öğrenme sosyal bir süreçtir. Çünkü öğrenenler genel 
olarak bireysel değil, öğretmenleri, aileleri ve akranları ile işbirliği yaparak; onlardan 
destek alarak olumlu yönde kazanımlar elde ederler. Bu nedenle, öğrenme sürecine 
dahil olan paydaşlar işbirliği içerisinde öğrenenlerin gelişimlerine katkı sağlamalıdırlar. 
Öte yandan, eğitimciler olarak öğrenenlere destek olmak istiyoruz ancak öğrenenlerin 
ne zaman, kimden, nasıl ve hangi türde destek almaları gerektiği konusunda 
kararsızız. Destekten alınan doyumun istendik düzeyde olabilmesi için bireyin gerek-
sinim duyduğu destek türü ile destek kaynağı eşleşmelidir.
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Öğrenenler pek çok kaynaktan sosyal destek alabilir. Ancak özellikle temel 
eğitimdeki öğrenenler aile, öğretmen, yakın arkadaş ve sınıf arkadaşlarından sosyal 
destek alırlar. Bu destek kaynakları aynı zamanda birbirleriyle de etkileşim halindedirler 
ve işbirliği içerisindedirler. Bununla birlikte, destek kaynaklarının çeşitlilik göstermesi, 
hangi destek kaynağının hangi destek türlerinde etkili ve verimli olabileceği sorusunu 
da beraberinde getirmektedir.

Öğrenenlerin aldıkları sosyal destek ile bu desteğe verdikleri önem düzeyi arasında 
nasıl bir ilişki olduğunu incelediğimizde farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Örneğin 
temel eğitimdeki 13 devlet, 6 özel okulda 2148 öğrencinin katıldığı bir araştırmada 
alınan sonuçlar şöyledir:
Öğrencilerin, ailelerinden algıladıkları sosyal destek türlerinin sıklık düzeyi puanlarının; 
bilgisel (X=5.10), araçsal (X=4.98), duygusal (X=4.82) ve değerlendirici (X=4.74) 
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Ailelerinden algıladıkları sosyal destek türlerinin önem düzeyi puanlarının; duygusal 
(X=2.67), araçsal (X=2.60), bilgisel (X=2.60) ve değerlendirici (X=2.53)
Bu bulgu, öğrencilerin, ailelerinden en fazla bilgisel (bilgi, öneri, derslerine yardım 
edilmesi vb.) destek algıladıklarını; ancak ailelerinden duygusal (sevgi, saygı, güven 
vb.) yönde destek almayı daha fazla önemsediklerini ortaya koymuştur. 
Öğretmenlerinden algıladıkları destek türlerinin sıklık düzeyi bilgisel (X=5.14), 
değerlendirici (X=4.72), araçsal (X=4.67) ve duygusal (X=4.54)
Öğrencilerin, öğretmenlerinden algıladıkları destek türlerinin önem düzeyi puanlarının; 
bilgisel (X=2.71), duygusal (X=2.65), araçsal (X=2.62) ve değerlendirici (X=2.59)

Öğretmenlerin, görevleriyle ilintili olarak özellikle bilgisel destek sağlamalarının, 
öğrencilerin de akademik başarı kaygısıyla bilgisel desteğe daha fazla önem verme-
lerinin bu sonucun ortaya çıkmasındaki nedenlerden birisi olduğu düşünülmektedir. 
Öğrenci ve öğretmenler arasındaki etkileşimin öğretim etkinlikleriyle sınırlı kalması 
ise bir diğer neden olarak akla gelmektedir. Elde edilen bu bulgu, geleneksel anlamdaki 
öğretmen ve öğrenci görevlerinin yerine getirildiğine işaret etmektedir. Elde edilen 
bulgular incelendiğinde, öğrencilerin değerlendirici türdeki desteklere yeterince önem 
vermedikleri, değerlendirmeleri veya dönütleri olumsuz eleştiri olarak algıladıkları da 
görülmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin, değerlendirici destek sağlarken olumsuz 
eleştirilerden kaçınmaları gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Sınıf arkadaşlarından algıladıkları destek türlerinin bilgisel (X=4.25) araçsal (X=4.24) 
duygusal (X=4.22) değerlendirici (X=4.03) 
Sınıf arkadaşlarından algıladıkları destek türlerinin önem düzeyi puanları; duygusal 
(X=2.52), araçsal (X=2.47), bilgisel (X=2.46) ve değerlendirici (X=2.43)
Aileden algılanan desteğe benzer olarak, öğrencilerin, sınıf arkadaşlarından en 
fazla bilgisel destek algıladıkları ancak duygusal desteğe daha fazla önem verdikleri 
görülmektedir. 
Öğrencilerin, yakın arkadaşlarından algıladıkları destek türlerinin sıklık düzeyi 
puanlarının; duygusal (X=5.29), araçsal (X=5.23), bilgisel (X=5.11) ve değerlendirici 
(X=5.00) 
Öğrencilerin, yakın arkadaşlarından algıladıkları destek türlerinin önem düzeyi 
puanlarının; duygusal (X=2.75), araçsal (X=2.70), bilgisel (X=2.65) ve değerlendirici 
(X=2.63)

Bu bulgu, destekten alınan doyumun istendik düzeyde olabilmesi için bireyin gereksinim 
duyduğu destek türü ile destek kaynağı eşleşmelidir fikrini destekler niteliktedir. 
Bununla birlikte bu bulgu, öğrencilerin, dost olarak gördükleri yakın arkadaşlarından 
en fazla duygusal destek algıladıklarını ve bu desteğe önem verdiklerini ortaya 
koymuştur. Görülüyor ki öğrenciler birbirlerine sağladıkları destek türlerinde yetişkinlerden 
daha başarılılar.
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Elde edilen bulgular bütünsel anlamda değerlendirildiğinde, ilköğretim öğrencilerinin, 
destek kaynağının özelliğine göre tercih ettikleri destek türlerinin farklılaştığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle, öğrencilerin gereksinim duyduğu alanlarda 
uygun destek kaynaklarının işe koyulmasının ve kaynakların işbirliği içerisinde 
çalışmalarının önemli olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, bireyin uygun destek 
kaynağını kendisinin seçebilmesinin karşılaşacağı problemlerin çözümünde ona 
yarar sağlayacağını belirtmek yanlış olmayacaktır. Böylelikle, bireyin aldığı desteğin, 
hem niteliksel açıdan hem de niceliksel açıdan onu doyuracağı söylenebilir.

Öğrencilerin sosyal ve duygusal yönden gelişimlerine katkı sunmak için sağlanan 
sosyal desteğin etkili olabilmesinin bir diğer yolu öğrenenlerin farklılıklarının 
tanınmasıdır. Bu durumda, çokkültürlü eğitim çalışmalarının öne çıktığı görülmektedir. 
Çokkültürlü eğitim farklılıkları kapsayıcı, eşitlik ve adaleti sağlayıcı bir şemsiye 
olarak görülebilir. Modern toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla 
etkileşim içerisinde olmaları ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri 
beklenmektedir. Çok kültürlü eğitim, öğrenenlerin farklı kültürleri saygıyla karşılama- 
larının sağlanması için, öğrenme ortamlarının farklılaştırılması üzerine odaklanmaktadır. 
Bunun için de öğretmenler, öğrencilerinin, kendi kültürleri dışındaki bireylerin değerlerine 
saygı duymalarını, farklı kültürlerle ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmalarını ve 
farklılıkların insanlar için bir zenginlik olduğunu benimsemelerini sağlayacak öğrenme 
ortamları yaratmalıdırlar.

Ülkemizde yaşayan kültürler ise “ebru” sanatında olduğu gibi, birbiriyle kaynaşmış 
ve “kitre” ile birbirine bağlanmıştır. Ancak her renk ve desen de “ebru”da olduğu gibi 
kendi özgün yapısını korumaktadır. Bu nedenle, öğrenme ortamlarında çok kültürlü 
eğitim uygulamalarına yer vermenin öğrenenlerin sosyal ve duygusal öğrenmelerine 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Sosyal destek ve çokkültürlü eğitim birlikte sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini 
olumlu yönde etkiler. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri gelişmiş olan bireylerin 
de akademik başarıları artar, olumlu tutum ve davranışlar geliştirirler. 

Tüm bunları öğrenme ortamlarına yansıtabilmek zaman alıcı ve güç görünebilir. 
Ancak imkansız değildir. Bizler eğitimciler olarak bunu başarabiliriz, olabilir. Duygu 
ve düşüncelerimizi olumluya doğru yönlendirelim, bu hem bizim gelişimimize hem 
de öğrenme ortamlarının gelişimine olumlu yönde yansıyacaktır. Bakın çocuklar olabilirliği 
nasıl bir duygu haliyle tanımlıyorlar (video). Gözlerinden sosyal ve duygusal yönden 
gelişmiş, motivasyonu üst düzeyde olan bireylerin ışığı yansıyor.
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OKULLARDA YAŞANAN ANLAŞMAZLIKLAR VE BUNLARIN ETKİLİ YÖNETİMİ

Çatışma olgusu her yerde var. Evde, okulda, sokakta, trafikte nerede olursa olsun 
her gün çeşitli çatışmalarla karşı karşıya kalırız. Bunların bir kısmının içinde oluruz, 
diğerlerine de tanık oluruz. 
 
Çatışma yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
Olması ve ya olmaması bizim kontrolümüzde olan bir şey değildir.

Dolayısıyla çatışmadan kaçınmak mümkün değildir, çatışmadan kaçamayacağımıza 
göre yapmamız gereken şey onu etkili yönetebilmektir.  Çatışma genel olarak bireylerin 
kendi içlerinde, bireyler arasında, grup içinde ya da gruplar arasında çok çeşitli 
nedenlerle yaşanan farklılık, anlaşmazlık, uyuşmazlık durumu olup, iyi yönetilmediği 
durumlarda bireyler ve onların görev yaptığı örgütler için zararlı olabilen bir etkileşim 
durumudur.

Çatışmaların anlaşılması ve iyi yönetilmesi okulların etkili işlemesi için hayati 
önem taşır.

Çatışma diğer örgütlere göre okullar açısından çok daha önemli bir konudur. 
Çatışmanın okullar açısından önemli olmasının nedenlerinden birisi okulların diğer 
örgütlere göre çok daha fazla çatışmaya açık olmasıdır. Okullar çatışmanın odağında 
olan örgütlerdir, çünkü okullar çok farklı kesimlerin ilgi ve müdahale alanında kalırlar. 
Diğer yandan bir okuldaki eğitimin kalitesi eğitim ortamlarının kalitesi ile yakından 
ilişkilidir. Eğitim ortamlarının kalitesini etkileyen faktörlerden birisi o okuldaki iklimdir. 
Okul iklimi ise okuldaki çatışmaların doğru anlaşılması, teşhis edilmesi ve etkili 
yönetilmesiyle doğrudan ilişkilidir. 

 Eğitim ortamları dediğimizde aklımıza bir çok şey gelir. Fiziksel koşullar bunlardan 
belki akla ilk gelenidir. Ama onun kadar hatta ondan daha da önemlisi  duygusal 
koşullardır. Eğer biz okullarda duygusal koşulları iyi düzenleyebiliyorsak o zaman 
öğrenciler ile etkili bir eğitim yapma şansımız oluyor. Tabi bunu düzenlemek çok da 
kolay değil, çünkü işin içinde insan faktörü var. Hepimizin küçük yaşlarda edindiğimiz 
bazı davranışlar yetişkinlik yaşantımızda da bizi yönlendirir. Edindiğimiz yanlış 
deneyimlerin etkisiyle zaman zaman birbirimizle iletişimimizde otomatik tepkiler 
gösteririz. Bu tepkiler çatışmaya yol açar ve bu ilişkilerimizi bozar. Yaşadığımız bu 
çatışmalar dolayısıyla morallerimiz bozulur, işbirliği etkilenir, bundan çok daha 
önemlisi eğitim ve öğretim ortamı etkisizleşir. 

Prof. Dr. Ali  İlker GÜMÜŞELİ
Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
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Okullarda çok farklı kişi ve taraflar arasında çatışmalar olabilir. Okullarda yaşadığımız 
öğretmen-öğretmen, veli-öğretmen, öğretmen-yönetici çatışmalarının etkileri sadece 
çatışma yaşayanlarla sınırlı olmaz. Bunlar o veya bu şekilde öğrencilere de yansır. 
Öğrenciler okulda öğrendikleri davranışların çoğunu planlanmış programlanmış 
etkinliklerle öğrenirler. Ancak duygusal öğrenmelerinin önemli bir kısmı okuldakilerle 
etkileşimle ya da çevrelerini gözlemle oluşur. Bu bakımdan öğrencilerin sağlıklı 
duygusal öğrenmelerinin oluşabilmesi için okuldaki etkileşimlerin yıkıcı çatışmalardan 
çok yapıcı ilişkiler içermesi gerekir. Bu da okuldaki anlaşmazlıkların ve çatışmaların 
etkili bir biçimde yönetilebilmesi ile olanaklı olur.

Eğer bizler öğretmen ve yöneticiler olarak çatışmaları anlama ve yönetme becerilerine 
sahip olabilirsek, öğrencilerimize daha küçük yaşlardan itibaren çatışmanın ne 
olduğunu doğru anlatabilir, onlara çatışmalarını etkili yönetebilmeleri için model olabiliriz. 

Çatışmaları iyi yönetebilmek için çatışmayı doğru tanımlamak ve çatışma 
sürecinin aşamalarını doğru analiz edebilmek gerekir.

Çatışmaları etkili yönetebilmenin ilk basamağı çatışmayı doğru anlayabilmek, 
tanımlayabilmektir. Bunun için de çatışma sürecini ve aşamalarını iyi analiz 
edebilmek gerekir. Çatışmayı iyi anlayabilmek  ve analiz edebilmek için bilmemiz 
gereken ilk şey çatışmanın aniden ortaya çıkan bir durum olmadığıdır. Aniden 
olduğunu düşündüğümüz birçok çatışma durumunun bile arka planında bazı
yaşanmışlıklar vardır. Dolayısıyla eğer biz kendimize ve çevremizdekilere karşı biraz 
duyarlı olabilirsek, çatışmayı daha başlangıç aşamasında hissetme fırsatını 
yakalamış oluruz.  Çatışmayı hissetmek demek, çatışmayı olumlu yönde kanalize 
edebilmek için en önemli adımı atmak demektir. Bunun için ilişkilerimizde belirli belirsiz 
bir rahatsızlık hissettiğimiz anı iyi analiz edebilmek büyük önem taşır. Çünkü 
çatışmalar rahatsızlık hissiyle başlar, iyi yönetilemez ise kriz aşamasıyla son bulur. 
Kriz aşaması ise artık ilişkilerin bir daha eskiye dönülmeyecek kadar kırıldığı, 
bozulduğu noktadır. Biz buna genelde kavga durumu deriz. Dolayısıyla yaygın 
olarak çatışmayla eş anlamlı olarak kullanılan kavga durumu, çatışma kavramının 
tümünü içeren bir durum değil, çatışmanın iyi yönetilememesi nedeniyle ortaya 
çıkan bir sonuçtur, yani çatışmanın çıktısıdır.

Bu kısa açıklamadan sonra çatışma sürecini başlangıç aşamasından çıktı aşamasına 
kadar aşağıdaki biçimde şematize etmek olanaklıdır. 
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Şekilde de görüldüğü gibi rahatsızlık aşaması çatışma sürecinin ilk basamağıdır. Bu 
aşamada henüz çatışma tam anlamı ile belirgin değildir. Onun için genellikle bu 
aşamayı gözden kaçırırız. Çünkü bu aşmada taraflar arasında henüz bir şeyler 
söylenmemiştir. Ancak İşler de yolunda gitmemektedir. Taraflar birbirleriyle etkileşime 
girmedikleri için sorunun ne olduğunu tanımlamak zor olabilir. Bir durumla ilgili kend-
imizi rahatsız hissederiz fakat nedeninden de tam emin değilizdir. 

İkinci aşama algılama aşamasıdır. Bu aşamada yavaş yavaş çatışma belirtileri kendini 
gösterir. Çatışma ya da anlaşmazlık içindeki taraflarda içsel tepkinin ötesinde bilişsel 
düzeyde onları üzen, tedirgin eden ya da istemedikleri şekilde sonuçlanan bir şeyler 
olur. Eğer duyarlı olunup, bu aşamada çatışmayı yönetmek için adım atılmaz ise, 
çatışma üçüncü aşamaya doğru hızla ilerler.

Üçüncü aşama yanlış anlama aşamasıdır. Yanlış anlama aşamasında davranışlar ve 
olaylar genellikle kafa karıştırıcıdır ve ön yargılar oluşmaya başlar.  Yanlış anlamalar 
giderek artar. Düşünceler sık sık soruna odaklanır. Anlaşmazlık içinde olan bireyler 
çatışma konusu sorunun dışında bir şey düşünemez olurlar. Bunun temel nedeni 
iletişimsizliktir. Birbirleriyle iletişim kurmayan bireyler yavaş yavaş karşıdaki kişi ile ilgili 
hayali düşman figürleri oluşturup, kendi oluşturdukları bu figürler için teyid aramaya 
başlarlar. Bu kısır döngü giderek gerilimin yükselmesine neden olur. Bireyeler bu kısır 
döngüden kendilerini kurtarıp, sorunu karşılıklı olarak analiz etmekte başarılı olmazlar 
ise çatışma sürecinde dördüncü ve tehlikeli bir üst aşama olan gerilim aşamasına 
doğru hızla ilerlerler.

Gerilim aşamasına gelindiğinde bireyler arasındaki etkileşim kopma noktasına gelir. 
İlişkiler olumsuz tutum ve sabit fikirlerden önemli ölçüde etkilenmeye başlar. Karşı 
taraf ile ilgili hisler önemli ölçüde kötüleşir. İlişkiler sürekli endişe ve kaygı kaynağı 
olmaya başlar. Bireyler birbirlerini görmeye tahammül edemez noktaya gelirler. Bu 
aşamada da karşılıklı bir çaba gösterilmez ise sonuç kriz aşamasıdır.
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Kriz aşamasında artık normal ilişki kurmak ve hareket etmek zorlaşır. Olağandışı 
vücut hareketleri görülmeye başlar. Davranışları kontrol etmek zorlaşır. Yüksek 
sesle konuşma, suçlama ve hatta şiddete başvurma normal iletişimin yerine geçer. 
Halk dilinde kavga dediğimiz ve çatışma olarak algıladığımız istenmeyen durumlar 
gerçekleşir.

Bu kısa açıklamalar bize gösteriyor ki, çatışma aniden ortaya çıkan bir etkileşim 
durumu değildir. Dolayısıyla ilişkilerimizde duyarlı olabilirsek, çatışmanın gelişini çok 
kolayca farkedebilir ve onu ilişkilerimize zarar vermeyecek, hatta ilişkilerimizi güçlendirecek 
biçimde yönlendirebilir, yönetebiliriz. 

Çatışmaların okuldaki bireylere ve okula zarar vermesini önleyebilmek için 
onları uygun stil ve stratejilerle yönetebilme becerisine sahip olmak gerekir.

İyi yönetilmeyen çatışmaların birçok olumsuz etkisi vardır.

Çoğunlukla bireyler farklılıkları yeterince anlayamadığı daha doğrusu  “farklılıkları yanlış 
olarak kabul ettikleri için” çatışma yaşarlar. Dolayısıyla çatışmaları iyi yönetebilmek için 
öncelikle çatışmanın içinde barındırdığı ögeleri doğru anlamak ve dolayısıyla çatışmayı 
doğru tanımlamak gerekiyor. Yani doğru tanım doğru çatışma yönetimi için ön koşullardan 
birisidir. Bir diğer ön koşul da çatışmanın doğası gereği yıkıcı yada yapıcı etki göstermediğini, 
onun yıkıcı yada yapıcı sonuçlanmasının bireylerin ona müdahale biçimi ile ilgili olduğu 
gerçeğinin farkına varabilmektir. Üçüncü ve belki de en önemli olan bir diğer ön koşul da 
bireyin çatışma sürecindeki kendisini iyi tanıması ve doğru analiz etmesidir. Bununla 
bağlantılı olarak da, çatışma sürecinde başkalarını değiştirmek, kendi istediği yöne çekmek 
uğraşılarının bir sonuç vermeyeceği gerçeğini kabullenerek, başkalarını değiştirme yerine 
kendisini değiştirmeye çaba göstermesidir. Bu üç ön koşulu yerine getiren kişi için uygun 
stil ve stratejileri seçmek ve bunları etkili bir biçimde uygulamak kolay hale gelir.

Çatışmaları etkili yönetebilmek için çok sayıda stil, strateji, yöntem, teknik ya da 
takdiklerden bahsetmek mümkündür. Bu kısıtlı süre içerisinde bunlardan bahsetmek imkansız 
olacaktır. Bunun için çatışma yönetimi deyince ilk akla gelen dört çatışma yönetimi stilini 
özetlemekle sunuyu noktalamak istiyorum. Bu stiller aşağıdaki şekil üzerinde görülmektedir. 
Bu şekildeki dikey ve yatar eksenden de anlaşılacağı gibi bireylerin  herhangi bir 
çatışma durumundaki müdehale biçimini yani tarzını belirleyen temel etkenlerden 
birisi onun ilgi ve ihtiyaçları dikkate almadaki eğilimidir.  Bir başka deyişle bireyin 
çatışma yönetimi sitilini belirleyen şey, bir çatışma durumunda onun kendi ilgi ve 
ihtiyaçları ile çatışma yaşadığı kişinin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma düzeyidir.  
Kuşkusuz ilgi ve ihtiyaç faktörü dışında kişilik, zaman baskısı, konum, kültür vb 
birçok faktör daha bireyin tarzını etkileyebilir. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmemek 
gerekir. Ancak çatışma konusunda çalışan birçok araştırmacının da vurguladığı gibi, 
çatışma yönetimi tarzını doğrudan etkileyen en önemli etken ilgi ve ihtiyaçlara karşı 
duyarlık derecesidir. 
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Bu şekildeki dikey ve yatar eksenden de anlaşılacağı gibi bireylerin  herhangi bir 
çatışma durumundaki müdehale biçimini yani tarzını belirleyen temel etkenlerden 
birisi onun ilgi ve ihtiyaçları dikkate almadaki eğilimidir.  Bir başka deyişle bireyin 
çatışma yönetimi sitilini belirleyen şey, bir çatışma durumunda onun kendi ilgi ve 
ihtiyaçları ile çatışma yaşadığı kişinin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alma düzeyidir.  
Kuşkusuz ilgi ve ihtiyaç faktörü dışında kişilik, zaman baskısı, konum, kültür vb 
birçok faktör daha bireyin tarzını etkileyebilir. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmemek 
gerekir. Ancak çatışma konusunda çalışan birçok araştırmacının da vurguladığı gibi, 
çatışma yönetimi tarzını doğrudan etkileyen en önemli etken ilgi ve ihtiyaçlara karşı 
duyarlık derecesidir. 

Şekilden de anlaşılacağı gibi, bireyler arası çatışmalarda bireyler ilgi ve ihtiyaç konu-
sundaki yönelimlerine bağlı olarak beş tür çatışma yönetimi stili kullanırlar. Bunlar 
ödün verme ya da yumuşatma, hükmetme ya da baskı yapma, problem çözme ya da 
tümleştirme, kaçınma ve uzlaşmadır. Her bir tarz ya da müdahale biçimi karşıdaki 
kişiye farklı mesajlar verir ve dolayısıyla farklı sonuçlara yol açar.

Hükmetme tarzındaki temel mesajlardan bazıları; "Ben haklıyım/sen haksızsın", 
Sen suçlusun ve cezalandırılmalısın”, “Ya yaparsın ya sonuca katlanırsın”, “"İyi olan 
benim sen değilsin" vb. Bu mesajlar bir kazanan ve bir kaybeden yaratır. Kaybeden 
taraf hep kazanma fırsatı arayacağı için, hükmetme tarzı çatışmayı geçici olsa 
durdursa da olumlu bir sonuca bağlamaz. Hükmetme tarzının da uygulanacağı 
yerler olabilir, ancak eğitim kurumlarında olabildiğince az kullanılmasında yarar 
vardır.

Ödün verme tarzı hükmetme tarzının zıddıdır. Kişinin kendisininkine az çatıştığı 
karşıt kişinin ilgi ve ihtiyaçlarına daha fazla önem verdiği durumlarda uygulanır. 
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Ödün verme ya da yumuşatma tarzı uygulandığında karşıya şu mesajlar verilir: "Ben 
haksızım/Sen haklısın", Kazanmaktan çok huzuru ve ilişkileri korumak istiyorum”,
“Senin kazanmana izin verebilirim”, Gelecekte daha fazlasını elde etmek için bu gün 
isteğimden vazgeçebilirim” vb. Bu tarz da hükmetme gibi bir kazanan bir de kaybeden 
yaratır. Uzun vadede kaybeden rahatsız olduğunda ya da verdiği ödüne karşılık 
bulamayınca yeniden bir çatışma yaratabilir.  Bireyler kesinlikle haksız olduklarını 
anladıklarında, ya da uzun vadeli çıkarların ve dostlukların, çatışma sonucunda elde 
edileceklerden çok daha önemli olduğunu gördüklerinde bu tarzı kullanabilirler.  
Ancak hiç kuşkusuz ki sürekli hata yapma ve karşılığında ödün verme kişiye olan 
güveni önemli ölçüde sarsabilir. Bunun için olanaklı olduğu ölçüde ödün verme 
tarzını da az kullanmak doğru bir tercih olur.

Diğer bir tarz kaçınmadır. Kaçınma tarzı karşıya şu mesajları verir: “Hiçbirşey beni 
ilgilendirmiyor", “Görmedim, duymadım, bilmiyorum”, “Çatışmanın dışında kalmak 
istiyorum”, “Beni çatışmaya bulaştırmayın” vb. Çatışma konusu olayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek, yükselen tansiyonun düşmesini beklemek, anlaşmazlığın 
kendiliğinden ortadan kalkacağına inanmak gibi nedenlerle kullanılabilirse de; sorun 
üzerinde tarafların iletişimde bulunmasına olanak vermediği için kaçınma orta 
vadede etkili bir tarz değildir.

Çatışma deyince akla gelen ilk tarz uzlaşmadır. Çünkü uzlaşma kolay uygulanabilen 
bir tarzdır. Karşılıklı ödün verme yoluyla orta noktada buluşmayı amaçlar.  Uzlaşma 
tarzı da  karşıdakine şu mesajları iletir: “Kaybederek de kazanabiliriz”, “Kısa yoldan 
az da olsa kazanmak mümkündür”, “Her zaman tümünü elde etmek olanaklı değildir. 
Azı ile de yetinmek gerekir” “Soruna ortak çözüm bulabiliriz” vb. Uzlaşma tarzı 
güçlerin eşit olduğu durumlarda uygulanabilen bir arzdır. Problem çözme tarzını 
deneme girişiminde bulunmadan uzlaşma tarzını otomatik olarak uygulama, her iki 
taraf için de tam doyum elde etme fırsatının kaçırılmasına neden olabilir. Bunun için 
öncelikle problem çözmeyi denemek, olanaklı olmuyorsa uzlaşma tarzına dönmek 
daha doğru olur. Diğer yandan güç dengesizliği olan durumlarda uzlaşma tarzı 
aldatıcı sonuç üretir. Bunun için uzlaşma tarzının yararlı olabilmesinin ön koşulu 
güçlerin dengede olmasıdır. Gücü az olan zorunlu olarak gücü fazla olanın isteğinde 
uzlaşır. Bu da uzlaşma ambalajında kazanan için baskı yapma, kaybeden için de 
ödün verme olur. 

Çatışmaları yönetmede en etkili tarz tümleştirme ya da yaygın adıyla problem 
çözmedir. Problem çözme tarzının temel mesajlarından bazıları ise şunlardır:  
Uygulanması çok kolay olmasa ve her durumda etkili olmasa da okullar için en 
uygun olan tarz problem çözmedir. Çünkü problem çözme tarafların karşılıklı 
güvene dayalı olarak çatışma ya da anlaşmazlık konusu üzerinde samimi bir 
biçimde enine boyuna tartışmalarına olanak sağlar. Böylece çatışa konusu sorun 
yararsız ise ortadan kaldırılabilir, yararlı yönleri var ise bu yönleri güçlendirilerek 
ondan optimum fayda elde edilebilir.  Dolayısıyla da problem çözme tarzı çatışma   
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içinde olan tarafların işbirliği içerisinde ortaklaşa en fazla doyum elde etmelerine 
fırsat veren bir tarzdır. Bu nedenle de Kazan-Kazan yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. 
Yapısı gereği karşılıklı ilişkileri ve güveni güçlendirir, sorunların ortaya çıkartılmasına 
ve en uygun çözümün bulunmasına katkı sağlar.

Sonuç olarak çatışma yaşamın bir parçasıdır. Olup olmaması bizlerin elinde değildir. 
Her yerde olduğu gibi, okullarda da çok çeşitli çatışmalarla karşılaşabiliriz. Bunun 
için çatışmadan korkmamak gerekir. Bize düşen çatışmanın varlığını kabullenmek, 
ona karşı duyarlı olmak, çatışma sürecinin bilincinde olarak onu kontrol altında 
tutmak ve en uygun aşamasında en uygun müdahale yöntemini uygulayarak ondan 
olumlu sonuç elde etmektir. Hepimizin bildiği gibi okullardaki öğrenmelerin çok 
önemli bir kısmı, gözlem yoluyla gerçekleşir. Bunun için duygusal öğrenme 
kapsamında olan çatışma yönetimi becerilerinin öğrenilmesinde öğretmen ve 
yöneticilerin öğrencilere örnek olacak davranışlar ve tarzlar sergilemeleri büyük 
önem taşır.  Bireylerin tarzları onların yaşam deneyimleri ve kişiliklerinin ortak bir 
çıktısıdır.  Bireyler çatışmalarını hep gelişigüzel edindikleri deneyimler ile edindikleri 
için, çatışmalar karşısında genellikle otomatik tepkilerle tarzlarını uygulamaya 
koyarlar. Tarzların çatışma koşulları düşünülmeden, otomatik bir biçimde uygulamaya 
konulması bazen çatışmaların yönetilmesinde işe yararsa da, çoğunlukla çatışmaları 
daha olumsuz yöne yönlendirebilir. Tarzların işe yarar olabilmesi için herbir tarzın 
olumlu ve olumsuz yanlarını bilerek ve onlarla ilgili duruma uygun yol ve yöntemleri 
seçerek tarzı uygulamak gerekir. Bu ise her bir tarz için en uygun stratejileri bilmeyi 
zorunlu kılar.
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SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMENİN ENSTRÜMANLARI

Çocuklarımıza iyi şeyler vermek istiyoruz. Özellikle gelişen ve değişen çağımızda 
çocuğumuzu daha iyi nasıl yetiştiririz? Çocuklar ileride nasıl mutlu olur? Çocuklarımızın 
başarısını neler artırır? Çocuklar ileride nasıl mutlu olur? gibi sorular her ebeveynin 
eğitimcinin sorduğu sorulardır.  Çocukların müzik ve sanat eğitimi sayesinde sosyal 
ve duygusal yanları beslenirse sanıyorum bu soruların cevapları da verilmiş olur. 
 

Aslında çocukların hepsinde sanat yeteneği bulunmaktadır. Önemli olan bu yeteneğin, 
iyi ve doğru bir eğitimle ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Küçük yaşlardan itibaren 
bu eğitimi alan çocukların hayat başarısı daima yüksek olmaktadır. 

Her çocuğun hayatında müzik ve sanat mutlaka olmalıdır. Aslında çocuğun hayatına 
müzik doğduğu andan itibaren girmeye başlar. Çocukların hepsinde farklı derecelerde 
olan bu yetenekler iyi bir eğitimle ortaya çıkartılır. 

Okullar birer toplumsal kurum olmalarından dolayı, çok sayıda öğrenciyi ve yetişkin 
insanı günün önemli bir bölümünde bir araya getirmektedir. İnsanlar bu birlikteliğe 
sadece entelektüel becerileri ve fiziksel bedenlerini değil, aynı zamanda sosyal  ve 
duysal becerilerini de getirmektedir.

Bir çok çocuk okula, ailesinde duygusal ve sosyal beceri anlamında yeterlilik 
kazanarak gelirken ,bir kısım çocuk kazanmadan gelir. Dolayısıyla kazanılmamış bu 
sosyal ve duygu becerileri okul ve sınıf ortamında çeşitli çatışmalara sebep olur. 

Okul müfredatlarına bakıldığında zamanın önemli bir kısmı bilişsel becerilere ayrılmıştır. 
Öğrencilerin akademik başarıları üzerinde ciddi anlamda durulurken sosyal ve 
duygusal yeterlilik alanlarına gerektiği kadar ilgi gösterilmemektedir. 

Halbuki sosyal ve duygusal becerisi gelişmiş öğrencilerin  çatışmaları ve istenmeyen 
davranışları yok denecek kadar az olmaktadır. 

Müzik ve sanatla ilgili aktivitelerde çocuk sosyal ve duygusal anlamda ne öğrenir?

Örneğin; Okullarda çocukların çokça karşılaştığı alay edilme, arkadaş edinme, paylaşma 
gibi sorunları çözebilecek en güzel çalışmalardan birisi ortak bir çalışmanın 
içerisinde olmaktır.Sanatla ilgili olarak bu toplu çalışmalardan en güzeli ve başarılısı 
olarak düşündüğümüz insanın hiç bir başka materyale ihtiyaç duymadan sadece 
kendi bedeni ve sesini kullanarak içinde var olduğu topluluk "Koro"dur. 

Yeşim ALTINAY
Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Proje Koordinatörü/Eğitimci 
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Çocuklar koroda  toplu olarak bir şarkıyı söylerken önce onun sözleri ile hikayesini 
öğrenir ve bu çocuğun hayal dünyasını geliştirir ve müziği ile de sesleri doğru 
çıkarmasını sağlayarak, bedenini de işin içine kattığınızda bir bütünlük içerisinde 
duygularını yönetmeyi, duygularını tanıyarak  farkında olmayı ve ifade etmeyi öğrenir. 
Bir grupta şarkı söylerken aynı zamanda paylaşmayı, kendini ifade etmeyi,korkuları, 
öfkesi ve kaygıları ile baş etmeyi öğrenir. 

Çocuklara sadece koro olarak değil bir çalgı öğrenirken ve onu iyi çalarak bir topluluk 
içerisinde var olmakta diğer sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesine bu sayede 
yardım etmektedir. 

Özellikle dezavantajlı bölgelerde yapılan bu tarz ortak müzik sanat çalışmaları 
arkadaşlık ilişkilerini sürdüremeyen çocuklarda işbirliği, yaratıcılık, grup dışında 
kalma, ön yargıyı, gelecek kaygısını ortadan kaldırıp karar verme yetisini geliştirmektedir. 

Her şey de olduğu gibi müzik ve sanat bir disiplin işidir. Eğer tam konsantre sağlana- 
mazsa öğrenme yeterli derecede oluşamaz. Çocuklar bir enstrüman çalarken dinlemeyi, 
anlama becerisini, dikkati toplama ve yoğunlaştırmayı, ilgi ve yeteneklerini fark etmeyi 
öğrenir. 

Müzik ve sanatsal çalışmalar sosyal ve duygusal öğrenmedeki, sevgi, saygı, dürüstlük, 
kendini yeterli hissetme, duyarlı olma gibi  değerlerin gelişmesine yardımcı olur. 

Sanat eğitimi, çocukta sosyalleşmeyle birlikte uyum içerisinde yaşamayı etkileyerek, 
kendini ifade etmeyi ortaya çıkartır.Toplumsal disiplini geliştirip kaliteyi artırır. 

"Çocuklarımızın hayatını şansa bırakmayalım, en temel becerileri olan sosyal ve 
duygusal öğrenme enstrümanlarını geliştirelim"
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OKUL SİSTEMİ İÇİNDE SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

Duygular aslında nasıl ifade edilir, duyguları yaşadıkları yerlerden çıkartmak gerekiyor.  
Eğer kişi duygularını ifade edemiyor ise ve çok fazla şekilde bastırılıyor ise yada bir 
diğer şekli ile çok fazla kontrol edilemeyip dışarıya çok fazla yansıtılıyor ise o zaman 
sosyal beceriler ile ilgili ciddi problemler yaşanıyor demektir. Sosyal beceriler ile ilgili 
öğrencilerimize okulda neler yapılabilir? Çocukların bastırmalarını istemediğimiz 
duygularını veya kontrol edemedikleri duygularını uygun yolla ifade etmelerini 
sağlamalıyız.

Sosyal beceriler nelerdir?

SOSYAL BECERİLER
Sosyal ortama uyum sağlamamızı sağlayan becerilerin hepsini ifade ediyor. 

EMPATİ (Kendi duygularını anlama, başkalarının duygularını görsel ve işitsel 
ipuçlarından yaralanarak fark edebilme, bireysel farklılıklara hoşgörülü olabilme…)

SORUN ÇÖZME BECERİSİ (sorunu tanımlama, çözüm yolu üretme ve uygun çözümü 
seçip uygulayabilme)

Dürtü kontrolü (sırasını bekleyebilme, dinleme, kurallara uyum sağlayabilme, iç sesleri 
kontrol edebilme…)

Öfke kontrolü(Kızgınlık duygusu ile baş edebilme)

Kendini ifade etme becerileri(duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade edebilme)

Atılganlık becerileri(arkadaş grubuna katılabilme, grup içinde fikirlerini söyleyebilme, 
hakkını arayabilme, haksızlıkla baş edebilme, yardım alma becerileri…)

Olumlu benlik algısı(özgüveni geliştirme, kendindeki olumlu özelikleri fark etme ve 
ifade edebilme, yapabilirlikleri hakkında iç görü kazanma)

Arkadaş grubu ile kaynaşma (arkadaşça davranışları kullanabilme, iltifat etme, 
oyuna katılabilme, konuşmayı başlatma, teşekkür etme, başkalarını tanıma, bir 
gruba katılma, özür dileme…)

Grupla hareket edebilme(iş bölümüne uyma, gruba dahil olma…) 

Bilge AYGÜN
Psikolog
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Yukarıda sıralandığı  gibi bir çok sosyal beceri var. Sosyal becerilerin öğrenildiği ilk 
ortam aile. Çocuk genelde anne-baba yanında toplumda ve çevresinde ki 
yakınlarından bunları küçük yaşta öğreniyor. Bu sebeple çocuğun anne-baba 
yanında geçirdiği bu yıllar çok önemli. En temelde o zamanlarda çocuğun ne 
öğrenmesini bekliyoruz? Çocuğun olumsuz duygularını negatif düşüncelerini ve 
hareketlerini sağlıklı bir şekilde dışa vurmasını sağlayabilmek gerekmektedir. Eğer 
aile yanında çocuk yeterince bu sosyal becerilere sahip olamamışsa okula eksik 
beceriler ile gelecektir. Okulda öğretmenler tarafından fark ediliyor. Çünkü okullar 
sosyal ortamların olduğu arkadaşlıkların kurulduğu bir takım yetenek ve becerilerin 
gösterildiği ortamlardan birisidir. Okullar çocuklar için ikinci bir şanstır. Bu tarz 
durumlarda çocuklar için okullarda nasıl bir sistemle onlara yardımcı olabiliriz?

Okul sistemi içinde sosyal beceri eğitimi nasıl olmalı? 

* Sosyal beceri temel eğitimi tüm öğrenciler için gereklidir.
* Empati,  Sorun Çözme Becerisi ve Öfke yönetimi tüm öğrencilerin alması gereken  
 temel sosyal becerilerdir.
* Sosyal beceri temel eğitimi sınıf öğretmeni tarafından verilmelidir.
* Okuldaki tüm öğretmenler sosyal beceri konularına hakim olmalıdırlar.
*  İhtiyacı olan öğrencilerle küçük grup çalışmaları Psikolojik danışman tarafından
 veya öğretmenler tarafından yapılabilir. 
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BABALAR VE ERKEKLERİN ENGELLERİ 

Yıllar önce izlediğim bir filmde ülkesini terk etmek zorunda kalan otuz beş 
yaşlarındaki bir adama babası “dünyayı evin yapmalısın oğlum” diyordu. “Dünyayı 
evin yapmalısın” ifadesi evin kadar güvendiğin, evin kadar ait hissedip özen 
göstereceğin bir ilişki kurmak anlamına geliyordu. Bir başka deyişle bugün bırakmak 
zorunda kaldığın evin gibi yerler, evindeki insanlar gibi insanlar vardı dünyada. Öte 
yandan ve aynı zamanda baba oğluna, “dünya ile, diğer insanlarla ilişki kur, fırsatlar 
ve kaynaklar var gideceğin yerde, sen de diğer insanların, kaynağı fırsatı olabilirsin” 
diyordu. Kısaca baba oğluna, kendisine ve dünyaya güvenmesini anlatmaktaydı. 
Film boyunca oğul ne zaman kaygılansa ya babasının yanına gidip dertleşiyordu ya 
da babasıyla sohbetlerini hatırlayıp bir şekilde çözüm buluyordu. Bir babanın 
yanında olamasa da oğlunun kendini koruması, yaşamını şekillendirmesine yardımcı 
olacak rehberliği yapabilmesi mümkün olabilir. Tabii ki anneler de bunu yapabilir ve 
hatta insanın hayatındaki tüm ebeveyn figürleri bu işlevi görebilir ve hatta görmelidir 
de. Ebeveynlerin ve -bu yazının konusu bağlamında- özelde babaların, çocukları için 
ulaşılabilir, destek veren, koruyan, rehber, örnek olan kişiler olması çocukların kişilik 
gelişimlerinde çok değerli işlevlere sahiptir. 

Düşünsenize, bir çocuk için sevincini, kırgınlığını, ilk aşkını-aşk acısını, kazandığı- 
kaybettiği maçı, politik görüşünü, dini inancını, meslek seçimini, elbisesinin yakışıp 
-yakışmadığını aklınıza gelebilecek ne varsa her şeyi konuşabilme rahatlığı olan bir 
babası ve/veya ebeveyni olması dünyada onu ne kadar güvende, rahat hissettirir. 

Benim babam ne sorsam cevaplamaya çalışan bir babaydı.  Ama bir cümlesi vardı ki; 
üzüldüğümde, hata yaptığımda, bir şeyi beceremediğimde, korktuğumda, utandığımda 
bugün bile bana bir psikolog, eğitimci ve daha da önemlisi bir baba olarak hala 
çıkmazlarda yol gösterir: “Canın sağ olsun”du bu cümle. Babam yaptığım bir hata, 
bir üzüntü hayal kırıklığı sonrasında “canın sağ olsun” derdi ve ardından üzüntüm 
geçtikten sonra bana düşünme fırsatı verir, gerekirse bir şeyler öğretir, gerekirse 
hatamın bedelini ödememe sağlardı. “Canın sağ olsun” ifadesinin başka dillerde tam 
karşılığı var mı bilmiyorum ama ben yıllar boyunca bu sözün hakkını vererek 
söyleyen babamdan karşılıksız kabul gördüğümü hissettim. Bu söz, babamın bu 
tutumu sayesinde insanlara önyargılı bakmamam gerektiğini, insanların hatalarını 
telafi edebileceklerini, toptan kötü olmadıklarını öğrendim. Yıllar sonra babalık, 
ebeveynlik üzerine fikirler, kitaplar, teoriler okudukça bu ifadenin ne değerli olduğunu 
anladım, anlıyorum. Babaların oğullarına ve kızlarına anneler kadar yaşamla baş 
etme, yaşamdan keyif alma, kendine ve diğer insanlara güvenmeyi öğretmeleri, 
çocuklarının yanlarında olabilmeleri mümkün ve gereklidir. Birçok kadın ve erkek, 
babalarını fikirleriyle ya da fiziksel olarak yanlarında hissettikleri ya da hissedemedikleri 

Serkan KAHYAOĞLU
Klinik Psikolog
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anılarını çok canlı olarak hatırlıyor. Neredeyse herkesin en az bir kaç tane babasını 
yanında hissettiği ya yanında hissetmek istediği ama bulamadığı çok önemli anısı 
vardır. Özetle babalar, bilerek-bilmeyerek, isteyerek-istemeyerek çocuklarının hayatlarında 
büyük bir etkiye sahiptirler.

