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KURALLAR YAPBOZU
GELİŞİM ALANI:

Akademik

YETERLİK ALANI:

Okula ve Çevreye Uyum

KAZANIM:

Okul ve Sınıf Kurallarına Uyar

SINIF DÜZEYİ:

Okul Öncesi

SÜRE:

50 Dakika

ARAÇ-GEREÇ:

Ek-1, Ek-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK

1. Ek-2 de yer alan kurallar yapbozunun parçaları kesilerek oyun için hazır
hale getirilir. İsteğe göre mukavva ya da kartona yapıştırılarak da
kullanılabilir.

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

1. ‘Merhaba çocuklar, bugün sizlerle okul ve sınıf kuralları hakkında
konuşacağız’ denir ve ‘Neden kurallara uyarız?’ sorusu sorularak,
öğrencilerin kurallar hakkındaki düşüncelerini paylaşması sağlanır.
2. ‘Okulda ve sınıfta uymamız gereken kurallar nelerdir?’ sorusu
sorularak öğrencilerin cevapları alınır.
3. Ek-1 de yer alan ‘kural kartları’ gösterilerek okul kuralları öğrencilere
tanıtılır. Ardından kural kartları öğrencilere dağıtılarak incelemeleri
sağlanır. Bu esnada öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır.
4. Ek-2 de yer alan ‘kurallar yap-bozu’ sürecin akışına göre aşağıda
verilen şekillerde oynanabilir.
5. Oyun 1. Ek-2'deki kartlar resimleri görülecek şekilde masaya
yerleştirilir. Gelen gruptaki ilk öğrencinin bir kart seçmesi istenir.
İkinci öğrenciden ise arkadaşının seçtiği kurala uygun olan parçayı
bulması istenir. Bu uygulama diğer öğrenci için de yapılır.
6. Oyun 2. Ek-2'deki kartlar resimleri görülmeyecek şekilde masaya
karışık olarak yerleştirilir. İlk öğrenciden iki kart açması istenir. Amaç
açılan kuralın tamamlayıcısını bulmaktır. (Oyun esnasında eşleşme
yaparken çocuk hem kendi açtığı hem de diğerinin açıp kapattığı
kartların ne olduğunu ve nerede olduğunu hafızaya alır.)
Tamamlayıcısını bulamadığı takdirde sıra diğer öğrenciye geçer.
(Hafıza oyununda olduğu gibi)
7. Seçilen oyunu tüm sınıfın oynaması sağlanır.

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Uygulayıcı, öğrencilerin süreç içerisinde okul ve sınıf kurallarını ne
kadar kavradıklarını gözlemler.

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

EMİNE ÇELİK TOPALOĞLU
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YENİ ARKADAŞLARIMIZ
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Okula ve Çevreye Uyum

KAZANIM

Sınıf Kurallarının Oluşmasına Katkı Sağlar

SINIF DÜZEYİ

Okul Öncesi

SÜRE

50 Dakika

ARAÇ VE GEREÇLER

Ek-1, Ek-2

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

1. Merhaba çocuklar, bugün sınıfımıza iki yeni arkadaşımız geldi. Sizce bu
arkadaşlarımızın isimleri ne olsun?’ diyerek hazırlanan çocuk figürleri
sınıfa tanıtılır. Çocukların verdiği isimler doğrultusunda ‘Arkadaşlarımız
… ve ... okul ve sınıf kuralarını öğrenmek istiyorlar. Onlara birlikte
öğretelim mi?’ diyerek sınıf etkileşimi başlatılır.
2. ‘Arkadaşlarımız okula ilk girdiklerinde ne yapmaları gerekir? Sınıfa girince
ne yapmaları gerekir? Tuvalete gitmek istediklerinde ne yapmaları
gerekir?’ şeklinde sorular sorularak öğrencilerden cevaplar alınır.
3. Alınan cevaplar sonrası okul ve sınıf kuralları çocuk figürlerine tekrar
anlatılır.
 Okula girince ayakkabımızı çıkarıp pandifimizi giyeriz.
 Ceket ya da montumuzu çıkarıp sınıf dolabına asarız.
 Sınıfımıza girince ders başlayana kadar arkadaşlarımızla oynarız. Oyun
oynarken oyuncakları paylaşırız.
 İzin istemeden kimsenin oyuncağını elinden almayız.
 Oyun oynadıktan sonra oyuncakları toplarız.
 Çöpleri çöp kutusuna atarız.
 Etkinlik yaparken öğretmenimizi dikkatli ve sessiz bir şekilde dinleriz.
 Bir şey söylemek istediğimizde el kaldırarak söz alırız.
 Tuvalete gitmek istersek el kaldırarak öğretmenimizden izin isteriz.
Kızlar kız öğrenci tuvaletini erkekler erkek öğrenci tuvaletini kullanır.
 Ellerimizi sabunlu suyla yıkar ve iyice durularız.
 Bahçeye çıkarken sıra oluruz.
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 Arkadaşlarımıza yardım eder onlara zarar verecek davranışlardan uzak
dururuz.
 Etkinliğimiz bittiğinde eşyalarımızı toplar ve yerlerine yerleştiririz.
 Eve gitme vakti geldiğinde okuldan çıkmadan önce pandifimizi yerine
yerleştirip ceket ya da montumuzu giyeriz.
1.Kurallar anlatıldıktan sonra çocuk figürlerine sınıfta bir yer verilir. Ders
KAZANIMIN
bitimine kadar yerinde oturması ve öğretmeni dikkatlice dinlemesi gerektiği
DEĞERLENDİRİLMESİ söylenerek etkinlik sonlandırılır.
ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

EMİNE ÇELİK TOPALOĞLU
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EK-1

EK-2

SORUMLUYUM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Akademik Anlayış Ve Sorumluluk

KAZANIM

Sorumluluklarını Bilir

SINIF DÜZEYİ

1. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Ek-1 (Akıllı tahtaya yansıtılacak veya görsellerin çıktısı alınacak)
Ek-2 (Öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak)

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

1. ‘Merhabalar Sevgili Çocuklar. Bugün Sizlerle Sorumluluklarımız
hakkında konuşacağız. Sizce Sorumluluk ne demektir?’ denilerek
etkinlik başlatılır.
2. Cevaplar alındıktan sonra Sorumluluk kavramı açıklanır.
‘Sorumluluk en kısa tanımıyla kişinin yerine getirmesi gereken
yükümlülükleridir. Hepimizin yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız
vardır. Peki, bir öğrenci olarak sizlerin hangi sorumlulukları var?’ diyerek
öğrencilerin cevapları alınır.
3. Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra kimlere karşı
sorumluluklarımız olduğu anlatılır. ‘Sevgili çocuklar bizim Kendimize karşı,
Ailemize karşı, Ülkemize karşı, Doğaya ve Hayvanlara karşı
sorumluluklarımız var. Şimdi sizlere resimler göstereceğim. Sizlerden bu
resimlerdeki sorumluluklarımıza bakarak kime karşı sorumluluğumuz
olduğunu söylemenizi istiyorum.’ Diyerek Ek-1’de yer alan sorumluluk
kartları çıkarılır (görseller tahtaya yansıtılır veya önceden çıktı alınıp uygun
bir yere asılır). Kartlar teker teker öğrencilere gösterilir ve resimdeki
sorumluluğun kime karşı olduğunu söylemeleri beklenir. Bir kartın birden
fazla sorumluluk alanı olabilir.
4. Pekiştirmek için hazırlanan Ek-2 Eşleştirme Oyunu öğrencilere
dağıtılır. Öğrencilerin eşleştirmeyi bitirmesi beklenir. (10 dakika)
5. ‘Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zaman bazı sorunlar
yaşayabiliriz. Örneğin trafik kurallarına uymak bir vatandaş olarak hepimizin
sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuza uymayıp kırmızı ışıkta geçersek trafik
kazasına neden olabiliriz. Kargaşa ve düzensizliğe neden olmaması için
sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.’(Öğrencilerden örnek istenebilir.)
6. Sevgili çocuklar bugün sizlerle sorumluluklarımızı konuştuk.
Sorumluluklarımızın kimlere karşı olabileceğini söyledik. Sorumluluklarımızı
yerine getirmediğimizde oluşacak düzensizliklerden bahsettik. Sorumluluk
bilincinizin yüksek olduğu günler diliyorum.’ Sözleriyle etkinlik sonlandırılır.
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KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. EK-1’deki görseller okul panosunda sergilenir. Uygulayıcı öğrencilere
görsellerin panoda kalacağını belirtir. Ay içerisinde öğrencilerin grup
etkileşimine girmeleri ve yeni sorumluluk görseli tavsiyesinde
bulunmaları beklenir.

SAADET EKEMENLİ
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,

EK-2 EŞLEŞTİRME OYUNU

KENDİMİZE KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ

AİLEMİZE KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ

ÜLKEMİZE KARŞI
SORUMLULUKLARIMIZ

DOĞAYA VE HAYVANLARA
KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

SORUMLULUKLARIM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Akademik Anlayış Ve Sorumluluk

KAZANIM

Yaşamındaki Sorumlulukları Bilir

SINIF DÜZEYİ

2. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Ek-1 (Akıllı tahtaya yansıtılacak veya görsellerin çıktısı alınacak)
Ek-2 (Öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak)