Dört temel duygu, erkekler ve babalar 
Ancak çocuklar için yaptıkları ve yapmadıkları ile böyle bir değeri, etkisi olan 
babaların doğumlarıyla beraber öğrenmeye başladıkları bazı engelleri var.  Yani bir 
oğlan olarak dünyaya gelen bir bebeğin dünyanın birçok yerinde ama Türkiye’de 
sıklıkla erkek olma kalıpları nedeniyle sınırlandıklarını biliyoruz. Örneğin tüm 
insanların kültürden bağımsız olarak, doğumla birlikte, hissettikleri ve diğer insanlarda 
fark ettikleri dört temel duygu var: Sevinç, öfke, korku ve üzüntü. Yani dünyanın her 
yerinde doğan her bebek bir haz, kazanç yaşadığında sevinç, bir tehlike fark 
ettiğinde korku, istedikleri bir şey olmadığında, bir kayıp yaşadıklarında üzüntü ve 
alanlarına bir müdahale olduğunda öfke hisseder. Birçoğumuz bir bebeğin kendine 
istemediği şekilde fazla yaklaşıldığında kızıp, yaklaşan kişiyi uzaklaştırmaya 
çalıştığına şahit olmuştur. 

Duygular ihtiyaçların işaretleri olduğu için önemlidir. Dört temel duygu ise; sevincin 
paylaşılma, üzüntünün teselli edilme, öfkenin duyulma ve korkunun güven ihtiyacını 
gösterdikleri için yaşamsal öneme sahiptir. Böylece bebeklerin ve büyüdükçe 
çocukların ihtiyaçlarını anlamanın bir yoluna sahip oluyoruz. 

Ancak bebeklikten itibaren kız ve oğlan çocuklarına bu dört temel duyguyu gösterme 
izni verilmiyor. Kız çocuklarının öfke ve sevinci göstermesi hoş karşılanmazken, 
oğlanların üzüntü, korku ve sevinç duygularını göstermesi teşvik edilmiyor, dolaylı ya 
da doğrudan engellenebiliyor.

Oğlan çocukları büyürken sık sık “erkek adam korkmaz”, erkek adam üzülmez, 
ağlamaz” ifadeleriyle karşılaşır. Bunun anlamı “sen tehlikelerde güven isteyemezsin, 
kendi başına hallet”, “kaybettiklerinin üzüntüsünü tek başına yaşa, teselli beklemek 
zayıflık” olabilir. Oysa oğlan çocuklar öfkelendiklerinde “erkek adam tabii öfkeli olur 
ya da paşam kızgın bugün dokunmayın ona” gibi tepkilerle karşılaşır. Bu durumun 
doğal sonucu olarak oğlan çocuklar korku ve üzüntüyü saklamayı, öfkeyi göstermeyi 
öğrenirler. Hatta öfkeyi abartılı şekilde ve korkunun, üzüntünün yerine kullanmayı 
öğrenirler. Bunun “erkeklik” olduğunu zannetmeye başlarlar. Öte taraftan kız çocukları için 
öfke “kızmak sana hiç yakışmıyor, çirkin oluyorsun” denilerek engellenirken, üzülen 
bir kız çocuğuna “bizim kız çok hassas, kız değil mi, merhametli işte” denilir. Kızlar 
korktuğunda ise “ah canım korktun mu sen?” diye korkusu dikkate alınır. İlginç olan 
bir nokta ise ne yazık ki kızların da oğlanların da sevinç duygusu “kızlar öyle çok 
gülmez, yanlış anlaşılır”, “erkek adam ağır olur”  denilerek her iki cinsiyete de sevincin 
bir anlamda yasaklanmasıdır. 
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Oysa sağlıklı bir ilişki ve duygusal yaşam için kişinin bu duyguları özgürce, uygun 
şekilde gösterebilme izni olması gerekir. Ancak bu sayede kendisinin ve karşısındaki 
kişinin ihtiyaçlarını anlayabilir.

Oğlan çocukların üzüntü ve korkusu engellenince ne olur?

Üzüntü, sevinç ve korkusu engellenen erkekler bu duyguların yerine öfkeyi göstermektedir. 
Bir başka deyişle erkekler üç duyguyu, öfke ile ikame etmekte sevindiğinde, 
üzüldüğünde, korktuğunda öfkelenmekte, kızgınlık göstermekte bağırmaktadır. 
Dolayısıyla erkekler üzüntü, korku, sevinç duyguları ile ne yapacaklarını bilememekte 
ve bu duyguları hissettiğinde, bağırmakta hatta şiddet gösterebilmektedir. Öte taraftan 
kadınlar için öfke ve sevinç yasaklandığı için  çoğu kez sadece korku ve üzüntünün 
tepkisi ağlamak serbest kalmaktadır. Kısaca kadınlar genellikle bu dört temel 
duyguyu ağlayarak göstermektedir. 

Erkeklerin üzüntü, korku, sevinç duygularını yeterince tanımamaları ve gösterememeleri 
tüm ilişkilerinde ama özellikle baba olduklarında çocuklarıyla ilişkilerinde hüzünlü bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Birçok erkek güçlü, sağlam, üzülmeyen, korkmayan 
görünmek adına sahici bir ilişki yaşama şansını kaybedebilmekte ve tabii ki kadınlarla 
ilişkilerinde çok çeşitli sorunlar yaşayabilmektedirler. Duygularını gösteremeyen 
erkeklerin, kadınları anlaması da zorlaşmaktadır. Böyle büyüyen erkekler baba 
olduklarında ise çocuklarına duygularını göstermeleri zorlanmakta, korku, üzüntü, 
sevinç duygularını rahatça göstermekten kaçınabilmektedirler. Bu durumun çocukların 
gelişiminde birçok olumsuz etkisi söz konusudur. Babalarından uzak kalmak, onları 
anlamakta zorlanmak, kendilerini babalarına rahatça anlatamamak bu sonuçlardan 
sadece birkaçıdır.

Bir diğer nokta ise güçlü görünmeye çalışan erkeklerin merhamet, huzur, gibi duygulardan 
da uzak kalmalarıdır.  Çocuklarına, eşlerine, sevgililerine hatalarını, isteklerini söyle-
mekte zorlanan erkekler, babalar ya çaresizce karşısındakinin onu anlamalarını 
beklemekte ya da araya birilerini sokmaktadır. Birçok baba anne üzerinden 
çocuğuyla iletişim kurmaya çalışmakta, bakım vermek, çocuğuyla yakınlaşmak gibi 
fırsatları kaçırabilmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse “baban çok üzülüyor, 
böyle yapma”, “aman bunu baban duymasın” diye araya giren annelerle karşılaşılır.

Oysa yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi ulaşılabilir, destekleyen, koruyan bir baba 
her çocuk için çok değerlidir. Diğer taraftan merhamet, huzur, yakın ve karşılıklı, 
samimi ilişki erkeklere/babalara da çok iyi gelmektedir. Yale Üniversitesi Çocuk 
Çalışmaları Merkezinin yaptığı çalışmalarda, çocuklarıyla hamilelik döneminden 
itibaren  yakın, bakım veren, merhamet içeren bir ilişki geliştiren babaların vücudunda 
huzur, mutluluk hormonu adı verilen oksitosin hormonunda artışlar tespit edilmiştir. 
Yani duygularını göstermek erkeklere ve babalara da iyi gelmektedir. 

Sonuç olarak babalar ve erkekler erken çocukluktan itibaren “erkek olmanın” bir 
gereği olarak güçlü, yardıma muhtaç olmayan, destek istemeyen kişiler olarak 
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büyüdükleri için çeşitli engelleri biriktirmektedir. İronik olarak bu durum insan doğası 
için çok daha zordur. Çünkü bebekler, küçük çocuklar istemekten, merhamet göstermekten, 
gülmekten utanmazlar.  Tüm bunlara rağmen iyi haber kaç yaşında olursa olsun erkekler, 
babalar gerçek, yakın, samimi ve karşılıklı şekilde duygularını göstermeyi öğrenebiliyorlar.  
Tabii ki en erken yaşta bunları öğrenmek daha doğrusu insan doğasına uygun 
davranma izni vermek en huzurlu ve kolay olanıdır. En azından zaman kaybını önler. 

Özetle, çocukların, kadınların, erkeklerin dört temel duygusuna izin vermek, çocuklara 
bunu öğretmek ve modellemek hem ilişki hem gelişim için yaşamsaldır.  Duygulara 
izin veren bireylerin yetişmesi ikili ilişkilerde, ailede ve toplumda huzurun ve 
dayanışmanın yerleşmesine yardımcı olabilir. Duyguların özgürce ifade edildiği bir 
dünya herkesin evi olabilir.

 
http://medicine.yale.edu/childstudy/search.aspx?q=oxytocin+and+fathers&x=0&y=0&site=Y
SM_Child_Study_Center
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ÖĞRETMENLER İÇİN DUYGUSAL VE SOSYAL VE ÖĞRENME / KİŞİLER ARASI 
İLİŞKİLER

Okullarda öğrendiğimiz akademik bilgilerimizi yaşam içinde ilişkilere kolaylıkla 
taşıyamayız. Oysa duygusal ve sosyal becerilerimiz hayatın her alanındaki ilişkilerimize 
kolaylıkla taşıyabileceğimiz becerilerdir. Yaşamın her alanından yaşanan toplumsal 
etkileşimler duygusal ve sosyal yeterlilik alanlarından doğrudan etkilenir.

Akademik alana gösterdiğimiz özeni gösteremediğimiz sosyal ve duygusal öğrenme 
alanında “Öğretmenler için Sosyal ve Duygusal Öğrenme-Kişiler arası ilişkiler” 
atölye çalışması öğretmenler önce kendilerine sonra öğrencilerine destek olma 
becerilerini geliştirecektir.

KENDİNİ VE DİĞERLERİNİ TANIMA
*   Mantıksal Ve Duygusal Kimlikle Bağ Kurmak
*   Sağ ve Sol Beyin Entegrasyonu Stratejileri
*   Beni Ayakta Tutan Değerlerim
*   Duygularım ve Akıl Gözüm

OLUMLU İLİŞKİLER KURABİLME
*   Ben Basamağından Biz Basamağına
*   Öğretmen - Öğrenci
*   Öğretmen - Veli
*   Öğretmen - Öğretmen

Öğretmenler için sosyal  ve duygusal  öğrenme yaklaşımında sizlerle empati, merhamet 
ve mutluluk  kavramlarından söz etmek  ve kısa bir video ile başlamak  istiyorum. Kişilik 
oluşumunun  doğumdan önce başladığını bebeklikte  büyük ölçüde tamamlandığını  ve 
bunun bilimsel  olarak  kanıtlandığını  biliyoruz. Büyüme döneminde içinde bulunduğunuz 
ortamın önemini anne babanın rolünü ve kişiliğin hem genetik hem de çevresel 
faktörlerden etkilendiğini hepimiz biliyoruz.

İzlediğiniz bu video gelişim psikoloğu Edward Tronick bir araştırmasını özetliyor bize. 
1975 yılında bu deneyde Tronick, 3 dakikalık karşılıklı oyun oynama (sosyalleşme) 
sonrasında annenin bebeğinin tüm reaksiyonlarına kayıtsız kalarak sadece ifadesiz 
bir yüz ile cevap vermesi ardından bebeğin verdiği tepkiyi ortaya koyuyor.

Bu  araştırma bize daha  küçücük bir bebekken sosyal algıya sahip olduğumuzu, 
yani çevremizdeki kişileri, olayları tanımaya ve kavramaya başladığımızı gösteriyor.

Elgiz HENDEN 
Eğitim Danışmanı 
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Daha küçücükken yüz ifadelerinin ne anlama geldiğini yorumlayabildiğimizi ve buna 
göre davranışlarımızı ayarladığımızı ortaya koyuyor. 

Evet, video anne ve çocuk arasındaki bağın öneminin altını çiziyor; bu bağın 
kopmasının etkilerini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Ama bunun yanı sıra “yok 
sayılmanın” ne kadar yıkıcı olabileceğini de gösteriyor. Yani çocuğun duygularına 
duyarsız kalmanın onun kendine güvenini de derinden etkilediğinin altı çiziliyor. 
Annesine bir şekilde ulaşmaya çalışan bebek için sadece yüzünüzdeki bir kaç 
kasınızı çalıştırmanız yeterli oluyor. Bebek içinde bulunduğu durumu  anlamlandırıyor 
ve davranışlarını şekillendiriyor. Bizler duygularımızı özellikle  de öfke  kızgınlık  gibi 
duygularımızı  ifade ederken oldukça cömert davranıyoruz konu  sevgiyi ifade etmeye 
geldiğinde ise oldukça cimriyiz. Yüzünüzdeki  bir kaç kasın çalışması ile karşınızdakinin 
tepkilerini değiştirebiliyorsanız belki  bundan sonra önce sevgimizi sonra öfkemizi 
ifade ederiz. Cömertliğimiz sevgimizden yana olur.

Bir soru ile devam edelim istiyorum. Aşağıdaki bisikletin alttaki pedalına bir ip 
bağlasak ve geriye doğru çeksek sizce bu bisiklet hangi yöne gider? 

O kadar çok  doğru  bildiğimiz yanlışlar ve yanlış bildiğimiz doğrular var ki. 
Bazılarınız bisiklet için hareket etmez dedi, bazılarınız ileri gider dedi. Deneyelim 
bakalım ne olacak?. Gördüğünüz gibi bisiklet geriye doğru hareket ediyor. Bilim artık 
o kadar hızlı ilerliyor ki doğru  bildiğimiz yanlışları ve yanlış bildiğimiz doğruları artık 
değiştirmek gerekiyor. Aslında buna tam olarak  değiştirmek  denemez buna  “optimize 
etmek”  demek daha doğru  olur. Ne kastediyorum optimizasyon ile; yaptığınız ve işe 
yaradığını  düşündüğünüz ne varsa yapmaya devam edin, yaptığınız ama işe yaramayan 
ne varsa hayatınızdan çıkarın ve yaparsanız işe yarayacağını  düşündüğünüz ne 
varsa onu da ekleyin.  Optimizasyon yapmak  zorundayız  çünkü artık  kaybedecek 
yeni bir nesil yok. Burada şunu  söylemek istiyorum aslında  arada bir nesli kaybettik  
ki bu X nesli. Benimde içinde bulunduğum 35 yaş üstü kuşak. Bizler çocukken 
psikolojik, sosyolojik ve ekonomik yaklaşımların hepsi anne babaların iktidarını 
savunuyordu. Biz anne babalarımızın söylediklerini yapmak zorundaydık, onlar bize 
bir bakış atar biz evin uzak köşesine kaçardık. Bizler öğrenci olduğumuzda da bu 
kez öğretmenlerin iktidarı  vardı ve bizler  öğretmenlerimizin dediklerini yaptık. Şimdi 
biz büyüdük anne baba olduk öğretmen olduk, iktidar olmayı beklerken sistem, 
yaklaşımlar ve tabi ki de iktidardakiler değişti. Artık çocuklar iktidar ve x kuşağı  bu 
kez de çocuklarımızın dediğini yapıyoruz. Biz X kuşağı hiçbir zaman iktidara 
gelmedik ciddi bir iktidar mücadelemiz var. İşte bu yüzden bizler optimize etmeliyiz. 
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Beynimizin öğrenme üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum. Beynimizin mantıklı  
davranmamızı ve düşüncelerimizi cümleler haline getirmemizi yardım eden bir  SOL 
tarafı, Duyguları yaşamamıza ve sözel olmayan davranışları algılamamıza neden 
olan bir SAĞ tarafı, Sezgisel olarak harekete geçmemizi ve hayatta kalmamıza 
sağlayan bir SÜRÜNGEN tarafı, Birde olaylar arası ve kişiler arası bağlantı 
kurmamızı sağlayan MEMELİ tarafı var. Bu  bölümlerin her biri birbiriyle entegre 
çalışırsa muhteşem bir şey yaratıyor o  zaman beyin. Entegrasyon az ise o  zaman 
kapasiteyi az kullanmış oluyoruz.

Son yıllarda Beyin hakkında yapılan araştırma sonuçlarında beynin plastik madde 
özelliği gösterdiği keşfedildi. Yani beynimiz plastik madde gibi şekillendirilebilir. Peki 
beyni ne şekillendiriyor? DENEYİM ile şekilleniyor beyin, yeni deneyimler ile yeni 
entegrasyon sağlayabiliriz. Deneyim yaşadığımızda  bizim için daha kalıcı hale 
gelecek ve bu yaşanan duygu her zaman beynimizin bir yerinde kalacak ve 
hatırlanacak. Deneyim yaşadığımızda hissettiğimiz duygu şaşkınlık, korku, heyecan, 
mutluluk olabilir, bunları hissettiğimizde beynimiz dopamin salgılıyor böylece öğrenme 
ve hafızaya kayıt başlıyor. Bir bilgisayarda nasıl ki “kaydet” tuşu  var beynimizin de 
“kaydet” tuşu DENEYİM dir.

Optimize etmek için öncelikle farkındalık gerekir, Neyi fark edeceğiz yaptığımız ama 
işe yaramayan şeyleri, bunun içinde yapmış olmak yanıi deneyim gerekir. Bizler 
denemekten de korkuyoruz. Neyin işe yarayacağını  bilmek  için  sürekli yenilenmek 
gerekir. Sürekli yenilenmek için ise kullanabileceğimiz ama tam kapasiteyle 
kullanmadığımız bir beynimiz var.

PLASTİK MADDE

DENEYİM ŞEKİLLENDİRİLEBİLİR 
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Sizce; Kaç Yaşından Sonra Sol Beyin Daha Fazla Aktive Olur? En çok soruyu 
sormaya başladığımız zaman yani 3 yaşında. Peki  Sol beyin ne işe yarar?  Mantıklı 
düşünmemizi sağlar ve bizim eğitim sistemimiz sol beyini aktive etmek üzerine kuruludur. 
Sizce Hangi Soru  En Çok  Sol Beyni  Aktive Eder? Öğretmenlerin en çok sorduğu 
sorudur bu NEDEN? Kaç Yaşında Beyin Tam Anlamıyla Gelişmiş Sayılır? Beyin tam 
gelişimin 21 yaşında tamamlamaktadır. İlgi Beynin Biyolojik Gelişimini Etkiler mi? 
Yapılan bir araştırmada aynı özelliklere sahip  olan çocuklardan sadece bir tanesinin 
annesi çocuğuna ilgi göstermiyor ve bakıyorlar ki anne ilgisi görmeyen çocuğun 
beyni daha küçük. Yani evet ilgi görmeyen kişinin beyninin gelişimi etkilenmiş olur. 
Sağ Sol Beyin Entegrasyonu Öncelikle “Kim”lerden Etkilenir? Önce anne-babadan 
sonra öğretmenden etkilenir. Sizce  Çocuklar Tarafından Doğru  Olarak  Tanımlanan 
İlk Duygu Hangisidir? Mutluluktur çünkü çocuklar 5 haftalıktan itibaren tebessüm 
edebiliyorlar. İkinci duygu ise korkudur. Bir Duygunun Gelip Geçmesi Ortalama 
Olarak  Kaç Saniyedir? 90 saniyedir. Eğer bir duygusal anda iseniz 90 saniye beklemeniz 
yeterlidir. Beynin Bir Yarısı Olmazsa Ne Olur? Beyin kendini tamir eder ve kendini 
tamamlayarak yapması gerekeni yine yapar.

Daha doğmadan önce oluşmaya başlayan bir kişiliğimiz, sosyal çevremizden ve 
genetik yapımızdan etkilenen duygularımız ve şekillendirilebilen bir beynimiz var. 
Tüm bunların ışığında sizlerle iki araştırma sonuçlarını  paylaşmak istiyorum.

Birincisi İngiltere’deki York Üniversitesi ve çocuklar hakkında toplumsal araştırmalar 
yürüten sivil toplum kuruluşu Children’s Society ‘İyi Çocukluk Çağı 2015’ araştırmasında 
15 ülkede çocukların yaşam memnuniyetlerini araştırdı. Yaşları 8 ile 12 arasında 
değişen toplamda 53 bin çocukla anket çalışmaları yapıldı. Çocuklara okul, aile ve 
çevre, gelecek, sağlık, hobiler, güvenlik, özgürlük gibi birçok alanda çeşitli sorular 
yöneltildi. Buna göre, 15 ülke içerisinde yaşamdan en çok zevk alan çocukların 
Romanya’da; en mutsuzların ise Güney Kore’de olduğu belirlendi. Türkiye ise 15 
ülke arasında 10’uncu sırada yer aldı. Bu  araştırmaya göre Türkiye’de çocuklar; 
%6.1 hayatlarından memnun değiller,  %62 si Okula gitmekten hoşlanıyorlar,  %4.6 
sı Öğretmenleriyle ilişkilerinden memnun değiller,  %28 i Son bir ayda akranlarınca 
dışlanmış,  ve %54 ü son bir ayda akranlarının fiziksel zorbalığına maruz kalmış.

Sözünü edeceğim ikinci araştırma ise Harvard üniversitesinden, bu araştırma kapsamında 
Okul çalışanlarının anne babaların %80 inin başarıyı başkalarını önemsemenin 
önünde tuttuğunu söylüyor. Çocukların %48 i okul başarısını, %32 si mutlu bir insan 
olmayı ve  sadece %22  si için başkalarını  önemsemek önemli. Anne babalar ise bu  
konuda biraz daha gerideler onlar için %54  başarı, % 27 mutlu bir insan olmak %19 
başkalarını önemsemek önemli. Her 4 öğrenciden 3 şöyle düşünüyor toplumdaki 
yada sınıfımdaki insanları önemsemektense notlarımın yüksek olması daha gurur 
verici. Aynı  öğrencilere “önemsemek” ve “adil olmak”  dahil onlar için en önemli olan 
6 değeri sırlamaları  istendiğinde öğrencilerin 2/3 “nezaketi” ilk 3 değerin arasına 
koyuyor ve anne babalarının onlara başkalarına nazik olmanın önemini açıkça 
anlattığını vurguluyor.
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Bu  iki araştırmanın sonuçlarına  baktığımda söylediklerimizle yaptıklarımız arasında 
ciddi fark  olduğunu  görebiliriz. Bu  araştırmalar bize çocuklarımıza daha faza duygusal  
ve sosyal bir yaklaşım öğretmemiz gerektiğini gösteriyor. Başkalarının duygularını 
anlamak  ve onları önemsemek bu kendimizi ihmal  edeceğimiz demek  değil elbette. 
İşte akran zorbalığın en fazla olduğu ülkelerden biri olarak çocuklarımıza daha fazla 
Empati, Merhamet, Şefkat, Minnettarlık, Sabır, Kibarlık, İlgi göstermeli ve onlara 
öğretmeliyiz.

Çocuklara sormuşlar “okulu en çok ne zaman seviyorsunuz diye?” Çocuklar ne 
cevap vermiştir sizce. Ne teneffüs ne Cuma günü ne de tatil olduğunda demişler. 
Çocuklar bu  soruya “öğretmenim güldüğünde” diye cevap vermişler. Ciddi bir yüzde 
tam 65 kas çalışırken gülen bir yüzde sadece 10 kas çalışır. Yormayın sevgili                 
öğretmen arkadaşlarım kendinizi mutlu çocuklar ve mutlu bir gelecek için “GÜLÜMSEYİN”  
yeter. 
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SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENMENİN OLUMLU OKUL İKLİMİNE KATKISI

Aşağıda ki belgeyi yaşı 30 olanın üzerinde ki herkes hatırlar. Şimdi artık online oldu 
siteler açıldı. Bizim zamanımızda kocaman sınav gazeteleri vardı ve yüzlerce 
numaraların arasından bulunduğunuz şehre ait kodlardan kendinizi buluyordunuz ve 
yaklaşık 6/7 rakamlı bir belge ile hayatınız o anda değişiyordu. İşte bana da bu belge 
geldiğinde aklıma kendimle ilgili;  o gün sanki en iyi günün olacakmış gibi tercih yap 
diyen lise tarih öğretmenim geldi. 

«O gün en iyi günün olacakmış gibi tercih yap..»

Ben matematikçi değildim, sosyal ağırlıklı  bir öğrenciydim ama hayatımda sadece 
bir öğretmenim bana bu cümleyi kurdu ve bu sayede şuan burada sizlere 20 dakika 
boyunca konuşma yapabilmek için karşınızdayım. Dolayısıyla hayatımıza giren  hiç 
kimse tesadüf değil ama ben bugün sizlerin birisini düşünmenizi istiyorum. Sizi siz 
yapan yüzümüzde gülümseme ile hatırladığımız muhtemelen yaşadığınız süreci de 
hiç unutmayacağınız birisini gözünüzü kapatıp 5 saniye boyunca düşünmenizi rica 
ediyorum.  Evet hatırladığınız kişiler sizi gülümsetiyor değil mi ? 

O’nun hangi özelliklerini yetiştirdiğiniz öğrencilerinize armağan etmek isterdiniz?
* Güler yüzü
* Yardımseverliği
* Mizah yönü
* Size inanması ve güvenmesi
* Sizi şartsız kabul etmesi
* İletişime açık oluşu...

Seçil Akaygün CÜNTAY
Uzman Psikolojik Danışman – 2. Adım  
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Sizin hayatınıza girmiş, sizi mutlu etmiş hayatınız da izler bırakmış bu insanların 
güzel özelliklerini muhtemelen öğrencilerinize armağan etmek istersiniz. İnsanların 
aralarında ki iyi ilişkilerin çoğu okullarda kurulmaktadır. Bir çocuk yılda ortalama 
1.400 saatini okulda geçirmektedir ve bir öğretmenin çocuklar üzerinde ki etkisi 
diğer bütün yetişkinlere kıyasla 7 kat fazla. Anne çocuğa dişlerini fırçalıyor diyor 
çocuk bunu yapmıyor ama öğretmeni söylerse yapıyor. Onu yap diyoruz yapmıyor, 
siz dediğiniz zaman yapıyor evet aynen böyle çocukların üzerinde siz öğretmenlerin 
7 kat etkiniz var. Şimdi okulda geçen bu 1.400 saatin iyi geçtiğini ilk hissettiğiniz 
durumda ki  gibi güzel geçtiğini hayal etmenizi rica ediyorum.  Bu şekilde iyi ilişkiler 
içerisinde geçen okul hayatının, okulda zamanı geçen  herkesi mutlu edeceğini 
biliyoruz.

Ve bu ilişkilerin…
* Çok büyük bir kısmı okulda kuruluyor..
* Bir çocuk günde ortalama 6 saatten 1 yılda yaklaşık 1400 saatini okulda geçiriyor.
* Bir öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisi diğer yetişkinlere oranla 7 kat daha fazla...

Sosyal ve duygusal anlamda çalışmalar yapan biz öğretmenler olarak çok 
inandığımız durum okul ve sınıflarda olumlu ilişkiler ve olumlu iklimi yaşatmak için 
elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Olumlu iklim yaşatmanın yolu ise sosyal ve 
duygusal öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlardan geçmektedir. Tanımlar var kelimeler 
var artık bu sempozyum ile bir iki yılda edineceğimiz bilgiyi burada çok iyi ve hızlı bir 
şekilde aldık. Sosyal ve duygusal öğrenmeyi destekleyen durumlar özünde empati 
yapmak, duygu yönetimi yapmak, öğrencilerin çatışmadan kaçınmalarına yardımcı 
olmak, öfkemizi yönetebilmek, problem çözmeye odaklı olmak gibi durumları içerir.  

 Olumlu okul ikliminin yolu,
 -Sosyal duygusal öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlardan geçer..
 -Sosyal duygusal öğrenmeyi destekleyen yaklaşımlar özünde;
 -Farklılıkları kabul etmeyi,
 -Empati kurmayı,
 -Duygu yönetimi yapmayı,
 -Problem çözme becerilerini kullanmayı,
 -Öfkeyi yönetebilmeyi içerir.

Sosyal ve duygusal öğrenmenin tanımı nedir?

* Bireysel farkındalık, sosyal farkındalık, grupla iş birliği yapabilme, karar verme,
 duygu yönetimi alanlarında kendi yetkinliğimizi arttırmak demektir.
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Bireysel farkındalık, sosyal farkındalık, karar verebilme, kişiler arası ilişkileri yönete-
bilme ve duygu yönetimine faydaları olan bir tanımdır. Sosyal ve duygusal öğrenme 
yaklaşımları  ne yapıyor? Problem yaratan davranışları azaltmayı hedefliyor. Sizce 
ne gibi problem yaratan davranışlar var? Sesler, hareketli çocuklar, zorbalık, alay 
etme, çok küçük yaşlarda sık sık şikayete gelme gibi davranışlardır işte bu 
davranışları sosyal ve duygusal öğrenme ile problemleri çözümlüyoruz. 

Çünkü Sosyal Duygusal Öğrenme,
* Kabul edilmişlik
* Kişiler arası iletişimde açıklık
* Güvenli sınıf ortamı
* Huzur
* Akademik başarı

Şimdi sizlerle sosyal ve duygusal öğrenmenin faydaları ile ilgili yapılan araştırmalarda 
bulunan 3 taneyi bulguyu paylaşmak istiyorum.  Çünkü sosyal ve duygusal öğrenme 
henüz hala araştırmaları çok konu ile olan nitelikte değil. Birincisi bu becerileri çok 
küçük yaşta mı vermek gerekiyor.?  Evet ne kadar erken o kadar iyi hatta 3 yaş 
civarlarında başlamak en doğrusudur. Peki lise öğrencilerine verilemez mi?  Verilir 
ancak kısıtlı verilir ve sizlerden duyduğum kadarı ile bu konu ile ilgili endişeleriniz var. 
Okulda desteklemek mümkün mü sizce? Onca müfredat telaşı içinde, veli toplantıları, 
eğitimler sizce bu telaşın içinde sosyal ve duygusal öğrenme desteklenebilir mi? 
Evet desteklenebilir. Peki sizce hangi etkenler olumlu iklimi destekler? Sınıflarımızda 
neşeli olduğumuzda, mizah kullandığımızda, oyun kullandığımızda. Kaç yaşında 
olursak olalım duygusal zekamızı geliştirebiliyoruz. Beynin plastik gibi olduğunuz 
daha önce ki sunumlarda öğrendik ve ne kadar çok çalıştırırsak ne kadar deneyim 
sağlarsak beynin bunu aldığını ve geliştirdiğini biliyoruz. Üniversite öğrencilerine 
yönelik 18 ile 22 yaş arasına yaklaşık 90 dakikalık 12 oturumluk bir çalışma 
yapıyorlar ve tabiî ki şaşırtıcı değil herkesin duygusal zekası gelişiyor. Bizimde 
duygusal zekamız 90 dakikalık 12 oturum sonunda gelişir.  Burada güzel olan şey 3 
ile 6 ay sonra tekrar ölçüm yapıyorlar ve duygusal zeka becerilerini kullanmaya 
devam ediyorlar. Bu uygulamanın yapıldığı yaş aralığı söylediğim gibi üniversite 
öğrencileri birde bunun ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yapıldığını düşünün 
gerçekten o zaman hayat hepimiz için çok daha kolay olurdu herhalde.  2009 yılında 
yapılan başka bir araştırma var ve öğretmen öğrencilerine gerçekten mizah, ait olma 
ve sevilme ihtiyaçlarını karşıladıkları zaman çocukların puanlarında 20-30 puan 
artış olduğu gözlemlenmiştir. Olumlu okul iklimini etkileyen faktörleri hepimiz birlikte 
uygulayabiliriz samimiyet, moral, anlayış, sevgi ve ait olma hepsi sosyal ve duygusal 
öğrenme yaklaşımında gelişen durumlardır. 

Okul iklimini olumlu etkileyen faktörleri geliştirebiliriz.
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* Teşvik edici ve destekleyici öğretmen yaklaşımı
* Öğrencilerin sevgi ve ait olma ihtiyaçlarının anlaşılması
* Mizah
* Samimiyet, moral, anlayış gösterme

Receoğlu (2008), Özdemir ve ark. (2010), Şentürk ve Sağnak (2012) 

Peki tüm bu anlatımların sonunda neler öğrendik. Eğitimciler olarak sizler okullarınıza 
döndüğünüzde ben bunu yaparım yada bunu uygularım diyeceğiniz neleri sevdiniz 
okuduklarınızın içinden. 

* Türnüklü (2004) 4 basamaklı bir model öneriyor bize..

1. Her yaş grubuna özgü sosyal ve duygusal öğrenme programı hazırlanmalıdır.
2. Örgün öğretimin ders programlarının içeriğine örtük olarak sosyal ve duygusal
 öğrenme programlarının hedefleri eş zamanlı olarak yerleştirilmelidir.
3. Öğretmen tüm toplumsal etkileşimlerinde sosyal ve duygusal öğrenme programının
 temalarını göz önünde bulundurmalıdır.
4. Okulda öğretmen, okul yöneticisi ve aileleri de içeren yetişkinler için öğrencilerle
 eş zamanlı ve aynı temaları içeren bir sosyal ve duygusal öğrenme programı
 hazırlanmalıdır. 
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MASALLARDA BADİRELER SİLSİLESİ VE OLUMLU KARAR ALMA 
SÜREÇLERİ

Her masal bir hikâyedir ama her hikâye bir masal değildir. Hikâye kural olarak bir 
olayı, yani bir çatışmayı anlatır, masal da öyle. Ancak hikâyelerin türlü türlü amacı 
olabilir, bu amaçlar yazarına göre değişir. Oysa masalların yazara göre değişen çeşit 
çeşit amaçları yoktur. Masalların tek bir amacı vardır ve adını bilmediğimiz, hiç 
duymadığımız sayısız yazar bu amacı gerçekleştirmek için masalları dillendirirler. 
Masallar bin yılların kişisel gelişim kitaplarıdır. Bir kuşaktan diğerine, genç yaşlı diye 
ayırmadan bir insanın birey olma hikâyesini anlatırlar. Bu anlamda her masal bir 
insandır. Masalların türlü türlü olması insanların türlü türlü olmasından ve birey olma 
yolunda hayatlarında yaşadıkları olayların türlü türlü olmasındandır. Bu nedenle 
çocuklara hem Bremen Mızıkacılarını hem Hensel ve Gretel’i hem de diğerlerini 
anlatır, onlara sağladığımız öngörülerin yaşamlarının her alanını, her yaşını örtmesine, 
kapsamasına, değmesine çalışırız. Masallar çocuklar için uydurulmamıştır. 20. 
Yüzyılın başına kadar çocuklar yaşamın her alanında yetişkinlere eşlik ederdi, 
henüz kapitalist iş düzeni aile düzenine yansımamıştı. Her gece ya da her fırsatta 
herkes aynı mekanda masal dinler masal anlatır, bu yolla korkularını, kaygılarını, 
deneyimlerini paylaşırlardı. Bugün Fransız Perrault’nun ya da Alman Grimm 
Kardeşlerin yazdığı masallarmış gibi dünyaca bilinen masallar onların yazdıkları 
değil, derledikleri ve aktardıkları masallardır. Ancak ilk derli toplu masal derlemesi 
Renaissance’ta Napolili bir İtalyan olan Giambatista Basile tarafından Napoli 
lehçesinde yapılmıştır, günümüzden 350 yıl önce.  Basile, Perrault ve özellikle de 
Grimm Kardeşler masalın bir edebiyat türü olarak modern akla uygun olarak elle 
tutulur hale getirmişlerdir. Ancak masallar anonimdir. Anonim masalların özellikle 
Kıta Avrupası’nda Renaissance’tan itibaren kayda alınmış, kayda alındıkları için 
daha derli toplu olarak dünyaya yayılarak Dünya Masalları kategorisinde genellenmiş 
olanlarının [Külkedisi, Pamuk Prenses ve yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan 
Güzel gibi] özgün halleri [ yani Basile’nin 1636’da, Perrault’nun 1695’te ve Grimm 
Kardeşlerin 1819’da derledikleri halleriyle] arka arkaya okunduğunda yarattığı ilk 
izlenim versiyonların birbirlerinden çok farklı olduğu gibi Walt Disney’in bize 
aktardığından da farklı olduklarıdır. Ama asıl önemlisi bu masalların kahramanları 
sayısız badireler atlatmak zorundadır. Hiçbir şey hoppacık olmamaktadır. Masallara 
yakıştırılan, kolaycılığı eleştirmek için kullanılan tek bir sihirli değnek darbesiyle 
değişen hiçbir şey yoktur. İlle ki bir sihirli değnek varsa, birden çok çok kere 
kullanılmakta, zaman zaman sabrı zorlamaktadır. Ne yazık ki, masalları anlatmak 
yerine küçük çocuklar için okunur hale getirme kaygısının ortaya çıkmasıyla birlikte, 
çünkü çocuk artık yetişkinlerle birlikte değildir, tek başına okula gitmektedir, kendi 
başını becermek zorundadır, masallar asli unsurları olan badireleri atlatma süreçlerinden  

Tuvana GÜLCAN
Eğitimci
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yalıtılmış, ya da bu süreçlerin hepsi değil içlerinden birinin ya da ikisinin 
ayıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan metin yayılmıştır. Çünkü masallar asli halleriyle 
bir çocuğun tek başına okuyamayacağı kadar uzundur, dolayısıyla masallar çizimlerle 
desteklenerek kısaltılır. Bu zaaf dünyanın hemen hemen her ülkesinde yaşanmıştır 
ve yaşanmaktadır. Dünyada bugün pek çok çocuk 19. yüzyıl Avrupa çocuklarından 
farklı olarak, Külkedisi masalında Külkedisi’nin saraya tek bir sefer gittiğini 
sanmaktadır, oysa özgün halinde Külkedisi saraya üç kere gider. Yine en yaygın 
masalların çizgi filmleri ya da filmleri hangi dönemde çekilmiş olurlarsa olsunlar 
tekrarlanan badirelerdense bir ya da iki birbirinden farklı badireyi ana hikâyenin içine 
neredeyse aksesuar gibi yerleştirerek işler. Oysa masalların ilkel hallerinde badireler 
farklı türlerde [duygusal badireler, bedensel badireler, akılla altından kalkması 
gereken badireler] oldukları gibi, aynı tür badireyle birden fazla kere karşılaşılır. 
Farklı türdeki badireler insanların farklı yönlerine hitap ederken, aynı badirenin 
kişinin karşısına birden çok kere çıkmasının da yapısal bir anlamı vardır.

Masallar bir yolculuk hikâyesidir, ama amacı gezilen görülen yerleri anlatmak, maceralar 
yaşamak arada da kendini sorgulamak değildir. Masalları diğer anlatılardan ayıran 
en temel özellik fantastik unsurlar içermeleri de değildir. Masal olmayan fantastik 
hikâye de anlatmak mümkündür. O zaman masal türünü diğerlerinden ayıran nedir? 
Her masal bir insandır; içiyle dışıyla, aklıyla ruhuyla, geçmişiyle geleceğiyle tek bir 
insandır. O üvey anne de biziz, kız kardeşler de, cüceler de, prens de ve bir 
yolculuğa çıkıyoruz. Aslında her masal bir ergendir demek daha doğru olabilir. 
Annenin ya da babanın ölmesi aslında bireyin ortaya çıkmak üzere göbek bağını 
kesilmesinden başka bir şey değildir. Bu göbek bağının kesilmesi bazıları için basit 
ve gönüllü [ Korkuyu Öğrenmek Üzere Yola Çıkan Gencin Masalı, KHM 4] bazıları 
için acılı ve zoraki [Külkedisi, KHM 21] olur.

Külkedisi masalını örnek alalım. Kendini ve sınırlarını tanıyabilmesi için mutfakta işçi 
olarak çalışması, kirlenmesi ve aşağılanması gerekir. Bu duruma göğüs gerer ve 
kendi doğasından, masumiyetinden ödün vermez, katlanır. Ancak baloları da 
kaçırmaz. Yani yaşadığı durumdan daha iyisi, daha eğlencelisini arar. İçinde yaşam 
sevinci vardır, bu yaşama arzusundan hevesinden yaşama iradesi, kararlılığı 
çıkarabilmesi için büyümesi, olgunlaşması gerekmektedir ve bu kolay olmayacaktır. 

Karar almak Külkedisi için hiç de zor değildir. Balo demek yaşama fırsatı demektir, 
bir genç olarak onun yeri de orasıdır ancak gitmesine izin verilmez. Üveyannesi 
tarafından iki kere sınanır, ikisini de aşar ancak yine de üveyanne onu götürmez. 
Külkedisi gitmeye karar vermişti. Elinden geleni yaptı mı? Şu durumda kararlılık ne 
demek diye sormak gerekir? Bir karara varmak mı yoksa o karara tutunup koşulları  
karara kararı koşullara uydurarak denemeye devam etmek mi? Külkedisi denemeye 
devam eder. Doğaüstü, fantastik güçlerden ve eski kadim bilgiden yardım alır. İki 
dirhem bir çekirden baloya gider. Ama yeter mi? Hayır, Külkedisi’nin olgunlaşabilmesi için
arzunun kararkter özelliğine dönüşebilmesi, hevesten irade damıtılması için gerekmektedir. 
Masal mucizevi yöntemlerle Külkedisi’ni sınar. Külkedisi pes etmez, adım adım  
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kendini tanır, sınırlarını tanır, korkularıyla yüzleşir, her aşamada bir yükten kurtulur, 
bir şeyler öğrenir. Başlangıçta kaderine razı olabilirdi, ben bahtsızım zaten diye 
kestirip atabilirdi. Ama yapmadı. Bu onun bir karakter özelliği olduğu için değil. Her 
canlıda can oldukça, iyiye, özgürlüğe yönelir. Yaşamayı deneyecektir. Ama yolu 
yordamını bilmeyebilir. Masallar bedendeki canın bir birey olarak özgürce yaşayabilmesi 
için küçükten başlatıp şiddetini arttırarak ama her seferinde ufak bir ödül de vererek 
badirelerle buluşturur. Masalın sonuna geldiğimizde Külkedisi badireleri atlata alata 
gerçek bir yaşama atleti olduğunu kanıtlar ve yaşamon olimpiyat madalyasını alır. 
Duygu olarak çıktığı yolda sonunda eşiti olan prense (yani iradeye, akla) kavuşur. 