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

1. Öğrencilerin Sorumluluk kavramı hakkındaki bilgilerini anlayabilmek
için aşağıdaki sorulara benzer sorular sorulur;
‘Merhabalar Sevgili Çocuklar. Bugün Sizlerle Sorumluluklarımız hakkında
konuşacağız. Sorumluluk kelimesi size neler çağrıştırıyor?’
2. Cevaplar alındıktan sonra Sorumluluk kavramı açıklanır.
‘Sorumluluk en kısa tanımıyla kişinin yerine getirmesi gereken
yükümlülükleridir. Hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Bu
sorumluluklarımıza örnek olarak neler verebilirsiniz?’ (Anne, Öğretmen,
Öğrenci, Vatandaş olarak farklı farklı sorumluluklarımız vardır. Bir anne aynı
zamanda bir avukat veya polis olabilir. Her rolün farklı sorumlulukları
olabilir.)
3. Öğrencilerden cevaplar alınırken Ek-1’de yer alan görseller tahtaya
yansıtılır veya önceden çıktı alınıp uygun bir yere asılır. Öğrencilerin
söyledikleriyle paralel olarak resim gösterilir ve tekrar edilir. Öğrencilerin
unuttukları görseller de gösterilip tekrar edilir.
4. Ek-2’de yer alan Kelime bulmaca oyunu öğrenci sayısı kadar önceden
çoğaltılarak
öğrencilere
dağıtılır.
Öğrencilerden
bulmacadaki
sorumluluklarımıza dair kelimelerin bulunması istenir. Uygulama için
öğrencilere 15 dakika süre verilir. Süre sonunda kelimelerin doğru yerleri
öğrencilere gösterilir.
5. Etkinliğin son kısmında; ‘Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz
zaman bazı sorunlar yaşayabiliriz. Örneğin trafik kurallarına uymak bir
vatandaş olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuza uymayıp
kırmızı ışıkta geçersek trafik kazasına neden olabiliriz. Kargaşa ve düzensizliğe
neden olmaması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. (Öğrencilerden
örnek istenebilir.)
6. Sevgili çocuklar bugün sizlerle sorumluluklarımızı konuştuk.
Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde oluşacak düzensizliklerden
bahsettik. Sorumluluk bilincinizin yüksek olduğu günler diliyorum.’ Sözleriyle
etkinlik sonlandırılır.
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KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. EK-1’deki görseller okul panosunda sergilenir. Uygulayıcı öğrencilere
görsellerin ay boyunca panoda kalacağını belirtir. Ay içerisinde
öğrencilerden grup etkileşimine girmeleri ve yeni sorumluluk görseli
tavsiyesinde bulunmaları beklendiği söylenir.

SAADET EKEMENLİ

41

EK-1

EK-2 (KELİME BULMACA OYUNU)
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MASKE TAKMAK

ODA TOPLAMAK

ÖDEV YAPMAK

DOĞAYI KORUMA

ERKEN YATMAK

ÇÖP KUTUSU

ERKEN KALKMAK

TRAFİK KURALLARI

SORUMLULUK

DİŞ FIRÇALAMAK

EK-2 CEVAPLAR
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SORUMLULUKLARIM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Akademik Anlayış Ve Sorumluluk

KAZANIM

Yaşamındaki Sorumlulukları Bilir

SINIF DÜZEYİ

3. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Ek-1 (Akıllı tahtaya yansıtılacak veya görsellerin çıktısı alınacak)
Ek-2 (Öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak)

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

1. Öğrencilerin Sorumluluk kavramı hakkındaki bilgilerini anlayabilmek
için aşağıdaki sorulara benzer sorular sorulur;
‘Merhabalar Sevgili Çocuklar. Bugün Sizlerle Sorumluluklarımız hakkında
konuşacağız. Sorumluluk kelimesi size neler çağrıştırıyor?’
2. Cevaplar alındıktan sonra Sorumluluk kavramı açıklanır.
‘Sorumluluk en kısa tanımıyla kişinin yerine getirmesi gereken
yükümlülükleridir. Hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklar vardır. Bu
sorumluluklarımıza örnek olarak neler verebilirsiniz?’ (Anne, Öğretmen,
Öğrenci, Vatandaş olarak farklı farklı sorumluluklarımız vardır. Bir anne aynı
zamanda bir avukat veya polis olabilir. Her rolün farklı sorumlulukları
olabilir.)
3. Öğrencilerden cevaplar alınırken Ek-1’de yer alan görseller tahtaya
yansıtılır veya önceden çıktı alınıp uygun bir yere asılır. Öğrencilerin
söyledikleriyle paralel olarak resim gösterilir ve tekrar edilir. Öğrencilerin
unuttukları görseller de gösterilip tekrar edilir.
4. Ek-2’de yer alan Kelime bulmaca oyunu öğrenci sayısı kadar önceden
çoğaltılarak
öğrencilere
dağıtılır.
Öğrencilerden
bulmacadaki
sorumluluklarımıza dair kelimelerin bulunması istenir. Uygulama için
öğrencilere 15 dakika süre verilir. Süre sonunda kelimelerin doğru yerleri
öğrencilere gösterilir.
5. Etkinliğin son kısmında; ‘Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz
zaman bazı sorunlar yaşayabiliriz. Örneğin trafik kurallarına uymak bir
vatandaş olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuza uymayıp
kırmızı ışıkta geçersek trafik kazasına neden olabiliriz. Kargaşa ve düzensizliğe
neden olmaması için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. (Öğrencilerden
örnek istenebilir.)
6. Sevgili çocuklar bugün sizlerle sorumluluklarımızı konuştuk.
Sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde oluşacak düzensizliklerden
bahsettik. Sorumluluk bilincinizin yüksek olduğu günler diliyorum.’ Sözleriyle
etkinlik sonlandırılır.
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KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. EK-1’deki görseller okul panosunda sergilenir. Uygulayıcı öğrencilere
görsellerin ay boyunca panoda kalacağını belirtir. Ay içerisinde
öğrencilerden grup etkileşimine girmeleri ve yeni sorumluluk görseli
tavsiyesinde bulunmaları beklendiği söylenir.

SAADET EKEMENLİ
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EK-1

EK-2 (KELİME BULMACA OYUNU)
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EK-2 CEVAPLAR
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PLANIM VAR
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama Ve Başarı

KAZANIM

Okuldan Sonraki Zamanını Verimli Kullanır

SINIF DÜZEYİ

4. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

EK-1 Saat Görseli (1 Adet)
EK-3 Bulmaca Resmi (Öğrenci sayısı kadar çoğaltılacak)
Öğrencilerin dikkatini çekmek için renkli tahta kalemleri (3 renk olması
önerilir)
1. Merhabalar sevgili çocuklar, bugün sizlerle yeni bir etkinlik yapacağız
denilerek etkinlik başlatılır ve Ek-1’de yer alan saat resmi tahtaya asılır.
2. Saat resmi ortaya alınarak bir tarafına ZAMAN, diğer tarafına PLAN
kelimeleri yazılır. Bu kavramların öğrencilerde çağrıştırdığı diğer kelimeler
sorularak alt kısımlarına yazılır. (Örnek uygulama şekli Ek-2’de verilmiştir.)
3. Sevgili çocuklar okula başladığınız günden beri ‘Sorumluluk’ kelimesini
birçok kez duydunuz. Hepimizin hayatta farklı sorumlulukları vardır. Bu
sorumlulukları yerine getirirken zamanımızı planlamamız oldukça önemlidir.
Bu planlama bize düzen ve devamında başarı getirir. Peki, sizler 1 gününüzü
hangi etkinlikleri yaparak geçiriyorsunuz?’ diyerek hangi saatte hangi
sorumlulukları yerine getirdiklerini düşünmeleri istenir. (öğrenci isterse bir
kâğıda yazabilir veya paylaşabilir.)
4. Yeterli düşünme süresi ve etkileşimden sonra öğrencilere Ek-3’te yer
alan bulmaca resmi dağıtılır. Öğrencilerden ilk gördükleri 3 kelimeyi altta
yer alan kısma yazmaları istenir. Kelimeleri yazan öğrencilerden karşısındaki
bölüme bu kelimelerin zamanı planlarken kendilerini nasıl etkiledikleri
yazmaları istenir. (Örneğin öğrencinin gördüğü kelime oyun veya eğlence,
karşısına zamanımın çoğunu alıyor yazması gibi.)
5. Sevgili çocuklar; Planlama yapmak hayatımızı düzene sokar. Hangi
sorumluluğumuzu ne zaman yapacağımızı bilirsek oluşan düzen sayesinde
akademik başarıyı elde ederiz. Tahtadaki PLAN, ZAMAN kelimelerinin
yanına BAŞARI kelimesi eklenerek yazı yeni formuna dönüştürülür.
ZAMANI PLANLA, BAŞARILI OL!
6. ‘Sevgili çocuklar başarıya ulaşmak için planlı olmak oldukça önemlidir.
Zamanımızı planlamak günlük etkinliklerimizi kolaylıkla yerine getirmemizi
sağlar. Bugün sizlerle zamanımızı verimli kullanmanın okul başarımıza
etkisini konuştuk. Planlamalarınız, başarılarınıza yol olsun’ denilerek etkinlik
sonlandırılır.
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KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLMESİ

ETKİNLİĞİ GELİŞTİREN

1. Öğrencilerden EK-2’deki oyunu saklamaları ve gördükleri kelimelerin
etkilerini sene içerisinde takip etmeleri istenir.
2. Öğrencilerden haftalık plan yapmaları istenebilir.

SAADET EKEMENLİ
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EK-1

EK-2 (ÖRNEK TAHTA DÜZENİ)
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BAŞARI

YIL
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BAŞARI

ZAMANI PLANLA
BAŞARILI OL!

EK-3
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GÖRDÜĞÜNÜZ KELİMELER

ZAMANI PLANLAMANIZA ETKİSİ

1. ………………………………….

1. …………………………………………….

2. ………………………………….

2. …...........................................

3. ………………………………….

3. …………………………………………….

FARKLI ÖĞRENİYORUM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır.