Masalda hiçbir fantastik yardım ya da hiçbir dua dilek tek sefer olmaz. Çünkü 
gerçekleşmesi yararlı değildir. Zamana yayılmış bir badireler silsilesiyle talim 
yapılması, belli bir kondisyon kazanılması gerekmektedir. Hayatta istemenin, 
arzulamanın, dilemenin de bir disiplini vardır. Masallar simgesel bir dille yolculukta 
sabrı öğretir. Hem zorlukla hem zamanla sınanan sabrı öğretir. Çünkü sabır demek 
umut demektir. Masalların hepsi mutlu sonla bitmez ama bütün masalların en temel 
saiki, kaygısı yaşamak, birey olmak için umutlu olmaktır. 
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 MÜZİKLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

 Mehmet İNAL 
 Rize Yamantürk Ortaokulu
           Matematik Öğretmeni 
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MÜZİKLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Müzik pek çok insan için bir “eğlence kaynağı”, matematik ise bazıları için karmaşık 
ve zor, bazılarının da ne yazık ki sevmediği bir bilim dalı. Oysa müziğin armonik 
yapısı matematikseldir. Notalarda, enstrüman tellerinde matematik vardır yani müzik 
ve matematik iç içe iki alandır.

Örneğin ünlü matematikçi ve aynı zamanda iyi müzisyen olan Pisagor oktavı 
bulmuştur.. Bir teli iki eşit parçaya bölerek aynı sesin incesinin (ince DO-kalın DO) 
oluştuğunu gözlemledi. Yapılan birçok nörolojik çalışma müziğin, yani ritmin 
insanların beyin aktivitelerini geliştirdiğini destekliyor. Bu çalışmalardan elde edilen 
ortak sonuca göre, müzik eğitiminin matematik performansı ve bilişsel aktiviteler 
üzerine olumlu etkisi var.

Matematik, dünyada birçok öğrenci için en sıkıntılı derslerden biri olarak düşünülmektedir. 
Bütün öğretmenlerin en büyük hedefi öğrencilerde etkin, eğlenceli ve kalıcı 
öğrenmeyi gerçekleştirmek ve sıkıcı olarak düşünülen yönleri yok etmektir.Bunun 
için birçok strateji, yöntem ve teknik kullanılıyor.

Bu bağlamda Projemizin ismi MÜZİK ile MATEMATİK. Müzik ile matematik arasında 
bir ilişki olduğu bilinmektedir, müziğin yapısında matematik var malum, projemiz ile 
matematiğin yapısına müzik ekledik. Matematiğin soğuk yüzünü kırmak, duyuşsal 
öğrenmeyi gerçekleştirerek dersleri daha eğlenceli ve etkin işlemek ve bazı ezber 
kavramları ritmik şekilde akılda tutmak maksadıyla bu projeyi seçtim. Matematiği 
konuya uygun çeşitli yöntem ve teknik ile işledikten sonra matematik kazanımları ile 
alakalı söz ve müziği benim yazdığım şarkılarımızı gitar yan flüt darbuka gibi çeşitli 
enstrümanlar eşliğinde matematik şarkılarını sınıfta öğrenciler ile birlikte söylüyoruz 
ve öğrencilerin matematiğe olan ilgilerinin arttığı bu süreçte gözlemlenmiştir.

DERSİ VE ÖĞRETMENİ SEVMEK ÖNEMLİ

Benim için en önemli başlangıç, dersi ve öğretmeni sevmekten geçiyor. Amacım, 
çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak herhangi bir konunun mantığını kavrattıktan 
sonra öğrencilerin bazı kavramları ritmik bir şekilde öğrenmelerini sağlamak. 
Matematiği sevilmeyen yüzünden kurtararak öğrencilere dersi ve öğretmeni sevdirmek. 
En önemlisi de sosyal ve duygusal öğrenme yöntemiyle beynin birçok bölgesini 
harekete geçirerek öğrenmeyi gerçekleştirmek.

“Sıfır’ ile başlar doğal sayılar, 1 ile başlar sayma sayılar sonsuza gider bunlar. Negatiften 
gelir, pozitife gider tam sayılar bunlar…”  diyerek  ellerimizde materyaller ile müzik ile

Mehmet İNAL 
Rize Yamantürk Ortaokulu / Matematik Öğretmeni 
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matematik derslerimize başladık ve süreç içinde 5, 6, 7, 8’inci sınıflardan 
öğrencilerle birlikte çeşitli kazanımlarda sözlerimizi yazarak kazanımlara uygun 
bedensel hareketlerle şarkımızı söyledik.

Uygulamamın yaratıcı yönünün müzik ile matematiği birleştirme olduğunu 
düşünüyorum. Matematiksel kavramların şarkı sözleri gibi yazılıp bestelenmesi ritim 
eşiliğinde çocuklara sunulması ve matematiği sevdirme yönünün olduğunu 
düşünüyorum. Örneğin ezberlemede sıkıntı duyulan uzunluk ölçüleri sıralaması 
minik minik (mm) cimcime (cm) derslerimiz (dm) müzikle (m) damdan (dam) helikop-
terime (hm) uçtum gittim köyüme (km) uzunluk ölçüleri sıralamasının eğlenerek 
akılda kalması uygulamamın yaratıcı yönü diyebilirim. 

Uygulamamın etkisini ölçmek için farklı zaman dilimlerinde farklı şubelere hazırladığım 
tutum ölçeklerini uyguladım ve müzikle işlenen derslerin daha eğlenceli geçtiği, 
ezber kavramların şarkı ile daha akılda kalıcı olduğu gelen sonuçlardandı. Öğrenciler ile 
müzikle matematik dersi ile ilgili rehber öğretmenimiz öğrencilerle röportaj yaptı 
birebir görüşmeler yapıldı.ve çıkan ölçek ve röportaj sonuçları değerlendirmesinde 
matematiğin sevildiği öğretmenin sevildiği şarkı sözleri ile bazı kavramların akılda 
kalabildiği sonuçları görüldü. 
 
Öğrencilerin dersi ve öğretmeni sevmesi, sosyal ve duygusal anlamda öğrenmenin 
etkin ve eğlenceli bir şekilde sağlanması ve öğrencilerin bazı ezber kavramaları 
ritmik bir şekilde öğrenmesi müzikli matematik dersinin en önemli yararlarından. 
Yapılan bire bir görüşmelerde bu uygulamanın yararlı olduğu konusunda geri 
dönüşler alındı.  

TEOG SORUSU ŞARKI SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Müzikle işlenen matematik kazanımları ritimsel olarak akılda daha kalıcı 
olduğundan öğrencilerin yazılıda bazı ezber kavramları daha kolay hatırlayıp 
yaptıkları müzik ile matematiğin yararlarından biri oldu. Bu sene Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavlarında çıkan reel sayılar, rasyonel ve irrasyonel 
sayılar sorusunu öğrencilerin, “Rasyonel irrasyonel bütün sayılar reel ve gerçektirler 
ve karekökten çıkar rasyonel sayılar devredip kaçar sonsuza kadar...” sözlerini 
mırıldanarak yaptıklarını söylemeleri ritmik olarak hatırladıklarını gösteriyor.

Öğrenciler matematiği ve öğretmeni sevdiği ve yazılılarda daha başarılı olduğu için 
bu etkinlikten çok memnun. Bedensel hareketler, görsel materyaller, ritim ve müzik 
beynin tüm fonksiyonlarını aktif tutuyor. “Doğru sonsuza gider, doğru parçası küser, 
ışın tek taraf seçer, nokta düzleme düşer...” , “Dik açı 90 derece doğru, 180 derece 
açılar kolay bence çöz sorular gelince…” sözleri ile öğrenciler bedensel el kol 
hareketleriyle kazanımı şekil haline döküyorlar.
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ÖĞRENCİLER AKTİF ROL ALIYOR

Uygulama projemizin hazırlık aşaması ve uygulama aşamasında öğrencilerin aktif 
olarak katılımını sağlamaya özen gösterdim amacım etkin ve eğlenceli öğrenmekti 
zaten.. matematiksel şarkı sözlerini yazarken öğrencilerin en çok zorluk yaşadıkları 
ezbersel kavramları belirlemede öğrencileri aktif kıldım, bazı öğrenciler şarkı sözler-
ini yazmada katkıda bulundu. müzikli matematik dersimizde öğrencilerimiz ile 
birlikte görsel niteliği olan kartondan materyaller hazırladık ve şarkımızı tüm sınıf 
birlikte seslendirdik. Müzik ile işlenen matematik dersleri ile ilgili hazırladığım tutum 
ölçeklerinde öğrencilerim geri dönütler verdi. Bu uygulama öğrencilerin kendi 
aralarındaki iletişimi de güçlendiriyor. 

Sonuç olarak dersi seven, sosyal ve duygusal öğrenmeyi gerçekleştiren öğrenciler 
mutlu, sevildiğini bilen ve başarıyı gören öğretmen mutlu, üçlü sac ayağının diğer 
ayağı olan velilerimiz mutlu ve umutlu...
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FARKINDALIKLA EĞİT DİKKATİNİ
(FARKINDALIK UYGULAMALARI - Mindfulness)

"Dağılan dikkati, isteyerek tekrar tekrar toplamak, karakter, irade ve değerlendirmenin 
temelidir. Bu beceriyi  geliştiren bir eğitim, mükemmel bir eğitim olur" 
William James

Farkındalıkla (Mindfulness) dikkat eğitiminin amacı stresi azaltmak ve dikkati, 
performansı, yaratıcılığı artırmaktır. Öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerine 
destek olmak üzere günlük 5-10 dakikalık zihin egzersizlerini içerir. Bu amaçla, 
öğrencilere, kolay anlaşılır ve güçlü uygulamalar sunulacaktır. FED (Farkındalıkla 
Eğit Dikkatini),  Cambridge ve Oxford Brookes Üniversitelerinde geliştirilen bilimsel 
programlara dayanmaktadır. Pek çok ülkede, okullarda bu konuda projeler uygulanmakta, 
öğrencilerin özdenetim, kaygı azaltma ve odaklanma süreçlerine çok yararı olduğu 
anlaşılmaktadır.

Günlük işlerin çoğunu alışkanlıkla, pek de düşünmeden yaparız. Otomatik (otopilotta) 
yaşar gideriz. Zamanla alışkanlıklar yaşamı ele geçirir. Alışkanlıkla işleri yaparken, 
zihin bulunduğu andan çok geçmişte veya gelecekte dolaşır. Edinilen her bir 
alışkanlık, bir diğerini tetikler. Düşüncelerin de alışkanlığı vardır. Yorucu, strese 
sokan düşüncelerin alışkanlığı insanı tüketmeye başlar. 

Şimdi arkanıza yaslanarak rahatça oturun, lütfen. Sizin için uygunsa gözlerinizi 
kapatın.  Dikkatinizi salonun dışından gelen seslere verin… En uzaktan gelen 
sesleri fark edin… insan sesleri … mekanik sesleri algılayın…dikkat alanını odanın 
içine yönlendirin. Benim bir yükselip bir alçalan ve yok olan sesime… diğer 
seslere… Şimdi de bedeninizin içine odaklanın. Herhangi bir ses veya hareket 
algılıyor musunuz? Belki bir nabız atışı, belki bir hassasiyet veya farklı bir 
his…sadece fark edin… (1 dakika sonra)  Evet, hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. 
En uzak seslerden en yakına doğru dikkati yönlendirirken neler fark ettiniz? 
Deneyimlediğiniz süreç nasıldı? (Cevaplar alınır)

Selmin ERK 
Mindfulness in Schools (.b programı) Eğitmeni
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Farkındalık dünyada yaşadığımızın, hislerin, algıların bilincinde olmaktır. Yaşanan 
deneyimleri, düşünce ve duyguları yargılamadan kabul etmektir. Farkındalık 
eğitiminin, İki ögesi vardır. Biri, zihnin geçmiş ve gelecekte dolaşması yerine 
bulunduğu anda olmasını sağlamak, ikincisi ise, uzun dönemde beyin etkinliklerinde 
değişim yaratmaktır. Anda olanı fark etmeye başladıkça, beynin strese karşı daha 
dayanıklı hale geldiğini görürüz. Bu yöntemle kişi, zihnin dağıldığını, aşırı 
yüklendiğini fark edip, vites değiştirmeyi öğrenir. Dolayısıyla, bütünsel beden sağlığı 
ve duygusal iyilik hissini artırır.

Zihnin kaygılarını yatıştırıp, stresi azaltabilmek, yaptığı her şeye daha çok bilinç 
katabilmek, insanı güçlü ve başarılı kılar. Yargısız olarak içinde bulunduğu ana 
odaklanabilen öğrenci, sınavda veya derste dikkatini toplayabilir. En etkili çözümü ve 
yanıtı bulabilecek esnekliği kazanabilir. Çocukların öğreneceği uygulamalar, öğrencilik 
döneminde olduğu kadar, yetişkinlikte de daha bilinçli yaşamalarını sağlayacak 
yöntemleri içerir. Bu eğitim, bir yaşam becerisi kazandırır. 

Sizi tekrar bir farkındalığa davet etmek istiyorum. Dikkatinizi nefesinize verin. 
İstiyorsanız gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bir kalenin kapısında olduğunuzu hayal edin. 
Kalenin kapısından insanlar giriyor ve çıkıyorlar. Satıcılar, arabalar  … siz kapıdaki 
nöbetçi gibi geleni gideni müdahale etmeden sadece izliyorsunuz. Şimdi aynı 
şekilde nefesinizi izleyin. Kalenin kapısından giren ve çıkanları izler gibi yargıla- 
madan, müdahale etmeden sadece izliyorsunuz. 

(Bir süre sonra) Şimdi de bir yaprağın üzerinde bir kelebek hayal edin. Yaprak, esinti 
ile bir yukarı bir aşağıya sallanır. Kelebek de yaprakla beraber. 
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Benzer şekilde göğüs kafesinizdeki hafif hareketi izleyin. (Bir süre sonra) Hazır 
olduğunuzda tekrar gözlerinizi açın. Nefesinizi takip etmek kolay geldi mi? … Evet 
yorumlarınıza bakacak olursak nefesini kontrol etmeye çalışan arkadaşlarımız oldu. 
Kontrol etme çabası alıştırma yaptıkça kendiliğinden yok olur.  

Burada ve bu anda olmanın anahtarı dikkati yönetmektir. 

Farkındalıkla dikkati eğitmek, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış yararlar sunmaktadır. 
Bir kimyacı olarak benim ilgimi de bu yüzden çekti. Düşündüğümüz, deneyimlediğimiz 
her şey beyinde değişime neden olur. Farkındalık alıştırmaları ile değişim nasıl 
gerçekleşir?  

Yapılan araştırmalar, beyinde ölçülebilir üç ana değişiklik yarattığını gösteriyor. 
Düşünme, karar alma, problem çözme gibi bilişsel işlevlerin merkezi, beynin yönetmeni 
olan ön loblarda madde miktarını arttırıyor. Burada, 8 haftalık düzenli uygulama 
sonucu beyin taramalarında gözlenebilen bir değişim başlıyor. 
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Değişim, bu uygulamalara inansanız da inanmasanız da, onları sevseniz de, 
sevmeseniz de gerçekleşiyor. Beyinde etkilenen diğer bir merkez, amigdala (buraya, 
korkunun, stresin işlendiği bölge diyebiliriz). Stres ve kaygı durumunda aktive olan, 
oksijen tüketimi artan bu bölgenin etkinliğinde azalma görülüyor. Üçüncü olarak 
hipokampüsteki değişim, insanın kendi duygu ve bedensel hislerini anlayabilme 
yetisi gelişiyor. Dolayısıyla, başkalarının hislerini de daha iyi anlayabilme yetisi 
(empati) yer ediniyor. İç huzuru artırmak ve iletişimi iyileştiren yararlarından başka 
bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Son zamanlarda anlaşılan bir yararı da 
genlerde ortaya çıkmıştır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kısalan telomerlerdeki bu kaybı 
önleyerek, genlerde yararlı yönde değişikliğe yol açıyor.  

Farkındalık eğitiminin dayandığı temel kavramlar şunlardır: 

1. Yargılamadan deneyimle; İnsanı tepkisel davranmak yerine, bir an durup daha
 yapıcı bir seçime yöneltir. 
2. Meraklı bir zihin edin; Başka bakış açılarını görebilmeyi sağlar. 
3. Kabul et;  Farkındalığın ilk adımıdır.
4. İzin ver; Mücadele etmek daha da zorlayıcı olabilir.
5. Zaman tanı, sabırlı ol; Bir an durup ani tepkiler vermeden gözlemlemeyi öğreniriz.
6. Her şeyin geçici doğasını gör.

“Farkında olacağım” demek, dikkati odaklamak için yeterli değildir, belirli egzersi-
zlere  gereksinim vardır. Aynı şekilde, kaygılara odaklanmayacağım demek de 
kaygılardan özgürleşebilmek için yeterli değildir. “Mor fili düşünme” denmesi 
aklımıza nasıl hemen mor fili getiriyorsa, kaygıları bırakacağım demek de yetmez.

Mindfulness tekniklerini öğrenme süreci 3 aşamalıdır. Slaytta gördüğünüz gibi, 
dikkat eğitimiyle başlar. İkinci aşama, kendi düşünce ve duygularının davranışlarıyla 
bağını fark edip, tanımaktır. Üçüncü aşama ise, öğrenilen alıştırmalarla, yapıcı bir 
tutum geliştirme sürecidir.  

Dünyada ve çevremizde olumsuz olaylar vardır, kendi yaşantımızda da zorlayıcı 
durumlar olabilir. Tüm bunlara karşı biz nasıl bir tutum benimseyeceğiz? Nasıl daha 
yapıcı davranabilir, nasıl daha çözüm odaklı kalabiliriz? 
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Farkındalık eğitimiyle birlikte, bedensel ve çevresel hisleri (5 duyuya dikkati vererek) 
yargılamadan izlemeye alışınca, zorlayıcı bir olay olduğunda tepki vermeden önce 
duruma bakmayı öğreniriz.  Stres kaynağıyla aramıza bir alan açabilmek ve böylece 
daha nesnel gözlemleyebilmek, başka bakış açılarını görmek için önemlidir. 

Alıştırma sırasında, düşünce ve duyguları ortaya çıktıklarında fark edebiliriz. Onları 
izleyebilir ve daha yapıcı seçimlere yöneliriz. Alışılmış düşüncelerin veya 
davranışların dışına çıkabiliriz. Dikkati güçlendirmek bizi, istediğimiz düşüncelere ve 
seçmek istediğimiz eylemlere doğru yönlendirir. Deneyimlenmekte duyguları fark 
etmek çok güçlü bir iç görü yaratır. Kaygının, stresini ve mutsuzluğun çekim 
gücünden özgürleştirir. Daha sabırlı ve şefkatli olmayı öğreniriz. Yaşamda güçlü 
olabilmemizi sağlar. 

“Farkındalık alıştırmaları, gözleri kapatıp dış dünyadan uzaklaşmak anlamına 
gelmez, gerçek gücü çevrenizle bir olduğunuzu hissetmektir.”  Zamanla, günlük 
etkinliklere daha çok bilinç katma olanağı sunar. Şimdi bu konuda bir örnek sunalım 
ve farkındalıkla yemek uygulaması yapalım. (Kuru kayısı/üzüm dağıtılır) Üzümü 
elinizde bir tartın. Üzerindeki dokuyu hissedin.  Işığın yansıdığı yerleri, gölgede 
kalan bölgeleri fark edin. Bu üzümün bir zamanlar bir salkımda var olduğunu 
hatırlayın. Yağan yağmurla yıkandı, güneşin ışınlarıyla fotosentezle beslenip 
büyüdü. Üstünde bulunduğu bitkinin, topraktan çektiği su ve mineralleri, damarlarından 
bu minicik meyveye ulaştırdığını hayal edin.  Bu meyveyi yerken tüm evrenle, tüm 
doğayla bir bağ kuruyoruz. Koklayın, kulağınıza yaklaştırın biraz sıkıştırın. 
Dudağınıza götürün, dudağınızda dokusunu hissediyor musunuz? Şimdi dilinizin 
üstüne koyun. Tükürük bezlerinin hemen hareketlendiğini fark edebilirsiniz. Çok 
yavaş çiğnemeye başlayın. Hangi tarafla çiğnemeye başladınız? Çiğnerken tadının 
yavaş yavaş değiştiğini fark edebilirsiniz. Küçük bir meyve de yesek, fark edecek ne 
çok yönü var, değil mi? Nasıl bir deneyim oldu? (Cevaplar …..)

Bu eğitim öğrencilere, 6-8 haftalık bir müfredat çerçevesinde uygulanmaktadır. 
Dikkati farkındalıkla eğitme süreci her gün 3 dakikalık alıştırmalarla başlıyor, 
zamanla 10 dakikaya çıkıyor. Okullardan bir örnek verelim. Grafikte 3 farklı okuldaki 
sonuçları görüyoruz. Bu okullardan biri, kentin (San Francisco, ABD) en sorunlu 
bölgesinde (bir hafta içerisinde 9 silahlı saldırının olduğu bir semtin okulunda) 
Farkındalık alıştırmaları, 2007 yılında sekizinci sınıflarda ve okullarda önce sadece 
bir kaç şubede başlatıldı. Öğrencilerin davranışları temel alınarak, dört alanda 
ölçüm yapılmıştır:

1. Dikkat odaklanma becerisi. 
2. Özdenetim. 
3. Öz bakım alışkanlığı. 
4. Empati kurmak. 
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Bir yıl sonunda disiplin olaylarında,  % 40 oranında, dört yılın sonunda ise % 98 
oranında düşme görülmüştür. Akademik başarı şaşırtıcı bir şekilde artmış, belirtilen 
dört alanda da ciddi oranda gelişme görülmüştür.  

Yıllar içinde pek çok okulda farkındalık temelli eğitim yer edinmiştir. Böylece öğrencilere,
  
• Yüksek motivasyon,
• Duygusal dayanıklılık öğretmek için kolay uygulanabilir, 
• Karşılığı etkin bir şekilde alınan, 
• Az maliyetli bir yöntem sunulmaktadır. 

Aynı yararlar, teknikleri uygulayan okul çalışanları ve öğretmenler için de geçerlidir. 

“Farkındalık eğitimini, mutluluk ve iyiliği çoğaltmada, sorunların azaltılmasında çok 
büyük bir desteğinin olacağını görüyoruz. İyi tasarlanmış bir sosyal ve duygusal 
öğrenmenin, okullardaki yararları konusunda bildiklerimizle örtüşüyor. Bundan 
sonraki adım, daha çok okula, daha çok öğrenciye ulaşmak ve eğitim sonrası 
uygulamaların standartlaştırılmasıdır.” (Exeter Ün. Prof. W. Kuyken)
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BİLİNÇLİ-FARKINDALIK  (MİNDFULNESS)

Lütfen kendinizi ve bulunduğunuz çevreyi biraz inceler misini? Kıyafetinizin rengine, 
oturuş şeklinize, duvarların rengine ve şimdi gözlerinizi kapatın ve rahat oturur 
pozisyon alın lütfen, kendinizi gevşetin yakınınızda ki birinden bir çan çalmasını 
yada buna benzer bir ses çıkarmasını isteyin. Gözleriniz kapalı iken sadece sesi 
dinleyin burnunuzdan nefes alın ve bronşlarınızdan geçtiğini akciğerlerinize indiğini 
hissedin bu sırada birkaç kere daha çan sesini dinleyin sesin yakından yavaşça 
uzağa gittiğini hissedin. Bu sırada nefesinizi en çok nerede hissettiğinize dikkat edin,  
şimdi nefesinizi tüm bedeniniz için alın ve nefesinizi tüm bedeninizde hissedin, hala 
gözleriniz kapalı ve oturuş pozisyonunuzu zihninizde canlandırın. Oturduğunuz yer 
ile bedeninizin temas eden yerlerini hissetmeye çalışın ve yer çekimini hissedin, 
oturduğunuz yere olan güveni hissedin, sizi taşıyacağını hissedin bedeninizi bir 
bütün olarak hissedin ve hissettiğiniz bedeninizde bölgesel olarak bir yerde hissede-
bilirsiniz en çok ilginizi çeken yeri hissedin. Bu ağrıyan bir bölgeniz olabilir ve bunu 
sorgulamadan sadece dikkat edin. Bu his ne? Bu nedir? Şimdi etrafınızda ki seslere 
dikkat edin, dışarıdan gelen yada odada ki sese dikkat, kimi daha yakın, kimi daha 
uzak sadece dinleyin. Sesin size geldiğine dikkat edin, sesler  yavaş yavaş dikkati-
nizde geri plana giderken, şimdi kokulara dikkat eden. 

Kokularda artık yavaş yavaş geri plana geri giderken, üzerinizde ki kıyafetin doku-
suna dikkat edin, dokunun ve dokunduğunuzda ki doku farkını hissedin, şimdi tekrar 
nefesinize odaklanın sadece şuana ve nefesinize odaklanın şimdi ki nefes zamanı 
bölmeden şimdi ki nefese dikkat edin ve tekrar bir arkadaşınız bir çan sesi çalsın ve 
gözlerinizi açın. Evet bu çok sayıda kompakt içeren bir meditasyon uygulamasıdır. 
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki beynin orta yerinde bir organımız var ve hemen 
tepki vererek bizim olaylara hemen reaksiyon vermemize neden oluyor, aslında bu 
pek istenen bir şey değil biraz daha durmak ve orada bir seçim yapabilmek 
duyguları ifade etmek, adlandırmak ve etraftan gelen sese odaklanmak lazım evet 
yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Şimdi sizlere MİNDFULNESS bunun ne 
olduğundan bahsetmek istiyorum, zihnin geçmiş ve geleceği gitme meselesi nedir? 
Yada şimdi ki zamanda kalma hadisesi nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum, 
düşüncelerle uyarandan bağımsız düşünce dediğimiz bir kavram bu nedir? Neden 
bu kadar geçmiş ve geleceğe gidiyoruz bu problem midir? Yoksa bu bir problem 
değil midir?

 BİLİNÇLİ-FARKINDALIK (MINDFULNESS)
• Dikkatlilik ve şimdiki zamanda olan olayların farkında olma halidir (Brown ve
 Ryan, 2003)
• Bilinçli farkındalık terimi, sadece çevreyi kapsamlı bir boyutta algılamaktan ibaret  
 değildir, farkında olunan nesne, duygu ve düşüncelere yargısız, kabullenici ve
 şefkatli bir tutumla yaklaşmaktır.

Doç. Dr. Zümra Atalay ÖZYEŞİL
MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
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MİNDFULNESS  dikkatlilik ve şimdi ki zamanda olma halidir. Bende başladığım 
zaman böyle olarak algılıyordum yani şuanda olmak aslında bu onun fazlası. 
Şuanda olmayı eğer çok vurgularsanız bu sadece basit bir dikkat olur işin fazlasında 
ne var peki şuanda olmaya ek olarak aynı zamanda kabüllenici, yargılamayan ve 
şefkat. Duyguların nereden geldiğini bilmiyoruz, zihnin hangisini kapsadığını ama 
beyin tek başına gerçekliği anlayabilecek bir organ değil , beyin sadece algılarda 
ibaret otomatik olarak alışıla gelmiş  ölçüleri algılayabilen bir araç. Onun için zihin 
diyorlar buna dolayısıyla yoğunlaşmış bir dikkat hali. Ben bir MİNDFULNESS   
kişiyim demek için ne gerekiyor? Bizim yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor, bazı 
insanlar daha yatkın yani iyi oluş hali daha yüksek olan kişilerin bilinçli farkındalık 
oranı yüksek oluyor yada bilinçli farkındalık oranı yüksek olan kişiler depresyon 
stres düzeyleri daha düşük oluyor. Aynı zamanda mizah ile ilgili yaptığım birkaç 
çalışma var bu tarz bilinçli farkındalığı yüksek olan kişilerin yararlı mizah duyguları 
da yüksek oluyor, dışa dönüklük boyutu daha açık oluyor o zaman bazıları zaten 
MİNDFULNESS yani bu bizde var olan bir şey. Evet MİNDFULNESS için ilk kural 
yavaşlamak, yavaşlamaz isek farkında olamayız. Dikkati yoğunlaştırmak lazım, aktif 
bir şekilde gözlemlemek çünkü zihnimiz dağıldığı zaman biz ne geçmiş nede 
gelecekteyiz. Dikkatimizi verdiğimiz zaman şuanda olabilir farkındalığımızı 
kullanmamızın bunlar başlangıcıdır. Peki farkında olmak kötü bir şey midir?  Hayır 
sadece farkındalık değil, önemli olan bilinçli farkındalıktır. Bu aslında bir ev inşa 
etmeye benzer , çatısız bir ev inşa etmeye ve burada çatı bütün olumsuz yanlarınızı 
fark etmek, bütün  bedensel hislerinizi fark etmek.  Ama tek başına farkındalık iyi bir 
şey değildir, yeterlilik düzeyi arttıkça insanların farkındalık  düzeyleri de artıyor  
bunların hepsine bir çatı lazım buda tutumdur. Tutum nedir? Şefkattir kendinize ve 
başkalarına şefkat duyabilmektir, hepimizin bir olduğu, aramızda ki bağı hissede-
bilmektir. 

“Sevgi ve şefkat birer gerekliliktir, lüks değil. Onlar olmadan insanlık var 
olamaz” (Dalai Lama)

• Şefkatin 3 yönü vardır. 
• Birincisi size diğerlerinden akan şefkat…
• Sonra sizden diğerlerine akan şefkat. 
• Öz şefkat, kendi kendinize duyduğunuz, sizin içinizde oluşturduğunuz şefkat.
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Benim sizinle, sizin Doğayla, doğanın hayvanla, çocuklarla olan bağı hissetmek. Bir 
acı var ise bunu hep beraber bir acı olarak hissetmektir. Yargılamamak, kabül 
bunların hepsi bu tutumla olan şeylerdir ve bunlar olmaz ise farkındalık tek başına 
acı verici bir durumdur. Ama ilk boyut MİNDFULNESS  en çok vurgulanan boyutu 
şuan da olmak, şuanda olmanın zıttına, uçuşan zihin diyorum ben yada zihnin 
uçuşması, otomatik pilot yani bir takım şeyleri otomatiğe bağlayarak yapmak. 

Peki her zaman yüzde yüz şuanda kalmak mümkün müdür? Bir kere zaten anında 
olmak, an için yaşamak birbirinden farklı kavramlar.  An için yaşamak, anı yaşamak 
bu mümkün mü ? Uçuşan zihin mutlu bir zihin midir? Uçuşan zihin mutsuz bir 
zihindir. Ama bilinçli olarak şuana dikkat vermek şuanda olduğumuzu anı yaşamak 
hislerimizi, güdümüzü, tepkilerimizi büyük bir açıklıkla ve bilgelikle görürüz. 
Düşüncelerimize, davranışlarımızı nasıl etkilediğine bakarak düşüncelerimizi ve 
aynı zamanda rutinlerimizi uzun vadede daha faydalı olacak şeylerle değiştirebilir. 
Yakından baktığımızda, bir çok alışkanlığımızın çok da faydalı olmadığını görürüz. 
Bir yürüyüş, duygusal bir yemekden uzun vadede daha faydalı ve ödüllendiricidir.  
Düşüncelerimize karşı daha şefkatli oldukça, atabileceğimiz en iyi adımı planlaya-
biliriz. Değişim için hazır oluşunuzu anlamak önemlidir.

ÖZ-ŞEFKAT (SELF-COMPASSION) NEDİR?

 •  Öz-anlayışın (self-compassion) tanımı daha genel olan “anlayışlı olmak” (compassion)
    tanımından çokda farklı değildir. Anlayış, diğer bireylerin üzüntülerine karşı
  açık ve duyarlı olmaktır. 
 •  Öz-anlayış ise bireyin kendi acılarına karşı açık ve duyarlı olması, kendisine
    karşı nazik ve şefkatli olması, birilerinin yetersizlik ve başarısızlıkları karşısında  
    yargılayıcı olmayan bir tavır sergileyebilmesi ve de bireylerin kendi deneyimlerinin
   insanların ortak deneyimlerinin bir parçası olduğunun farkında olmasıdır (Neff,  
  2003a).

Sadece şefkat bile çabanızın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Yaşamla olan 
temasımızın duyular vasıtasıyla şimdi ki ana yöneltilmesini hedefler ve bilinçli, 
sistematik ve belirli amaçlara hizmet eden uygulamalar bütününden oluşur.  



Uyaran ve tepki arasında bir boşluk var ve o boşlukta bizim tepkimizi seçme 
özgürlük ve kudretimiz yatar. Tepkimizde de gelişme ve özgürlüğümüz saklıdır’  

Viktor Frankl

FARKINDA OLMANIZ DİLEĞİYLE,
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OLUMLU YAKLAŞIM, OLUMLU OKUL İKLİMİ

Çocuk ve gençlerin ailelerinden sonraki ikinci önemli sosyalleşme ve etkileşim 
ortamları okullardır. Öğrencilere akademik başarının yanısıra temel yaşam becerisi 
kazandırmak eğitim kurumlarının temel hedeflerinden biri olmalıdır. Günümüzde, öz 
farkındalık, çevre farkındalığı, iletişim, liderlik,  takım çalışması, girişimcilik ve problem 
çözme gibi becerilerin kazanılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Geleneksel yaklaşımda öğrencilere davranış eğitiminin nasıl yapılacağı belirtilmez-
ken, ödüllendirme sisteminden ziyade yaptırım sistemi uygulanmaktadır. Bir diğer 
deyişle, öğrenciye ne yapması gerektiği değil de ne yapmaması gerektiği öğretilmektedir. 
Dolayısıyla, istem dışı da olsa, olumsuza odaklanılmış olmaktadır. Ancak araştırmalar 
göstermiştir ki yaptırıma dayalı disiplin yaklaşımı öğrencilerde öfkeye, giderek artan 
davranış bozukluklarına, yıkıcılığa, okuldan kaçmaya ve hatta okulu terk etmeye 
neden olabilmektedir. Öte yandan, farklı kültürlere sahip aile ortamlarından ve farklı 
okullardan gelen öğrencilerin davranışları da doğal olarak farklılık göstermektedir. 
Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak davranışlara sahip olduklarını varsaymak 
bazen öğrenci ve öğretmen çatışmasına ve davranış sorunlarına yol açabilmektedir. 
Öğretmenler arasında tutum birliği sağlamak ise mevcut sistemdeki en büyük sorun-
lardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlıklı ve olumlu okul iklimi yaratmak, okul genelinde öğrenci, öğretmen ve veli ile 
oluşturulan uzun süreli ilişki kurmaya, ortak değerler oluşturmaya, takım 
çalışmasına ve proaktif bir tutum izlemeye dayalı bir yaklaşımdır. Öğrencilerimizi 
yetiştirirken arzu edilmeyen davranışları geleneksel metodlarla çözmek ve yaptırıma 
dayalı yöntemler uygulamak yerine beklenen davranışı benimsetmek, bu davranışı 
öğrenebilecekleri ortamları yaratmak ve farkındalıklarını geliştirmek önceliğimiz 
olmalıdır. Bu bağlamda amacımız; okul genelinde olumlu okul iklimi yaratarak 
öğrencilerimizin toplumda başarılı, dengeli, mutlu,  farkındalığı gelişmiş, kontrol 
odaklı, sosyal ve duygusal becerileri sağlam ve olumlu davranış sergileyen bireyler 
olarak yerlerini alabilmelerini sağlamaktır. Olumlu okul ortamı yaratabilmek için ise 
öncelikle okul çapında sergilenmesini beklediğimiz olumlu davranışları, kuralları 
ile açık ve net olarak belirlememiz, buna bağlı olarak da, paylaşılan ortak 
değerleri saptamamız gerekmektedir. Tüm okulca paylaşılan değerler, beklentiler, 
davranışlar; gözlemlenebilir, açık ve net, kısa ve vurgulu olmalıdır. Bir başka deyişle 
tüm okul bireyleri kendilerinden ne beklendiğini bilmelidir.

21. yüzyılın en önemli eğitim yaklaşımlarından biri olan Amerika Birleşik Devletlerinde 
müfredata geçmiş SWPBS School Wide Positive Behavior Support - Okul Temelli 
Olumlu Davranış Geliştirme Destek Programı (ODGE) okul ruh sağlığı kapsamında   

Lale HAZAR - Lia Yuanidi GÜRÜN  
Eğitimci
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yürütülen uluslararası sosyal-duygusal ve davranışsal becerileri geliştiren bir 
öğretmen-öğrenci eğitimi programıdır. Bu yaklaşım öğrencilerin sosyal - duygusal 
davranışlarını ve yetkinliklerini geliştirirken, kendilerine, topluma ve dünyaya katkı 
sağlayacak bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlar. (Heineman, Dunlap 
Glen&Kincaid, “Psychology in the Schools”)

Programın bir diğer amacı; öğretmen ve yöneticilerin, ergenlik dönemini yaşayan 
ortaokul ve lise öğrencilerinin sergiledikleri farklı sosyal-duygusal ve davranışsal 
problemleri ile baş edebilmeleri, önlem alabilmeleri ve problemli davranışlara etkili 
müdahale yöntemleri geliştirerek olumlu öğrenme ortamları yaratmalarını sağlayarak, 
okul genelinde akademik başarıyı da artırmaktır. PBS, okul ruh sağlığı kapsamında 
gerçekleştirilen bir okul, yönetici ve öğretmen eğitimi programıdır. Öğretmen ve 
yöneticilere duygusal ve sosyal yönden gelişmiş, akademik başarısı yüksek, 
farkındalığı gelişmiş, oto kontrolü olan öğrenciler yetiştirmelerini sağlayacak yöntem 
ve stratejiler kazandırır.
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İYİMSER TUTUM GELİŞTİRMEK

“Öğrenilmiş Çaresizlik” teorisiyle pozitif psikolojide çalışmaları olan Martin Seligman 
aynı zamanda “Öğrenilmiş İyimserlik” kuramının da yaratıcısıdır. Her ikisinin de 
öğrenilebilir tutumlar olduğunu yaptığı araştırmalar sonucunda kanıtlamıştır. Seligman, 
öğrenilmiş çaresizliğin pençesine düşmüş insanların başarısızlığı kalıcı gördüklerini, 
ne yaparlarsa yapsınlar sonucu değiştiremeyeceklerine inandıklarını ve bu durumun 
da onların dirençlerini kırdığını söyler.

Öğrenilmiş çaresizlik, Martin Seligman’ın 1965 yılında öğrenme ve korku arasındaki 
ilişkiyi incelerken Ivan Pavlov’un klasik koşullanma deneyinde keşfettiği bir 
kavramdır. Seligman’a göre; "Ne zaman ki bir kişi yaptığı hiçbir şeyin bir fark 
yaratamayacağına inanırsa, çaresizliği ve hiçbir şey yapmamayı öğrenecektir. 
Öğrenilmiş çaresizlik, yaptığınız hiçbir şeyin bir önemi olmadığı inancını izleyen pes 
etme tepkisi, vazgeçme yanıtıdır. ‘Açıklama tarzı’, olayların olma nedenlerini kendinize 
açıklarken kullanmayı alışkanlık haline getirdiğiniz tarzdır. İyimser bir açıklama tarzı, 
çaresizliğe son verirken, kötümser bir açıklama tarzı, çaresizliği yaygınlaştırır. 
Açıklama tarzı ‘kalbinizdeki sözcüğü’ yansıtır.”

Bunun tersine “öğrenilmiş iyimserlik”  ise bir işi başarmanın mutlaka bir yolunun 
olduğuna inanmak, yaşanan başarısızlığı geçici bir durum olarak görmek ve sorunlara 
çözüm geliştirmek için hamle üzerine hamle yapmak üzerine kurulu bir zihin durumudur. 

İyimserlik yıkıcı olmayan, esnek düşünce biçimidir. İyimserlik, düşünme ile oluşan 
bir kavramdır ve sonradan kazanılır. İyimserlik bireyin kendisine olumlu şeyler 
söylemesinden ibaret değildir. Önemli olan bireyin başarısız olduğunda hissettikleri 
ve olumsuz düşüncelere kapılmama çabasıdır (Seligman, 2007).

Kötümserler,  ters giden bir şey olduğunda, “Başarısızlığın tek nedeni benim.” 
“Durum ve sorun değişmez.” “Bu hata hayatımı mahvedecek.” ve benzeri cümlelerle 
durumu kişisel, kalıcı ve yaygın olarak değerlendirirlerken;  iyimserler  “Başarılı 
olmak için uygun koşullar oluşmamıştı.” “Durumlar gelişmelere göre değişir.” “Sonuç 
bu duruma özel hayatımın bütünü ile ilgili değil.” ve benzeri cümlelerle durumu 
kişisel olmayan, geçici ve o ana özel olarak tanımlarlar. 

Buna karşılık; kötümserler, işler iyi gittiğinde “Bugün şanslı günümdeyim”; “Bu kez 
çok çalıştım”; “İstenilen çok basitti” açıklamalarını kullanırken;  iyimserler, işler 
yolunda gittiğinde “Ben her zaman şanslıyımdır”; “Becerikliyimdir”; “Alternatifleri iyi 
değerlendiririm” değerlendirmelerini yaparlar.

Esra SAVAŞAN – Sema ALEVCAN
Öğretmen Akademisi Vakfı  
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Bir başka deyişle; iyimser kişiler başarısızlığı değiştirilebilir bir nedene bağlar ve 
böylece bir sonraki denemelerinde başarılı olacaklarına inanırlar; kötümserler ise 
başarısızlığın nedenini kendilerinde bulup değiştiremeyecekleri, sabit bir özelliğe 
atfederler (Goleman, 2005). 

Bu demek değildir ki; iyimser olmak herkesi suçlamak ve sorumluluklardan 
kaçmaktır ya da “Bu benim suçum değil” demektir. Elbette, her şey harika, sorunsuz 
deyip Pollyannacılık oynamak da değildir. Önemli olan gerçekçi iyimser olabilmektir. 
Gerçekçi iyimserlik çalışma, anlayış ve pratik gerektirmektedir. 

Hatırlanması gereken bir başka nokta da; iyimserliğin anne, baba, öğretmen, medya 
ve diğerleri tarafından bireye aktarıldığı olgusudur. Yetişkinler genellikle çocuğa 
direk çözümleri verir ve düşünme fırsatı vermezler oysa çocukların yaşadıkları prob-
lemleri tanımlamalarına yardımcı olmak, değiştirilebilir özelliklerini vurgulamak ve 
olumlu beklentiler içinde olmalarını sağlamak onlara iyimserliği öğrenmelerinde 
yardımcı olabilir (Seligman, 2007).

Bu noktada öğretmenin rolü çok önemlidir. İyimser bir öğretmen, zorlukların üstesinden 
gelmede ve başarısızlık karşısında tepki vermede kendi kapasitesine inanarak, 
öğrencilerin akademik performansında değişiklik yapabileceği konusunda pozitif 
inançlara sahip olmalıdır. 

Öğretmenler için önemle dikkate alınması gereken bir çalışma, duygusal gelişim 
konusunda oldukça başarılı bir uzman olan Carol Dweck tarafından gerçek- 
leştirilmiştir. Dweck, okullarda iyimserliğin nasıl geliştiğine dair yaptığı bir araştırma 
sonucunda, öğretmenlerinin 3. sınıf öğrencisi kız ve erkek çocuklarına yönelttikleri 
açıklamalar arasındaki farklılıkların, aynı öğrencilerin 4. sınıfta kendilerine dair 
yaptıkları ‘açıklama tarzları’ ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Öğretmenler düşük not 
alan kız öğrencilere; “Matematikte iyi değilsin.” “Çalışmıyorsun.” “Dikkat etmiyorsun.” 
gibi cümleler ile kalıcı-kişisel-yaygın bir söylem dili kullanırken; erkek öğrenciler için; 
“Dikkatini konuya vermedin.” “Yeterince çalışmadın.” “Zamanı iyi kullanmadın.” gibi 
cümleler kullanmakta ve geçici-dışsal-özgül durumlar olarak açıklamaktadırlar. 
Dördüncü sınıfa geldiklerinde bu öğrencilerin yaşadıkları bir başarısızlık durumunda 
kendilerini açıklama tarzları, kızlarda: “Pek başarılı değilimdir.” “Galiba yeterince 
akıllı değilim.” gibiyken; erkeklerde: “Fazla uğraşmadım.” “Çok saçmaydı.” şeklinde 
ifadeler olarak alınmıştır.

Sonuç olarak, öğretmenlerin zorluklarla baş etme becerisi gelişmiş, olumsuzluklar 
karşısında dayanma gücü olan, başarmak için umudu yüksek, olumlu benlik algısına 
sahip, yaşamlarına ve geleceğe dair gerçekçi bir iyimserlik bakış açısı geliştirebilen 
öğrenciler yetiştirmeleri için, kullandıkları dil ve açıklama tarzlarının önemi büyüktür.

Başarıyı destekleyen, kalıcı-kişisel-yaygın bir açıklama tarzı kullanmak için, tüm 
öğretmenlerin öncelikle kendilerine sonra da öğrencilerine yönelik sözcüklerinin 
farkında olmaları ve gerekliyse dillerini dönüştürmeleri kaçınılmaz bir gerçektir.
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GÜVENLİ BİLGİSAYAR KULLANIMI

Güvenli bilgisayar kullanımı başlığı altında, bilgisayar teknoloji eğitimini sizlere 
anlatacağım ve yeni akım olan Maker akımı ile ben ne yapıyorum. Okulda  kendim 
kullanmaya çalışıyorum öğrencileri motive etmeye çalışıyorum ve bunu nasıl 
yapıyorum? Bu hafta sonu burada konu olan temada sosyal ve duygusal eğitim ile 
öğrenmeye nasıl bağlıyoruz pozitif yönleri nedir? Belki olumsuz yanları vardır 
aslında bunu daha çok interaktif şekilde  paylaşarak ilerlemeyi düşünüyorum.

Ancak bu 80 dakikalık süre içerisinde sadece karşılıklı konuşarak değil bir takım 
etkinlikler yaparak sizlere anlatmak istiyorum dolayısıyla şimdi sizlerden ayağa 
kalkmanızı rica ediyorum. Evet şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum ve bunun 
neticesinde ya öne doğru yürümenizi ya da ya da sağa doğru yürümenizi rica ediyorum. 
Öğretmenlik hayatınızda 1 ile 5 yıl arasında öğretmenlik yapıyorsanız sağa doğru 
yürümenize rica ediyorum, 5 ile 10 yıl arasındaki öğretmenlik yapan eğitimcilerimizin 
de öne doğru ilerlemesini rica ediyorum, 10 dan fazla öğretmenlik yapan eğitimcilerimize 
de sola doğru ilerlemenizi rica ediyorum. (burada uygulamalı bir etkinlik yapılıyor) 
Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 1 ile 5 yıl arasındakiler gruptan ayrılmış hissediyor 
musunuz? Eğitimde teknolojiyi kullanmalıyız yoksa kullanmamalımıyız? Teknoloji eğitim 
hayatımızın içerisinde mi ya da var olduğunu mu düşünüyorsunuz? Katıldığım bazı 
seminerlerde yaşı ileri olan eğitimciler genelde teknolojiyi eğitim hayatında istemiyorlar. 
Çünkü kendileri çok fazla hakim olmadıkları konuda eğitimini vermek onlara zor 
gelebiliyor evet ancak bizler teknolojinin eğitim hayatında olmasını istiyoruz. Peki 
eğitim hayatında teknoloji kullanıyor muyuz? Ben teknolojiyi az biliyorum ama 
eğitime Entegre etmeye çalışıyorum da diyebilirsiniz ya da teknolojiye çok hakimin 
ve derslere çok Entegre edebiliyorum diyebilirsiniz. Bende teknolojiyi derse nasıl 
katmaya çalışıyorum nasıl sunmaya çalışıyorum bunları sizlerle paylaşmaya 
çalışacağım.

Seher Süreyya İNCE
Eğitimci
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Öncelikle sizlerden teknolojiye eğitime nasıl kattığınızı neler yaptığınızı paylaşmanızı 
rica ediyorum.

- Katılımcı: Merhaba ben birinci sınıf öğretmeniyim ve bilgisayarı yanımdan hiç 
ayırmıyorum. Çünkü her şeyi bilgisayar ortamında yapıyorum, sebebi kitap kullanmıyoruz 
ve öğrencilere yönelik tüm çalışmaları bilgisayardan yapıyorum okuma yazma sürecinde 
de online takip ettiğimiz bir programımız var çocuklara sunum yapmak için Power-
Point lerde program hazırlıyoruz ya da çocuklara videolardan destek alarak ders 
anlatıyoruz. Ben ilkokul öğretmeni olduğum için çocukları çok fazla aktif olarak 
bilgisayar karşısında oturtup bir şey öğretmiyorum, ancak kendim dersim ile alakalı 
teknolojiyi yani bilgisayarı çok fazla kullanıyorum.

- Katılımcı: Ben ortaokul öğretmeniyim Bizler tablet ile derslerimizi yapıyoruz dolayısıyla 
tabletin elverdiği ölçüde eğitime uygun programlar üzerinden çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bizde de ders kitabı ders materyali yok hepsini tablet üzerinden işliyoruz, 
yani teknolojiyi tablet üzerinden dersimizde çok etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ancak 
teknolojinin bizlere yaşattığı olumsuzlukları paylaşacak olursak ben çocuklara ders 
üzerinden bir sayfa açmalarını isterken çocuklar bazen tabletin içerisinde bulunan 
bir oyunla oynayabiliyorlar ya da bir ders işlerken teknik aksaklıktan ötürü zaman 
kaybı yaşayabiliyoruz. Bazende  tabletin şarjı bitebiliyor bu sefer çocuk Tableti şarja 
takıp derse devam edemiyor ve dolayısıyla çocuk dersten geri kalmış oluyor.
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 - Katılımcı:  Ben eğitim koordinatörüyüm aynı zamanda bilişim teknolojileri bilgisayar 
öğretmeniyim. Eylül ayındaki Seminerde Bir hafta boyunca sadece eğitim teknolo-
jilerini anlattık eğitim sırasında sınıf öğretmenlerimizden tepkilerle karşılaştık biz bu 
anlattıklarınızı nasıl yapacağız gibi olumsuzluklar oldu ben ilk etapta okula tablet 
aldırmadım. Öncelikle Sınıf öğretmenlerinin buna alışmasını beklemek istedim 
öğretmenler hakim olduktan sonra ciddi anlamda tablet ile eğitimi sahiplendiler.  
Bizim sınıflarımız 24 kişilik ancak ben ilk etapta sınıfa 12 tablet verdim iki kişilik 
gruplar halinde ekip olmalarını istedim çocuklarda bu vesile ile takım olmayı da 
yaşamış oldular.  Ayrıca ben ders bittikten sonra tabletleri bilgi işleme teslim etmelerini 
sağladım bu şekilde tabletler gereksiz kullanılmadı ve şarjı bitti gibi sıkıntılarda 
yaşanmamış oldu. Biz şu anda tablet ile eğitim sistemini oturtturmuş olduk artık 
ikinci aşamaya geçiyoruz tüm bilgiyi bir günde vermektense önce bir konu belirleyip 
anlaşılabilirliği sağlandıktan sonra başka bir konuya geçiş yapıyoruz. Eğitim teknolojileri 
ne karşı çıkan öğretmenler bile artık eğitimde teknolojinin olması taraftarlar lisede 
çocuklara bilgisayar eğitimi olarak Word Excel PowerPoint gibi programlar öğretiliyor 
Ben dokuzuncu sınıftan itibaren QBASIC onuncu sınıflara Java ve sonrasında da 
AutoCAD programı yazmayı öğretiyorum. Ders işlendikten sonra zaman kalır ise 
gazete okumalarına ya da serbest olarak vakit geçirmelerini müsaade ediyorum 
Eğer ki işlenen dersin konusu çocuklar tarafından sindirilmiş ise onların kafalarının 
dağılmaları için serbest zaman vermek sıkıntı olmuyor. Ancak çocukları kontrol 
etmek adına aralarında dolaşırken tabletlerine baktığımda onları sıkmadığım için 
serbest zamanlarında da hala daha program yazmaya devam ettiklerini gözlemliyorum.

- Katılımcı:  Ben de ilkokul birinci sınıf öğretmeniyim az önce arkadaşımın anlattığı 
gibi ben de aynı konulardan teknolojiyi kullanıyorum. Malum birinci sınıf olduğu için 
çok fazla bilgisayar ile çocuklara yönelik eğitim veremiyoruz çünkü daha küçükler 
okuma yazma sürecinde olduklarından daha çok kitap ve defterlerle haşır neşiriz.  
Biz teknolojiyi akıllı tahta ile kullanıyoruz dokunarak çocukların da hoşuna gidiyor 
ancak haftada bir ders olarak bilgisayar dersimizde va. Biz de ilkokul olduğumuz için 
teknolojiyi ancak bu kadar kullanabiliyoruz. 

Evet teknoloji hayatımıza artık bir şekilde girdi ancak çocuklarımız teknolojiyi 
kullanırken onlara bağımlılık yaratmayacak şekilde hayatlarında çok fazla rol 
oynamayacak şekilde ancak verimli ve olması gerektiği ölçüde kullanmaları 
doğrultusunda gözetimimiz altında destek vermeliyiz. Ben sizleri kendi oğlumdan 
örnek vermek istiyorum; oğlum şuan Lise sonda Amerika'da İyi bir üniversiteye 
bilgisayar mühendisliği bölümünde başvuruda bulundu. Robotik konusunda katılımları 
da var hatta ödüller veriliyor şu an bir ekip halinde bu çalışmaları yürütüyorlar Maker 
grubu olarak. Oğlum sosyal ve duygusal anlamda hassas bir çocuktur, ama 
matematik beynide çok yüksektir ancak öğretmen ona dokunmaz ise sınavlardan 
sıfır alıyordu öğretmen ona dokunduğu  zaman yüz alıyordu. Sınav ortamında kaygılı 
ve onu kitleyecek şekilde endişeli oluyordu ve çok da iyi performans göstermiyordu. 
Ortaokul sürecinde bilgisayar oyunları bağımlılığa dönüştü ayrıca o dönemde sporda 
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yapıyordu. Arkadaşları telefon açıp dışarı çıkalım dediklerinde bilgisayarın başından 
kalkıp dışarı çıkabiliyordu, arkadaşlarıyla top oynuyor, bisiklete biniyordu bilgisayara 
bağlıydı ancak gerçek bağımlılık boyutunda değildi. Eğer gerçek bağımlılık boyutunda 
olsa idi sosyal faaliyetlerde bulunmaz arkadaşları ile dışarı çıkmak İstemezdi ama 
yine de dozu bana göre fazlaydı. Biz sekizinci sınıfta iken Eyvah! ne yapacağız 
derken kendisi okulda akranları ile hatta sınıfın ve okulun en iyileri ile arkadaşlık 
halindeydi ve bakınız burayı vurgulamak istiyorum gerçekten akranlar çok önemli, 
onları görerek Hay Allah ben neden geri kalıyorum demeye başladı ve bunu kendinde 
sorguladı ve kendinde sorgulamaya başladığı zaman olay çözüldü. Teknoloji girdi 
işin içine Minecraft programını iyi biliyordu bunu arkadaşlarına eğitim ile  öğretmeye 
başladı orada Özgüven çok büyüdü dolayısıyla kaygılarımız da bitti çünkü çocuk 
kendisi negatifliği pozitifliği çevirdi ve kendi farkında oldu. 

Öğretmenlerinin de yönlendirmeleriyle ve sorular ile mesela oğlum bir robot yapmış 
ben soruyordum oğlum bu robot ne yapıyor? Labirentten geçecek, sensörleri olacak 
peki oğlum bunlar olacak anladım.  Sonra ne olacak? derdim bilmiyorum derdi.  O 
halde bunu bir bastona çevirebilirsin veya engelli bir insana yön verebilecek sensörleri 
ile destek verebilecek bir proje haline çevirebilirsin diye ona yön vermeye çalışırdım. 
Çocuklar bir şeyleri başarıyor ama onlara destek vererek bunu hayata katmalarını 
sağlayabiliriz. Mesela MIT kazanan bir kız çocuğu var o da oğlumun grubundaydı 
ama farkı neydi?  Gıda ile ilgili yeme bozukluğu olan kızlara bir program yazdı ve bu 
problemi yaşayan kızlarla yazdı. Şu an bunu başkalarına da öğretiyorlar bu projesi 
ile başkalarına yardım edebilmeyi başarmış ve kazanmış oldu bu da hayattaki en 
güzel şey.

- Katılımcı: Merhaba Ben 10 yıllık İngilizce öğretmeniyim şu anda öğretmen 
eğitimcisiyim aynı zamanda 6 yaş hazırlık sınıfı ve birinci sınıflarda çalışıyorum. Ben 
de teknolojiyi İngilizce eğitimcisi olduğum için çok kullanıyorum. Bu sebeple ben de 
merak ettim nasıl Güvenli bilgisayar kullanılabilir? Bende eğitimci olmamdan dolayı 
internetten çocuklara yönelik eğlenceli İngilizce görselleri ve PowerPoint sunumları 
hazırlıyorum. Ancak dediğim gibi daha güvenli nasıl kullanılır veya daha doğru 
amaçlı nasıl kullanılır merak ediyorum.

Biraz sonra sizlere göstereceğim semer modeli var bu semer modelinde bir piramit 
gibi Samiye programı ile o katmanlara hangi programı kullanırsak aslında eğitimde 
hangi seviyeyi kullanıyoruz, bunu anlatan görseli var. Aslında bizler şu anda interneti 
kağıt kalem yerine bir araç olarak kullanıyoruz ama interneti daha verimli daha 
yüksek alanlarda nasıl kullanabiliriz. Oraya erişmemiz gerekiyor bunları da sizlerle 
paylaşarak ve konuşarak daha faydalı oluyor. Bunu benden çok daha iyi yapanlar da 
var birçok eğitimde ve birçok alanda bu konuyla ilgili uzman arkadaşlara rastlıyoruz 
yurt dışında da bazı eğitimlere katılıyorum ve bu konuyla ilgili uzman arkadaşlardan 
ben de öğreniyorum.
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Bilgisayar çocukların yaratıcılıklarını engeller mi? Çünkü bizler eğitimciler olarak;  
öğrencilerimiz bizim hazırladığımız ve sunduğumuzu izliyor ve öğreniyorlar belki 
ama asıl onlara o görevi yükleyip bir ders sunusu hazırlayan durumunda bırakmak 
ve yaratıcılık ile bu yönlerini aktifleştirilmeli. O beceri çocuklara verildiğinde de 
göreceksiniz ki onların da çok hoşuna gidiyor ve severek kullanıyorlar. Başarılı 
şeylerde hazırlıyorlar teknolojiyi kullanmak anlamında becerileri de gelişiyor bir 
video hazırlamak veya bir Power Point sunum hazırlamak onları da bitecek ve 
becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bilgisayar derslerini doğru programlar 
ve doğru eğitimler ile yönlendirerek dolu dolu doldurmak gerekir.  Bilgisayar dersleri 
oyun oynanan saatler haline gelmemelidir mesela bir bilgi yarışması var onun  basit 
bir programı var hazır da sosyal ve fen içerikli ve içerisinde oyun hazırlamalı aslında 
çocuklara yönelik oyunlar  hazırlatılmalı bu oyunun içerisinde soruları sormak var ve 
o soruları da akranlarına sorarak hem imtihana çalışmış olacak hem de görerek ve 
kendi yaparak eğlenmiş olacak. Becerileri artacak küçük çocuklardan poster 
yapmaları istenebilir ve bu posterlerin aynı zamanda evde videolarının hazırlanması 
istenebilir ve bu şekilde sınıfta gösterilebilir çocuklar sıfırdan bir şey ürettikleri 
zaman öğrencilerin bireysel olarak bir şeyler yapmasına teşvik ediyor ve teknolojiyi 
bir araç olarak kullanacağımız bir ortam oluşmuş oluyor.

Amerika'da tanıdığım bir kız var Samr adında 8 yaşında başladı ve şu anda 14 
yaşında. Kitapları var ve bir de web sitesi var o kendi kendine sürekli araştıran ve 
aynı zamanda kız olduğu için de kolyeye merak salmış değişik kolyeler yapmış. Adı 
hard gurgan dönen bu kolyelere elektrik akımı vermiş bunların bağlantılarını 
anlatıyor.  Özellikle bir kızın bu tarz şeylerle ilgilenmesi mükemmel ve ben özellikle 
bu kızın deneylerini göstermeye tercih ediyorum yakınımızda ya da uzağımızda fark 
etmez çocuklarımızın yaşına yakın olan bu kızın deneylerini modelleme alıyorum. 
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Öğrencilerime başka başarılı bir öğrencinin yaptığı şeyleri de model olarak göstermeyi 
tercih ediyorum ve bu şekilde de çocuklarda etkisinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Eğitim ortamlarında bireylerin sosyal ve duygusal gelişmelerinde sosyal ağların 
olumlu ve olumsuz yansımaları vaka örnekleri ile uygulamalı paylaşım ortamı 
yaratılıp konuya duyarlılığı arttırma ve çözüm yolları aranması ile onların dikkatli bir 
şekilde eğitilmesi teknolojinin verimli bir şekilde kullanılması ve doğru modelleri 
gösterilmesi çok önemlidir
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MAKER HAREKETİ VE EĞİTİMDE ETKİSİ

Maker hareketi sosyal öğrenme olarak önemli bir hareket, aynı zamanda eğitimin 
dönüşümünü de sağlayan bir hareket. Aslında şuan dünyayı sallayan başka bir 
hikaye daha var farkında olmamız gereken. Maker hareketi aslında bunu sağlayan 
bir araç. Bugün sizlerle bunu paylaşacağım, kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım.  
Şuan dünyayı değiştiren teknolojiler; yıkıcı teknoloji dediğimiz, yıkıcı yenilik, yıkıcı 
inovasyon şeklinde ilerliyor, sizlere bunlardan bahsedeceğim. Bunun önemli olduğunu 
düşünüyorum çünkü şu anda dünyayı değiştiren teknolojiler bunlar. Sizlerin de 
bilmesi gerekiyor ki çocuklar da bilsin ve çocuklar üretime geçsin. Üretime geçerken 
de Maker hareketini kullansın. Maker çocuk atölyelerinde çocuklar eğleniyor, birbirlerine 
öğretiyorlar, akran eğitimi oldukça yoğun ve biz hiç karışmıyoruz, onlar keşfediyorlar 
ve böylece daha da üretici oluyorlar. 

Ben yazılım ile başladım, teknik bir dünya, daha sonra strateji danışmanlığına 
geçtim. Türkiye ve Londra'da danışmanlık yaptım. Londra'dan dönüşte de şuan 
stratejik pazarlama yapıyorum kurumsal dünyada, ama kurumsal olmayan dünyada 
da ayrı bir hikâye ilerliyor. Bunu fark ettikten sonra da farklı girişimleri ben de 
kurmaya başladım. Bence buradaki herkesin de kurması gerekiyor.

Makers Türkiye, maker hareketini ilk duyduğumda 2 sene önce kurduğum bir portal. 
Kısa sürede topluluk çoğaldı ve biz de toplulukla beraber Anadolu’da “Sen de yap” 
diye bir program başlattık. Diyarbakır, Elazığ, Ankara, Adana ve İzmir’de kendi 
imkanlarımızla buraları gezip, çocuklara maker hareketini anlattık. Birçok  üniversitede 
ve okulda atölye yaptık, hareketi insanlara anlatmaya ve yaymaya çalıştık. 2014 yılı 
boyunca yüzden fazla yazı yazıldı, yaklaşık üç günde bir içerik üretildi. Bunların en 
başında ben de vardım konu ile ilgili trafik de bayağı arttı. Bu aralar çok ciddi bir katkı 
da var, Makers Türkiye'nin yanında yine comunite’den; “Nasıl Maker oluruz? Çocuk-
lara nasıl öğretiriz? Mekan var mı?” gibi talepler gelmeye başladı. Biz de bu talepleri 
karşılamak üzere Makersçocuk ve İstanbul Makers ‘ları kurduk. İstanbul Makers’lar 
ülkenin ilk maker atölyeleri. Yani maker ürünlerinin olduğu, insanların beraber 
geliştirebileceği, üretebileceği atölyeler bunlar. 4. Levent de 500 m2 bir alana kurulu 
makers atölyesi. Maker Çocuk ise çocuklara maker hareketinin araçlarını öğreten bir 
girişim. Aslında Maker dediğimiz şey yemek yapmaktan, robot yapmaya giden bir 
hikaye. 

Maker hareketinden önce size bazı kelimelerden bahsetmek istiyorum. Yeni kültür 
oluşuyor, bu yeni kültürde bir açıklık var. İntel, Microsoft, Cisco sistemlerini açmaya 
başladılar. Bu milyar dolarlık şirketler neden sistemlerini açıyorlar? Paylaşım ve kitle 
ekonomisi yani isteğe bağlı ekonomi gelişiyor ve tasarım konusu. Google, Facebook,

Ongun TAN 
Makers Türkiye Kurucusu



Twitter geçen sene 50 den fazla tasarım şirketi satın aldı. Şirket başına yaklaşık 10- 
15 tasarım şirketi düşüyor. Bu hareketi neden yapıyorlar? Düşünmemiz lazım. 
Çünkü artık teknoloji basitleşti, kolaylaştı, herkesin yapabileceği bir şey haline geldi. 
İş tasarımda ve yarın öbür gün bizi insan olarak en ayırt edebilecek şey tasarım 
olacak ve bu oldukça önemli. Bir sistemin tasarımı da çok önemli. Bunun için de 
zaten bu adamlar yılda 15-20 tane tasarım şirketi satın alıyorlar. Şu andaki dünyada 
değişimde bu şekilde ilerliyor. 

Bütün bunlara disruption teknoloji deniyor aslında, yıkıcı teknolojiler. Fatih Teknoloji 
Zirvesi'nde ben konuşmamı yaptıktan sonra bir hoca çıktı şunu dedi; Bu yıkıcı bir 
teknoloji değil, bu yapıcı bir teknoloji dedi. O anlamda yıkıcı değil, yani bunlar da 
yapıcı teknolojiler ama bunlar ama geldiklerinde endüstriyi darmaduman ediyorlar, 
yepyeni bir norm oluşturuyorlar. Aslında disruption’un buradaki açılımı bu. Örneğin, 
gmail ile bir anda postaneler yok oldu, insanlar e-maile geçti. 

İnterneti de değiştiren disruption şirket google’dır. Google'dan önceki interneti bilen 
vardır. Bilgiye erişim yoktu, şimdi google sizin bilgiye erişmenizi sağlıyor, düzgün bir 
şekilde interneti kullanmanızı sağlıyor. Bu yüzden işin rengini değiştirdi ve tamamen 
yeni bir sayfa açtı. Keza gmail de e-mail dünyasında yeni bir sayfa açmıştır. Hotmail 
2 gb kota verirken google 1 gb vermiştir. Bir şekilde değişimler başlamıştır. Sonra 
Apple çıktı. Herkes “Bu bir cep telefonu, ne olacak?” dedi ama tamamen dünyamızı 
mobil içine soktular. Artık o kadar az laptop kullanır olduk ki, sadece mobil kullanıyoruz. 
Artık çok hızlı ilerliyor. Facebook ve twitter de çok önemli. Çok comunite olmamızı, 
beraber olmamızı sağlıyor. Dünyanın başka bir noktasındaki insanlarla birlik olup, 
beraber bir şeyler yapmamızı sağlıyor. Twitter da bilgiyi yaymanızı sağlıyor. Şuan 
fotoğraf çekip tweet atanları görüyorum. Artık her konferansın bir hashtag’i var. 20 
gün sonra bu hashtag’lere baktığınızda o toplantıya ait notlarını görüyorsunuz. 
Geçenlerde 150 bin tweet atıldı bir saniyede rekor kırıldı twitterda. Onların retweet-
lerini düşünün. Bilgi paylaşılıyor, oradan da istediğiniz zaman tekrar erişebilme 
imkanı sağlıyor. Sonra whatsapp geldi, artık inovatif bir şekilde e-maili de yok 
edecekler neredeyse, siz iş ortamında da, velilerinizle de whatsapp ile konuşur 
oldunuz artık. Whatsapp üzerinden aynı anda 5 kişi ile birden yazışarak 
konuşabiliyorsunuz, telefonda ise sadece bir kişi ile. Bir yandan e-mail atıp, bir 
yandan yazışabiliyorsunuz. Hayat artık birçok şeyi aynı anda yapmak üzerine devam 
ediyor. Keza Kickstarter, Airbnb, Uber bunların hepsi hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler.

Şimdi tekrar gelelim kendi konumuza, Maker hareketi bence disruption’ı yaratacak 
araçlardan bir tanesi. Bu bir dönüşüm. Farklı yetenekler edindikçe bugünün öğrencileri 
farklı işler yapacaklar. Öğrenme de değişiyor, ciddi bir öğrenme yerine rahat ortamlarda, 
deneyerek, yanılarak öğreniyorlar. Sınırsız hata yapabilirsiniz, sınırsız insiyatif alabilirsiniz. 
Çünkü çok ucuz, çok kolay. Hata yaparak öğrenen çocuk unutmuyor, biliyorsunuz siz 
de ve rekabet yerine paylaşım içinde bir öğrenim. Akran eğitimi, birbirlerine öğretiyorlar, 
aşırı hevesli oluyorlar ve kültürel dönüşüm anlamında tüketme-üret ve sonuç odaklı 
olma, çok sonuç odaklıyız şuanda. Süreç odaklı olması lazım. Süreçte öğrendiği 
deneyimler çok daha önemli aslında.  
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Instructables diye bir web sitesi var. Burada tüm projeler, aynı yemek tarifi gibi açık. 
Maker hareketinin hikayesi biraz da öyle, yani teknoloji ile ilgili şeyleri de bir anda 
bulabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz, kolaylaştı çünkü. Maker hareketi açık bir hareket, 
bunların hepsi açık kaynak, nasıl yapılacağı, nerden alacağınız hepsi açık şekilde 
lanse edilmiş.  DIY.org diye bir site var, çok güzel bir site, oyunlaştırma ile öğretiyor 
çocuklara, yetişkinler için de güzel olduğunu düşünüyorum.  Elektronik devreler ve 
bileşenler sayesinde detaylı bilgiye ihtiyaç duymadan yapabilecekleriniz hayal 
gücünüz kadar sınırsız, yapmak istediğinizi bir arama motoruna yazıp yapmaya 
başlayın. 

3 boyutlu yazıcılar da bir araç. Maker = 3 boyutlu yazıcılar diye gözüküyor, sakın 
öyle algılamayın. 3 boyutlu yazıcılar sadece bir araç. 

Yaptıkları işleri sergiledikleri bir de Maker panayırları yapılıyor. Genelde ücretsiz, 
insanların aileleriyle gelebileceği ve üretilen projeleri inceleyebileceği keyifli ortamlar. 
Nasıl ben de yaparım diyorsanız web sayfamızı inceleyebilirsiniz. 
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Maker hareketi hızla yayılırken Türkiye'nin ilk maker kampı çocuklar için Maker 
Çocuk tarafından gerçekleştirildi. Yarıyıl tatilinde çocuklara sunulan farklı aktiviteler 
ve seçenekler arasında kodlama, elektronik, robotik atölyeler ve üretim yapmayı 
tercih eden yaklaşık 100 çocuk farklı atölyelere katıldılar. Daha fazla bilgiye ulaşmak 
ve merak ettikleriniz için web sayfamızdan ve iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. 
Teşekkürler. 
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IX. PANEL

 GELİŞİM DÜŞÜNCE YAPISI: DAYANIKLILIK VE BAŞARININ ANAHTARI 

 Berrin BAŞ
 Uluslararası Pozitif Eğitim Ağı (IPEN) Türkiye Temsilcisi, Pozitif 
 Psikoloji Uzmanı

 OYUN YOLU İLE EĞİTİM
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GELİŞİM DÜŞÜNCE YAPISI: DAYANIKLILIK VE BAŞARININ ANAHTARI

Stanford Üniversitesi profesörü Carol Dweck (Mindset, 2007), 30 yılı aşkın süredir 
yaptığı araştırmalarda, dayanıklılığı, başarıyı, motivasyonu etkileyen 2 farklı zihin 
yapısı olduğunu görmüştür: Sabit Zihin Yapısı ve Gelişen Zihin Yapısı

Sabit Zihin Yapısı: Becerilerin, yetkinliklerin, zekanın doğuştan geldiğine ve 
değişmeyeceğine inanmak
Gelişen Zihin Yapısı: Becerilerin, yetkinliklerin, zekanın çalışarak, azimle ve pes 
etmeyerek gelişeceğine ve değişeceğine inanmak

Son yıllarda, özellikle nörobilim alanında yapılan araştırmalar beynimizin hayatımız 
boyunca bir kas gibi gelişebileceğini, değişebileceğini göstermektedir. Bu 
araştırmalar, gelişen zihin yapısını ve gelişen zihin yapısının öğrenilebileceğini 
desteklemektedir. 

 Aşağıda bu araştırmalardan örnekler yer almaktadır: 
• Zekanın önemli boyutları gelişebilir. (Sternberg, 2005).
• Beynimizin gelişmek ve değişmek için muazzam bir kapasitesi vardır. (Doidge, 2007).
• Motivasyon ve öz denetimin becerilerin gelişimi ve başarıdaki etkisi, kişinin
 başlangıçta sahip olduğu beceriden çoğunlukla çok daha fazladır. (Blackwell et
 al., 2007; Duckworth & Seligman, 2005; Ericsson et al., 2006).

Sabit Zihin ve Gelişen Zihin Davranışları

Berrin BAŞ  
Uluslararası Pozitif Eğitim Ağı (IPEN) Türkiye Temsilcisi, Pozitif Psikoloji Uzmanı



Gelişen zihni teşvik etmek ve geliştirmek için öğrenciler ile nasıl iletişim kurulduğu 
kritik önem taşımaktadır. Hangi zihin yapısının teşvik edildiği, özellikle geri bildirim-
lerde ve takdir cümlelerinde öne çıkmaktadır. 

Sabit zihne yönlendiren geri bildirim: “Bu sınavda çok fazla yanlış yaptın, senden 
daha iyisini beklerdim.” 
Gelişen zihni teşvik eden geri bildirim: “Bu çalışma şekli istediğin etkiyi yaratmamış 
görünüyor. Başka hangi yöntemleri deneyebilirsin? Ben nasıl destek olabilirim?”

Sabit zihne yönlendiren takdir: “Bugün sınıfta çok iyiydin, verdiğin cevaplar gerçek-
ten ne kadar zeki olduğunu gösteriyor!”
Gelişen zihni teşvik eden takdir: “Yeni şeyler öğrenmek için çalıştığında beynin daha 
da gelişiyor ve bunun derslerine olumlu yansıdığını görüyorum. Tebrik ederim.”

Gelişen zihni teşvik etmek için başka neler yapılabilir?

• Öğrenciye verilen mesaj: Sabit vs. Gelişen
 * Senin kalıcı/değişmeyecek özelliklerin var ve ben bunları yargılıyorum. 
 * Sen gelişen bir kişisin ve senin gelişiminle ilgileniyorum.  
• Her günün sonunda takdir ve gelişime yönelik geri bildirim biçiminizi değerlendirin.  
• Öğrencilerin zekasına veya yeteneklerine ilişkin övgü/eleştiri “sabit düşünce
 yapısı” mesajları gönderir. Gelişen zihin yapısını beslemek için sürece – seçimler,
 efor, yöntemler – odaklanın. 
• Gelişime yönelik geri bildirim öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olan eleştiridir.
 Etiketleme, yargılama içermez.   
• Günün “HARİKA ÇABASI”  
• Alanlarında başarılı olan kişilerin hikayelerini araştırmak, bu hikayelerdeki gelişen
 zihin  yapısı örneklerini paylaşmak.
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OYUN YOLU İLE EĞİTİM

Oyun herkesin geçmiş kişisel deneyimleri ile ilişkilendirebilir. Herkeste yaptığı 
çağrışım farklı olabilir ama oyun dendiğinde akla gelen bütün kavramlar ve 
kelimeler hayatı tanımlar, aslında hayat, ömür boyu süren bir oyundur ve 
bizlerde bu oyunda iyi oynamaya çalışan oyuncularız.

Aşağıdaki bilim adamları ve ünlü düşünürler oyunu farklı açılardan inceler;
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

“Oyuncu Tavır”
İnsanoğlu yaşı ne olursa olsun oyuncu tavrını yitirmemeli.
Uzm. Dr. Bülent Madi
Oyun ve Beyin
Oyun oynayan bir çocuğun eş zamanlı beyninin hemen hemen her yerinin çalıştığı 
ve aktif olduğu saptanmış. Oyun oynamak, beyin hücreleri arasındaki bağlantıların 
oluşması ve güçlendirilmesi için çok önemli.                      
Stuart Brown, Psikiyatrist, Oyun Araştırmacısı      
“Oyun eğlenceden çok daha fazlasıdır. Hayati önem taşır!”  
“Çocuklukta bol bol oyun oynamak bizi mutlu ve zeki yetişkinler yapar.”
-Oynarken çocuk pasif durumdan aktif duruma geçer ve dikkati artar
-Gerçek durumları örnekleyen oyunlar, çocukların gerçek hayatta karşılaşacakları 
durumlarda ne yapması gerektiğini ortaya koyan bir eğitim yolu oluşturur.
-Oyun, çocuğun özgürlüğüdür.
Oyun anında çocuk diğer zamanlara göre daha özgür hareket eder ve iç dünyasını 
daha gerçekçi olarak yansıtır. Böylece, hataları, zayıf yanları, buluşları, yetenekleri 
ve eğilimleri ile öğrencilerin gerçek kişilikleri hakkında bilgi toplamak kolaylaşır. Bu 
da eğitimcilerin çocukta var olan kapasite ile, aynı zaman da verilmek istenilenlerin 
ne kadarını alabildiğinin değerlendirilmesini yapabilmesine imkan verir.
-Çocuk için oyun ciddi bir uğraştır.
-Oyun, çocuğa hiç kimsenin öğretemeyeceği konuları kendi deneyimi ile öğrenmesini 
sağlar.
-Oyun, çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve etik becerilerini geliştiren bir uğraştır.
-Oyun, çocuğun deney odasıdır.Oynarken keşfe çıkar. İzleyerek,  dinleyerek,  dokunarak, 
koklayarak, tadına bakarak, kısacası deneyerek öğrenir.
- Oyun yolu ile çocuğun sözcük dağarcığı ve zihin gücü gerektiren soyut yetenekleri 
de gelişir.
-En önemli  ihtiyaçlardan biri  olan sosyal yaşantısı da oynarken gelişir.
-Çocuğun geleceğe dönük yönünü oyunlarıyla tanırız. Çünkü çocuk oyunda kendini 
ifade edebilme imkânı bulur.

“Söylersen unuturum; gösterirsen anlarım; yaparsam  öğrenirim.”
Çin Atasözü

Selma SİPAHİOĞLU - Filiz İYİGÜL
Mind Lab Akademi



Mediated Learning ( Aracılı Öğrenme)

Eğitimsel yaklaşımlar, çocukların kişilik ve farkındalık gelişiminde deneyimli bir yetişkinin 
varlığını vurgular.
LEV VYGOTSKY ve REUVEN FEUERSTEIN aracılı öğrenme konusunda araştırmalar 
yapmış ve bu alanda gelişime ışık tutmuş bilim adamlarıdır.
Aracı , öğrenenin bilgi edinmesine ve bilişsel fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı 
olmak için bir çok kriteri kullanabilen bir uzman olmalıdır.
Öğrenme, eğitsel iletişimin en son aşamasıdır.-

Feuerstein’ın belirlediği ve bir aracının( öğretmenin)  sahip olması gereken özellikleri 
belirten 13 kriter eğitim dünyasında büyük ilgi görmüştür.
Bunlardan ilk 3’ü evrenseldir;

FEUERSTEIN
Feuerstein «Aracılı Öğrenme» kavramına açıklık getirmiş ve bir çok kavramı netleştirmiştir. 
Ona göre aracılı öğrenme, özel ve nitelikli bir  sosyal etkileşim  ile  oluşur.

ARACILI ÖĞRENME:
1-) Amaçlılık  ve Karşılıklılık (Intentionality and Reciprocity)
2-) Deneyüstücülük (Transendence)
3-) Anlamlandırma (Mediation of Meaning)

Amaçlılık - Etkileşim sırasında öğrenen kişi bilinçli, hevesli ve istekli olmalıdır. Bu 
yüzden aracı (Öğretmen) heves uyandıran ve dikkat çekici araçlarla süreci planlamalıdır.

Karşılıklılık-(Karşılıklı değişim, değiş-tokuş) Sosyal etkileşim sırasında bireyler pozitif 
her davranışa pozitif,  negatif davranışlara da negatif karşılıklar alır. Aracı planlaması 
dahilinde olumlu bulduğu veya beklediği her durumla karşılaştığında bunu gündeme 
getirmeli ve desteklemelidir.

Aracı, öğrencilerin öğrenmeleri gereken bilginin direkt verilmesinden sorumlu değil,  
onların daha önce ne bildiklerini keşfetmelerini sağlayıp, bunu yenisi ile ilişkilendirmelerine 
yardımcı olmaktan sorumludur.
Deneyüstücülük-(Transcendence) Bireyin deneyimleri, düşünce şekli, sosyal etkileşimi, 
ne  biriktirdiği öğrenme  seviyesini, kapasitesini, miktarını ve yolunu etkiler.
Öğrenmenin ya da etkileşim sonucunun değerlendirilmesi, somut araçlar ve bilinen 
yöntemlerle olmayabilir.
«Öğrenme, bilinenin ötesinde bir çok bireysel katkı içerir.»

ANLAM  Anlam” iğne deliğinden ipin geçmesi ile oluşan bütünlüktür.
H.Sharro

Aracılı öğrenme, bir metodolojinin hayata geçirildiği, öğrenmenin, öğretmenin ve 
değerlendirmenin daha etkili olduğu bir plan değildir.

Sürecin kendisidir!

TÖZOK

116 Sosyal ve Duygusal Öğrenme



TÖZOK

ÇALIŞTAYLAR

 MAKER HAREKETİ VE EĞİTİMDE ETKİSİ

 Zeynep KARAGÖZ
 Makers Türkiye Kurucu - Ortak

 FARKLILIKLARA SAYGI

 Serkan KAHYAOĞLU - Ege ORTAÇGİL - Pınar ARSLAN 
 AÇEV

 SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNDE OYUNLARIN KULLANIMI    
 (EMPATİ-SORUN ÇÖZME BECERİSİ)

 Bilge AYGÜN
 Psikolog

 3-4 YAŞ ÇOCUKLARINDA DUYUSAL OYUNUN ÖZFARKINDALIK VE  
 ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ ARAŞTIRMASI

 Hüma Çobanoğlu NALDEMİRCİ - Mualla Oya ŞAKİROĞLU
 Eğitimci 

 MONTESSORI

 Amelita AKYAR
 Eğitimci 

 SEL EĞİTİMLERİNİN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ YERİ 
 (SEL VE EQ GELİŞİMİ)

 Rengin DAMAR-Şima SUNDER-Nilgün NİORD
 Lions Quest Türkiye 

 ENSTRÜMANIMIZI DOĞRU KULLANALIM; BEDEN FARKINDALIĞI VE  
 KULLANIM İLKELERİ

 Tanju YILDIRIM
 Eğitim Danışmanı 
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 2. ADIM SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİ    
 DESTEKLEYEN BİR SINIF ORTAMI YARATMAK

 Uzman Psk. Suzi Levi MİZRAHİ

 Uzman Psk. Dan. Ceren ŞAD POLAT

 Uzman Psk. Dan. Ece Akın BAKANAY

 SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMEDE BEDENİ RAHATLATMA   
 TEKNİKLERİ

 Begüm AYANGİL
 Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Yoga Eğitmeni 

 KATILIMCI OKUL VE SINIF UYGULAMALARI: ÖRNEKLER VE   
 DENEYİMLER

 Gözde DURMUŞ
 İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişmeleri Birimi (ÇOCA)
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MAKER HAREKETİ VE EĞİTİMDE ETKİSİ

Maker nedir? Maker Hareketi (Maker Movement), Teknoloji ile "kendin yap" kültürünün 
birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir bir akımdır. Maker ustalık ve 
çıraklık olarak düşünebilirsiniz. 

Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine maker diyorsa o kişi maker'dır. Yaparak 
öğrenmek deneyimlemek bunlar mesela yemek yapmaktan,  model uçak yapmaya, 
elektronik devreler ve motorlar aracılığı ile yapılan bir model araçtan, 3 boyutlu 
yazıcılar ile basılan ve üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker 
hareketi kapsamında, maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir. Maker Hareketi öncülerinden 
Dale Dougherty'nin tanımına göre, "Maker ruhunun" temelinde; rekabet yerine 
paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır. 

Maker'ların toplanıp, beraberce ürettikleri mekanlara damakerspace ya da hacker-
space adı veriliyor. Şu anda Türkiye'de açılan ilk üyelik modelli makerspace/ makerlab 
olan İstanbul MakerLab'de hem beraber çalışabilir, hem atölye çalışmalarına 
katılarak öğrenebilirsiniz. Türkiye'de az sayıda böyle oluşumlar var. Bunların çoğunu 
Makers Türkiye'den aktarıyoruz.

Bir laf vardır sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz 
diyor ve bu biraz felsefenin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bir şey üretmeye 
yönelik aslında akım evrimleşmiş oluyor. Maker hareketinin isim babası Dale 
Dougherty'nin bu hafta inovasyon haftasında konuşması var netden konuşmasını 
sizde izleyebilirsiniz. Aslında mevcut olan evrimleşmiş ve kendiliğinden oluşan bir 
akımın isim babalığını yapıyor. Dünyanın en büyük maker festivali Maker Faire’in 
kurucusu ve teknoloji tutkunu Dale Dougherty, Maker Hareketi’nin konuğu olarak 
Türkiye İnovasyon Haftası’nın son gününde bizlerle olacak. Dale, maker kültürünün 
ilerlemesinde büyük katkıda bulunmuş, makerların hobiden profesyonel alana 
geçmesinde önemli rol oynamıştır. 

Makers Türkiye ile Maker Hareketi Gönüllüsü Ol!
- Etkinliklerde çalışabilirim.

- İçerik üretebilirim.
- Tasarım yapabilirim.
- Eğitim verebilirim.