SINIF DÜZEYİ

5. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 ve Form-2 ile ilgili hazırlık yapar.
Sevgili çocuklar; bugün sizlerle öğrenme stilleri konusunda konuşacağız.
1. Hayatımız boyunca öğrenmek için çaba sarf ederiz. Öğrenmek için
birçok yol deneriz. Öğrenmeye çalışırken de hepimizin kolay öğrenme
şekillerinin birbirinden farklı olduğunu görürüz. Aslında bu bizim
dünyayı nasıl algıladığımızla ilgilidir. İşte öğrenme stili tam da budur.
Bizlerin daha etkin ve verimli öğrenme biçimini ifade eder. Genel
olarak insanlar görerek, işiterek ve dokunarak öğrenirler. Bazılarımız
birden fazla öğrenme stiline de sahip olabilir. Bizler için önemli olan
kendi öğrenme stilimizin farkına varıp o yöntemi kullanmaktır.

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

2. Öğretmen; Form-1'i okuyarak öğrencilere öğrenme stilleri konusu
hakkında bilgi verir. Form-2’deki görseller için akıllı tahta kullanır ya da
önceden çıktı alınıp uygun bir yere asılır. Öğretmen sınıfı 3 gruba ayırır.
Birinci gruptakileri görsel, ikinci gruptakileri işitsel, üçüncü gruptakileri
de dokunsal/kinestetik olarak ayırır. Öğretmen Form-1'deki öğrenme
stilleriyle ilgili bilgilendirmeyi ilgili gruba verir. Her grup kendi öğrenme
stiline uygun ders çalışma alışkanlıklarını yazar. Gruptan sözcü seçilir.
Grubun sözcüsü yazdıklarını sınıfla paylaşır.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.


Öğrenme stilleriyle ilgili bilginiz var mıydı?



Kendi öğrenme stilinize uygun çalışıyor musunuz?



Kendi öğrenme stilimize uygun çalışırsak neler olur?



Kendi öğrenme stilimize uygun çalışmazsak ne olur?

4. Kendi öğrenme stilini fark etmenin ve kendi öğrenme stiline uygun
çalışma yöntemlerini kullanmanın önemine vurgu yapılarak etkinlik
sonlandırılır.
75

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

Form-2’deki görseller sınıf panosunda sergilenir. Öğrencilerden öğrenme
stillerini değerlendirip, kendi öğrenme stillerine uygun ders çalışma
becerileri geliştirmeleri beklenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1

GÖRSEL ÖĞRENME
Görseller, özel hayatlarında düzenli ve titiz olabilirler. Karışıklık ve
dağınıklıktan rahatsız olabilirler. Dağınık bir masada çalışamayabilir, önce
masayı kendilerine göre düzenleyebilir, daha sonra çalışmaya başlayabilirler.
Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler
belirleyebilirler. Bu araç gereçleri hep bu yerlerde tutabilirler. Çantaları,
dolapları her zaman düzenli olabilir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini
düzenli ve itinalı kullanabilirler. Defterlerinin köşeleri kıvrılmaz, kıvrılsa da ataç
kullanabilirler. Düz anlatım dediğimiz (okullarda öğretmenin ya da bir
öğrencinin

ders

anlatması)

öğretim

yönteminden

yeterince

yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel
malzemeler ile desteklenmesi gerekebilir. Harita, poster, şema, grafik gibi
görsel araçlarla kolay öğrenebilir ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay
hatırlayabilirler. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya
çalışabilirler
Örnekleri, 2007).

(Boydak, 2006; Akt. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik

İŞİTSEL ÖĞRENME
İşitseller küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşabilirler. Ses ve müziğe
duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı sevebilirler. Ahenkli ve güzel
konuşabilirler. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde)
başarılı olabilirler. İlköğretim bir ve ikinci sınıflarda kendi kendilerine
konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinlemeyebilirler. Bu özellikleri nedeni ile
işittiklerini daha iyi anlama özelliklerine rağmen bu şanslarını kaybedebilirler.
Gözle okuma esnasında hiç bir şey anlamayabilirler. Bu nedenle en azından
kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilebilir. İşittiklerini
daha iyi anlayabilirler. Daha çok konuşarak ve tartışarak öğrenebilirler. Bilgi
alırken dinlemeyi okumaya tercih edebilirler. Olay ve kavramları birinin
anlatması ile daha iyi anlayabilirler. Grupla ikili çalışmalarda konuşma ve
dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenebilirler. Hatırlamak istediklerini birisi
kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlamaya çalışabilirler
(Boydak, 2006; Akt. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik Örnekleri, 2007).

DOKUNSAL/KİNESTETİK ÖĞRENME
Dokunsallar oldukça hareketli olur, sınıfta yerlerinde duramayabilirler. Sürekli
hareket halinde olabilirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek,
tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isteyebilirler. Uzun müddet oturmaya
zorlanırlarsa, derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik
uygun işlerle yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkabilir. Tahta, tebeşir,
ders anlatımı, ders işleme sisteminden en az yararlananlar onlar olabilir. Dersin
anlatılması veya görsel malzemeleri ile zenginleştirilmesi, kinestetik-dokunsal
öğrencinin öğrenmesine beklenen ölçüde katkı sağlamayabilir. O nedenle
sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi
görsel araçlar kinestetik öğrenci için daha az değer taşıyabilir. Çünkü ne kadar
renkli ve canlı olursa olsun görsel materyaller onların öğrenmesini beklenen
ölçüde

kolaylaştırmayabilir,

anlatımdan

da

yararlanamayabilirler.