- Ne iş olsa yaparım :)

Zeynep KARAGÖZ
Makers Türkiye Kurucu- Ortak
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Maker Türkiye kurucusu Sayın Ongun Tan kendisi ile birlikte çalışıyoruz bu maker 
kavramını alıp Türkiye’ ye getiren bir topluluk kuran kişi onun da tediksde konu 
hakkında konuşmasını dinleyebilirsiniz. Maker hareketini biraz daha güzel ve tatlı 
hareketlerle anlatıyor. Maker hareketinin temel taşları olan teknoloji ile birlikte kendin 
yap kültürünü geliştirdiği için artık toplumumuzda bir takım kavramlar da onlarla 
birlikte evrimleşmeye başladı. Seri üretimden kişiye özgü üretime doğru geçiş döne-
mindeyiz, artık her şey kişiselleşmeye başladı ürünler, yazılımlar, uygulamalar gibi 
kullandığımız bir çok şey artık kişiye özel olmaları ile ön plana çıkıyor. Aynı şekilde 
kesinlik yerine risk taşımaya başladı ve giderek kalıcı meslekler projelere ve 
uzmanlıklara doğru gitmeye başladı. Ben mimarım ancak şuanda bambaşka 
şeylerde yapıyorum. Çocuklara dizayn öğretiyorum, üç boyutlu tasarlamayı onları 
printerden basmayı öğretiyorum. Uzmanlık alanımda aslında çalışıyorum bir sürü 
meslek artık bu yöne doğru gidiyor. Çocuklar ve yetişkinler rahat oldukları zaman 
daha fazla şey üretebiliyorlar ve ürettiklerini daha fazla harekete geçirebiliyorlar. Bu 
deneyimledikçe böyle olduğunu gözlemledik ve eğitimde buda fark ediyor ezberle 
giden eğitim sistemi yerine deneyim ile iz bırakıyor ve akıllarda daha çok kalmasını 
sağlıyor. Aynı şekilde rekabetten paylaşıma doğru gidiyor çünkü açıklık demek rekabet 
demek, rekabet elbette ticarette var ancak eğitim alanında rekabet olmamalı, çocuklar 
paylaştıkça birbirlerine bir şeyleri öğrettikçe onların deneyimlerini çok daha pekiştiriyor.

Kültürel açıdan daha çok giderek paradan ziyade yeteneklerin önem kazandığı bir 
dünyaya doğru gidiyor. Geleceğin vizyonunu şimdiden yakalarsak çocuklar için 
onlara ileride daha önem kazandıracak anlamda destek sağlarız diye düşünüyorum 
ve satın almaktan çok yapmaya doğru gidiyor. Şimdi tüketim toplumumuzun baya bir 
doygunlaştığı bir dönemdeyiz. Aslında insanoğlu üretmek için yaratılmış ilk insan 
yüzyıllarca yıl önceden beri bir çok şeyi kendimiz yaptık, fakat sanayi devriminden 
sonra artık bir şey yapmadan tüketmeye doğru gitmeye başladı. İnsan tekrar o 
üretmenin zevkini aldığı zaman şimdi ona daha fazla bir kayma ve doygunluktan 
tekrar üretmeye doğru bir geçiş var. Amerika’ da Beyaz Sarayda üç senedir maker 
panayırı düzenleniyor yani bir marşmelov topu atıldı beyaz sarayın içine hala izi 
silinmiyor. Obama izin vermiyor silinmesine Amerika’ da bu sene günü değil haftası 
düzenleniyor. Çin ile baş edebilmesi için  üretmesi gerekiyor, tüketerek bir toplum bir 
noktaya kadar devam eder. Üretmeniz bir şeylerin yaratıcı gücünü ortaya 
çıkarmanız lazım ki toplum olarak da bir yerlere ilerleyebilelim. Sonuçtan ziyade de 
süreç önemli bu maker hareketinin kültürel olarak bu felsefenin en büyük 
taşlarından biridir. Mesela ben droon yapacağım ve bunu uçuracağım diye sonuca 
odaklanırsanız, süreçten zevk alamazsınız. Üniversite sınavına odaklanmak gibi 
süreçten zevk alırsanız o zaman gerçekten yaptığınız iş den zevk alırsınız. Bilgiyi 
emiyorsunuz yaptığınız şey çalışıyor olmazsa işine yaramasa bile o süreçten 
edindiğiniz bilgi ile sonraki adımınızda çok daha ileri gitme imkânınız oluyor. Şimdi 
size açık kültür kavramından bir örnek vereceğim, Microsoft’ un Encarta programını 
bilen var mı? Microsoft Encarta’ ya milyon dolarlar yatırdı bir ansiklopedi olacaktı ne 
oldu toplu açık kaynakları, toplu açık bilginin kümülatif olarak yüklenmesi ile artık 
onu gömdü. Bu açık kaynak mantığı bütün artık yazılım ile başlayan şimdi artık 
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dünyada her konuda açık paylaşımcı bir topluma doğru  ilerleyen bir akım. Bu 
önereceğim kitap Chris Anderson’ ın yazdığı Makers the New İndustrial mutlaka 
okumanızı tavsiye ederim. Burada özellikle bahsettiği şu, birinci endüstri devrimi az 
önce bahsettiğim makineleşme, sanayi devrimi yada bizim yerimize makinaların 
üretmeye başladığı bir dönemde seri üretime geçtik. İkinci şey ise digital devrim 
dediğimiz internet, akıllı telefon, sosyal medya gibi bunlarda bilgi erişimimizi 
kolaylaştırıyor.  

Üçüncü devrim ise şu anda yaşamakta olduğumuz dönem bu teknoloji, üç boyutlu 
yazıcılar, kodlama, yazılım gibi bütün bunlar öyle bir doygunluk noktasına geldi ki 
artık üretim bireye inme aşamasına geldi. Eskiden bilgisayarları hatırlıyorsunuz ve 
serverları şimdi ise telefonlarımızda o serverın yaptıklarını kat kat gerçekleştirebiliyoruz. 
Maker hareketinin üç aşamasından bahsedeceğim, bir tanesi hayal etmek fikir 
üretmek ama bu maker hareketinde ille de dünyayı kurtarmanıza gerek yok  
isterseniz insana dokunan sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesini hayata 
geçirebilirsiniz. Yada sadece eğlenmek için bile yapabilirsiniz, bir örnek vereceğim 
Amerika’ da bir çocuk ilk ıpone çıktığında telefonunu uzaya gönderdi eğlenmek içi 
yaptı bunu ama bunun sayesinde bir sürü şey öğrendi ve şimdi o çocuk astronotluğa 
merak saldı. Burada amaç sadece eğlenmek olabilir ama sürecin ne kadar önemli 
olduğuna güzel bir örnek.  İkincisi öğrenmek yani araştırmak öncelikle ne yaptık bir 
şeyi hayal ettik bir fikrimiz var ve bunu araştırmak mutlaka şart, çünkü bunu daha 
önce birisi denemiş olabilir başarılı olmuş yada olamamış olabilir. O zaman onu bir 
adım öteye götürebilirsiniz artık internet bizlere sonsuz bilgi veriyor. Çok önemli 
birkaç noktayı burada araştırmanız için sizlerle paylaşıyorum youtube sitesinden bir 
çok maker ile ilgili video bulabilirsiniz. Diyelim ki okçu olmak istiyorsunuz ve bu konu 
hakkında hiçbir bilginiz yok internette ki arama motorları bizlere sonsuz bilgi veriyor 
oradan yola çıkarak bilmediğiniz bu konu hakkında bir çok şey araştırabilir ve 
öğrenebilirsiniz. Eğer çocuklar bir şeyin ne olduğunu merak ediyor ve size soruyorsa 
kendilerinin araştırmasını isteyin çünkü kendi araştırdığı ve bulduğu zaman o bilgi 
daha kıymetli oluyor. Evet hayal etme dedik, fikir üretme dedik, araştırmak dedik 
konu ile ilgili öğrenilecek her şeyin araştırılarak öğrenilmesi gerekmektedir. Süreç 
olması gerektiği gibi ilerlerse sonuca ulaşabilir ve kendi maker hareketinizi 
oluşturabilirsiniz. Üniversite okuyan, lisans üstü eğitim gören yada yeni mezun 
gençlerimizden ekibimize maker  yetiştiriyoruz. Onlar bizimle birlikte bir noktaya 
geldikten sonra eğitimci olmaya başlıyorlar. Artık tamamen bu açık kaynak felsefes-
ini benimseyerek ilerliyorlar.  



FARKLILIKLARA SAYGI

Sizlere hayatta farklılıklara saygıdan bahsederken  üç kuşağın farklı bakış açısından 
bir örnek vereceğim. Bizim evimizde kedimiz var ve kızım kedi aldığımız ilk gün 
babaannesini arayarak bir kedi aldığımızı söylediğinde; annem tepki vererek kıl olur, 
koku olur gibi bir sürü şey saydı. Kızım da babaannesine sen şimdi kedimiz var diye 
bize gelmeyecek misin? diye sordu ve arkasından ama senin kaldığın odaya hiç 
girmiyor dedi. Şimdi farkımız ne?  Kızım kedileri çok seviyor ama annem sevmiyor. 
İkisinin de hayata bakışı farklı ancak olaylara ya da insanlara aynı yerden baktığımız 
zaman hayat çok kolay ama ayrı yerlerden olaylara bakarsak birbirimizi anlayamayız 
ve dolayısıyla saygı göstermeyiz ve hayat zorlaşır. Peki babaannesi kızımın kedi 
sevmesine ve sahiplenmesine saygı duyacak mı? Evet çünkü ona karşı sevgisi var 
arada bağlar var, merhamet var o kızıma olumsuz yönleri ile bakmayacak ve saygı 
duyacak.  Farklılıklara saygı duymayan insanlar isyankar oluyorlar ve tekrar tekrar 
söyleme ihtiyacı duyuyorlar ne olursa olsun kendi fikirlerini kabul ettirmeye 
çalışıyorlar. Bunların bazı sonuçları var bizim ülkemizde mesela benim okuduğum 
dönemlerde sınıfın en yaramazını sınıf başkanı yaparlardı ki, sakinleşsin diye.  
Burada biz eğitimciler olarak inanıyorum ki hiç biriniz bunu makul karşılamadınız 
çünkü ne kadar yaramazlık yaparsan o kadar ödüllendiriliyorsun ön plana çıkarılıyorsun 
gibi bir durum oluşuyor. 

İnsanların çok temel bir derdi var kabul edilmek, fark edilmek büyüdükçe fikrimizle, 
düşüncelerimizle, ilgi alanlarımızla, diplomamızla fark edilmek istiyoruz.  Ayrımcılığa 
uğramayı kimse sevmiyor, istemiyor ve sonra o ayrımcılıklar biriktiği zaman büyük 
şiddet olaylarına kadar gidebiliyor. Ayrımcılığın tanımı nedir?  Buna bakacağız ama 
ondan önce ayrımcılık nasıl oluşuyor ve neden insanlar ayrımcılık yapıyor konusu-
nun üzerine birkaç adım oluşturmaya çalıştım. Bu benim kendi gözlemlerim, 
okuduklarımdan ortaya çıkan fikrimdir. İnsanlar bulundukları ortamda kendilerini 
tanımsız ve rahat hissetmediklerinde güvensiz hissediyorlar, sonra doğal olarak bir 
korku oluşuyor, kendilerinin orada ne kadar değerli olup olmadıklarını sorgulamaya 
başlıyorlar. Sonra etraflarına bakıyorlar ve farklı olana karşı bir öfke oluşturmaya 
başlıyorlar, kendileri gibi olanın yanına gidiyorlar ve farklı olana karşı bir öfke 
geliştiriyorlar ve bu öfke bir hasete dönüşebiliyor. Hasetin tanımı şu; “bende 
olmayanın başkasında olmasına duyulan öfke” yani bir örnek verecek olursak 
adamın arabası var bende niye yok, ya da onun montu çok kaliteli en az şu kadar 
para eder gibi kafayı sürekli bu tarz şeylerle yoran insanlar olabiliyor. Ayrımcılık 
yapan, ötekileştiren insanların hemen hepsinde bu haset duygusundan en az bir 
parça vardır. Daha doğrusu haset duygusu onların davranışlarını, tutumlarını etkiler. 
Bir de önyargılar var: mesela kadınlar çok konuşur, ya da ülkemize gelen göçmenler 
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- İyi marka bir arabası olan trafikte öncelik istiyor ve ayrımcılık yapıyor.

Ben de yakın zamanda yaşadım bunu arabamı yeni değiştirdim,  ve trafiğe çıktım birden 
bire trafikte sol şeritte yolum açılmaya başladı. Halbuki her zaman ki gibi selektör 
yapıyordum ancak önceden arabam eski olduğu için kimse önemsemiyormuş, şimdi 
ise yeni olduğu için trafikte herkes arabamı önemseye başladı.  Bu eşitsizlik durumu 
bir çok açıdan sıkıntılı ve hayatımızı zorlaştırıyor. 

Peki eğitimde ayrımcılık nerede ve nasıl görülüyor? Baktığımız zaman eğitimci- 
katılımcı ilişkisinde bu çocuktan bir şey olmaz bunun velisi şöyle, böyle gibi yorumlar 
yapılabiliyor, eğitmen katılımcı arasında da aynı şey söz konusu olabiliyor.  
Ayrımcılık insanda ön yargı oluşturur. Ancak demokratik bir eğitim ortamı sağlamak 
için tabii ki karşı tarafın farklılıklarına saygı duymalı onun hayatına değerlerine saygı 
duymalıyız. Onun sevmediklerini sevdirmeye çalışmamalı, sevdiklerini de sevmiyor 
isek ön yargı ile yaklaşmamalıyız.  Karşımızda ki kişi Kürt, alevi, siyahi, şişman, 
zayıf ya da Müslüman, Hristiyan olabilir bunlara göre zaten onlar şöyle olur böyle 
olur gibi kalıplaşmış ön yargılar ile yaklaşmamaya dikkat etmek gerekir. İnsanları 
önyargısız dinlemek, insanların farklılıklarının zenginlik olduğuna inanmak gerekir. 
Bu noktada empatinin merhametle birlemesi önem kazanıyor. Merhamet ve sevgi 
insan doğasında olan bir şeydir. Mandela’nın hayatını anlatan filmin sonunda Man-
dela diyor ki: “Şiddet insan doğasında olan bir şey değil, şiddet öğreniliyor. Ancak 
merhamet ve sevgi insan doğasına daha yatkındır. Şiddet insan doğasına yatkın 
değildir.”  Ben de bunun böyle olduğuna çok inanıyorum mesela parkta oynayan 
küçük çocuklara baktığımızda birbirlerine sevgi ile oynamak için yaklaşıyorlar birbirlerinin 
bedenlerine zarar verici bir davranışta bulunmuyorlar. Çünkü şiddeti bilmiyorlar 
şiddet zamanla maalesef öğrenilen bir şeydir.  

Merhamet nedir diye baktığımız zaman literatürde hayal gücünün kullanımı diye 
bahsediyor bir çok uzman. Kendini başkasının yerine koyma, duygularını düşüncelerini 
anlama, dünyayı onun gözünden nasıl gördüğünü anlamaya çalışarak onun pencer-
esinden bakabilmek. Aynı zamanda karşı tarafın duygularını okumaya niyetli olmak 
önemli bir şey ama başka uzmanlarda diyor ki bundan fazlası gerekiyor merhametli 
olmak için egoyu aşmış olmak gerekiyor. Ego bencilliği pompalayabilir benim ve 
bencilik ön plana çıkıyor. Ama Mevlana’ nın dediği gibi “Bir olabilmek”  düşüncesini 
benimserken o ayrı düşmüş egodan kurtulabiliriz. Bana göre de anlamayı kabul 
etmek ve onu anlamayı ve kabul etmeyi isteyebilmek bu çok önemli bir şey yani 
onun hayata bakışını anlamayı gerçekten istemek. Buna anne babaların da dikkat 
etmesi gerekiyor çocuk kendi düşüncelerini ve sevdiklerini savunabilir. 

Karşılıklı demokratik tutum içerisinde olmak lazım; ben de bir şey yapabilirim, sen 
de bir şey yapabilirsin, fikirlerimizi söyleyebiliriz birbirimize saygı gösterebiliriz. 
Sevmek zorunda değiliz senin hakların, benim haklarım var içinizde o kişinin 
varlığına ilişkin bir rahatsızlık hissediyorsanız sizin içinizde de ön yargı olabilir. Kalıp 
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yargıların, ön yargıların söylemediğim en önemli özelliği şudur; Kalıp yargılar, 
önyargılar 1-0 mantığı ile çalışır: önyargılı bir insan için kendinden olmayan kişi 
kötüdür, kendi grubunda ki kişi ise iyidir. Futbolda da maçı kaybedince hakem 
kaybettirdi, kazanınca bütün zorluklara rağmen kazandık.  Çocukların farklılıklara 
saygılı bir ortamda büyümeleri onların kendileriyle aynı kökenden gelmeyen, farklı 
inançları, düşünceleri olan insanların düşünme, düşüncelerini ifade etme haklarına 
saygılı olmalarını sağlar. Eğitimcilerin her davranışlarında ve derslerinde, farklılıklara 
saygı temasını ve barışı örneklemeleri mümkündür. 
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SOSYAL BECERİ EĞİTİMİNDE OYUNLARIN KULLANIMI 
(EMPATİ ve SORUN ÇÖZME BECERİSİ)

Empati ve sorun çözme becerisi ile ilgili sizlerle bir çalışma yapmak istiyorum. 
Genellikle problem çözme becerileri ve öfke kontrolü gibi sosyal becerilerin 
kazandırılması sürecinde kullanılabilecek çeşitli etkinlik ve oyun örneklerini içeren 
bir çözüm becerisidir. Empati ile başlamak istiyorum bu sosyal beceri eğitimi aslında, 
temel bir eğitimdir ve her çocuğun mutlaka alması gereken bir eğitimdir. Çocukların 
okula gitmeleri çok büyük bir şans aslında onların okullarda sosyalleşmeleri için grup 
çalışmaları yapılabilir.  Temel eğitimde ilk adım empati eğitimi omalı. 

Empati eğitiminde amaçlar nedir? Kendi duyguları ile başkalarının duygularını 
tanımayı hedefliyoruz, başkalarının bakış açıları ile olayları değerlendirebilsin 
istiyoruz. Bu çok kolay gelişen bir beceri değildir, okul öncesinde çok fazla 
gelişmesini bekleyemeyiz. İlkokul birincisi sınıf itibarı ile başkalarının gözü ile 
olaylara bakma başlıyor yani şunu yaparsam üzülür, bende olsam üzülürüm yada 
bunu yaparsam doğru olmaz gibi görüşler düşünceler gelişmeye başlıyor. 
Başkalarının davranışlarında art niyet aramamak, karşımızda ki kişilere daha duyarlı 
yaklaşmak. Bu küçük yaşta çocuklarda görülebiliyor mesela parkta ağlayan bir 
çocuk gördüğünde ne oldu sana, neyin var ? gibi yaklaşımlarda bulunabiliyorlar.  
Empati eğitiminde ilk adım ne olabilir? Hangi sırayla devam etmek gerekir?

Duyguları tanımak: Görsel ve işitsel ipuçlarıyla başkasının duygularını tahmin 
etmeyi öğrenmek. 

Duyguların nedenleri var: Neden böyle hissettiğini tahmin edebilmesi.

Kendi duyguları hakkında konuşmak: Sen ne zaman böyle hissettin? Başından 
geçen bir olayı anlat. Bu çocuklar için zor bir konu başlığı. Pek çok çocuk negatif 
duygulardan konuşmakta zorlanıyor. Bu nedenle üzerinde durulması önemli bir 
konu. Oyunlar çocukları kendi duyguları hakkında konuşmaya teşvik edebilir. Çocuk-
lara genelde nelere kızdıkları, neleri sevdikleri, neyden mutlu oldukları, onları neyin 
mutsuz ettiğini sorarak kendi yaşam deneyimlerini anlatmalarını sağlayarak duygularını 
dışa vurmasını sağlayabilirsiniz. Ancak bu zor bir aşamadır çünkü duyguları kelimelere 
dökmek zordur çünkü sosyal beceri eğitiminde de kişinin problemleri çok daha 
yoğun ise terapi sürecinde bile olsa asıl hedefimiz zaten her şeyi sözlere dökebilmesini 
sağlayabilmektir. Konuşturabilmek, anlattırabilmek, adlandırabilmek bu aşama zor 
bir aşamadır bu yüzden oyun ile bu süreç daha önem kazanarak dışa vurması 
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sağlanabilir. Çocuklara içerisinde kazanmak ve rekabet olan oyunlar oynatılarak 
olaylara bakış açıları değiştirilebilir ancak bazen çocukların kendi başlarından 
geçmemiş olmasına rağmen başkasının başından geçmiş bir olayı kendileri 
yaşamış gibi anlattıkları gözlemlenmiştir ve bilinmektedir. Başlangıçta bunlar 
olacaktır ancak oyunlarla duyguları tanımlanmaya çalıştıkça oyunda yer almak için 
daha fazla paylaşım da bulunmak isteyecekler, yada başlangıçta isteksiz olanlar 
olacaktır onlarda grup içerisine bakacaklar ve herkesin her şeyden paylaşımlarda 
bulunduklarını gördükçe o zaman bende bir şeyler paylaşayım diyecekler ve başından 
geçen bir şeyi anlatmak isteyecektir.  Burada yetişkinin desteği çok önemlidir,  çocuk 
söyleyecek bir şey bulamayabilir, duygularını nasıl ifade edeceğini yada nasıl 
anlatacağını bilemeyebilir o zaman yetişkinin destek olması örnek olması gerekme-
ktedir. Düşünmeye teşvik etmek ona duygularını tanımlayabilmesinde yardımcı 
olabilmek gerekmektedir.  Çocuklara vermek istediğimiz mesaj bir sürü duygu şekli 
var hepsini hissediyorsun hepsi çok sağlıklı iyi ki bunlar var ve sen bunları rahatlıkla 
anlatabilirsin. Anlatmak, paylaşmak iyidir asıl amacımız bu, oyunu en katı kuralları 
ile sıkı sıkıya çocuklara oynatmak değil. İstediğiniz her türlü esnekliği tabi ki oyun 
içerisinde verebilirsiniz çünkü amacımız empati eğitimi ile duyguların konuşulduğu 
bir ortam yaratabilmektir. Çocuklara bu duygu ifade etme oyununu öğretirken çocuk 
mutsuzu değil de mutluyu anlatmak isteyebilir kendisi ile gurur duyduğu ve takdir 
görmek istediği bir anı anlatabilir o anda buna izin vermeli ancak sonrasında değiş 
tokuş yöntemi yada sırasıyla oynanacak yöntemi ile sonrasında da mutsuzu 
canlandırmasını yada mutsuz bir anını da paylaşmasını isteyerek bu duygusunu da 
dışarı vurmasını sağlamamız gerekmektedir.

Duygunu güvendiğin biri ile paylaş: Olumsuz duygusunu kiminle paylaşabilceğinin 
farkında olmaları gerekiyor. Olumsuzlukları, baş etmekte zorlandıkları duyguları 
güvendiğin birisi ile paylaşmalısın mesajı vermek gerekmektedir. Evde veya okulda 
bir haksızlığa uğradın bunu kiminle paylaşabilirsin, yada kendini çok kızgın hissettin 
bunu kime anlatmak istersin? Daha doğrusu bunu güvendiğin birisi ile mutlaka 
paylaşmalısın mesajını verecek senaryolar içeren canlandırmalar da yapmak 
gerekiyor. Evde genelde anne-baba yada kardeş, okulda öğretmenlerin yanında 
olduğunu hissettirmek gerekiyor.

Benzerlikler-Farklılıklar: Aynı olaylar karşısında farklı duygular hissedebiliriz. Bu son 
derece normal ve sağlıklıdır bir yemeği birisi çok severek yerken bir diğeri nefret 
edebilir.  Çok sevdiğin bir arkadaşın ile aynı şeyi tercih etmeyebilirsin farklı terci-
hlerde yada farklı zevklerde olmak o arkadaşınla görüşemeyeceğin anlamına 
gelmez.  

Duygular değişir: zamanla bir olay ve konu hakkındaki duygu değişime uğrayabilir. 
Örn: Küçükken ıspanak yemeyi sevmezken büyüdükçe ıspanak yemeyi sevebiliriz.

Davranışın altındaki niyeti anlamak: Çocuklara şunu da sormak gerekiyor tatsız bir 
şey yaşadığın zaman ilk önce ne yapmalısın? Önce karar ver sence gerçekten art 
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niyetlimiydi? Kötü niyetle mi yaptı ? yoksa amacı seni incitmek kırmak değimliydi?  
Karar verebilmek için de yapacağın en önemli şey bunu gidip arkadaşına sormaktır. 
Eğer sormaz isen olay büyür ve bunu anlamanın başka yolu yoktur.  Aynı duygu ile 
çelişen duygular da vardır. Mesela babam yurt dışında seyahatte çocuk babası 
geleceği için çok seviniyor ama baba geldiğimde matematik çalışacağız dedi ve 
çocukta matematikten nefret ediyor, babamın gelmesini çok istiyorum onu çok 
özledim ama matematik çalışmak istemiyorum. Aynı olayda birbiri ile hiç uyuşmayan 
iki duygu, buda son derece doğal ve yaşayabileceğimiz bir durum. Sonrasında 
algılar vardır diyebilirsiniz ki benim odam toplu ama anneniz odanızın dağınık 
olduğunu söylüyor aynı olay ama iki farklı algı buda iki kişinin farklı algı ile 
yaşayabileceği gayet normal bir durumdur. Ama burada önemli olan bir şey var terci-
hler ve farklı algılar sorun yaşamaya sebep olur. O zaman ne yapacağız sorun 
çözme aşamalarını kullanmalarını sağlayacağız. Empati eğitiminin sonunda evet 
hayatta her zaman başıma güzel şeyler gelmeyebilir, hayatta negatif duygularında 
olacağı bunların bazen bizi zorlayabileceği, farklı algıların olduğu, farlı tercihlerin 
olduğu zamanlar var. 

Sorun Çözme Becerisi
Sorunu tanımla
Çözüm üret
En uygun çözümü seç ve uygula

Sorun çözme aşamalarını çocuklara öğretmek gerekiyor ancak bu yeterli değil, 
çocukların oyun yolu ile kendi sorun çözme stratejilerini keşfetmeleri gerekiyor. Bu 
amaçla kullanılacak pek çok oyun var. Rush Hour, Camelot Jr. , Truky gibi sorun 
çözme oyunlarını çocuk oynarken, oyundaki sorunu çözmeye çalışırken hangi 
yöntemleri kullandığını gözlemleriz. Ancak burda önemli olan çocuğun fark etme-
sidir.  Yardım almak, konuşmak, güvendiğimiz insanlardan fikir danışmak bilenlere 
sormak, çözümü bulabilecek kişiye gitmek, düşünmek, karar verebilmek, deneyim-
lerden yararlanmak, gözünde canlandırmak gibi yöntemlerin sorunları çözme konu-
sunda etkili olduğunu oyun yolu ile deneyimleyeceklerdir. 

TÖZOK

Sosyal ve Duygusal Öğrenme 129



TÖZOK

THE MONTESSORİ APPROACH TO EDUCATİON

Montessori Metodunun kurucusu olan Maria Montessori, 31 Ağustos 1870 tarihinde 
İtalya’da doğmuştur. 20. yy eğitim düşüncesini önemli ölçüde etkilemiş ve aynı 
zamanda İtalya’nı en tanınmış şahsiyetlerinden biri olan M.Montessori, bir kadın 
olarak tıp fakültesine kayıt olabilmek için inanılmaz mücadeleler vermiş ve İtalya’nın 
ilk kadın tıp doktoru, pedagogu ve sosyal antropoloji profesörü unvanlarına sahip 
olmuştur. Tıp tahsilini tamamladıktan sonra çocuk doktorluğu ve psikiyatrisinde 
ihtisas yapmıştır. Asistan doktor olarak çalıştığı Roma Psikiyatr kliniğinde zekâ 
özürlü çocuklarla çalışmış, 1899 yılında ise Roma’da zekâ geriliği olan tüm 
çocukların yollandığı yeni Orthophrenic Okuluna yönetici olarak atanmıştır. 1896-
1907 yılları arasında sağlık, antropoloji, felsefe, psikoloji ve eğitim konularında 
 alışmalarını  devam  ettirmiştir.  M. Montessori bir  bilim  insanı olarak  sahip  olduğu
özelliklerin dışında, bir kadın olarak da zamanının değer yargılarının ilerisinde 
yaşamış ve kadın hakları için mücadele vermiştir. 1947’de Londra’da Montessori 
Merkezi’ni kurmuştur. Bu çalışmaları sırasında 3 kez Nobel Barış ödülüne aday 
gösterilmiş olan M. Montessori, 1952’de hayatını kaybetmiştir..

Bir eğitim emekçisi olarak, dünyanın birçok ülkesinde konferanslar, eğitimler vermiş, 
kitaplar yazmış, yeni okullar ve öğretmen eğitim merkezleri açmış, bir yandan da 
çocukları gözlemleyerek kendi eğitimine devam etmiştir. M.Montessori, bir dünya 
vatandaşı olarak yaşamış ve dünya genelindeki çabaları sonucu yarattığı Montessori 
Metodu ile dünyanın birçok ülkesinde de bilinen bir isim olmuştur.

M. Montessori 50 yıllık çalışmaları boyunca, eğitim bilimine büyük katkısı olan birçok 
kitap yazmıştır.

Amelita AKYAR
Eğitimci 
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- Montessori Pedagojisi:

M. Montessori, yüzyılımızın başlarında çocuğun bireyselliğini fark ederek buna 
uygun bir eğitim modeli geliştiren kişidir. Ona göre çocuk; o zamanki çocuk 
eğitimcilerinin (günümüzde de hala birçok eğitimci bu görüşte!) inandığı gibi içi 
yetişkin tarafından doldurulacak “boş bir kâse” değildir. Konsantre olabilme 
veuzun süre yoğunlaşabilme, irade disiplini ve olumlu sosyal davranış, 
öğrenme hevesi ve düzenli düşünme, hissetmek ve hareket etmek özelliklerine 
sahiptir. İşte bu özellikler M. Montessori’nin dediği gibi “normalleşmiş ve psişik 
açıdan sağlıklı, YENİ ÇOCUĞUN özellikleridir.

Montessori Pedagojisinin temelini “çocuğun bireyselliği” oluşturur. Her çocuk, kendine 
özgü bir gelişime sahip bireysel bir kişiliktir. Biz ebeveynler ve eğitimcilerden bireysel 
özelliklerine uygun bir eğitim beklemektedir.          

“Bana bunu kendim yapabilmem için yardım et.”  Bu cümle Montessori Pedagojisinin 
ana fikridir. Bu konuda yetişkin ve eğitimciye düşen en büyük görev, çocuğun 
ihtiyaçlarına göre döşenmiş, içinde kendisini emniyette hissedeceği, her şeyin göz 
önünde ve ulaşabileceği bir uzaklıkta olduğu, seçme ve karar verme imkânları veren 
“hazırlanmış çevreyi” düzenlemek ve kendisini geri çekerek çocuğu kendi başına 
yapmak, oynamak, öğrenmek ve çalışmak konusunda cesaretlendirmektir.

Her çocuk öğrenmek ister. Bu durumda eğitim sürecinin özü “kendi kendini eğitme” 
süreci olarak adlandırıla bilinir. Önceden hazırlanan bu çevrede çocuk, M. Montessori’nin 
geliştirdiği materyallerle çalışır. Bu çevrede özel olarak eğitim verilmiş öğretmenler 
dikkatli ve saygılı bir şekilde çocuğa eşlik ederler. Eğitimciler; her bir çocuğun, 
öğrenme içeriğine uygun duyarlı evrelerini ve bireysel gelişimlerini çok iyi bildiklerinden, 
çevreyi doğru şekillendirirler ve çocuğun sürekli öğrenme işlemini sürdürmesini 
teşvik ederler.

M. Montessori’ye göre eğitimin asıl amacı çocuğun yetişkinden bağımsızlaşması 
olmalıdır. Bunun için onun bağımsız olarak çalışması ve sınırsız tekrarlama fırsatına 
sahip olması gerekir. Bu, çocuğun ihtiyacı olan sonuca ulaşması ve böylece kendisini 
rahatlatabilme şansını elde etmesi demektir. Eğitimde en önemli husus kişiliğin 
gelişimini ön plana almaktır. Eğitimciler olarak bizler, ancak çocuğun kendini 
oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı olabiliriz.

Serbest çalışma Montessori Pedagojisinin can alıcı noktasıdır. Hazırlanmış çevre 
içinde çocuk, neyle çalışmak isteyeceğine, ne kadar ve kiminle olmak isteyeceğine 
kendi karar verir. Serbest karar verebilmek, çocuğu içinden gelen bir disipline sokar. 
Bu ortam eğitimci tarafından belirlenmediği için sakin ve gergin olmayan bir ortam 
kendiliğinden oluşmuş olur.

Montessori Pedagojisi bireysel zekâya dayalı ve yaratıcı problem çözme becerisini 
teşvik ve talep eder. Bu sistem, çocuğa kendi ayakları üzerinde durmayı ve 
bağımsızlığı öğretir. Amaç çocukta güçlü bir kişilik ve özdenetim oluşturmaktır.
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-   Montessori Eğitim Sistemi

Montessori eğitim programı iki buçuk-altı yaş çocuklarını kapsayan özgüven, 
inisiyatif, ne istediğini bilme ve uygulama, bağımsızlık, konsantrasyon, düzenlilik, 
yardımlaşma ve başkalarına karşı saygıyı yerleştirme ve geliştirme üzerine 
odaklanmıştır. Montessori sınıflarında belirtilen bu amaçlara iki şekilde ulaşılır: 
Birinci olarak, çocuğu zorlama yerine çocuğun öğrenme zevkini kendisinin 
yaşaması; ikinci olarak da çocuğun öğrenme mekanizmasını mükemmelleştirmeye 
yardımcı olmaktır.

Montessori yaklaşımı, çocuklara uzman Montessori öğretmenlerinin ve özel olarak 
geliştirilmiş Montessori araç– gereçlerinin yardımı ile kendi yeteneklerini kullana-
bilmeleri ve kendi adımlarıyla gelişebilmeleri için sağduyusal ve sağlıklı bir sistem 
sunmaktadır.  Montessori, çocuğu olduğu gibi görür. Montessori yaklaşımı, çocuğa 
kendi kendine uygulayarak, en iyi ve en kolay şekilde öğrenme yolunu bulmasını 
sağlar. Montessori yaklaşımı, çocuğun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Sistem, 
çocuğun doğal büyümesine ve gelişmesine uygun, ancak henüz yapmaya hazır 
olmadığı şeyleri yapmasına izin vermeyen bir sistemdir.

Bu sistem, küçük çocuklar için geliştirilmiş düzen ve özgürlük arasındaki mantıklı bir 
denge üzerine kurulmuştur. Çocuğun doğal gereksinimlerini karşılayan dikkatle 
geliştirilmiş materyallerle, zevkli bir ortam sağlar.

1. Montessori, bireyin bağımsız bırakıldığı oranda potansiyelinin ortaya çıkabileceğini
    savunur.

Montessori için, çocuğun doğa ile doğadaki gerçek nesnelerle teması da son derece 
önemlidir. Bu nedenle bir Montessori sınıfında mevcut eşyalar oyuncaklar değil, 
gerçek nesnelerdir. Böyle bir sınıfta gerçek bir telefon, gerçek bir lavabo veya 
musluk, gerçek bir süpürge veya buzdolabı çocuğun gerçek nesnelerle temasını 
sağlamak için yer alır.

Doğanın önemli bir parçası olan gerçek bitki ve hayvanların yetiştirilmesi ve her türlü 
bakımları bir Montessori programında çocuğun günlük temel etkinlikleri içinde yer alır.

Çocukların hayatın gerçeklerini daha iyi tanıyabilmeleri açısından, her malzemeden 
yalnızca bir tane bulunur. Montessori bu yolla herkesin her istediğine, istediği anda 
sahip olamayacağı gerçeğini çocuklara yine eşyanın kendisi aracılığı ile kavratmaya 
çalışmaktadır.

Montessori ortamının temel özelliklerinden biri de bu ortamın sade fakat uyumlu 
renk ve eşyalarla zevkli bir şekilde düzenlenmesidir. Montessori gerçek güzelliğin 
basitlik olduğunu kabul eder. Bu nedenle de çocuklar için çok süslü, karmaşık 
eşyalar yerine, sade, çocuğun ihtiyacına uygun şekilde düzenlenmiş parlak renklerin
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uyumlu bir şekilde yer aldığı bir ortam mevcuttur. Çocuğun boyutlarına ve ihtiyaçlarına 
göre düzenlediği bu ortam içinde yetişkin için özel olarak konulmuş hiçbir eşya 
yoktur.

Montessori, çocukların özellikle üç alandaki gelişmelerini hedef almıştır. Bu üç alan, 
hareket eğitimi, duyuların eğitimi ve dil eğitimidir. Bunlara ayrıca Montessori’nin 
erken yaştan itibaren öğretilmesini uygun gördüğü okuma–yazma ve aritmetiği 
içeren akademik öğrenme de eklenebilir.

Montessori’ye göre çocuğun çevresi ile olan etkileşimi, onun zihinsel ve fiziksel 
birliğini ortaya çıkarır.  Ona göre hareket, çocuğun diğer etkinliklerinden ayrı bir şey 
değildir. Bu nedenle de eğitim programlarında çocuğun hareket edebilmesini 
sağlayıcı etkinlikler önemli bir yer tutar. Montessori, bu konuya ilişkin görüşünü şöyle 
ifade etmektedir: “Günümüzde yapılan en önemli hatalardan biri, hareketi insanın 
daha yüksek düzeydeki fonksiyonlarından ayrı bir etkinlik olarak düşünmektir. Zihinsel 
gelişme hareketle bağlantılı olmalı ve ona dayanmalıdır.”

Montessori’ye göre çocuğun eğitiminde hareket kadar önemli olan bir başka boyut 
da duyuların eğitimidir. Materyaller çocuğun biçim, boyut, renk, doku, tat, vb. kavramları 
ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamasını sağlayacak şekilde hazırlanmış ve yöntem 
çocuğun çok çeşitli duyulara yönelik malzemeyi kendi gelişme düzeyine uygun 
olarak serbestçe kullanmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

Boyut, biçim, renk, vb. gibi görmeye ilişkin kavramlardan başka işitme, koku alma, 
dokunma gibi duyumlara ilişkin kavramların geliştirilmesi ve çocuğun bunlar arasındaki 
benzerlik ve farklılıkları algılamayı öğrenmesine ilişkin alıştırmalar Montessori 
programında büyük bir yer tutmaktadır.

Montessori’nin duyuların eğitiminde hedeflediği üç süreç vardir: Benzerlikleri fark 
etmek ve bunları eşleştirme yeteneği, bir dizi nesne arasındaki zıtlıkları ve aşırılıkları 
ayırt etme yeteneği ve birbirine şekil, renk, doku, ağırlık, vb. yönlerden oldukça 
benzeyen nesneler arasında ayrımlaştırma yapabilme yeteneğidir.

Montessori eğitiminde duyularla ilgili yapılan etkinlikler çocuğun daha önce öğrendiklerini 
sınıflandırmasına, birbirinden ayırmasına ve aralarında bağlantı kurmasına yardımcı 
olur. Bu aşama bilinçli öğrenmenin başlangıcıdır.

Montessori’nin çocuğun eğitiminde önemle durduğu bir başka konu da ana dilinin 
geliştirilmesidir. Dil, iletişim sağlama aracı olarak kullanılan sesler, işaretler (semboller) 
ve sözcükler gibi temel birimleri olan bir sistemdir. Montessori eğitim yaklaşımında, 
çocuklar harflerin isimlerini sırayla öğrenmeden önce harflerin fonemlerini öğrenirler. 
Çünkü bunlar ileride okuyabilmeleri için gerekli olan kelimelerin sesleridir. Çocuklar 
bu fonemleri öğretmenin verdiği zımparalı harflere dokunarak öğrenirler. Yazma 
çalışmaları veya harf kartlarını kullanarak kelime üretmek, Montessori eğitim 
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yaklaşımında okuma alışkanlığı kazandırır. Çocuklar gramer kurallarını oyunlarla 
öğrenir. Örneğin; isimler nesnelere verilen adlardır, sıfatlar isimleri tarif eder ve fiiller 
hareket bildiren kelimelerdir.

Montessori, bir çocuğun matematik malzemeleriyle erken yaşlarda çalışma yapması 
durumunda çocuğun matematiksel birçok yeteneğini eğlenceli bir şekilde geliştireceğini 
gözlemlemiştir. Montessori matematik eğitimi için çeşitli mateyaller geliştirmiştir.

Montessori, çocuğun gelişmesine ilişkin özellikleri belirledikten sonra bu özelliklere 
uygun yöntem ve materyali geliştirmiş, çalışmalarında bunları kullanarak eğitilmeleri 
için çocukların çeşitli alanlarda gelişmelerini hedef almıştır. Bu alanlar, duyular, 
matematik, dil, coğrafya, tarih ve kültür, beslenme ve pişirme, resim, müzik, bilim ve 
doğa, nezaket ve davranış, spor, iletişimdir.

Duyu eğitimi, çocuk doğduğu andan itibaren başlayan bir eğitimdir.
Montessori araçları çocuğa istenilen bütün özellikleri kazandırmada araçtır.

Sosyal ve Duygusal Öğrenme



3-4 YAŞ ÇOCUKLARINDA DUYUSAL OYUNUN ÖZFARKINDALIK
VE ÇOCUK GELİŞİMİNE ETKİSİ ARAŞTIRMASI

Gerçekçi düşünebilmek için gerekli olan yönetici zihin alt yapıları 0-6 yaşta yani okul 
öncesi dönemde kazanılır. Bu gerçek, okul öncesi eğitimin önemini tartışmasız 
kılar… 0-6 yaş insan beyninin %90’ının geliştiği dönemdir. Bu dönemde özellikle 
duyusal etkinliklerin çocuk gelişimine çok katkı sağladığı düşünülmektedir çünkü 
duyu organlarından alınan bilgiler merkezi sinir sistemine ulaştırılır. Ne kadar çok 
duyusal uyarılma olursa o kadar çok yaşanmışlık ile öğrenim gerçekleşmektedir.

Duyusal oyun çocuğa deneyim sağlama ve çocuğu doğru şekilde uyarmanın her 
koldan, her duyudan gelmesini sağlar. ‘Dokunma’ duyusu yüzeylerin farkındalığı ile 
sınırlı bir duyu değildir, dinamik bir sistemdir. Dokunma duyusu, sadece deri ile sınırlı 
değildir, kasların ve eklemlerin içinde tüm vücuda dağılarak her an beynin çevrenin 
farkında olmasını sağlar. Eğitimde dokunma duyusunun ağırlıklı olarak kullanılması 
insanı maymundan ayıran en önemli parmak kası olan işaret parmağını kullanmasına 
katkıda sağlar ve bu kaslar ileriki yaşlarda kalem tutma becerilerinden tutun 
duygusal zekâ gelişimlerine kadar etki sağlar. Aynı zamanda dokunma ana–babaların 
çocuklarıyla iletişim kurarken kullandıkları temel yollardan biridir. Aşağıdaki fotoğraf 
ailelerimize çocuklarının okulda nasıl eğitim aldıklarını göstermek için yapmış 
olduğumuz aile etkinliğinden bir karedir. Bu fotoğraf karesi anne-baba-çocuk 
ilişkisinde duyusal oyunların nasıl bir etkide bulunduğunun göstergesidir. 

Günümüz dünyasında etrafınıza şöyle bir baktığınızda çocukların IPad’e gömülmüş 
olduklarını ve orada oynadıkları oyunları gerçek sandıklarını gözlemleyebilirsiniz. 
Bu çocuklarımın sağlıklı gelişimi için oldukça büyük bir hatadır. Çocuklar en fazla 
duyularını kullandıkları etkinliklerde öğrenirler. Teknoloji duyuları işin içine 
sokmadığı için öğrenmeyi kısıtlar. Çoğu elektronik oyunda yazarın çocukların 
izlemelerini istediği bir yol vardır ve sonuçlar da bellidir. Oysa bir kap çamurlu su ile 
oynanan duyusal oyun çocuğa sayısız keşif imkânı sağlar. Çocuğun duyusal oyun 
ile her zaman yeni bir şey keşfetme ve değişik yeni bir şekilde oynama şansı vardır. 
Duyusal oyunlar yaratıcılığın tohumlarını ekerler. Yeniliğe teşvik eder ve çocukların 
en iyi yaptıkları şeyi yapma fırsatı verir: Soru sormak, araştırmak ve hayal kurmak. 
Duyusal oyunlar çocukların yeni şeyleri keşfetmeleri için muhteşem bir yoldur. (Citro, 2014)

Hüma Çobanoğlu NALDEMİRCİ -Mualla Oya ŞAKİROĞLU
Eğitimci 

TÖZOK

Sosyal ve Duygusal Öğrenme 135



Sosyal ve Duygusal Öğrenme

TÖZOK

136

Duyusal oyun çocukların hem kendi bedensel 
farkındalıklarını hem de bu farkındalığı yaşdaşları ile 
paylaşmada bir araçtır. Normal gelişim gösteren 
çocuklar yaklaşık 18. ayda ‘istemek, sevmek’ gibi 
Özfarkındalık ile ilgili zihinsel durum belirten sözcükleri 
kullanmaya ve istekleri hakkında konuşmaya başlarlar 
(Miller, 2006). 

Sosyal ve Duygusal Öğrenme

Duyusal oyun temelli eğitimi uyguladığımız yaş dönemi 2-6 yaşlarıdır. Bu 
dönem zihin kuramının gelişiminde önemli değişikliklerin yaşandığı yaşlardır (de 
Villiers ve Pyers, 2002). 3-4 yaş çocuğu hayalini somutlaştırarak oyuna dökebilir ve 
kendi oyununu yaparak keşfederek geliştirir ve gelişir (Flavell, Green ve Flavell, 
1995). Duyusal oyun bu dönemde yaparak öğrenmenin ve de hayal dünyasını reel 
dünyaya dökmek ve paylaşmak için bir araçtır. Örneğin; iki çocuk bir arada oynarken 
manevra almayı ve paylaşmayı öğrenir. 

Çıkış noktası olarak Sensory-Play özellikle otizmli çocukların gelişimine katkıda 
bulunmak adına geliştirilmiş bir oyun çeşididir. Araştırmalar, Otizm Spektrum 
Bozukluğu (OSB) özfarkındalık gelişiminde bozukluklar olduğuna işaret etmektedir. 
Yapılan duyusal etkinlikler otizmli çocukların özfarkındalıklarını arttırmıştır. 

Yukarıdaki tartışmadan yola çıkarak, dokunma duyusu özellikle taban alınan 
duyusal oyun ağırlıklı bir eğitimin çocuklarda gelişim ivmesini hızlandıracağı 
düşünülmüştür. Akademimizde çocukların düzenli olarak gelişimleri Ankara Gelişim 
Tarama Envanteri (AGTE) ile takip edilmektedir. 2014 ve 2015 yılına ait verilerimizin 
bir kısmı, duyusal oyunun ne gibi faydalar sağlamış olabileceğini görmek için, 
aralarında yaklaşık 9 ay olan ön test ve ard test verilerimizle istatistiksel olarak 
analiz edilmiştir. 30 aylık 11 kız 7 erkek, toplam 18 çocuğa 8 ay boyunca günde 3 
saat duyusal oyun temelli eğitim verilmiştir. Eğitime başlamadan evvel ve eğitim 
sonlandığında çocukların gelişim seviyesini tespit amaçlı AGTE uygulanmıştır. 
AGTE’nin değişik becerileri ölçen dört alt ölçeği bulunmakta ve bu ölçeklerden 
kompozit bir skor (genel skor) çıkmaktadır: (1) Dil Gelişimi ve bilişsel gelişim, (2) 
İnce motor gelişimi, (3) Kaba motor gelişimi, (4) Sosyal beceriler ve özbakım. Cinsiyet, 
bu araştırmanın sonuçları açısından anlamlı sonuçlar sunmadığından sunulan anali-
zlere dâhil edilmemiştir.

ÇIKARIMSAL (INFERENTİAL) ANALİZLER: Çocukların ön testlerinden ard testlerine 
istatistiksel olarak anlamlı bir artma olup olmadığını test etmek için, 4 [AGTE alt 
ölçekleri] � 2 [test zamanı: ön, ard] tekrarlı varyans analizi (ANOVA) uygulandı. 
Analiz sonuçları hem iki boyutun ana etkisi olduğunu hem de etkileşim etkisi 
(interaction effect) olduğunu gösterdi. Bundan dolayı, hangi alt ölçeklerde anlamlı 
artmalar olduğunu görebilmek için, alt ölçeklere t-testleri uygulandı.



ÖN-ARD TESTLER ARASI T-TESTLERİNİN SONUÇLARI: Bu sonuçlar, her bir 
alt ölçekte, çocukların bu süre boyunca neredeyse hiçbir şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde gelişmiş olduklarını göstermektedir.

Bu analizler her ne kadar çocuklarda gelişme olduğunu gösterse de, çocukların 
herhangi özel bir uygulamaya maruz kalmasalar bile gelişimlerine devam ettiklerini 
biliyoruz. Bunun için, uygulamalar arası süresi 8,87 ay olmayan iki çocuk analizden 
çıkarılarak, geriye kalan 16 çocuğun normalde gösterecekleri bu kadar aylık 
gelişmeden daha çok gelişim gösterip göstermediklerini anlamak istedik. Bunun için 
her alt testin standart gelişim süresinden (8,87 ay) farklı (daha fazla ya da az) 
olmadığını iki uçlu tek örneklemli t-testleri ölçtük. Bu analizler çocukların, kaba 
motor becerileri dışında tüm alanlarda standardın üzerinde gelişim gösterdiğini 
ortaya koymuştur. Çocukların kaba motor gelişimleri zaten iyi düzeydedir. Aynı 
zamanda, uygulamalar kaba motor dışında alanlara odaklandığından bu gelişim 
tablosu, uygulamaların başarılı olduğunu göstermektedir.

GÖZLEMSEL SONUÇLAR: Çocukların özfarkındalıkları, dikkat süreleri, yaratı- 
cılıkları, ince-motor kaslarının gelişimi, el-göz koordinasyonları, iletişim 
becerileri artarken kaygı düzeylerinde azalma görülmüştür.

ÖZETLE, AGTE sonuçlarındaki 17 aylık gelişim 8 aylık Duyusal Oyun odaklı müdahale 
programının etkisi olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan çocuklar 8 ayda 17 
aylık gelişim göstermiştir. Aşağıdaki grafik 8 ay içerisinde çocukların her alanda elde 
ettiği gelişimi açıklamaktadır. 

Peki, bu gelişimdeki ivme tam olarak nasıl oluştu? 

Bu konuya girmeden evvel Duyusal Oyun ile ilgili biraz daha bilgi sahibi olalım.

TÖZOK

Sosyal ve Duygusal Öğrenme 137



Sosyal ve Duygusal Öğrenme

TÖZOK

138 Sosyal ve Duygusal Öğrenme

Duyusal oyunları yoğun olarak iki şekilde kurgulayabiliriz; yapılandırılmamış ve 
yarı-yapılandırılmış duyusal oyun. Küçük yaş gruplarında yapılandırılmamış duyusal 
oyunlar daha çok tercih edilirken, yaş grubu büyüdükçe daha yapılandırılmış oyunlara 
geçilir. Bu oyunlar oynanırken çocukların gelişim özelliklerini çok iyi bilmek ve ona 
göre malzeme sunmak gerekir. Örneğin; küçük yaş grubu deneyimlerini daha çok 
ağza atarak gerçekleştirdikleri için onlar açısından tehlikeli olacak küçük objelerden 
uzak durulmalıdır. 

Duyusal oyuna ilk kez başladığınızda çok büyük ihtimal çocuğun oyun süresi kısa 
olacaktır. 5-15 dakika ile başlanabilir. Materyalleri tek tek vermekte yarar vardır. 
Önce çocuğun bir materyali her yönüyle keşfetmesine izin verilir ve çocuklar uyaran 
yoğunluğuna maruz bırakılmaz. Ne zamanki o materyal ile ilgili keşfinin yeterli düzeye 
eriştiğini görürseniz etkinliği başka malzemeler vererek zenginleştirebilirsiniz. 

Başlamakta ya da dokunmakta zorluk çeken çocuk var ise onu siz heveslendirin. Siz 
elinizi sokun, doldurun, boşaltın. Önce fark edeceksiniz ki sizi dikkatlice izleyecek 
sonra ilk seferde olmasa bile kendi de oyuna katılacaktır. Duyusal oyunlara önce 
kuru materyaller ile başlamak çocukların etkinliğe katılımı açısından daha kolay 
olacaktır. Örneğin; çay, mısır unu, irmik vb. Islak malzemeye geçiş alıştıktan sonra 
gerçekleştiğinde tüm çocukların daha rahat etkinlikleri katılımları gerçekleşmiştir. 
Örneğin; mısır nişastası ve suyu karıştırmak, irmik ile tıraş köpüğünü karıştırmak vb. 
Bir kap içindeki duyusal malzeme çocuğun bir hikâye oluşturması, sanat eseri 
yaratması veya bilimsel deneye başlaması için boş bir alandır.

Örnek vermek amacıyla iki tane duyusal oyun paylaşacağız. İlki yapılandırılmamış 
duyusal oyun olan “oobleck”. Malzemelerimiz iki su bardağı nişastaya yaklaşık bir su 
bardağı su ve gıda veya parmak boyası. Mısır nişastamıza gıda boyasını koyduktan 
sonra yavaş yavaş suyu ekliyoruz ve bir yandan da karıştırıyoruz. Bir süre sonra çok 
farklı bir materyal elde ediyoruz, ne katı ne sıvı denebilecek bir materyal oluyor. 
Duyusal oyunu zenginleştirmek için süzgeç, çeşitli boyda kaşıklar ekleyebilir ve 
sonrasını çocuğa bırakıyor ve gözlemlemeye başlıyoruz. Bu mısır nişastası ve su 
karışımı “non-Newtonian fluid” diye de geçmekte. Bu karışımdan küçük havuzlar 
yapabilir ve çocukların üzerinde yürümelerini sağlayabilirsiniz. Bilim şenlikleri için 
muhteşem bir deneyim olacaktır, bahsettiğimiz karışımı deneyemeden hayal etmek 
oldukça zordur. 



Diğer duyusal oyunumuz ise kutuplar temalı yarı-yapılandırılmış duyusal oyun. 
Kabımızın zeminini simli beyaz eva ile kaplıyoruz. Üzerine kar görüntüsünü vermek 
için karbonat ve saç kremini karıştırıyoruz. Buzulların ışıltısını vermek için sim, 
soğuk hissi vermek ve koku duyusuna da hitap edebilmek için nane esansı 
ekliyoruz. Daha sonra köpük bardalardan igloo yapıyoruz. Okyanus görüntüsü için 
bir kilitli poşetin içine mavi boya karıştırdığımız suyu ekliyoruz, içine de okyanusun 
zemin görüntüsünü vermek için boncuklar, taşlar ekleyebiliriz. Köpüklerden buzul 
parçaları yapabiliriz. Buz görüntüsü vermek için de limon tuzu veya parlak taşlar, 
boncuklar ekleyebiliriz. Yaş grubumuza göre kullanacağımız materyale dikkat 
etmemiz gerekmektedir. Bu oluşturduğumuz kuturlar temalı duyusal oyununa da 
penguen, köpek balığı, fok gibi kutuplarda yaşayan hayvanları koyuyoruz. Bu 
bahsettiğimiz tüm hazırlıkları çocuklar ile beraber yapabiliriz. Sanat etkinliği için 
igloyu yaparken fen etkinliğimiz için de okyanusumuzu oluşturabiliriz. Duyusal 
oyunun diğer bir özelliği ise okul öncesi eğitim programına kolayca adapte edilebilir 
olması ve bütüncül bir yaklaşım sağlanabilmesidir. Çocuklarla beraber çevreyi 
oluşturduktan sonra onları gözlemlemeye başlayabiliriz. Bu gözlemleri yaparken 
onlara yardımcı olacak, düşünmelerine yol açacak bazı sorular sorabiliriz. Sonra 
etkinliği zenginleştirip diğer hayvanları da ortaya koyup soğuğu seven ve sevmeyen 
diye hayvanları ayırıp bir grafik çalışması yapılabilir. Gördüğünüz gibi aynı materyal 
ile sayısız etkinlik türetilebilmektedir.

Nasıl 9 ay içinde çocuklarda 17 aylık bir gelişim sağlandı?

1) Çocuklar farklı materyaller ile tüm duyularını keşfettiler.

2) Çocukları öğrenmeye teşvik ettik ve dolayısıyla problem çözme becerileri gelişti.

Tüpte sıkışmış bir arabayı çıkarma, bir şeyi taşırken dökmeme, materyallerin ve 
fiziksel süreçlerin nasıl çalıştığını anlamayı, bir kabın hacminin farkına varmayı 
duyusal oyunlar sayesinde keşfettiler.

3) Sosyal ve duygusal gelişimlerini destekledik.

Alan ve materyal kullanımını, beraber çalışmayı öğrendiler. Çocukların beraber 
çalışmasını sağlamak adına çocuk sayısını sınırlandırmadık. Oyunları sırasında 
çocuklara çatışma çözümü için destek olduk. Böylelikle birbirlerine karşı manevra 
almayı güvenli bir ortamda keşfetmiş oldular.
   
4) Çocukların fiziksel gelişimlerini destekledik.

Sınırlı bir alanda yaşıtlarıyla beraber çalışma imkânı vererek beden farkındalıklarını 
arttırdık.

Alan kullanımını öğrenmelerini sağladık. Fiziksel alan sınırlarını keşfetmelerini ve 
nesnelerin bu alanlar dâhilinde nasıl işlediklerini öğrenmelerini sağladık. Örneğin: 
kumla dolu bir kabı tutarken bileklerini düz tutabilmeyi öğrendiler. 
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El becerileri ve el göz koordinasyonları gelişti. Ayrıca, ince motor becerileri araştırma 
sonucundan anlaşılacağı üzere oldukça gelişim gösterdi. 

5) Dil ve okur-yazarlık becerileri gelişti.

Malzemeler ve süreçleri öğrendikçe bunlarla ilgili sözcük bilgilerini de geliştirdiler.

Örneğin: sıcak, soğuk, sert, yumuşak, pütürlü, kalıba sokmak, ufalanmak, kaygan, 
çakıllı, sızdırmak, süzmek, akıtmak, dökmek vb. kavramları doğal yollar ile öğrendiler.

Harf şeklinden oyuncaklar ekleyerek, okuma yazma becerilerini kuvvetlendirdiler. 
Yeni öğrenilen kavramları ve betimleyici kelimeleri kullandılar. Materyallerle ilgili 
hikâyeler anlattılar.

6) Matematik becerileri gelişti.

Kendi kum yığınını diğer çocuklarınkiyle karşılaştırarak karşılaştırma becerilerini 
kuvvetlendirdiler. Bir kum kovasının kaç kepçeyle dolduğu ile ilgili sayma ve ölçü 
birimi becerileri gelişti. Bir nesneyi saklama, tüplerden araba geçirme ile üç boyutlu 
alansal farkındalık kazandılar.

Elekle iz yapma, ölçü kaplarını sıralama ile örüntü ve tasarım farkındalığı kazandılar.

Düz ya da kıvrımlı yol yaparak şekilleri öğrendiler. Temel matematik kavramlarını 
öğrendiler. Hacim ile ilgili deney yaparak kapları doldurup boşaltma, kaşık ile ölçüm 
yapma gibi becerileri gelişti. Öğrencilerimizden birkaç cümle paylaşmak gerekirse: 
“-En büyük ölçü kabı sende! 
-En çok kumu bu alıyor. 
-Benimki daha küçük… Daha az kum alıyor.
-Kaç kepçe daha su ekleyeceksin?”



7) Yaratıcılıkları ve sanatsal becerileri gelişti.

Yap-inan (pretend play) oyunları sayesinde çocukların zihin teorilerinin gelişmesinin 
yanı sıra hayal güçleri de desteklendi. Estetik özellikleri öğrendiler.
 Sabunlu suyu çırpma gibi basit bir aktiviteyle ritim duyguları gelişti.

8) Bilim, fen, teknoloji bilgi ve farkındalıklarını arttı.

Gözlem ve deney yapmayı öğrendiler. Sonuç çıkarmayı öğrendiler. Örneğin, “Suyu hızlı 
çırparsak, daha çok köpük olur.” cümlesini kullanarak suyun özelliklerini keşfettiler. 

Çocuklar kaptan kaba bir şey döktükçe, doldurdukça, inşa ettikçe mekânsal kavramları 
(dolu-boş) öğrendiler. 

Hipotez geliştirmelerini sağladık. Böyle olsaydı, böyle olurdu şeklinde düşünme 
pratikleri yaptılar. Olayların nedenlerini kavramalarını sağlayarak nedensellik ilkeler-
ini benimsediler. Öngörme becerileri gelişti. Örneğin, “Bunun dibine vurursak ne 
olur? Fasulyeler düşer mi?” gibi sorular sordular. Ya da öğretmenleri “Sizce neden su 
tüpün içinden akmıyor?” diye bir soru sorduğunda “Sallarsak ne olur? Su tüpün 
içinden akar mı?” şeklinde sorular sorarak cevap verdiler. 
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9) Çevre temizliği ve çevrebilim gibi sosyal konularda farkındalık oluşturduk.

Toprak, ince çakıl, renkli kurumuş yapraklar ile doğaya yakınlaştırdık ve doğadan 
öğrenmelerini sağladık. 

10) Sağlık bilgisi kurallarını öğrenmelerini sağladık.

Ellerini yıkamak, kumun üzerine hapşırmak yerine başka yere dönerek hapşırmak 
vb. önemli kuralları kendileri keşfettiler .

Örneğin, “Çamurlu oyuncakları yıkarsak, sonra diğer çocuklar da bu oyuncaklarla 
bizim gibi oynayabilirler.” şeklinde toplumsal duyarlılıklarının geliştiğine dair cümlelerle 
ifadelerde bulundular.

11) Çocukların özfarkındalıkları arttı ve kendilerini tanımalarına vesile olduk. 

Nelerin hoşlarına gittiğini ya da gitmediğini anlamak için bir öğrenme ortamı 
oluşturduk. Sevdikleri ya da sevmedikleri dokuları öğrendiler ve tanıdılar. Bu tercihleri 
anlatabilmelerini sağlar. Eğitmenin çocuğu daha iyi tanıyabileceği bir ortam 
oluşturmuş olduk. Dokunsal ve işitsel tercihleri (örn. gürültüye dayanıklılık) ortaya 
koyduk. 

İşte bu kadar basit… Fred Rogers’ın dediği gibi: “Genellikle oyundan sanki ciddi bir 
öğrenme yöntemindense bir rahatlama şekliymiş gibi bahsedilir. Ama çocuklar için 
oyun ciddi öğrenmedir. Oyun gerçekten çocukluk çağı çalışma şeklidir.” Duyusal 
oyunlar ile bırakalım çocuklar oynasınlar, bırakalım öğrensinler…



SEL EĞİTİMLERİNİN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ YERİ
(SEL VE EQ GELİŞİMİ)

Şima SUNDER
Lions Quest Yaşam Becerileri Programını tanıtarak, sosyal duygusal öğrenme 
yöntemleri ile kazanılan değerleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aslında hepiniz 
konuyla yakından ilgilisiniz, eğitime büyük emek vermektesiniz. Sınıflarınızda yaş 
aşamalarına uygun içerikle uygulanan programı içeriği mesleğimizi kolaylaştıran 
yöntemleri bize kazandırmaktadır Amacı Sosyal duygusal öğrenme becerileri olan 
Lions Quest yaşam becerileri Programı ile Türkiye’de 2007 yılından beri çalışıyoruz. 
Bizimle birlikte çalışan uzman eğitmen arkadaşlarımız ve ekibimizle burada sizlere 
bu konuyu anlatacağız. İnşallah okullarınızda uygulamaya, tanıtıma ve eğitimi vermeye 
fırsat bulacağız.

Pedagog olarak Lions Quest yaşam becerileri Eğitim Programını ideal bir eğitim 
olarak benimseyen bir eğitimciyim. 2007den bu yana ülke direktörümüz Nilgün 
Niordla birlikte gönüllü Lion Liderler olarak ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.   
Türk Lions Vakfı bünyesinde bu çalışmayı yönetmekteyiz.

Program Dünyada Lions Kulüpleri ile yaygınlaşıyor. Ana amaç Dünyanın ilk üç 
programı içinde olan Lions Quest ile Gençlere, Çağdaş Eğitim yöntem ve yaklaşımları 
ile hizmet etmektir. 

Lions Hangi alanlarda hizmet verir derseniz? Başta eğitim ve toplumun ihtiyacı olan 
dört ana alanda Sağlık-Çevre-Toplumsal Bilinç- Eğitim alanlarında dünyanın 210 
ülkesinde, bizim yaptığımız gibi birçok çalışmaya destek ve hizmet veriyor.  
Karşılıksız bir hizmettir. Türk vatandaşı olarak, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun 
çalışmalara öncelik vermeye gayret ediyoruz. 

Önce çocuk, önce genç, önce eğitim diyoruz. Tabiî ki uluslararası, evrensel toplumsal 
ve ulusal İnsanlık değerlerine büyük  önem veren bir kuruluşun üyesiyiz. En önemlisi 
Cumhuriyetimizin değerlerini, Atatürk’ ün ilkelerini korumaya yaşatmaya önem 
veriyoruz.  Kuruluşumuz üye alırken bunları ön plana çıkartıyor. Çağdaş dünyanın 
insanı olarak Bu bağlılığı kabül eden bireyleri aramıza alıyoruz.  Cumhuriyetimizin 
değerleri  aynı zamanda  evrensel değerlerdir . Ülkemizi güçlendiren değerlerdir ve 
uygar toplumlarla örtüşür. Öncelikle bilimsel beklentiler-akıl bilim yolunu uygulamak 
hedefi ile  hizmet vermekteyiz. Bu hedefimize   uluslararası bir kuruluşun temsilcileri 
olarak, iyi vatandaş olma özellikleri ile  ulaşmak istiyoruz. Ülkemizde iyi vatandaş 
olabilmek çok eskiden ilk okullarımızda  daha fazla öne çıkartılırdı mesela ben  
demokrasi hakkında ilk  bilgimi ilkokul 3. Sınıfta almıştım ve Bana * senin hakkın 

Rengin DAMAR - Şima SUNDER-Nilgün NİORD
Lions Quest Türkiye 
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yanındakinin hakkını aşamaz * kavramını ilk okul sınıfları  kazandırmıştır.  Kimseyi 
rahatsız etmeden haklarını yerine getireceksin, Bunu sağlayabilsek herşey yoluna 
girecektirinancındayım. Uluslararası Lions  Hedefleri ve LCIF Vakfımız desteği ile 
Dünya sağlığına, çevrenin korunmasına, Eğitime  önem veriyoruz. Türkiye de çevrecilik 
konusunun işlenmediği  1980’ li yıllarda biz Haliç temiz olsun.. Balıklar yüzsün 
sloganları ile kampanya başlattık..ilk çevre ödüllerinden birini  kazanmıştık. Son  
senelerde daha ağırlıklı  olan toplumsal bilinci ve farkındalığı öne çıkartan konuları 
ele alıyoruz. Bunların içinde kadın konuları var, çocuk konusu var, hayvanları koruma 
..temizlik var, sosyal düzen var Siyaset dışında her şey var. Alanlar kulüplerimiz 
tarafından öncülük  yapılarak seçiliyor .. projeler oluşturuluyor ve gerçekten çok 
başarılı projelere öncülük yapılmış olunuyor. Yani Lions bir tek konu ile uğraşmıyor. 
Özellikle kültür, sanat, geleneklerimiz, halk oyunlarımızı da öne çıkartan çalışmalar 
ile çok geniş  bir yelpazeye sahiptir.  Lions Kulübü üyesi olarak istediğim yerde 
istediğim konu ile ilgili çalışma yapma özgürlüğüne sahip olduğum için de çok 
mutluyum. Bizler özgür insanlarız ve bilinçli insanlar olarak gönüllü olmayı seçiyoruz. 
Gönüllü olabilmek te bir aşama gerektiriyor ve artık gönüllülük okullarımızda 
kazandırılıyor.

İşte  Lions Quest;  gönüllü olmayı öne çıkartan.. küçücük yaştan itibaren çocuklarımız 
sosyal duygusal beceriler kazanarak kendisi için, çevresi için, ailesi, okulu, toplumu 
için   dışa dönük hizmetlere açılan  bireyler olarak yetiştirmeyi  hedefliyor.  Kültürel-
sosyal ve akademik yönden başarıya götüren becerileri kazandırmayı hedefliyor..
Bazen ileri yaşlarda gönüllü olmak istiyorum dediğiniz zaman  zorluklar çekebiliyor-
sunuz . Çocuğımız bu eğitim basamakları içinde, Küçük yaştan itibaren gönüllülüğü 
kazanmış bilinçli, kararlı, sorumlu,kendine güvenen, toplumu, çevresi için duyarlı 
birey olarak b                           ecektir. 

Lions Quest  yaşam becerileri Eğitim programı 96 ülkede etkin olmakta . Her  ülkenin 
kendi dili ile uyarlanarak hizmet verilmekte.  Okullarda yabancı öğretmenler varsa  
ortak dil İngilizce ile   onları da çalışmalarımıza yönlendiriyoruz . Eğitmen ekibimizin 
hepsi yabancı dil bilen üyelerden oluşmaktadır. USA de, Merkezimizde Bilimsel 
gelişmelere uygun bir kadro çalışmakta. Her dilde kaynak bulma imkanı bulunmaktadır

Lions 1917 yılında  Chicago da Dünya harbinden sonra yoklukları ve savaşı  
yaşayan, toplumsal  ihtiyaçları  duyan insanlar tarafından kurulmuştur. 1945 yılında 
Birleşmiş Milletlerin kurulmasında öncülük yapmış bir kuruluştur. Gerçekten 
geçmişine baktığımız zaman dünya çapında büyük çalışmalarda yer alarak   bugünlere 
gelmiş bir Sosyal Toplum Kutuluşudur.. LCIF adında önemli bir vakfımız  var . Lions 
kulüpleri dünyanın her yerinde nerede ihtiyaç varsa  destek vermek üzere organize 
edilmiştir. Oldukça güçlü bir vakıftır ve son yapılan araştırmalarda ilk sırada 
bulunmaktadır. Lions Quest yaşam becerileri eğitimini ve gençliği destekleyen 
vakıftır. Bu vakıfa Bill Gates , Clinton vakfı gibi  Dünya çapında çok önemli kuruluşlar 
ve büyük iş adamları destek vermektedir.  



Eğitimci olarak bu programın önemini, içeriğini ve çalışmanın değerini anlatmak 
istiyorum. Bu çok ÖNEMLİ  bir bilimsel çalışmadır Eğitimcilik hayatım 1970’ li yıllarda 
başlamıştır ve okullarda seçebileceğimiz yaş aşamalarına yönelik, Tüm okulu 
kapsayan programlar yoktu.  Bugün gerçekten çok işlevsel  önemli programlar var . 
bunların başında  Lions Quest  yaşam becerileri eğitim Programı gelmektedir. Dünya 
çapında yaygınlaşmıştır. Guest anlamı sorgulamaktan geliyor..

Bende sizlerden kendinize sorular sormanızı rica ediyorum, öncelikle şöyle bir soru 
soralım gönüllülük açısından mesleğiniz açısından  hazır mısınız? Eğitimci olarak 
çocuklara ihtiyaçları olan becerileri kazandırmaya hazır mıyız? Bu becerileri nelerdir? 
Amaçlanan Beceriler sosyal ve duygusal beceriler olduğuna göre kazanılan beceriler 
akademik başarıyı da etkiliyor. Bir çocuğun başarısında eksikleri de  yaşam becerisi 
kazandırarak tamamlayabiliyoruz.Çocuğun-gencin başarısı  hakkında karar vermeden 
önce  hangi alanlarda eksiklerin olduğunu  araştırmak  ve tamamlamak için Yaşam 
becerileri eğitiminden destek alabilmeliyiz.. Çevrenin eksik bıraktığı, engel olduğu 
gelişmeleri bizler tamamlamak durumundayız. İşte bu çalışma, eğitim programı, 
Yaşama destek veren becerileri kazandırdığı için çok önemli.

Şimdi Lions Quest yaşam becerileri uygulamalarını anlatması için sözü arkadaşım 
Uzman Eğitmen Rengin Damar’a bırakmak istiyorum. Katılımınız için Teşekkür 
ediyorum.

Rengin DAMAR 

Sizlerden gözlerinizi kapatarak hayalinizdeki okulu düşünmenizi ve öğrencileriniz 
için nasıl bir ortam istediğinizi hayal etmenizi rica ediyorum. Evet  paylaşmak istey-
enlerden hayallerinizi bizlerle paylaşmalarını rica ediyorum.

-  Katılımcı: Benim hayalimdeki okul;  iki katlı ahşap bir binada daha düzayak
 ortama sahip ve kocaman bahçeli bir okul hayal ediyorum.
- Katılımcı: Mantar şeklinde binalar ve yapılanma ise labirente benzeyen bir
 bahçede herkesin birbirini görebileceği sevimli masalımsı bir yapılanma.
-  Katılımcı: Ben binayı hayal etmedim ancak benim hayal ettiğim eğlencenin,
 heyecanın daha çok yaşanabildiği ve bir taraftan da mücadelenin daha çok
 yaşanabileceği bir öğrenme ortamı hayal ediyorum. Ayrıca çocukların istekle
 okula koşarak geldikleri bir ortam hayal ediyorum. 

Biz Lions olarak nasıl bir okul hayal ediyoruz bunu sizlerle paylaşalım; öğrencilerimiz 
öğrenmeye istekle olduklarını hissetsinler ve bize bunu açıkça gösterebilsinler, 
okullarına ve öğretmenlerine güçlü bir bağlılık duysunlar çünkü biliyorsunuz aidiyet 
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duygusu çok önemli bir duygudur. Çocuğun kendini okula ait hissetmesi çok önemli 
ve hayal ediyoruz ki öğrencilerimiz performanslarını yüzde yüz gösterebilsinler. 
Özgüvenleri yüksek olsun, serbest olsunlar ve tabi ki herkese karşı saygılı olsunlar.  
Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olsunlar ve bunu okulda da hayata geçirebilsinler. 
Tabi ki fiziki şartlarında bunlara uygun olması gerekmektedir. Psikolojik açıdan 
güvenli bir ortam olması onların öğrenme kapasitesini arttıracak ve özgüvenleri 
gelişerek eğitimlerine devam etmelerini sağlayacaktır. Şimdi sizlerden başka bir şey 
daha yapmanızı rica edeceğim; 

Yanınızda bulunan arkadaşınızla fikir alışverişi yapın  ve bu karşılıklı fikir paylaşımında 
öğrencilerinizin mezun olduklarında ne gibi değerlere ve niteliklere sahip olmasını 
istediğinizi tartışın. 

- Katılımcı: Rahat bir şekilde hareket edebilen özgür ruhlar olmalarını, sevgi ve
 paylaşma değerlerine sahip öğrenciler olarak bizlerden ayrılmalarını isterdim.
- Katılımcı: Çevresine duyarlı ve kendisini ifade edebilen mutlu bir çocukluk
 geçirmiş ve mutlu bir eğitim ortamından mezun olarak ayrılmalarını isterdim.
- Katılımcı:  Atatürk ilkelerini benimsemiş, aydın görüşlü ve gelişime açık olmalarını  
 isterdim.
- Katılımcı: Kendi özelliklerinin farkında olan ve hedefleri olan bireyler olmalarını  
 isterdim. 

Evet demek ki hepimizin ortak hedefi aynı. Bilgi sahibi olan öğrencilerin yanı sıra 
sosyal duygusal becerileri gelişmiş öğrenciler olmaları ve bilgiyi kullanabilmelerinin 
yolu buradan geçmektedir. Sadece bilgi sahibi olmak maalesef ne akademik hayatta 
ne de sosyal hayatta başarılı olabilecekleri anlamına gelmektedir. Çalışma hayatında 
akademik başarı, dil bilgisi ve teknolojik cihazlar bilgisi dışında artık en çok talep 
edilen 21 nitelikten 18 tanesi sosyal ve duygusal becerilere dayanıyor ve bunlardan 
en çok bekleneni öz saygı, kişinin kendisinin farkında olması, öz yönetim, sosyal ve 
duygusal farkındalık, kişiler arası iletişim, çalışanların doğru karar verebilmesi ve 
problem çözme ve çatışma çözme becerilerine sahip olmasıdır.  Artık işletmeler öfke 
kontrolüne sahip , başkalarına saygılı  ve gönüllülük bilincine sahip ve sorumluluk 
sahibi olabilen çalışanları tercih ediyor. Programda bu sempozyumun da  konusu 
olan sosyal duygusal gelişim ve sosyal duygusal öğrenmeyle ilgili bir çok konu 
işleniyor zira sosyal ve duygusal öğrenme hayatımızın her alanında çok önemlidir. 
Sosyal ve duygusal eğitim bireylerin beş temel yetkinlik alanını geliştirme üzerine 
kurulu bir eğitim programıdır.  

Hatırlayalım bu beş temel yetkinlik alanında neler vardı? Öz farkındalık, öz yönetim, 
sosyal farkındalık, iletişim becerileri ve sorumluluk alarak karar verme. Tabi ki birey 
önce kendinden başlamalı; insan önce kendisini tanıyıp kendisinin farkında olmalı. 
Kişi kendi duygularını kontrol edemediği sürece ondan sosyal farkındalık beklememiz 



yanlış olur. Kişi öz farkındalık becerileri ile duygularını tanımalı ve kendini doğru 
algılamalıdır. Ben kimim, neyim ve nelere sahibim?  Dolayısıyla güçlü olan ve 
güçlendirilmesi gereken taraflarımın doğru farkında olmalıyım. Kişinin aynı 
zamanda özgüven duygusu edinmesi gerekmektedir ve altını çizmek istiyorum 
şişirilmiş özgüven konusunda pek çok arkadaşımın ve eğitimcilerinde endişeleri var 
yani şişirilmiş özgüven değil ayakları üzerinde doğru durabilen.. Aynen üç ayaklı bir 
tabure gibi; kimim, yeteneklerim ve sorumluluklarım nedir? Yapılan güzel şeyleri 
görebilme, fark edebilme ve takdir edebilme yönüne sahip miyim? Daha sonrasında 
insanın sadece kendinin farkında olması yetmiyor. Bunu bir de yönetebilmek 
gereklidir. Öz yönetim de sosyal ve duygusal eğitimin bir parçasıdır. Dışarıdan 
etkilenmenin kontrolü, stres yönetimi, öz disiplin, motivasyon, hedef belirleme ve 
organize olma becerilerinin de verilmesi gerekmektedir. Kişi kendini tanıyıp, kendini 
kontrol edebildikten sonra sosyal farkındalık becerilerini geliştirerek toplumsal bir 
bakış açısı edinebilmeli, kendi dışında etrafında da bir dünya olduğunu fark 
edebilmeli ve empati kurabilmelidir. Bu çok önemlidir.  Özellikle bu eğitimi çocuklara 
verirken takdir etme çok önemlidir. Omuza dokunan takdir anlamındaki bir el bile 
motivasyonu artırır. Özgüvenin oluşmasında takdir az önce bahsettiğim taburenin üç 
ayağını oluşturan unsurların en önemlilerinden bir tanesidir. Başkalarına saygı ve 
başkalarının haklarına saygı çok önemlidir. Şimdi sözü arkadaşıma bırakmak istiyorum;

Nilgün NİORD
Öncelikle bu sempozyumu düzenleyen Özel Okullar Derneği ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz. Olağanüstü konuşmacılar dinledik , en çok aklımda kalan 
sözlerden bir tanesi gülünce yüzümüzde sadece 10 kasın çalıştığı , üzgün ya da 
mutsuz bir surat ifadesine büründüğümüz zaman ise 65 kasın çalışmak zorunda 
olduğu. Yani gülmek çok daha kolay!  Neşe; bir anda ortamı olumluya çeviren;  
ısıtan;  sinerji yaratan ve algılama kapasitesini arttıran bir olgu , biz de her seminer-
imize neşe ile başlıyoruz. Maalesef bizim toplumumuzda ve kültürümüzde ciddi 
olmak daha önemseniyor. Lions Quest  birbirini iyi tanıyan,  güven duyan,  olumlu 
iklim yaratmış bireylerin çok daha çabuk öğreneceğini kanıtlayan bir eğitim stratejisi. 
Ben size programın çok kısa ve hızlı bir öyküsünü anlatacağım ondan sonra yine  
sevgili Rengin Hocamız  programın içinde neler var nasıl uyguluyoruz sizlerle 
paylaşacak. Sevgili Şima Sunder Türkiye’ nin eski özel okulcularından  olup bu 
okulun kurucusu Sn. Rüstem Eyüboğlu, Mef’ in kurucusu Sn. İbrahim Arıkan , Kültür 
Kolejlerinin kurucusu Sn. Fehamettin Bey ile aynı ekolden gelen duayen bir 
eğitimcidir. Uzun süredir kendini eğitim alanında gönüllü çalışmalara adamıştır, 
gönüllü çalışmaları çok benimsemekte ve benimsetmeye çalışmaktadır. Ouest 
programının ana çıkış konusu 1980 lerde çok artan uyuşturucu bağımlılığına karşı 
gençleri direnç sahibi yapmaktır. Ancak görülmüştür ki madde bağımlılığının ardında 
büyük bir karakter  sorunu yatmaktadır, yani uyuşturucu buzdağının tepesi gibidir; 
dolayısıyla içeriği  genişletilmiş, Standford Üniversitesinde bir program haline getir-
ilerek Dünya Gençlik Vakfı / Quest Vkfı altında satılmaya başlanmıştır. Biliyorsunuz 
paralı bir ürün olunca çok fazla yayılamıyor, bu nedenle koruyucu programlara 
destek veren Dünya Lions Vakfı , kendi bağışını da ekleyerek  vererek bu programın 
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dünyaya yayılması için patentini satın almıştır.  27 yıldır uygulanan ve uluslararası 
kabul gören program  şu anda 97 ülkede vardır.  BM ; WHO ve Unicefin belirlediği 
eğitimde olması gereken normları içeren bir programdır;  Türkiye’ deki patenti doğal 
olarak Türk Lions Vakfının altındadır. Vakıf olduğumuzu sürekli vurguluyoruz çünkü 
kar amacı güden bir çalışma değildir, bir toplumsal sorumluluk projesidir, çalışanlar 
eğitmenler dışında gönüllü kişilerdir.  Dışarıda tanıtım yapan satıcılarımız, 
pazarlamacılarımız yoktur. LQ programı geliştirilen, sürekli kendini yenileyen, her 
ülkenin kendi kültürüne  adapte ettiği ve kendi ünitelerini ilave ettiği  bir programdır.   
SEL- sosyal ve duygusal öğrenim paketine ek olarak diğer SEL programlarından 
farklı olarak Quest’in içinde olumsuzluklara hayır deme becerisi vardır. Sağlığının ve 
iyi yaşamın bilincinde olup ona engel olan olumsuz tepkilere hayır diyebilme direncini 
geliştirmektedir .  Aynı zamanda toplumsal sorumluluk yani gönüllük de dediğimiz 
toplumun farkında olmak, rekabetçi değil el ele herkesin herkes ile ortaklaşa 
çalışabileceği bir ortak kalkınma anlayışı ile toplumsal ruh oluşturan içeriği de diğer 
SEL programlarından farklıdır.. Şu anda en iyi uygulanan ülkelerden birisi 
Almanyadır ve burada Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı destekli çalışmakta, 40 eğitmen full time bu programı 
yaygınlaştırmaktadır . Bizde henüz  6 eğitmen vardır ve part time çalışırlar.  Almanya 
ile nüfuslarımız benzediği için  bu örneği veriyorum . Finlandiya eğitimin zirve ülkeler-
inden birisidir ve alanda ki her öğretmen her kademede bu programı kullanmaktadır,  
Üniversitelerde Quest temel  program olarak kullanılır ve okul dışında ki gençlere 
yönelen bir programda geliştirilmiştir. Program öğretmene ve okul yöneticilerine 
verilen eğitim ve malzeme ile  çocuklarda olumlu karakter oluşumunu sağlamayı  21. 
Yy ihtiyaçlarını vermeyi amaçlar. Sınıftaki öğretmen öğrenci arasında ki ilişkiyi daha 
çağdaş  eşit ve yapıcı  bir biçimde geliştirip davranışların olumlu yönde değişmesini 
sağlamayı hedefler. 

Programı Türkiye’ye İsveç üzerinden 2007 yılında getirdik , akademik bir  kadro ile 
Türkçeleştirdik ve uyarladık. Amerikan versiyonu son derece geniş volümlü 
kitaplardı ;  çoğaltılması ve  kullanması son derece zor bir malzemeydi  bu nedenle 
Avrupa versiyonunu tercih ettik. En ekonomik uygulayan İskandinav ülkeleri  üzerinden 
programın malzemelerini oluşturduk ancak Amerikan Alman ve İsveç malzemelerini 
ortaya  koyarak bir akademik kurul ile bunu yaptık.  Boğaziçi Üniversitesi Barış 
Merkezi 3 yıl süreli ölçme değerlendirmesini yaptı ve sonuçlar çok olumlu çıktı. 
Birçok ülkede yapılmış ölçme değerlendirmeler de benzer sonuçlar vermekte. Kurallara 
uyum, olumlu davranış, etkin iletişim, şiddetten uzak durma , yardım etme, işbirliği , 
gruplaşmama gibi alışkanlıkların çok olumlu gelişme gösterdiği, akademik başarının 
da % 11 üzeri arttığı gözlemlendi.

Eğitim programlarımız 4 grup olarak  4 + 4 + 4 e  göre uyarladık  yani okul öncesi, 
anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise.  2 adet de ek kitabımız var – Lise 1 ler için toplumsal 
sorumluluk öğretimi ve ergenlik anne babaları için rehber kitap. Eğitimi alan bütün 
öğretmenlere bir rehber kitap veriyoruz. Her yaş grubu öğretmen rehber  1 bölümü 
çoğaltarak sizlere burada örnek olarak verdik ayrıca stantlarımızdan da  temin 
edebilirsiniz.  Bunun dışında da eğer Okulunuzda yabancı öğretmenler var ise onlar 
içinde İngilizce versiyonu dijital ortamda verebiliyoruz.  