Öğrenebilmeleri için ellerini kullanacakları, yaparak, yaşayarak öğrenme
dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekebilir. Sınıf yerine okul
bahçesi veya laboratuvarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde
yaşayarak çok daha iyi öğrenebilirler
Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik Örnekleri, 2007).

(Boydak, 2006; Akt. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf

FORM-2

FARKLI ÖĞRENİYORUM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Kendi öğrenme stiline uygun çalışma yöntemlerini kullanır.

SINIF DÜZEYİ

6. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 ve Form-2 ile ilgili hazırlık yapar.
Sevgili çocuklar; bugün sizlerle öğrenme stilleri konusunda konuşacağız.
1. Hayatımız boyunca öğrenmek için çaba sarf ederiz. Öğrenmek için
birçok yol deneriz. Öğrenmeye çalışırken de hepimizin kolay öğrenme
şekillerinin birbirinden farklı olduğunu görürüz. Aslında bu bizim
dünyayı nasıl algıladığımızla ilgilidir. İşte öğrenme stili tam da budur.
Bizlerin daha etkin ve verimli öğrenme biçimini ifade eder. Genel
olarak insanlar görerek, işiterek ve dokunarak öğrenirler. Bazılarımız
birden fazla öğrenme stiline de sahip olabilir. Bizler için önemli olan
kendi öğrenme stilimizin farkına varıp o yöntemi kullanmaktır.

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

2. Öğretmen; Form-1'i okuyarak öğrencilere öğrenme stilleri konusu
hakkında bilgi verir. Form-2’deki görseller için akıllı tahta kullanır ya da
önceden çıktı alınıp uygun bir yere asılır. Öğretmen sınıfı 3 gruba ayırır.
Birinci gruptakileri görsel, ikinci gruptakileri işitsel, üçüncü gruptakileri
de dokunsal/kinestetik olarak ayırır. Öğretmen Form-1' deki öğrenme
stilleriyle ilgili bilgilendirmeyi ilgili gruba verir. Her grup kendi öğrenme
stiline uygun ders çalışma alışkanlıklarını yazar. Gruptan sözcü seçilir.
Grubun sözcüsü yazdıklarını sınıfla paylaşır.
3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.


Öğrenme stilleriyle ilgili bilginiz var mıydı?



Kendi öğrenme stilinize uygun çalışıyor musunuz?



Kendi öğrenme stilimize uygun çalışırsak neler olur?



Kendi öğrenme stilimize uygun çalışmazsak ne olur?

4. Kendi öğrenme stilini fark etmenin ve kendi öğrenme stiline uygun
çalışma yöntemlerini kullanmanın önemine vurgu yapılarak etkinlik
sonlandırılır.

86

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

Form-2’deki görseller sınıf panosunda sergilenir. Öğrencilerden öğrenme
stillerini değerlendirip, kendi öğrenme stillerine uygun ders çalışma
becerileri geliştirmeleri beklenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL

87

FORM-1

GÖRSEL ÖĞRENME
Görseller, özel hayatlarında düzenli ve titiz olabilirler. Karışıklık ve
dağınıklıktan rahatsız olabilirler. Dağınık bir masada çalışamayabilir, önce
masayı kendilerine göre düzenleyebilir, daha sonra çalışmaya başlayabilirler.
Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler
belirleyebilirler. Bu araç gereçleri hep bu yerlerde tutabilirler. Çantaları,
dolapları her zaman düzenli olabilir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini
düzenli ve itinalı kullanabilirler. Defterlerinin köşeleri kıvrılmaz, kıvrılsa da ataç
kullanabilirler. Düz anlatım dediğimiz (okullarda öğretmenin ya da bir
öğrencinin

ders

anlatması)

öğretim

yönteminden

yeterince

yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel
malzemeler ile desteklenmesi gerekebilir. Harita, poster, şema, grafik gibi
görsel araçlarla kolay öğrenebilir ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay
hatırlayabilirler. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya
çalışabilirler
Örnekleri, 2007).

(Boydak, 2006; Akt. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik

İŞİTSEL ÖĞRENME
İşitseller küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşabilirler. Ses ve müziğe
duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı sevebilirler. Ahenkli ve güzel
konuşabilirler. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde)
başarılı olabilirler. İlköğretim bir ve ikinci sınıflarda kendi kendilerine
konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinlemeyebilirler. Bu özellikleri nedeni ile
işittiklerini daha iyi anlama özelliklerine rağmen bu şanslarını kaybedebilirler.
Gözle okuma esnasında hiç bir şey anlamayabilirler. Bu nedenle en azından
kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilebilir. İşittiklerini
daha iyi anlayabilirler. Daha çok konuşarak ve tartışarak öğrenebilirler. Bilgi
alırken dinlemeyi okumaya tercih edebilirler. Olay ve kavramları birinin
anlatması ile daha iyi anlayabilirler. Grupla ikili çalışmalarda konuşma ve
dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenebilirler. Hatırlamak istediklerini birisi
kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlamaya çalışabilirler
(Boydak, 2006; Akt. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik Örnekleri, 2007).