Seminer için 25 ile 30 kişi arasında bir katılım istiyoruz. Bu grubun içerisinde 
öğretmenler ;  mümkün ise yöneticilerin olmasında fayda var hatta aile bireylerinden 
de katılım sağlanır ise daha faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Grup oluşturulduktan 
sonra iki günlük bir formatta öncelikle ilk gün programının tanıtımı yapılıyor 
arkasından ikinci gün ise malzemenin içerisine girilip yaşandığı uygulandığı iki gün  
sonunda her bir katılımcıya uluslararası sertifika veriliyor.  Uzmanlarımız gerçekten 
uluslararası eğitmenler tarafından çok ciddi bir eğitimle yetiştirildiler. Gördüğünüz 
gibi seminerlerin birkaç uygulamasını da burada sizlere sergilemeye çalışıyoruz. 
Çok eğlenceli ve bu eğlencenin altında da çok iyi algılanan davranış biçimini görme 
şansı oluyor bir okulun bütün eğitmenleri bu eğitimi almış iseler ciddi boyutta farklılık 
yaratıyor.  Su anda tüm okulda uygulayan okullar arasında Avrupa Kolejleri, TED 
Rönesans; MEF okulları; Darüşşafaka Okullarını sayabiliriz. Bir okul tüm öğretmenlerine 
eğitim aldırıp uygulamaya başlarsa  kapılarına asmak üzere de özel bir sertifika 
veriyoruz. Sizlere şimdi bu eğitimin finansal tarafını da paylaşmak  istiyorum. İki 
günlük eğitim bedeli 5000 TL artı KDV dir.  Eğer Vakfımıza bağış olacak ise KDV 
ödentisi olmamaktadır.  Bu rakamın içinde seminer malzemeleri, eğitmen, basılı 
malzeme, her öğretmene rehber kitap , network e dahil etme,ve   okul öncesi , ilkokul 
1 2 ve 3 üncü sınıflar ayıcık  vardır.  Ayıcık küçük yaş için çok önemlidir ve sınıftaki 
çocuklar pek çok şeyi onun üzerinden öğrenirler.  Rengin Hanım size bunu ayrıca 
anlatacak.

Rengin DAMAR
- Katılımcıdan bir soru:  Bu eğitimi 1 günlük aldığımızda da yine aynı şekilde sertifika 
alabiliyor muyuz?

- Cevap: Evet bir günlük eğitim kapsamında da yine sertifika veriyoruz.

Bunu size ayrıca yine Rengin Hanım anlatacak;  Ancak şunu belirtmek isterim ki 
anaokulu eğitimi biraz daha kısa yani bir günlük eğitim bunun için uygun. Ancak 
ilkokul, ortaokul ve lise kapsamındaki eğitimler biraz daha fazla o yüzden bunların 
eğitimi minimum 2 gündür.  Şimdi ben sözü yine Rengin hanıma aktarıyorum. Kalan 
süremiz içerisinde de size bu eğitimi daha kapsamlı anlatabilsin. Öncelikle  belirtmek 
istiyorum ki bizi diğer sosyal ve duygusal eğitim programlarından ayıran bazı 
farklılıklar var  birincisi sağlıklı yaşam ve özellikle de uyuşturucu ve  madde bağımlılığına  
karşı dur diyebilmek. Dur diyebilme becerileri arasında  şiddete karşı dur diyebilmek 
de var. İkincisi de bu programda  gönüllü hizmet projeleri  var.  Bir kere öncelikle 
güvenli ve olumlu sınıf ortamı oluşturma var en başta. Daha sonra tabii adım adım 
uygulama ve hepsini size açacağım dört aşamalı bir öğretme tekniği var.  Program 
içerisinde Grup çalışmaları var, bolca ikili çalışmalar var,  daha fazla grup çalışmaları 
var,  eğitici oyunlar var ve yansıma yorumlama dediğimiz her dersin sonunda 
mutlaka yapmamız gereken bir şey var. Bunu burada zaten sizlerle paylaşmaya 
çalışıyoruz.  Ne yaptık ne hissettik gibi.. Evet, güvenli ve olumlu bir sınıf ortamı 
diyoruz ve tabi ki burada öğrenci merkezli bir eğitim, sosyal ve duygusal anlamda 
uygun fiziksel şartların sağlanması ve  etkinlik alanının bırakılması en idealidir.  
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Oturma düzeni de çok önemlidir. Bütün öğrencilerin birbirini görebildiği ve aynı şekilde 
bütün öğrencilerin öğretmenini rahatlıkla görebildiği bir oturma düzeni gerekmektedir. 
Mümkünse oturma düzeni orta kısım boş bırakılarak yapıldığı takdirde çocuklar 
birbirleriyle daha çok iletişim ve etkileşim halinde olacaklardır. Ortadaki boş alan ile 
çocukların etkinlik açısından daha çok ortamları olacaktır. 

Evet bu önemli ama asıl önemlisi  öğrenciyi içerisine alan bir ilişki bulunması gerek-
mektedir. Sonuçta  bu ilişkinin oluşması için de gerekli eğilimlerin gösterilmesi gerek-
mektedir. Evet çocuklara sosyal duygusal öğretim vermeye çalışıyoruz ancak 
öğretmenin de Sosyal ve Duygusal açıdan kendisini geliştirmiş olması çok önemlidir. 
Bunun içerisinde sadece öğrenciye ifade özgürlüğü ve öğrenciyi saygıyla dinleme 
önemli değil; aynı zamanda öğrenciye iletişim kanallarını açması ile ilgili yardımcı 
olmak, onun Özgüven duygusunu geliştirmek  için biz eğitmenlerin liderlik yapması 
gerekmektedir. Eğitmenlerin liderliğinde ortak kurallar oluşturulması  ve bu kurallara 
sadık kalınması gerekmektedir. Ayrıca sınıf içerisinde kurallar oluştururken 
öğrenciler ile birlikte bu kurallar oluşturulmalıdır.  

Anaokullarında çok fazla kural koyulamaz tabii ki; ancak ilkokul, ortaokul ve lisede 
koyulan kurallar değiştirilebilir ve çocukların bunu bilmesi lazımdır. Eğer bir kural 
çalışmıyor ise mahsurları varsa o zaman o kural değiştirilebilir. Tabi ki önemli bir 
nedeni var ise.. Ayrıca burada kuralların çocuklar ile birlikte koyulmasında serbest 
ifade özgürlüğü, fikirlerini anlatabilme özgürlüğü gibi güzel şeylerden bahsediyoruz. 
Ancak burada bir disiplinsizlikten bahsetmiyoruz. Çünkü disiplinin olmadığı yerde 
kaos vardır ama olumlu bir disiplin yaklaşımı, istikrarlı bir disiplin yaklaşımı ve 
çocukların neyi niçin yaptıklarını bildikleri bir disiplin ortamı  oluşturulmalıdır. Gün 
içerisinde almış oldukları bu sosyal ve duygusal becerileri pratiğe dönüştürebilmek 
için fırsatların yaratılması gerekmektedir. Burada da oyunlar, birlikte yapılan 
çalışmalar vesaire bu ortamın parçalarındandır. Anasınıfı ve ilkokul 1. 2.ve  3. 
sınıflar için bu yaratılan ortamın bir parçası da eğitimlerde  alacağımız ayıcık. 
Gerçekten uygulayan arkadaşlarımız biliyorlar, ayıcık sınıfın demirbaşı haline 
gelmiştir. Çünkü derslerde pek çok hikayeyi ayıcık okur, bize pek çok mesajı ayıcık 
verir ve çocuklar için bu gerçekten çok önemli bir hale gelir. Biz bazı okullarda bu 
ayıcığı bir ödül yöntemi olarak da kullanıyoruz, olumlu sıra dışı davranış gösteren 
öğrencileri ayıcıkla mükâfatlandırıyoruz. Hatta onlara bir gün ayıcığı evlerine 
götürme hakkı veriyoruz. Bunu yaparken de tabii ki eşit bir dağılım olmasına dikkat 
etmeliyiz. Çocuklar bu konuda çok duyarlı ve çok hassastırlar. Çocuklarınız bir gün 
bu ayıcıkla birlikte oluyorlar ve imkanınız var ise ertesi günü çocuğun ayıcık ile neler 
yaptığını mümkünse resimleri ile bir dosya hazırlamasını sağlayarak anlatma şansı 
da vermiş oluyorsunuz. Kalıcı olumlu davranışlara sahip ve olumsuz davranışlardan 
kaçınan çocuklar olmalarını da sağlamış oluyorsunuz. Ayrıca Eric Shapps in  çocuk 
gelişim projesinden güzel bir alıntısı var.  Sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki;  
duyarlı ve ilgili bir toplum üyelerinin özdeğerleri, özgüvenleri oluşmuş arkadaşları ile 
bağlantı kurmuş ve birlikte büyüme ve gelişmeye odaklanmış bireylerden oluşur. 
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Buradan alacağımız anahtar nokta şu;birlikte büyümeye birlikte çalışmaya 
odaklanmış çocuklar sınıf içerisinde  daha mutlu çocuklar olurlar. Programın bir 
özelliği de adım adım uygulama. Eğitimimiz  anaokulundan başlıyor ilkokul, ortaokul 
ve lise ye kadar devam ediyor. Her yaş grubuna uyumlu. Eğer programın konularına 
bakacak olursak  okul öncesinde birlikte bir grup ile olumlu kararlar alma, sağlıklı 
olmak başlıkları var. İlköğretimde de aynı başlıklar var ,orta okulda da aynı başlıklar 
var. Ancak orada Duygular ve Hedef Koyma diye bir başlık ekleniyor çünkü o yaştan 
sonra artık hedef belirleme devreye giriyor.  Ayrıca bakın ilk bölümler hep aynı. 
Lisede de Sorumluluk Alarak Karar Verme ve Uyuşturucular ile ilgili biraz daha 
detaylı bilgi ve yine Hedef bölümü var. Yani bütün kitaplarımızın konu başlıkları 
aynıdır. Sadece ders içerikleri yaş uyumuna göre farklılık göstermektedir. Ama en 
büyük özelliklerinden bir tanesi de anasınıfı ve okul öncesi hariç her yaş grubundaki 
derste keşfetme, ilişkilendirme, alıştırma ve uygulama aşamalarının olmasıdır 
Keşfetme aşamasında aslında hepimizin çok sık kullandığı Beyin Fırtınası çok 
önemli, ikili çalışmalar önemli.  Size ne ifade ediyor?  Ne hayal ediyorsunuz?  Bu 
konu hakkında ne biliyorsunuz?  gibi ikili çalışmalar çok önemli ya da tek tek Beyin 
Fırtınası yapılabilir. Çocuk için burada en önemli olan bugün ne öğreniyorum?  Soru-
sudur. Çocuklara evet, hayır diye cevap vermeyecekleri açık uçlu sorular sormak 
daha iyidir. Cevaplar ne kadar saçma olursa olsun gelen tüm cevapları saygı ile 
karşılamak ve dinlemek gerekmektedir. Çünkü bu karşınızdaki kişinin o konu ile ilgili 
ne düşündüğüdür ve doğru olanı düşünmek zorunda değildir, siz zaten bir sonraki 
aşamada doğru olanı ona vereceksiniz,  öğreteceksiniz ama özgüvenlerini ve ifade 
özgürlüğünü kazanabilme becerileri açısından bu son derece önemlidir. İkinci 
aşamada ilişkilendirme vardır. Burada öğretmen konuya daha çok girer  ve öğretmen 
tarafından konunun sunumu vardır. Örnekleme ile becerilerin geliştirilmesi vardır.  
Rol dağıtımı,  rol oyunları gibi ya da alıştırmalar gibi tartışma ve soru cevap şeklinde 
saygı ile dinleyip konuyu içselleştirmek gerekmektedir. Elinizdeki örnek dersleri 
incelediğinizde zaten ne demek istediğimi daha iyi göreceksiniz bütün bu 
aşamaların nasıl uygulandığını. Üçüncü aşamada da alıştırma bölümü var. Burada 
grup çalışmaları çok ön plandadır.  Öğretmenin görevi burada işbirliğini yönetmektir 
ve mutlaka kapanış soruları vardır yine yansıma yorumlama dediğimiz. Ne hissettin? 
Ne öğrendin? Şimdi ne yapacaksın? Bu öğrendiğini nerelere taşıyabilirsin gibi sorular 
ile çocuklara öğrendiklerini pekiştirmek gerekmektedir. Grup çalışmasında çocuk 
işbirliği yapmayı da öğrenmelidir.
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ENSTRÜMANIMIZI DOĞRU KULLANALIM; BEDEN FARKINDALIĞI VE 
KULLANIM İLKELERİ

Öğrencinin akademik başarısı  ile sosyal-duygusal davranışları doğrudan öğretmen 
– öğrenci ilişkisinin, iletişiminin doğruluğuna ve kalitesine bağlıdır.  Kurulan doğru ve 
kaliteli iletişim öğrenciyi davranışsal yönden desteklerken akademik başarısını da 
doğru oranda artırır.

Etkin bir iletişimin temelinde başarılı ilişki kurabilmek yatar. Başarılı ilişki kurabilmekse ilk 
anda karşılaştığımız kişi veya topluluklarda bıraktığımız olumlu izlenimlere bağlıdır. 
Karşımızdakine gönderdiğimiz sözsüz sinyaller; gülümseme, kullandığımız mimik ve 
jestler, yüz ifademiz, ses tonumuz ve tonlamamız, göz temasımız bizim karşı taraftan 
nasıl algılandığımızı belirler.

Çevremizle etkileşimde olduğumuzda farkında olmadan sözsüz iletiler gönderir ve 
alırız. Bu sözsüz iletiler, mesajlar, diğer bir deyişle “Beden Dili”  kendimizi ifade etmekte, 
bağlantı  ve sağlıklı iletişim  kurmakta  en önemli enstrümanımızdır.  Aslında “Beden 
Dili” birbirimizi anlama sanatıdır. Yaşantımızda öyle farklı durumlarla karşılaşıp; 
söylemek istediğimizi beden dilimizle yanlış ifade edebiliriz ki ilk anda bırakmak 
istediğimiz olumlu izlenim bir kabusa dönüşebilir.

Sözsüz iletiler, beden dili, iletişimde kapı aralayıcıları olduğu kadar engeller de 
oluşturabilir. Ailemizle, arkadaşlarımızla, iş ilişkilerimizle, meslektaşlarımızla sağlıklı 
ilişkiler kurabilmemiz, etkin bir iletişim sağlayabilmemiz öncelikle “Beden Dili”mizi 
nasıl kullandığımızla doğru orantılıdır.

Olumlu ve sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlamak, özellikle biz öğretmenler için öncelikle 
öğrenciyle kuracağımız  etkili iletişime ve öğrenci – öğretmen etkileşimine bağlıdır. 
Bu etkileşimin temelini oluşturan, “ Beden Dili”  farkındalığı;

• Duruş,
• Göz teması
• Mimik ve jestler
• Ses kullanımı ve işlevselliği özelliklerini içerir

Öğretmenin sınıf yönetimi becerilerinin kuvvetli olması, öğrencisini öğrenmeye, 
araştırmaya  teşvik edebilmesi, etkili iletişim kurabilmesi, öğrencisini derse katabilm-
esi, tüm öğrencilerinin ilgisini çekecek ve farklılık yaratacak sağlıklı ilişki kurabilmesi 
için beden dilini ve sesini çok iyi kullanmasına bağlıdır.  Hiç birimiz karizma ile doğmayız 
ancak bu becerileri kazanabiliriz. 

Tanju YILDIRIM
Eğitim Danışmanı 
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Beden dilimizi etkili ve etkin kullanmak sınıfta ve okulda olumlu öğrenme ortamları 
ve  olumlu okul iklimi yaratırken, öğrencilerin sosyal  - duygusal yönden gelişimlerine 
katkı sağlayacak dolayısıyla da akademik başarıyı artıracaktır.
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SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMEDE BEDENİ RAHATLATMA TEKNİKLERİ

Günümüzde iş ve şehir yaşamının gerginliği altında boğulan yetişkinler huzuru 
yogada buluyor. Peki ya çocuklar?

Onlar da en az yetişkinler kadar stres altındadır. Ailenin yaşam koşturması ve 
beklentilerin her yönden yüksek olması evdeki çocuklara da yansımış durumdadır. 
Ayrıca içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar onu giderek artan bedensel ve 
zihinsel gerginliklerle de karşı karşıya bırakır. Bu gerginlikler bir müddet sonra 
insanın, ruhsal, zihinsel ve bedensel faaliyetlerini de etkilemeye başlar. Bu sebeple 
iletişime geçmekte ve rahatlamakta zorlanmaktadırlar. Apartmanlarda yetişen, 
kendilerine oyun alanı bulamayan, küçük yaşlardan itibaren ders ve sınav stresiyle 
boğuşan, erken yaşlarda rekabetle tanışan ve yalnızlaşan çocuklar da artık tüm bu 
gerginliklerden yoga sayesinde kurtuluyor. 

Yoga; aklı, bedeni ve nefesi sakinleştirmeye yarayan en önemli tekniklerden biridir. 
Aklı sakinleştirdiği ve kargaşalıklardan uzaklaştırdığı gibi duygularımızı da sabit 
tutmaktadır. Yapılan egzersizlerle beraber kişide çevreye karşı duyarlılık ve uyum 
hali meydana gelmektedir. Aynı zamanda kişide, var olan yaratıcı gücün açığa 
çıkarılması da söz konusudur. 

ÇOCUK YOGASININ GELİŞİMSEL FAYDALARI
Yoga, çocuklarda etkili iletişim, grup olma, grubu sürdürme, özgüveni geliştirme, 
benlik algısı oluşturma, problem çözme, kurallar dahilinde ilerleme becerisini 
geliştirir. Zamana karşı yarışma, rekabet, kıskançlık, öne geçme duygusu ile oluşan 
stres ve kazanma duyguları olmaz. 

 Yoganın Davranış ve Duygusal açıdan Faydaları:
• Duygusal gelişimi farkında olurlar. Böylelikle duygularını ifade etmede olumlu
 gelişmeler olur.
• Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirmeyi ve ifade etmeyi geliştirir.
• Hareketlerle kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.
• Duruşlarla beraber kendine güveni kazandırır.

 Çocuk Yogasının Sosyal Açıdan Faydaları:
• Yarışma stresi olmadan, kendileri ve çevreleri için farkındalık geliştirmeyi,
• Kendilerini incelemeyi ve keşfetmeyi öğrenirler.
• Eşli çalışmalarla birlikte takım çalışmasını geliştirir. Takım ruhu ve liderlik duygu 
 sunu geliştirir.
• Yoga becerilerini akademik aktivitelerde, okulda ve sosyal ortamlara aktarmaya,  
 o ortamlarda uygulama konusunda farkındalık sağlar.
• Toplum içinde kurallara uyma davranışını göstermeyi öğrenirler.

Begüm AYANGİL
Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Yoga Eğitmeni 
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Çocuklar doğru nefes, gevşeme, yoga duruşları ile beraber bedenlerini düzgün 
kullanmayı, oto-kontrol sağlamayı, süreçle beraber nasıl sakin kalınması, sesini 
nasıl kullanması gerektiğini öğrenirler.

Çocuk Yogası yapıldıkça çocukların aklını ve bedenini birleştirir. Farkındalığı artırır, 
kendini düşünme ve kendine güveni geliştirir. Erken yaşta başlanılan yoga, rekabetin 
geçerli olmadığı bir beden faaliyeti ortamında çocukların kendine güvenini ve 
bedenlerini tanımalarını teşvik eder.

Sonuçta bu hızlı değişim süresinde daha sakin, huzurlu, uysal, barışsever ve kendine 
güvenli ve dünyaya uyum sağlamada daha positif bir bakış açısı sağlar.

Yapılan çalışmalar, düzenli ve sürekli yapılan çalışmalarda, çocuklarda yaygın 
görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında düzelmeler meydana  
gelmektedir. Aynı zamanda olumlu yönde başarı ve davranışsal olarak ilerleme 
kaydettiği görülmüştür. Sabit yapılan duruşlarda odaklanmalarda artış gözlemlen-
mektedir**

(**Avustralya’nın Sydney kentindeki Kraliyet Kadın Hastanesi Doğal Terapiler 
Araştırma Birimi’nde Birleşik Krallık’taki King’s College London Psikiyatri Enstitüsü 
işbirliği ile yürütülen bir araştırma, Dikkat Eksikliği Bozukluğu (ADHD) semptomlarındaki 
önemli iyileşmeleri göstermektedir.

Çocuk ile ebeveynleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve çocuğun kendine 
olan güveninin artmasıdır.
 



Referans:
Harrison, L., Rubia, K., Manocha, R. (2003) Dikkat Eksikliği Bozukluğu Olan Çocuklar için bir 
Aile Tedavi Programı olarak Sahaja Yoga Meditasyonu. Klinik çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi, 
9 (4), 479-497.

Bilgi çağında olan yeni nesil çocuklarımız, yoga ve nefes çalışmaları ile beraber 
bedenlerini ve duygularını tanımaya başlayacak, farkındalıkları artacak, yoga 
duruşları ile iç disiplini ve takım çalışmasını öğreneceklerdir. Duygularını tanıyan 
çocuklar, kendilerini daha rahat ifade etmeye ve sosyal açıdan kabul edilebilir 
davranışları sergilemeye başlayacaklardır. Böylece; Sosyal ve Duygusal Öğrenme 
becerilerini öğrenerek, problem çözebilen, kendine güven kazanan, çevrelerine 
saygılı ve değer vererek iletişim kuran bireyler olarak yetişeceklerdir.

TÖZOK

Çocuklar, evdeki ve okuldaki davranışlarını geliştirmiştir.
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2. ADIM SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİNİ DESTEKLEYEN 
BİR SINIF ORTAMI YARATMAK

Ece AKIN BAKANAY 
Sınıf ortamında sosyal ve duygusal öğrenmeyi yerleştirmek, desteklemek nasıl mümkün 
olur? Sosyal ve duygusal öğrenmenin olmadığı bir sınıf bizce mümkün değil. Sosyal 
Duygusal Öğrenmenin her sınıfta mutlaka olması gerekir. Öğretmenlerin kendi 
kişisel çabaları ile bu alana  çok büyük farklılıklar eklediklerini biliyoruz ama biz yine 
de kendi deneyimlerimizi burada paylaşmak istiyoruz.

Biz kimiz? Biz ekip olarak Sosyal Duygusal Öğrenme alanına 2008 yılında İkinci 
Adım Programı'nın Türkiye temsilciliğini alarak giriş yaptık ve girdiğimiz andan 
itibaren de bunu daha fazla nasıl yaygınlaştırabiliriz çabasındayız. Sosyal Duygusal 
Öğrenme her çocuğa, her aileye, her sınıfa, her öğretmene nasıl ulaşır daha fazla ne 
yapabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkinci Adım programı sayesinde 
tanıştığımız yüzlerce sınıf öğretmeni ve onların ulaştığı binlerce öğrencimiz var. Bu 
anlamda bizi destekleyen birçok eğitimci arkadaşımız, rehber danışmanlarımız var.

Bugün ben ve ekip arkadaşlarım Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi olarak sosyal 
ve duygusal öğrenmenin sınıf ortamında desteklenmesi üzerine paylaşımlarda 
bulunacağız.

Sosyal Duygusal Öğrenmenin sınıf ortamında desteklenmesi ile ilgili konuşmaya 
başlamadan önce kısaca konunun teorik kısmını anlatmak istiyoruz. Önce bir 
etkinliğimiz var.  Hepinize birer top dağıtılmıştı bu topları elinize almanızı istiyoruz, 
sizlerle küçük bir oyun oynayacağız. Bir hafta içerisinde günaydın, nasılsınız, 
teşekkür ederim gibi kelimelerden bir tanesini kullandıysanız topunuzu hafifçe atın 
ve yakalayın. Üç gün içerisinde kullandıysanız biraz daha yukarı atın. Son iki saat 
içerisinde kullandıysanız biraz daha yükseğe atın toplarınızı. Peki, bir yetişkin ya da 
bir öğrenciniz ile son bir hafta içerisinde herhangi bir çatışma yaşadınız mı? Son üç 
gün içerisinde çatışma yaşayanlar biraz daha yükseğe atsınlar, son üç dört saat 
içerisinde yaşayanlar biraz daha yükseğe atabilir mi?  Peki son bir hafta içerisinde 
öfkelendiğiniz ama nasıl sakinleşeceğinizi bilemediğiniz zamanlarınız oldu mu? 
Evet, sosyal ve duygusal beceriler hayatımızın her anında var, sadece bunları bazen 
daha iyi kullanabiliyoruz bazen de kullanmakta zorlanabiliyoruz. 

Sempozyumdaki sunumlarda CASEL'i duydunuz sanırım. Yurt dışında Sosyal  Duygusal 
Öğrenme ilminin bütün teori ve çalışmalarını yaymaya çalışan bir sivil toplum 
kuruluşu CASEL. Bugün Sosyal Duygusal Öğrenmeyi tanımlarken biz de  CASEL'in 
tanımını kullandık. 

Uzman Psk. Suzi LEVİ MİZRAHİ - Uzman Psk. Dan. Ceren ŞAD POLAT
Uzman Psk. Dan. Ece AKIN BAKANAY
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Sosyal duygusal öğrenme bireyin duygularını tanımasına, ifade etmesine aynı 
zamanda başkalarının da duygularını tanımasına  yardımcı olmayı  içerir ve hedefler; 
yeter ki empati kurmak isteyelim. Empati biraz popüler, hatta herkesin herkese 
sürekli kullanmaya başladığı bir kavram; yaygınlaşmasını seviyoruz ama bunu biz 
biraz açmak istiyoruz. Çünkü empati dediğimiz şey bazı kişilerde bazen rahatsızlık 
uyandırabiliyor; çünkü "herkesi anlayacağız, herkesi dinleyeceğiz, kendimizi 
herkesin yerine koyacağız peki bize ne olacak düşüncesini" uyandırıyor. 

Dr. Daniel Goleman sosyal ve duygusal öğrenmenin duayenlerinden birisi olarak 
empatinin 3 farklı türünden bahseder:  

-  Bilişsel Empati: Temel olarak bir başka bireyin dünyayı nasıl algıladığını, nasıl
 düşündüğünü anlayabilmek ile ilgili. Bu beceri bizim karşımızdaki kişiye göre neyi,  
 nasıl söyleyeceğimizi belirlememize yardımcı oluyor. 

-  Duygusal Empati: Karşımızdaki insanın nasıl hissettiğini anlamamızla ilgili. Bu
 şekilde insanlar ile bağ/ilişki kurabiliyoruz.

-  Empatik İlgi: Diğer iki tür empati oldukça önemli ancak yeterli değil, eğer birilerine  
 ilgi ve şefkat göstermek istiyorsak empatik ilgiye ihtiyacımız var. 

Sosyal  duygusal öğrenme  tanımının ikinci unsuru ise zor durumlarla baş edebilmek, 
sorumluluk almak  ve güçlü duyguları fark edebilmektir.  Sosyal Duygusal Öğrenme  
güçlü duygular ile baş edebilme, davranışların sonuçlarını değerlendirebilme ve bu 
sonuçlarla baş edilebilme becerisini bireylere kazandırır.  Üçüncü unsur ise: güçlü 
duyguları yönetebilmek. Aslında toplumsal anlamda en çok zorlandığımız nokta-
lardan birisi bu. 

Empati, ilgi, şefkat bizim kültürümüzde olan kavramlar, bence çocuklara bu becerileri 
kazandırmaya çalışıyoruz. Peki sosyal ve duygusal öğrenmede aslında neler 
önemli?  Bu sabahki konuşmalarda Sayın Bülent Madi ve Sayın Selmin Erk sosyal  
duygusal öğrenmenin beyinde gerçekleştiğini vurguladılar. Sosyal ve duygusal 
öğrenmenin nörolojik olarak beyinde gerçekleşen bir süreç olduğunu, beynin 
esneyen ve değişen bir organ olduğunu, dolayısıyla 7 yaşında da 70 yaşında da bir 
şeyleri değiştirebileceğimizi öğrendik ve biliyoruz. Değiştirdiğimiz şeyler beynimizde 
kalıcı etkiler yaratıyor. Sizlere Dr. Daniel Siegel  tarafından oluşturulmuş el beyin 
modelinden bahsetmek istiyoruz. Kendisi çok değerli bir akademisyen ve yazar. Bir 
çok kitabı var ve bazıları Türkçeye çevrildi.  Bu kitaplardan biri Bütün- Beyinli 
Çocuk. Bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. 
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Dr. Siegel el-beyin modelinde; bir el ile beynin modelini oluşturabileceğimizi 
anlatıyor; ben de size bunu aktarmaya çalışacağım. Bileğimiz bizim omuriliğimiz, 
avuç içimiz ilkel beyin, baş parmağımız amigdala yani korkup kaçan ve kaygı 
merkezi.  Amigdala, ilkel beyin ile temas halinde, böyle olmazsa zaten sistem 
hayatta kalamaz; çünkü bir kriz ya da bir travma  karşılaştığımızda "Savaşacak 
mıyız? Kaçacak mıyız?"  buna karar veren sistem bu sistem. Doğal olarak  dürtüsel  
bir sistem, çünkü bizi hayatta tutmayı, direkt-hızlı karar vermeyi ve harekete 
geçmeyi sağlayan bölümdür. Parmaklar bunun (amigdalayı temsil eden baş 
parmağın) üstüne geldiği zaman korteksi oluşturuyor. Bu bölüm beynin sonradan 
gelişen yeni bağlantılar ile güçlenen  bölümü.  Frontal lob burada yer alıyor ve  dikkatimizi 
verebilmemizi, problem çözebilmemizi, düşünmemizi, duygularımızı yansıtmanızı 
sağlayan becerileri  frontal lob tarafından koordine ediliyor.  Yani bizi insan yapan, 
diğer canlılardan ayıran özellikleri/ becerileri bu bölüm sayesinde kullanabiliyoruz.

Beynin alt tarafı- ilkel beyin dışarıdan ve içeriden sürekli olarak uyarı alıyor, mesela 
eşimiz yada dostumuzla kavga ettiğimiz de, sınıfta bir çocuk düzeni bozduğunda 
uyarı veriyor ve üst tarafa doğru bir baskı oluşturuyor eğer baskı çok şiddetlenirse 
tepemizin tası atıyor. Ancak bunu yaşamamak için Daniel Siegel şöyle diyor; eğer 
sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini kullanan anne babalar olarak çocukların, 
öğretmenler olarak öğrencilerimizin, düşünme becerilerini, dürtü kontrollerini, 
davranışlarını kontrol edebilme becerilerini destekler ve prefrontal korteksi güçlendi-
rirseniz o zaman tepemizin tası daha az atar. Yine sabahki konuşmasında Sayın 
Zümra Atalay'ın söylediği gibi aslında önemli olan bir durup düşünme fırsatı yarata-
bilmektir. Böylece biz yaşadığımız şeyin ne olduğunu, bizde nasıl duygular 
uyandırdığını, karşı tarafın neler hissettiğini fark edebilmek için biraz durup 
düşünürsek, prefrontal korteksteki becerileri aktif hale getirirsek, o zaman nasıl tepki 
verebileceğimizi seçme şansımız olur. 

Sırada bir etkinliğimiz daha var. Şimdi sizlerden eğitim hayatınızdan yada 
sınıfınızdan iki öğrenci düşünmenizi rica ediyorum. Bir tanesi sizi zorlayan, eğitim 
vermeye çalışırken sizi zora sokan, diğeri ise ah keşke bütün öğrencilerim böyle olsa 
diye düşündüğünüz bir öğrenci olsun. Bu öğrencileri niye düşünmenizi istiyorum? 
Çünkü bu öğrencileri düşünürken sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin 
konularının üzerinden geçerseniz A öğrencisi ile B öğrencisi duygularını tanıma, fark 
etme, empati kurabilme becerisinde nasıllar? Sizi zorlayan öğrencide bu beceriler 
sizce var mı? Diğerinde bu beceriler nasıl?  Bu iki çocuk yaşadıkları problemlere 
nasıl farklı yaklaşım sağlıyorlar. 

Katılımcı: Merhaba her sınıfta olduğu gibi benim sınıfımda da çok ılımlı ya da 
uyumlu ve de zorlayan öğrencim var. Zor olan öğrenci arkadaşları onu oyuna 
almadıysa yada bir çalışması ile ilgili olumsuz bir geri bildirim verdiğim zaman 
ağlayan, hırçınlaşan bir öğrenci oluyor ve orada onun kaygısı ile baş etmek zor 
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oluyor. Diğer öğrenci ise arkadaşı ile  oyun oynadığında bir sorun yaşıyor ise hakkını 
sonuna kadar savunan bana gerektiği yerde çekinmeden cevabını veren güçlü bir 
öğrenci. 

Daniel Siegel’ ın vurguladığı önemli bir tespit var bu konu ile ilgili; son yıllarda aslında 
dürtü bozukluğu, hiperaktivite bozukluğu, öğrenme bozukluğu gibi zorlukların bu 
kadar yoğunlaşmasının sebebi aslında sosyal ve duygusal öğrenme ile ilişkili.  
Sosyal duygusal becerileri güçlendiremediğimizde sanki çocuklarda  farklı patolojiler 
varmış gibi algılıyoruz. Ama bu becerileri geliştirip ve destekleyebilirsek aslında 
olayın patolojik olmadığını, ufak düzenlemeler ile regüle olabildiklerini görebiliyoruz, 
demek ki bu çocuklar için yapılabilecek, öğretilebilecek ve hayatlarının kalitesini 
artırabilecek etkinlikler mümkün.
 
Biz eğitimcilerin hayalinde iyi yetiştirilmiş bir nesil var.  Sizler nasıl bir nesil yetiştirmek 
istiyorsunuz? Bütün öğrencilerinize dokunmak istiyorsunuz ve eminim ki burada 
öğrendiğimiz bir çok konuyu  çocuklara aktaracağız. Hayalimizde ki, olması gereken, 
kendine inanan ve güvenen nesili yetiştirebileceğiz. 

Şimdi sizlerden gruplara ayrılmanızı ve size dağıtılan kağıtlara hayalinizde nasıl bir 
nesil yetiştirmek istiyorsanız bunu yazmanızı rica ediyorum. 

Katılımcı: Karar verebilen, farklılıklara saygı duyabilen, işbirlikçi, çevresine duyarlı, 
iyi arkadaş ilişkileri kurabilen, dinleyen, anlayan, mutlu, sorumluluk alabilen, meraklı, 
istekli, öğrenmeye açık, yaratıcı, başkalarının haklarına saygılı, sevgi ve şefkat dolu 
bir birey olmalarını hayal ediyoruz.

Katılımcı: Problem çözebilen, paylaşımcı, üretken, başkalarının duygularını önem-
seyen, öz saygı ve öz denetimi olan  mutlu ve hayattan zevk alabilen, duyarlı bireyler 
olmalarını hayal ediyoruz.

Evet özdenetim sosyal duygusal öğrenmenin önemli kavramlarından biri. Özellikle 
okul önce dönemde üzerinde durulan ve desteklendiğinde sonraki yıllara da katkıları 
büyük olan bir beceri alanıdır. 

Peki hayal ettiğimiz bu nesli yetiştirmek için bizler neler yapabiliriz. Ya da böyle bir 
nesli yetiştirmek için önemli olan etkenler nelerdir.

Katılımcı: Yetiştirmek istediğimiz nesiller için bizlerin de bu şekilde olması onlara en 
güzel model olacaktır.
Katılımcı: Anne babaların çocuk yetiştirme ile ilgili sosyal ve duygusal gelişimlerine 
destek verilecek eğitimler almaları faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
Katılımcı:  Dinlemeyi bilen, sevgi ve şefkat dolu  bireyler olmalıyız.
Katılımcı: Eğitim sisteminin bakış açısı sınav üzerine olmamalı.
Katılımcı: Eğitim sistemi daha fazla akademik başarıya odaklanıyor bu değiştirilmeli.
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Katılımcı: Öğretmen yani eğitmen olarak bizler yeniliklere açık olmalıyız ve sürekli 
kendimizi yenilemeliyiz. 
Katılımcı: Eleştiriye açık olmalı ve eleştirilebilmeliyiz.

Sosyal duygusal öğrenmenin topluma, sınıfa hayatımıza girebiliyor olması hepimizin 
isteği.  Bu konu ile ilgili bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Jennings ve 
Greenberg tarafından 2009 yılında yapılmış olan bu araştırmanın yer aldığı makale 
henüz Türkçeye çevrilmemiş ama kıymetli bir makale: sosyal duygusal bir sınıf 
modeli  oluşturabilirsek verimli ve yetkin  bireyler yetiştirmemizin mümkün olduğunu 
gösteriyor.  Ama bunun için birçok faktör ve etken var.  Grafik üzerinden aktarmaya 
çalışırsam: en altta bütün temeli sağlayan aslında okul ve toplum ile ilgili etkenler, 
eğitim politikalarımız, idari kararlar , toplumsal anlamda değerlerimiz ya da  hayat 
tarzımız buraya girer. Eğer bizim temelimiz sağlam olursa yeni bireylerden de 
sağlıklı bir toplum çıkabilir ancak bir de tablonun en başına koyulan öğretmenin 
sosyal ve duygusal anlamda mutluluğu ve yeterliliği var. Sizlerden gelen geri bildirimlerin 
çoğunda  sizler de kendinize döndünüz aslında ve  yeniliklere, eleştiriye açık olmak 
iyi dinleyebilen bireyler gibi örnekler verdiniz. Evet öğretmen olmadan bu sistemin 
ayakta durabilmesi mümkün değil öğretmen olarak hepimizin farklı özellikleri var. 
Evde eşimizle yaşadığımız ilişkinin kalitesi bile okulda verdiğimiz eğitimi etkileyebiliyor. 
Peki nasıl etkiliyor? Öğrenci-öğretmen ilişkisini etkiliyor; öğrenci ile kurduğumuz 
olumlu ilişki sınıftaki öğrenme ortamının olumluya dönüşmesinde bire bir etkili. 
Doğal olarak da olumlu okul iklimi sağlıklı sınıflar ile çoğalır.Çünkü bir okulda üç veya 
dört tane sınıf olumlu ise o okul ortamı olumlu okul iklimine doğru ilerliyor. İşte o 
zaman yetiştirmek istediğimiz nesillere ulaşma şansımız daha da mümkün. 

Benim öğrencilik yıllarımda, öğretmenin bize bir bakışı, bir sözü ile bütün sınıf 
sessizleşirdi. Ama  şimdilerde ise durum farklı. Çünkü  sınıf yönetiminde farkındalığın 
ön planda olduğu, öğrenci ve yaratıcılık odaklı sınıflarımız var şu anda içerisinde 
bulunduğumuz sınıfa baktığımız zaman bile uyaranların ne kadar fazla  ve zengin 
olduğunu görebiliyorsunuz. Eski yöntemler artık öğrencilerde işe yaramıyor ama 
bizler inanıyoruz ki  sosyal duygusal öğrenmenin desteklendiği  sınıflarda  iletişim 
kurmak ve birbirimizi dinlemek ve doğal olarak etkili öğrenme çok daha mümkün 
oluyor. 

Örneğin İkinci Adım Programının uygulandığı okullarda öğretmenlerden aldığımız en 
önemli geri bildirimler çocukların teneffüslerde öğretmenlerine gidip arkadaşlarının 
şikayet etmemeleri, o benim saçımı çekti, bu benim kalemimi aldı gibi problemler ile 
gelmemeleri. Bu ne demek: sosyal duygusal becerileri desteklenen  çocuklar kendi 
problemlerini kendileri çözebiliyorlar diyorum ve sizlere teşekkür ediyorum. Konuşmanın 
devamı için sözü meslektaşlarıma bırakıyorum.

Ceren ŞAD POLAT - Suzi MİZRAHİ
Merhaba, Ece hanımın anlattıklarından sonraki 2. Adım; etkinlikler ve oyunlar ile 
sosyal duygusal öğrenmeyi desteklemek. Çocukların sosyal ve duygusal becerilerini 
desteklemek için yapabileceklerimizden ilki: 
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Çocuklara isimleri ile seslenmek, onlara selam vermek ve onları güler yüzle 
karşılamak: bunlar öğrencilerin kendilerini sınıfa ait hissetmelerini sağlar. Bunu yanı 
sıra öğrencileri sınıf yönetimine katabilirsiniz, sınıf ile ilgili bir takım kuralları  birlikte 
belirlediğinizde, kurallar çocuklarda daha çok içselleşiyor. Onları daha içten dinlemek 
ayrıca bazen yoğun duygular olduğunda bile onları samimi  bir şekilde dinleyebilmek 
önemli. 

İşbirliği içinde olmak, takım çalışması  yapmak çok önemli: mesela okul döneminden 
hatırladığım küme çalışmaları vardı ve o zamanlar ben bu küme çalışmalarından 
çok memnun olurdum. Takım çalışması çok önemlidir rekabet duygusu yaşatmadan 
fikirler ortaya çıkabilir ancak bir miktar rekabet de iyi  olabilir.

Çocuklara uygun fiziksel ortamlar ayarlayabilmek onlara daha geniş oyun alanları 
sunabilmek, çocuklar için keyifli bir ortam yaratabilmek, duygularımızı ifade 
edebilmek, duygularını ifade edebilen çocuklar için sağlıklı ortamlar hazırlamak ve 
onları öfkenin de kızgınlığın da olabilecek duygular olduğunu ama empatinin 
önemini anlatmak gerekir. 

Biz bugün yapacağımız etkinlikleri empati, dürtü ve duygu kontrolü,duygu yönetimi 
üzerine hazırladık.   Sizlerle ilk olarak empati ile ilgili bir oyun oynamak istiyorum. 
Hepinizin ayağa kalkmasını rica ediyorum. Gönüllü birisine ihtiyacım var. Evet 
gönüllü bir katılımcımız bu oyunumuzun lideri olacak bizler de onu takip edeceğiz. 
Gönüllü katılımcıdan salonda bir dev gibi yürümenizi rica ediyorum, bizler de o nasıl 
yürüyorsa onun gibi yürüyeceğiz. Ben  bir zil  çalacağım ve bu sesi duyduğunuzda 
durmanızı rica ediyorum. (Şimdi burada bir etkinlik yapılıyor)

Evet şimdi başka bir gönüllü arkadaşımızın bir yaşlı gibi yürümesini rica ediyorum ve 
sizlerin de onun yürüdüğü gibi yürümesini rica ediyorum. (etkinliğe devam ediliyor)
 
Üçüncü bir gönüllü arkadaşımın kızgın bir şekilde yürümesini rica ediyorum ve sizin 
de yine kızgın arkadaşımızı taklit etmenizi rica ediyorum. Son olarak da diğer bir 
arkadaşımız çok mutlu bir şekilde yürüyecek yine siz onun gibi yürüyeceksiniz. Bu 
oyuna katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlik ile karşımızda ki 
kişinin nasıl yürüdüğünü görüp taklit ettik, gözlem becerimizi kullandık, dikkati 
kullandık. Bu sınıfınızda ki çocuklarla da kullanabileceğiz güzel bir etkinliktir. Bu 
etkinliği değişik şekillerde yapabilirsiniz ve bu sayede çocukların birçok fiziki ve 
duygusal becerilerini dışarı yansıtmalarını sağlarsınız. 

Şimdi sizlerle ikinci etkinliği yapmak istiyorum. Bu 2. Adımda uygulanan bir etkinlik 
çocuğun öfkesini kontrol edebilmesine yönelik ama bu duygu, korku, endişe ya da 
hayal kırıklığı da olabilir. Bu güçlü duyguları kontrol edebilmeniz için önce 
sakinleşmeniz duygularımızı isimlendirmemiz gerekiyor. Sakinleşmeye yönelik, 
çocuklarla birçok farklı etkinlik yapılabilir, şimdi sizlerle bir tanesini deneyeceğiz. 
Öncelikle sizlerle makarna üzerine konuşalım istiyorum. Makarna nedir? 
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Kaynadığında yumuşayan, kolay kırılabilen birçok çeşidi ile farklı lezzetler 
yapılabilen ancak ilk elimize aldığımızda sert olan  bir gıda türüdür.  Biz de çok sinirli 
olduğumuzda vücudumuz  aynı  çubuk makarna gibi  sert ve katı olur. Peki diyelim ki 
sizi bir kaba koyuyorlar üzerinize de biraz su ilave ediyorlar ve kaynamaya 
başlıyorsunuz sonrasında gevşeme ve rahatlama hissediyorsunuz. Makarnalar 
önce çok gerginler sonra rahatlıyorlar. 