DOKUNSAL/KİNESTETİK ÖĞRENME
Dokunsallar oldukça hareketli olur, sınıfta yerlerinde duramayabilirler. Sürekli
hareket halinde olabilirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek,
tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isteyebilirler. Uzun müddet oturmaya
zorlanırlarsa, derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik
uygun işlerle yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkabilir. Tahta, tebeşir,
ders anlatımı, ders işleme sisteminden en az yararlananlar onlar olabilir. Dersin
anlatılması veya görsel malzemeleri ile zenginleştirilmesi, kinestetik-dokunsal
öğrencinin öğrenmesine beklenen ölçüde katkı sağlamayabilir. O nedenle
sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi
görsel araçlar kinestetik öğrenci için daha az değer taşıyabilir. Çünkü ne kadar
renkli ve canlı olursa olsun görsel materyaller onların öğrenmesini beklenen
ölçüde

kolaylaştırmayabilir,

anlatımdan

da

yararlanamayabilirler.

Öğrenebilmeleri için ellerini kullanacakları, yaparak, yaşayarak öğrenme
dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekebilir. Sınıf yerine okul
bahçesi veya laboratuvarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde
yaşayarak çok daha iyi öğrenebilirler
Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik Örnekleri, 2007).

(Boydak, 2006; Akt. İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf

FORM-2

NASIL DERS ÇALIŞIYORUM?
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Ders Çalışma Alışkanlıklarını Verimlilik Açısından Değerlendirir.

SINIF DÜZEYİ

7. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 ve Form-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
Sevgili Çocuklar; Ders çalışma alışkanlıklarımızın farkında olmamız ve bu
alışkanlıkların ders çalışma verimliliğimiz üzerindeki etkisini bilmemiz bizim
için çok önemlidir. Doğru bir şekilde ders çalışmak başarıyı beraberinde
getirecek ve bizim hedeflerimize ulaşmadaki motivasyonumuzu
artıracaktır.
1. Form-1 (Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Verimliliği Değerlendirme
Anketi) öğrencilere verilir ve doldurmaları istenir.
2. Öğrencilere ankete verdikleri cevaplardan yola çıkarak ders
çalışma alışkanlıklarının verimliliğini değerlendirmeleri istenir.(Anketten
en yüksek 80; en düşük 20 puan alınabilir. Öğrencinin toplam puanı 80
puana yaklaştıkça çalışma verimliliğin arttığı; puanı düştükçe çalışma
verimliliğin azaldığı sonucuna varılabilir).

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

3. Anketin değerlendirilmesinin ardından aşağıdaki sorularla grup
etkiletişimi başlatılır.
Derslerinize nasıl çalışıyorsunuz?
Ders çalışma alışkanlıklarınız başarınızı nasıl etkiliyor?
Sizce ders çalışma alışkanlıklarının verimlilik açısından önemi var mı?
Derslerinizdeki verimliliği arttırabilmek için çalışma alışkanlıklarınızda
neleri değiştirmek istersiniz?
4. Grup etkileşiminin ardından öğrencilere Form-2 dağıtılır. ”Çalışma
Ağacım” formuna olumlu çalışma alışkanlıklarını yazmaları istenir.
Gönüllü öğrencilerden paylaşmaları istenir.
5. Ders çalışma alışkanlıkları açısından sorun yaşadığını düşünen
öğrencilerin okul rehberlik servisinden yardım isteyebileceği söylenir.
6. Ders çalışma alışkanlıklarının
vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

verimlilik

açısından

önemi
97

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

Öğrencilerden Form-2’yi evlerinde görebilecekleri bir yere asmaları ve
planlamalarını olumlu ders çalışma alışkanlıklarına uygun olarak yapmaları
istenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1
S. NO

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
9.
10,
11,
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sürekli
yaparım
(4 Puan)

Ders çalışma ortamımı uygun bir şekilde
düzenlerim.
Çalışmak için kendi odamı kullanırım.
Ders çalışırken dikkatimi dağıtacak uyarıcılardan
uzak dururum.
Bir çalışma planı yaparım.
Ders çalışmaya başlamadan önce neyi çalışmam
gerektiğine karar verir, dersin niteliğine uygun
çalışırım.
Derslerimi günlük olarak çalışmaya özen
gösteririm.
Önemli bulduğum noktaları altını çizerim.
Konuların özetini çıkararak çalışırım.
Önemli konuları tekrar ederim.
Çalışma sırasında kendime Soru sorarak öğrenme
durumumu kontrol ederim.
Çalıştığım yeni konuları eski konularla
birleştirebilirim.
Çalıştığım konuda eksiğim varsa geri döner ve
eksiklerimi tamamlarım.
Çalışma yöntemimde eksiklikler bulursam
yöntemimi değiştiririm.
Sınavlara sınav tarihinden en az bir hafta önce
çalışmaya başlarım.
Derste bir konuyu dinlerken ana temayı ve fikri
yakalamaya çalışırım.
Derste anlatılanları dinler ve derse aktif olarak
katılırım.
Derste not alırken kısaltmalar kullanırım.
Genelde bilgisayarımdan ders çalışırım
Anlayamadığım konuları öğretmenime sorarım.
Ders çalışma materyali bulmakta zorluk
çekiyorum.
Kaynak: Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı, 2011.