Ayrıca nefes ile rahatlayabilirsiniz burnunuzdan derin nefes alıyorsunuz ve ağzınızdan 
nefesi bırakıyorsunuz, burnunuzdan nefesi alırken karnınızı şişiriyorsunuz. Evet 
nefesi alıyorsunuz sonra ağzınızdan bırakıyorsunuz, işte makarna gibi gevşedik 
rahatladık. Bunu çocuklara "hatırlıyor musunuz bir makarna olarak önce serttik 
sonra gevşedik, hadi  şimdi  nefes alın" şeklinde hatırlatabilirsiniz ve çocuklar bunu 
uyguladıklarında daha rahatlamış ve öfkelerini kontrol etmiş olacaklardır. 

Şimdi de çocuklarda öz düzenlemeyi geliştirme becerilerine yönelik bir oyun 
oynamak istiyorum. Deve-cüce oyunu beynin kaslarını geliştirmeye yarayan, 
yönergelerin değiştiği bir oyun bunun gibi oyunların çocukların öğrenme becerisi 
üzerinde çok büyük rolü var.  Bu oyunlar sayesinde çocuklar  dikkatlerini daha iyi 
sürdürebiliyorlar. Sizlerden yine ayağa kalmanızı rica edeceğim, size bazı yönerge-
ler vereceğim ve bu yönergelere göre birtakım hareketler yapmanızı isteyeceğim. 
Kırmızı renk giymiş olan arkadaşlara kırmızı renk dediğimde oldukları yerde 
koşmalarını, siyah renk dediğimde siyah giyinmiş olanların gözlerini kırpmalarını, 
yeşil olanlar da yeşil dediğimde havayı yakalamalarını rica ediyorum. Şimdi 
yönergeleri biraz zorlaştırmak istiyorum hızlıca yeşil, siyah, kırmızı ve ilave olarak 
beyaz diyeceğim ve beyaz olanlarda yan  dönecek. (etkinlik yapılıyor) Evet bu tarz 
oyunlar çocukların dikkatlerini pekiştirecek yönergeler ile öz düzenleme becerilerini 
geliştirecekler. Bu tarz bir çok etkinlik var sizlere dağıtılan kitaplarda ve web 
sayfamızda daha fazlasını bulabilirsiniz. Sağlıklı ve hayalimizdeki nesillerin olduğu 
geleceğimiz için siz eğitimcilere çok şey düşüyor. 

Teşekkürler
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TÖZOK

KATILIMCI OKUL VE SINIF UYGULAMALARI: ÖRNEKLER VE DENEYİMLER

Bugün sizlerle birlikte katılımcı sınıf ve okul uygulamalarına ilişkin örnek ve deney-
imleri konuşacağız. Örnek ve deneyimlere geçmeden katılımcı okul ya da sınıf nedir 
üzerine biraz hazırlanmamız da fayda var. 

Sizden bir ülke düşünmenizi istiyorum: bu ülkede hem A kişileri hem de B kişileri 
yaşıyor. Bu farklı iki gruptan A tipi kişileri ülkenin üçte birini oluşturuyor, B tipi kişileri 
ülkenin üçte ikisini oluşturuyor. A grubu; oy kullanamıyor, ihtiyaçlarını ve düşüncelerini 
söylemekten tamamen yoksunlar fakat kurallara uymadıkları takdirde de kolayca 
cezalandırılabiliyorlar. B grubu ise A grubu hakkında birçok müdahalede bulunma ve 
düzeltme hakkına sahipler. Sizce bu nasıl bir ülkedir? Bu ülke için düşünürsek şu 
sonuca ulaşır mıyız? Bu A grubu dediğimiz taraf ülkenin üçte ikisinin boyunduruğu 
altında yaşıyor. Peki, A grubu çocuklar olabilir mi? Evet tam da öyle. Bu durum 
sadece Türkiye'ye özgü değil, dünyaya özgü. Genel olarak dünyanın üçte birini 
çocuklar oluşturuyor. Bob Franklin'in “Çocuk Hakları” kitabının çocukların politik 
haklarının tartışıldığı bir bölümünde bunu tartışmaktadır. Bu kitabı okumanızı tavsiye 
ederim. 

Çocuklar şu an alınan kararlardan en uzun süre etkilenmesi beklenen bir grup. O 
nedenle günümüzde alınan kararlara çocukların etki edebilmesi oldukça gerekli gibi 
görünse de pek mümkün olamıyor. Çocuklar oy kullanamadıkları için hiçbir zaman 
bir siyasinin hedef kitlesi olamıyorlar. Aile içinde çoğu zaman onların iyiliği öne sürülerek 
karar alma süreçlerine dahil edilmiyorlar. 18 yaşına kadar karar verme, demokrasi 
deneyimimi yaşamamış çocukların bir anda karar verebilir olduklarını düşünmek 
mümkün mu? Aslında karar verme, demokrasi deneyiminin sağlıklı olması için 
öğrenme sürecine ihtiyaç vardır. Belki de bunu biliyoruz, ama neden çocuklara karar 
alma şansı tanımıyoruz? Mesela okullarda neden buna önem veremiyoruz?

Şimdi bakalım, bizim kendi deneyimlerimiz nasıl? Örneğin küçükken “sen sus, 
küçüksün!” lafını işiten aramızda kaç kişi var?  Oldukça fazla ve bu çok da “anormal” 
değil. Çünkü toplumda çocukların lafa karışmaması gerektiği düşüncesi çok 
yaygındır. Başka bir soruya geçelim: Aranızda kimler ben okuldaki kararlara 
katılabiliyorum diyebilir?  Okulda sizin hayatınızı, çalışma şeklinizi etkileyen her türlü 
karardan bahsediyorum.  Evet, okuldaki öğretmenler okul idaresinin/yönetiminin 
aldığı her türlü karar da söz hakkı sahibi değiller. Öyle değil mi? Küçükken söz 
verilmeyen, susturulan ardından büyünce de çok değişmeyen bir karar verme 
sistemi içindeyiz. Bu sistemi dönüştürmek, çocuk katılımını okulda desteklemek de 
kendi deneyimimizin de olmamasından kaynaklı oldukça zor oluyor. Okulda çocuk 
katılımı deyince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi de okul meclisi. Okulunda okul 
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meclisi ya da öğrenci meclisi aktif olan kimler var?  Evet, çok fazla olmadığını 
görüyorum. Peki siz belki okulunuzda çocuk katılımı için yapıların kurulmasında aktif 
olamıyorsanız, peki siz sınıfınızda katılımcı bir öğretmen misiniz? Bu soruya karar 
vermek için belki de “katılımcı yaklaşım” ya da “çocuk katılımı”ndan bahsetmek 
gerekir.

O zaman hep birlikte şu yargıyı tartışalım: “Çocuklar için en iyisini çocuklar bilir.” 
Nedir düşünceleriniz?

Katılımcı: Bence çocuklar ne istediklerini yalansız dolansız söylüyorlar, bu nedenle 
iyisi hakkında fikir sahibidirler diye düşünüyorum.
Katılımcı: Kendi gereksinimlerinin kendileri farkındadırlar, bu yüzden çocuklar ne 
istediklerini daha iyi bilirler diye düşünüyorum.
Katılımcı: Ben duruma göre değiştiğini düşünüyorum, iki düşüncenin de ortasındayım. 
Çocuklar mı ebeveynleri mi dersiniz çocukların yönlendirilmesi ile beraber ne 
istediklerine karar vermeleri sağlanmalı diye düşünüyorum.
Katılımcı: Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda çocuklar kendileri için en iyisini ve 
doğrusunu bilemezler çünkü çocuklar daha çok eğlence ve oyun merkezli oldukları 
için göz ardı edecekleri konular olabilir. Ancak konu onlar için bir eğitim şekli ise ya 
da onlar için bir şey hazırlamak ise evet en iyisini onlar bilirler ve en iyi öğrenme 
çocuktan çocuğa öğrenmektir.

Aslında bu soru “çocuk hakları” üzerine düşünmemizi sağlıyor. Çocuk haklarına 
ilişkin iki farklı düşünce okulu/yaklaşım var: “korumacı” ve “özgürlükçü”. Bu iki 
yaklaşım birbirini ötelemeden, tüm çocukların biricikliği, kendine özgü ihtiyaçları ve 
yüksek yaraları düşünülerek yaşama ve gelişimlerini destekleyen ve çocukların söz 
sahibi olduğu kararlar alınmalıdır.1 Peki çocukların söz sahibi olması yani çocuk 
katılımı nedir?

Çocuk katılımını genel olarak bir hak ve bir süreç olarak tanımlıyoruz. Hak olarak 
tanımlarken ne söylemeye çalışıyoruz? Çocuğun katılım hakkı; BM Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ne tanımlanan yaşama hakkı, eğitim hakkı sağlık hakkı gibi 
tanımlanmıştır. Hatta Sözleşme’nin dört temel ilkesinden (şemsiye haklar olarak da 
tanımlanabilir) biridir. Yaygın görüş öncelik eğitim, sağlık gibi haklar da olsun;  sonra 
katılım hakkını konuşalım yönündedir. Çocukların kendi görüşlerini yansıtmasını 
sanki en sonra gelebilecek bir durum, “lüks” bir şeymiş gibi görülmesi insan 
haklarının temel ilkelerinden bölünmezlik ve birbiri ile bağlantılı olma durumuna 
terstir. Katılım hakkı diğer haklardan daha az önemsiz değildir. Hatta diğer hakların 
hayata geçmesinde büyük rolü vardır. Hakların hayata geçmesi çocukların 
ihtiyaçlarını bilmekten gelir. Çocukların ihtiyaçlarını nasıl bileceğiz? Çocukların 
kendilerini ifade etmelerini sağlamalıyız değil mi? Bu yüzden “”katılım hakkını” önce-
likle Devletin ve tüm yetişkinlerin çocuklara sunduğu bir lütuf olarak görmemesi; bu 
hakkı hayata geçirme yükümlülüklerinin farkında olmalılar.

1- Bu cümle; BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesinden bahseder: Ayrım gözetmeme, 
yaşama ve gelişimini destekleme, çocuğun yüksek yararı ve çocuk katılımı.
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Daha önce çocuk hakları sözleşmesini okuyan var mı? Tüm maddelerden değil ben 
size biraz sözleşmenin temel ilkelerinden bahsedeyim. Sözleşmedeki tüm maddeler 
çocuğun yaşama - gelişimini desteklemeli. İkincisi her çocuk için eşit olmalı, 
üçüncüsü çocuğun öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulmalı. Yani önce 
çocuğun yararına düşüneceksin. Dördüncüsü ise çocuğun görüşlerine değer 
vereceksin ki bugün ki konumuzla ilişkili. Peki katılım hakkı; sözleşmedeki hangi 
maddelerle daha yakından ilgilidir? 

- 12. madde çocuğun kendisini ifade edebilmesi ve dikkate alınmasından bahsediyor,
 katılım hakkı açısından önemli maddelerden bir tanesidir. 
- 5. madde ebeveyn rehberliğini ve kapsamını anlatıyor.
- 13. Madde farklı araç ve yöntemler kullanılarak çocuğun ifade özgürlüğü; kendisini 
 ifade edebilmesi, 
- 14. Madde ise din ve vicdan özgürlüğü. 
- 15.Madde: Çocuklar sözleşmeye göre dernek kurabilirler çocuk hakları   
 sözleşmesini imzalayan bir ülke olarak, Türkiye'deki çocuklar da 15 ile 18 yaş
 arasında kendi derneklerin kurabiliyorlar. 12 yaş üzeri çocuklar da bu kurulmuş
 derneğin üyesi olabiliyorlar.  Çocukların kendi derneğini kurup çalışmalar yapması  
 mevcut dernek mevzuatını ve işleyişi düşünecek olursak çocukları için oldukça
 zorlayıcıdır. Daha çocuk dostu bir işleyişe ihtiyaç vardır. 
- Bu sözleşmede, ebeveynlerin genellikle “hoşuna gitmeyen”, çocukların çok önem  
 verdikleri bir madde var: Özel yaşama saygı (16. Madde). Yukarıda bahsettiğimiz  
 korumacı yaklaşım çoğu zaman bu hakkı ihlal etmemize neden olabiliyor. Çocuklarla
 bu madde üzerine konuşurken bize söyledikleri şu: Çanta karıştırıldıkça, günlük
 okundukça bunu yapanlardan daha da gizleniyoruz. İşte bu nedenle bu hakkı ihlal  
 etmeden onların güvenliğini sağlayabilirsiniz. Çocuklarla güvenli bir paylaşım
 ortamı hazırlamalısınız. 
- 17. madde ise Türkiye’nin çekince koyduğu maddelerden bir tanesi. Türkiye
 Sözleşme’ye imza atarken üç maddeye çekince koydu.2  Bu madde bilgi ve belgeye  
 erişime ilişkindir. Çocuğun bir konu hakkında fikir üretebilmesi için ilk başta
 güçlenmesi lazım. Nasıl güçlenecek? Doğru ve güvenilir bilgi ve belgelere
 erişerek. Bu nedenle çocuk katılımı açısından bilgi kaynaklarına erişim önemli. 

Çocuk katılımının bir çocuk hakkı olma haricinde bir süreç olarak tanımlıyoruz. Pat 
diye “haydi kendi görüşlerini ifade et” diye çocuğa sorduğumuzda katılım hakkını 
hayata geçirmiş olmuyoruz. Katılım hakkının tam anlamıyla hayata geçmesi süre-
cinin üç önemli aşaması vardır: Hazırlanma – Uygun ortam ve yöntem ile görüş 
geliştirme ve ifade etme – dikkate alma ve geribildirim.

2- Çekince koyulma sebebi ise;  Sözleşmenin azınlık tanımı; Türkiye'nin Lozan Antlaşması'na yaptığı 
tanımdan faklı. Türkiye’de sadece gayrimüslimler azınlık olarak sayılıyor. Sözleşmede ise farklı din, farklı 
dil, farklı kültür, farklı etnik köken gibi çok daha geniş alıyor. Çekinceli maddeler: 17. Madde bilgiye erişim 
maddesi, 29. madde eğitimlin amaçları maddesi ve 30. madde azınlıkların eğitimi. Çekince koymak 
demek onları kabul etmemek anlamında değildir, bu çekinceleri kaldıracağım ama şu an mevcut durum 
ve koşullar açısından hazır değilim anlamındadır. Devletler çekinceleri kaldırmak için çaba göstermelidir. 
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Hazırlık aşamasına bizim çoğu zaman karşılaştığımız bir örnekle başlamak istiyorum. 
Çocuk hakları ile ilgili toplantılarda ortaya biz çocukları konuşuyoruz ama neden 
toplantımızda çocuklar yok? sorusu çoğunlukla gündeme gelir. Yine bu sorunun 
gündeme geldiği bir toplantıda birden iki çocuk ( biri lise düzeyinde, diğeri sanırım 4. 
Sınıf düzeyinde) toplantıya dahil edildi ve masaya oturdular. Toplantı aynı şekilde   
devam ederken yaşça daha küçük olan çocuk ciddi anlamda sıkılmış durumdaydı ve 
kendi kendine resimler yapıyordu. Biz konuşmaya devam ederken çocuk söz aldı ve 
dedi ki: “Beni zaten buraya getirdiniz, ne olduğunu, ne söylediğinizi ve kelimelerinizden 
hiçbir şey anlamıyorum”. İşte tam da bundan bahsediyoruz. Hem çocuğun o toplantı 
için hazırlanması, bilgi sahibi olması, gerekli bilgi, beceri konusunda güçlenmesi; 
hem de toplantının yetişkin katılımcılarının çocuklarla birlikte toplantı yapma konusunda 
güçlenmesi gerekmektedir.

Bir sonraki aşama da önemli olan çocuğun kendini ifade edebilmesi ve görüş 
geliştirmesi için çocuğun yaşına, kapasitesine uygun yöntem ve araçlar sunmaktır. 
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi yetişkinlere yönelik hazırlanan toplantının 4.sınıftaki 
bir öğrenci için uygun ortam ve yöntem midir? Ya da her çocuğa aynı yöntem uygun 
mudur? Okulöncesi düzeyindeki; lise düzeyindeki ya da öğrenme güçlüğü yaşayan 
çocukları düşünelim. Çocuğun kendi görüşünü geliştirmesi ve ifade etmesini istiyorsak; 
okulda ya da sınıfta ya da başka bir yerde ona uygun ortam ve yöntem belirlemeliyiz. 
Üç yaşındaki bir çocuk da ona uygun ortam ve yöntem hazırlarsak kendini ilgilen-
diren bir konuda görüş geliştirebilir, karar verebilir. Bu konuda yenilikçi, yaratıcı ve 
alternatif yöntemlere ve çocukların kendi kapasitesini ortaya çıkaracak ve güvende 
hissettikleri ortamlara ihtiyaç vardır. Örneğin yetişkinler toplantı yaparak görüş istemek 
gibi kendi ezber yöntemlerini her yaştaki çocuklara uygulamaya çalışmamalıdır.

Sonuncu aşama ise genelde de hiç yapılmayan aşamadır. Çocuklardan “bir şekilde” 
görüş alsak da sonrasındaki yetişkin alışkanlığı genelde bu görüşü çok ciddiye 
almama, “sevimli” bulma ile yetinme, kararlarımıza etkisinin olmaması ve çocuklara 
geribildirim vermemek yönündedir. Geribildirim çocuğun karar verme becerisi 
kazanması, öğrenmenin tamamlanması ve sağlıklı iletişim ortamı için de olmazsa 
olmazdır. Geribildirim derken; çocuğa görüşünü şu yüzden dikkate aldım ya da şu 
yüzden dikkate almadım diye cevap vermekten bahsediyorum. Bunu yapmadığımız 
zaman da çocukların konu ile ilgili ya da başka bir konuda tekrar görüş bildirme 
isteklerini kırıyor ya da görüşlerini değersizleştirmiş olarak çocuk katılımı önünde 
engeller koymuş oluyoruz. Sizlere yaşanması olası ve benzerlerini duyduğum bir 
örnek vereceğim. Okula bir dilek kutusu koyalım ki birçok okulda mevcut. Bütün 
çocuklar her gün beden dersi olsun isteğinde bulunabilirler. Bu istek karşısında 
“çocuklara sorarsak olacağı bu, imkansızı istiyorlar” deyip kestirip atmak yerine, 
çocuklara bu taleplerinin alındığını, neden bunu istediklerini sormak ve eğer her gün 
beden dersi olursa diğer dersleri nasıl işleyeceğiz? konusundaki önerilerini sorulsa 
ne olur? Çocukların neye ihtiyaç duyduklarını öğreniriz (belki beden dersi değildir 
esas ihtiyaç, daha çok oyun oynama, açık hava ihtiyacıdır) ve sorunlara çözüm için 
onlara sorumluluk vermiş olacaksınız. Bu süreç bir sonraki görüşlerini de 
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geliştirecektir. Bir dahaki sefere çocuklar beden dersi şu kadar saat olsun ya da 
diğer derslerde de oyun oynayalım, dışarıya çıkalım gibi farklı görüş bildirecektir. 
Eğer geribildirim vermesek çocukların öğrenmesine katkı sağlayamayarak ezberci 
şekilde aynı istekleri vermelerini ve bir süre sonra da kutuya olan güvenlerini kaybet-
melerini sağlamış oluruz.

Peki, çocuk katılımı okullarda ya da sınıfta neden önemlidir? Her şeyden önce çocuk 
haklarının hayata geçmesi için bir yükümlülük. Ama yükümlülüğün dışında okul 
çalışanlarının çocuk katılımı için çalışması için birçok sebep var. Birçok araştırma 
gösteriyor ki okullarda “gerçek” bir çocuk katılımı sağlanırsa okulun akademik 
başarısı artıyor, çatışmalar azalıyor, okuldaki tüm paydaşları daha mutlu hale getiri-
yor. Çocuklar hayatlarının önemli bir bölümünü okulda geçiriyorlar, demokratik 
kültürü yaşama ve öğrenme için önemli bir mekan okul ortamı. Sürdürebilir 
demokrasinin başlangıcının tohumunu da atmış oluyorsunuz, hem Türkiye için hem 
de dünya için demokratik hale gelebilmemizin yöntemlerinden bir tanesi bizim okull-
arda çocuk hakları ile ilgili bir şeyler yapıyor ve demokratik ortamı yaşatmamızdan 
olmamızdan geçiyor.

Aramızda branş öğretmeni olan var mı? Evet, branş öğretmeni olan arkadaşlarım 
sınıfınızdaki öğrencilerin bir haftada kaç saat ödev yaptığını biliyor musunuz? 
Sizlerin verdiği cevaplar doğrultusunda anlıyorum ki çoğunlukla branş öğretmenleri 
sadece kendi dersinin ödev yükünden haberdar. Ama çocuklar sadece sizin dersi-
nizi almıyorlar. Bir çocuğun bir haftada ödev yükü ne kadardır? Bu soru aslında sizin 
verdiğiniz ödevin çocuklar tarafından iyi bir şekilde yapılması için önemli bir soru. 
Sizlere İngiltere'den bir örnek vermek istiyorum. Öğretmenler sürekli öğrencilerin 
verilen ödevleri düzensiz yaptıklarından ve çok düşük not aldıklarından şikayet 
ediyorlar. Şikayetler üzerine okul meclisi ile konuşuluyor. Öğrenciler araştırma 
yaparak bu konuyu arkadaşlarına soruyorlar. Araştırmada çocuklar çok ödevlerinin 
olduğunu, yetiştiremediklerini, hepsini yapabilmek için özensiz yapmak zorunda 
kaldıklarını ve ödevlerin neye göre değerlendirildiğini bilmediklerini belirtiyorlar.  
Ödevleri ile alakalı bir geri bildirim süreci olmadığını bu nedenle neden düşük not 
neden yüksek not aldıklarını bilmediklerini ve bir dahaki ödevde de aynı yanlışı 
tekrar ettiklerini söylüyorlar. Öğretmenler, öğretmenler odasında bunun üzerine 
sistemi tamamen değiştiriyorlar. Sizin de az önceki soruma verdiğiniz cevaba benzer 
şekilde aynı sınıfa giren öğretmenler sınıfa verecekleri ödevi hep beraber bir tabloya 
yazıyorlar; o hafta sınav var ise ya da bir öğretmenin ağır bir ödevi var ise sonraki 
haftaya atıyorlar. Ödevleri vermeden değerlendirme sistemini anlatmaya başlıyorlar. 
Bu ufak müdahaleler ardından okuldaki ödev kalitesi artıyor. Aynı zamanda akade-
mik başarıya katkı sağlıyor. Buna benzer çocukların görüşleri alınarak sonunda tüm 
okulun memnun olacağı çözümlerin çıktığı birçok örnek dünyada ve Türkiye’de 
mevcut.

Türkiye’den bazı örneklere geçmeden aslında Türkiye’de çocuk katılımına ilişkin 
mevzuat ve politika belgelerinden mevcut durumdan bahsetmek istiyorum. Ulusal 
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çocuk hakları stratejisini hiç duydunuz mu? Türkiye'nin ilk defa ulusal çocuk hakları 
stratejisi oldu, ne yazık ki çoğu kişinin bundan haberi yok.  2013- 2017 yıllarını 
kapsayan stratejinin içinde okullarda gerçekten çocukların katılımını arttırmaya 
yönelik olan madde mevcut. Peki siz 2013 yılından beri bu stratejinin kabulünden 
itibaren herhangi bir değişim hissediyor musunuz? Öngörülen eylemlerin yazılı 
olarak kalınca, uygulanmayınca değişim yaratmıyor. Peki “Demokrasi Kuşağı”  
projesi ile ilgili bir şey duydunuz mu? Bu projede konumuzla çok ilgilidir. Bu projeyi 
sekizinci sınıflara koyulan ardından “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” dersi 
olarak 4. Sınıflara zorunlu olarak koyulan dersten hatırlarsınız. Bu derslerin içerik ve 
materyalleri bu proje kapsamında hazırlandı. Demokrasi kuşağı uzun adıyla 
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi; 2010 yılında MEB Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından, Avrupa Konseyi’nin teknik desteği ve 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak mali desteğiyle (6.1 milyon bütçeli)  
yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında ilk olarak 22 okul pilot okul seçildi ve pilot 
okul sayısı projenin son yılında artırıldı. Bu proje okullarda çocuk katılımı açısından 
oldukça önemli fakat burada da olduğu gibi ne yazık ki okul yönetimleri ve 
öğretmenler tarafından duyulmamış. Yine mevcut durumdaki diğer bir olanak; 
bildiğiniz üzere 2014 Haziran ayında müdürlerin değerlendirilmesinde öğrenci – 
öğrenci meclisi başkanı- değerlendirmesi de vardı. Çocukların müdürlerine ilişkin 
karar verme alanlarının olması oldukça olumlu iken bunun uygulanma aşaması 
yukarıda bahsettiğimiz süreçler dolayısıyla sıkıntılar taşımaktadır. Haziran ayında 
belli olan bu durumda zaten çocuklar okulda değillerdi, meclis başkanı daha önce 
böyle bir değerlendirme yapacağını bilmiyordu, arkadaşlarından görüş almaya 
fırsatı olmamıştı ve acaba en kadar kendini güvende hissederek kendi görüşünü 
verebildi? Katılım süreçtir derken de tam bunu kast ediyoruz. Çocuklar puan versin-
ler kararı ile birlikte bu kararın hayata geçmesine ilişkin sürecinde detaylı olarak 
planlanması ve aşamalandırılması gerekmektedir. Bunun dışında okullarda çocuklar 
başka hangi konularda karar verebiliyorlar? Bazı okullarda forma giyip giymeme 
konusu sadece velilere sorulurken; bazı okullarda hem veli hem çocukların görüşü 
alındı. Peki seçmeli dersler? Çocuklar bu listeden derslerini kendi kararları ile mi 
seçiyor? Çocukların katılımı için diğer önemli bir alan öğrenci kulüpleri. Kendi ilgi 
alanları doğrultusunda kulüpler aracılığıyla seslerini duyurabilirler. Hangi okullarda 
bu kulüpler aktif ve çocuklar istedikleri kulüplere girerek aktif çalışabiliyorlar?

Türkiye’de çocukların katılımı için küçük alanlar yaratan eğitimciler de mevcut. 
Bunlardan biri az önce anlattığım “Demokrasi Kuşağı” projesi kapsamındaki hibe 
programından yararlanan Ankara'da Çinçin bölgesindeki bir okulda gerçekleşiyor. 
Okul müdürünün girişimi ile başvurulan proje kapsamında hem okul hem sınıf 
düzeyinde küçük müdahaleler ile çocuk katılımı için alanlar açılıyor. Örneğin okul 
içinde çocuklarla okul müdürü ve öğretmenlerin iletişimi artırmak için okul müdürünün 
kapısının kapısı hep açık kalmakta,  her öğretmene ait çocukların soru, öneri ve 
taleplerini iletecekleri bir posta kutusu kullanılmaktadır. Çocuklar yüz yüze söyleme-
kten çekindikleri şeyi öğretmenin posta kutusuna atıyorlar. Sınıfta çocuklar 
öğretmenlere bir şey sormak istiyorlar ama zaman kısıtlı olduğundan öğretmen de 
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dersi anlatmak istiyor. Çocukları soru sormaya teşvik ve sorularına cevap bulma 
yöntemi olarak da sınıflara fikir panosu ve soru parkuru panoları yapmışlar. 
Çocukların çok değerli fikirleri ve sormak istedikleri burada toplanıyor ve öğretmen 
bu fikirleri alıyor ya sonraki derste ya da müsait bir zamanda çocuklarla paylaşıyor. 
Öğretmenler bu yapılanlardan sonra okul atmosferinde ciddi anlamda değişim 
olduğunu söylüyorlar. Sizler okulunuzda ayın öğrencisi seçiyor musunuz? Bu okulda  
seçilmiş! Fakat ayın öğrencisi değil, aktif yurttaş seçimi yapmışlar. Her sınıf kendi 
içinde aktif vatandaş adı altında sorumlu vatandaş nasıl olmalıdır diye bazı kriterler 
belirlemişler; çevresini temiz tutan, arkadaşlarına yardım eden gibi kriterler olmuş. 
Her ay o sınıf toplanıp bu kriterler üzerinden aktif vatandaşı birlikte seçmişler. 
Seçilen öğrenciye rozet veriliyor bu şekilde rozeti alan çocuk sınıf içerisinde 
arkadaşlarını ikaz edebiliyor, sorumluluk alıyor ve rol-model oluyor. Bu uygulamada 
çocukları oldukça etkilemiş ve çocuklar aktif vatandaş olmak için –aslında çoğu kez 
okul kuralları-sınıf kuralları olarak belirlediğimiz ve öğrencilerin uymasını beklediğimiz - 
davranışları yerine getirmeye başlayarak okulda kurallar dikte edilen, kağıt üstünde 
kalan değil yaşayan hale gelmiştir.

Bursa'da en az tercih edilen bir meslek lisesi; şehrin çok uzağında olduğu için tercih 
edilmiyormuş, okulun başarısı da çok düşük ve öğrencilerin okul devamsızlığı da 
yüksekmiş. Okul yönetimi bu sorunlara çözümü için yaptıkları tek şey sınıfların 
dekorasyonunu çocuklara yaptırmak olmuş. Evet sorunlarla çözüm arasındaki 
bağlantıda zorlanmış olabilirsiniz. Sorunun kaynağını hem öğrencilerin hem okulun 
diğer paydaşlarının okula aidiyet hissetmemiş olmaları olarak belirlediklerinden 
okulu tüm paydaşlar için sevilen, aidiyet hissettiği bir alana çevirme için bir adım 
atmışlar. İlk dekorasyonu değiştirilen sınıfın maddi desteğini okul veriyor ve gösterişli 
bir şekilde açılışını yapıyorlar. Bu bir anda öğrenciler tarafından ciddi anlamda 
önemseniyor, öğrenciler çok mutlu oluyorlar ve tüm sınıflar kendi sınıfını dekore 
etmeye başlıyorlar. Ancak para bulamadıkları için veliler işin içine giriyor, okul hafta 
sonları velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin birlikte boya badana yaptığı değişik 
dekorasyonlar çıkarttıkları ve birbirlerine çay ikram ettikleri sıcak bir ortama 
dönüşüyor. Sınıf dekorasyonu dışında; okulun koridorlarına bir bilgisayar 6-7 tane 
monitör koyularak çocukların ödevlerini alabildikleri bir “e-koridor” yapılması gibi bir 
çok değişim gerçekleşiyor. Ama değişim sadece fiziksel olmuyor. Bu fiziksel 
değişimler ve okul paydaşlarının iletişiminin artması ile okul tercih sıralamasında 
yükseliyor, devamsızlıklar azalıyor hatta disiplinde iyileşmeler oluyor.

2013-2015 yılları arasında Eğitim Reformu Girişimi ile birlikte yürüttüğümüz 
Demokratik Okullara Doğru projesinin başında çocuklara sizce “Demokratik bir okul 
nasıl bir yerdir?” sorusunu sormuştuk. Çocuklar çok çeşitli cevaplar vermekle 
beraber en yüksek oran fiziksel koşulları iyi olan bir okul cevabı olmuştu. Çocuklar 
kendilerine değer verildiğini hissettiği, ihtiyaçlarına karşılık veren bir fiziksel yapıda 
kendilerini “birey” gibi hissediyorlar. Bu nedenle; yukarıdaki örnekteki gibi bazen 
koşulların çocuklara uygun bir şekilde çocuklarla oluşturulması birçok sorunu çöze-
bilmenin başlangıcı olabiliyor. Bizim projemizde de buna benzer olarak çocukların
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gönüllü olarak yer aldıkları, okulda tespit ettikleri sorunların çözme üzerine ihtiyaç 
odaklı çalışma grupları oluşturmuştuk. Okulu güzelleştirme, okuldaki sanata ve spor 
faaliyetlerini artırma, okul kurallarını çocuk katılımıyla belirleme, okulda çocuk 
haklarının bilinirliğini artırma, okulda yapılan çalışmalara ilişkin tanıtım yapma gibi 
hedefleri olan bu çalışma gruplarında büyük bir deneyim edindik. Çocuklarla onların 
kendi görüşlerini geliştirebilecekleri alanlar yaratırsak okuldaki mevcut sorunların 
hepsini fark eden öğrenciler ihtiyaçlarını bildikleri için aktif şekilde sorumluluk alarak 
çözüm önerileri geliştiriyor ve uyguluyorlar.  Bu proje kapsamında pilot okuldaki bu 
ve diğer deneyimlerimizi anlattığımız ve yukarıda bahsi geçen örnekleri ve 
Türkiye’deki okullarda çocuk katılımının mevcut durumunu anlatan birçok yayına 
web sitemizden (www.cocuk.bilgi.edu.tr )den ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yine bu pilot okuldaki öğrencilerle çocukların başlarına bir haksızlık 
geldiğinde ya da bir şey talep ettiklerinde nereden haklarını arayabilecekleri ile ilgili 
bir çalışma yaptık. Çocukların başına bir şey geldiğinde nereye ulaşabilirler?  Polis 
155, okuldaki öğretmenler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 183 nolu hattı… 
Evet bazı yapılar mevcut fakat çocuklar kullanıyor mu? Ya da kullandıklarında sonuç 
alabiliyorlar mı?  Bizim çalışmada çocuklar ilk önce hak arama yollarını buldular ve 
tek tek deneyimlediler. Mesela belediyeye arayarak çöp kutusu istediler ve bundan 
bir rapor oluşturdular. Arkadaşlarının tebeşir alerjisi nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 
ulaşarak beyaz tahta istediklerinde aldıkları cevap ise öğretmeninin araması yönünde 
olmuştur. Çalışma sonucunda çocukların öne sürdüğü soru şuydu: “Biz çocuk olarak 
niçin hiç ciddi alınmıyoruz?” Bu sorunun üstüne hep beraber düşünelim istiyorum.

Son olarak, yukarıda bahsettiğim çalışma kapsamında araştırma yapan öğrencilerin 
öğretmenlere sordukları şu soru ile bitirmek istiyorum: “Siz çocuk hakları üzerine 
çocuklara nasıl bir yardım sağlıyorsunuz? Bu konuda neler yapıyorsunuz?” Bizim 
örnekte bir öğrencinin anlatımı ile öğretmeni donakalmış ve tam cevap verememiş. 
Öğrenci de eğitim veriyorsunuz, eğitim hakkımıza destek oluyorsunuz demiş. Belki 
de öncelikle kendimizi sorgulamakla başlıyor her şey. Yaptıklarımızın, yapma 
yükümlülüğü taşıdıklarımızın ve yapamadıklarımızı düşünmek. Daha sonra eğitimin 
öznesi olan çocukların ihtiyaçlarını öğrenmek ve hakları öğretmek değil yaşatmak 
gibi adımlar birbirini takip ediyor bazen de iç içe geçiyor.

Çocuk haklarının hayata geçtiği, çocukları hak sahibi birey olarak görerek görüşlerini 
ciddiye aldığımız okul ortamlarında buluşmak dileğiyle!
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Umarım memnun kalmışsınızdır, çünkü bizler uzun zamandır bu sempozyum için 
hazırlanıyoruz sonra sizlerin beğenisine sunuyoruz. Sizlerden güzel geri bildirimler alınca 
da bu 4-5 ayın yorgunluğunu üzerimizden atmış oluyoruz. İnanın bu Sempozyumlar 
büyük emekler ile hazırlanıyor. Sizlerin huzurunda emek veren tüm arkadaşlarıma 
teşekkür etmek istiyorum. Derneğimizin diğer eş başkanı Yusuf Bey ile aramızda Sem-
pozyum boyunca konuştuk, bu etkinliğin bu kadar kalabalık olacağını hiç tahmin etmiyor-
duk.  Öncelikle hepiniz hafta sonunuzdan vakit ayırıp geldiğiniz için ayrı ayrı teşekküre 
layıksınız. Değerli görüşlerini paylaşan akademisyenlere ve uygulamacılara bu kadar 
mütevazı oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden tüm bilgilerini 
paylaşmak istemeleri ve her zaman bizim yanımızda olmaları bizi mutlu ediyor, her birine 
ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

Yönetim Kurulumuza da teşekkür ediyorum, gönüllü geliyorlar ama yine de belirtmek 
istedim. Yönetimde birçok arkadaşımın emeği var, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. 
Lütfen bize alkışlamayın çünkü bu bizim görevimiz. Akademik danışmanımız Dr. Jale 
ONUR’a ve Dernek müdürümüz Nalan Tuğ’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Temel Eğitim Sempozyumu’nun ilkini de burada yapmıştık. O zamanlar hayatta olan 
Sayın Burçak Eyüboğlu'nu rahmetle anıyoruz ve Eyüboğlu ailesine bizi burada 
ağırladıkları için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onursal Başkanımız Sayın Dr. Rüstem 
Eyüboğlu ve Eyüboğlu Koleji’ ne,  tüm çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. 
Gerçekten çok güzel bir ev sahipliği oldu. Bu eğitimlerin bu kadar güzel olmasında eğtiim 
komisyonlarımızın çok fazla katkısı var, bu güzelliklerin ortaya çıkmasını onlar sağlıyorlar, 
okul öncesi eğitimi ve ilkokul komisyonu üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu 
komisyonları hayata geçiren ve derneğe bu değeri kazandıran Yusuf Tavukçuoğlu’na da 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Derneği Eş Başkanı
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Bu benim başarım değil, bir takım olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Sonucunda 
da güzel bir noktaya geliyoruz. Ben de Cem Başkanım gibi hepinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sempozyum oldu. Son zamanlarda 
değerler anlamında çok büyük kayıplarımız var, sonbahar gelmiş gibi yaprakların 
döküldüğü gibi değerlerimizi bir bir kaybediyoruz. İşte bu değerlerini kaybetmeyen 
benim çok değerli öğretmen arkadaşlarım ve dostlarım, akademisyen hocalarım 
lütfen bunların arkasında duralım. Bunları yaşam tarzı haline getirelim, bu toplum 
birbirini ötekileştiren değil birbirini seven, birbirine sarılan, bütünleşen bir toplum 
olsun. Huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşama doğru gidelim, çocuklarımız da böyle bir 
ülkenin içinde büyüsünler ve onlara da güzel bir gelecek bırakmış olalım. 

Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve Cem Başkanım ile birlikte birçok şeyi öğrendiğimiz 
Sayın Dr. Rüstem Eyüboğlu'na ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Derneği Eş Başkanı 
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SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu işbirliği ile 
5-6 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” 
başlıklı Sempozyumda alanlarında uzman 40 akademisyen, üyemiz Özel Eyüboğlu 
Koleji’nde bir araya gelmiştir. 

Yaklaşık 620 özel okul öncesi eğitimi ve ilkokul kurucu, yönetici ve öğretmeninin 
katıldığı Sempozyumda yer alan 2 konferans, 9 panel ve 23 çalıştayda “Sosyal ve 
Duygusal Öğrenme” genel teması çerçevesinde öz yönetim, öz farkındalık, toplum-
sal farkındalık, olumlu karar verebilme ve kişiler arası beceriler ele alınmıştır.  

Sempozyumda, özellikle son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü 
olayların biz eğitimcilere  sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlattığı, hoşgörü sahibi,  
empati yapabilen, etik değerleri gelişmiş,  iyi ilişkiler kurabilen, doğru kararlar 
alabilen, duygularını kontrol edebilen, sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş bireyler 
yetiştirmenin ne kadar önemli olduğu vurgulanmış, öğrencilerin ve öğretmenlerin 
öğrenme, dayanıklılık ve başarılarını teşvik eden düşünce yapısının nasıl 
geliştirilebileceğine yönelik yaklaşımlar ve uygulamalar paylaşılmıştır.

Çocuklar büyürken, ailelerinin, çevrenin, okulun, devletin, geleneklerin ve kültürün 
empoze ettiği normlarla algıları, kişiler arası becerileri, duyguları, isteklerini ifade 
etme şekilleri ve topluma bakış açıları şekillenmekte ve seçimleri etkilenmektedir. 
Onların kendilerini rahat ve demokratik bir şekilde ifade edebilmeleri için gerekli 
becerileri edinebilmeleri amacıyla öncelikle kendilerine doğru rol model olabilecek, 
bilinçli farkındalık yaratabilecek öğretmen ve ebeveynlere ihtiyaçları vardır.

Eğitimciye düşen, güçlü, başarılı, mutlu bireyler yetiştirmek için öğrencilerin kaygılarını 
yatıştırıp, stresi azaltabilmek, öğrenme motivasyonunu ve farkındalıklarını arttırmaktır. 
Bunun için müzik ve sanattan yararlanılarak duyuşsal destek sağlanması olumlu 
tutum ve davranışların gelişmesine yardımcı olur. Aşırı koruyucu olmadan verilen 
sosyal destek ve çok kültürlü eğitim öğre    nenlerin sosyal ve duygusal yeterliklerini 
olumlu yönde etkiler.

Okulun sosyal ortamında çocukların kendilerini daha güçlü hissetmeleri için gerekli 
olan kişiler arası ilişkiler, empati kurabilme, sorun çözme becerisi gibi sosyal becer-
iler grup çalışmaları ile verilebilir.

Farklı sosyal çevrelerden gelen çocukların ön yargılardan kurtulmaları, birbirlerini 
duymaları, birlikte öğrenmeleri, üretmeleri, kaynaşmaları toplumsal farkındalıklarını 
artırarak sosyal yetkinliklerini geliştirir, kendilerine, içinde bulundukları topluma ve 
dünyaya katkı sağlayacak bireyler olarak toplumda yer almalarına yardımcı olur.
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Okullarda Sosyal Duygusal Öğrenme yaklaşımına ait yöntemlerin kullanılması, 
olumlu sınıf iklimi ve güvenli bir öğrenme ortamına destek vermekle kalmaz aynı 
zamanda öğrencilerin empati, dürtü kontrolü ve öfke yönetimi becerilerini de destekler. 
Duyguların, düşüncelerin, bedensel hislerin ve eylemlerin daha çok farkında olmak 
duygusal dayanıklılığı arttırır.

Sempozyum sonunda daha uyumlu, başarılı, üretken ve mutlu bireylerin yetişebilmesi 
için çocuklarımızın gelişim sürecinde ilk evre olan motor becerilerden sonra sosyal 
duygusal gelişim basamağı olduğunu, bilişsel beceri edinme sürecinin ise ancak 
bundan sonra geldiğini unutmamak gerekir. Sağlıklı sosyal ve duygusal becerilerin 
akademik başarının ve insani bütünsel gelişimin ön koşulu olduğu bilinciyle, 
öğrencilerimizin öz yönetim, öz farkındalık, toplumsal farkındalık, olumlu karar 
verebilme ve kişiler arası becerileri edinebilmelerine fırsat verecek eğitim ortam ve 
deneyimlerinin sağlanması gerektiği konusunda görüş birliği oluşmuştur.
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