Toplam Puanım:

Sıklıkla
yaparım
(3 Puan)

Bazen
yaparım
(2 Puan)

Hiç
yapmam
(1 Puan)

DUYGULARIMI YÖNETİYORUM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Sınavlara ilişkin yoğun duygularını yönetir.

SINIF DÜZEYİ

8. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 Öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

1. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak
oturum başlatılır. Kaygı, kişinin korku verici veya tehdit edici
bir olaya karşı vermiş olduğu zihinsel ve bedensel bir
tepkidir.
Kaygılandığımızda

vücudumuzun

alarm

sistemi

çalışır

ve

vücudumuz kendini korumak için bazı fiziksel ve zihinsel belirtiler
gösterir. Fiziksel tepkiler olarak kalp atışında hızlanma, avuç
içlerinin terlemesi, el ayak titremesi, karın ağrısı, mide bulantısı gibi
tepkiler görülebilir. Zihinsel tepkiler olarak; bildiklerimizi unutma,
SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

algılamada güçlük yaşayabiliriz. Bu nedenle sınav kaygısı, öğrenci
başarısızlığına yol açan en önemli faktörlerden biridir.
Sınav kaygısını her öğrenci yaşamayabilir. Öğrencilerin sınav kaygısı
yaşamasının önemli sebeplerinden biri sınava yükledikleri olumsuz
düşüncelerdir. Bu sebeple sınav kaygısıyla baş etmede bilişsel
teknikleri öğrenerek uygulamaya koymak öğrencinin sınav kaygısını
azaltacaktır.
2. Öğrencilere sınava yükledikleri anlamla ilgili ya da sınav
deyince akıllarına gelen ilk düşünce ve duyguların neler
olduğu ile ilgili sorular yöneltilir. Form-1 öğrencilere
dağıtılır.

(Öğrencilere

kaygılandıklarındaki

duygu

ve
101

düşüncelerini yazmaları istenir. Öğrenciler cevaplarını
yazdıktan sonra aşağıdakine benzer açıklama yapılır.
“Sınav kaygısı sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında
etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine
yol açan yoğun kaygıdır. Kimi öğrenciler için sınav, eğitimin doğal
bir sürecidir. Kimi öğrenciler için ise gerçekçi

olmayan

düşüncelerin neden olduğu yoğun kaygı dönemidir.”
3. Öğrencilerden daha önce girdikleri önemli sınavlardan
önceki

ve

sınav

anındaki

duygu

ve

düşüncelerini

hatırlamaları istenir. Bu sınavlarda sınav kaygısı yaşayıp
yaşamadıkları ile ilgili içsel bir değerlendirme yapmaları
istenir.
4. Öğrencilere sınav kaygısının sebeplerinin ve sınav kaygısı ile
başa

çıkma

yollarının

neler

olabileceği

sorulur.

Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra Form-2 (ABC
Kuramı-Sınav

Kaygısı

İle

Başa

Çıkma

Yolları)

den

faydalanılarak öğrencilere bilgi verilir.
Öğrencilere sınavla başa çıkma yollarını gerçekleştirmek için çaba
harcadıkları halde sınav kaygısı ile başa çıkamadıklarında bir
uzman desteğini almalarının daha sağlıklı olacağı hatırlatılarak
etkinlik sonlandırılır.

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. Öğrencilerden Form-2’yi evlerinde görebilecekleri bir yere asmaları
ve kaygılandıklarındaki düşüncelerini ABC kuramına uygun olarak
değiştirmeye çalışmaları istenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1

FORM-2
ABC Kuramı
Pek çok kişi, düşüncelerin, duyguların ve davranışın bir birinden ayrı ve bağımsız
olduğunu düşünür. Günlük ilişkilerimizde sık sık, “ Heyecanlanmak istemiyorum, ama
elimde değil “ veya “Sinirlenmek istemiyorum, ama elimde değil “ şeklinde sözler
duyarız. Böyle bir ifade, düşünce ve duyguların birbirinden bağımsız olarak ortaya
çıktığını ve doğrudan birbirlerine bağlı olmadıklarını varsaymaktadır. Ancak gerçek, bu
varsayımın tam tersidir. İnsanın hayatında engel olunamayacak üzüntü, öfke ve hayal
kırıklıkları çok ender meydana gelir.
Düşünceler, duygular ve davranış arasındaki ilişkiyi Dr. A. Ellis’in geliştirdiği A-B-C modeli
üzerinde şöyle açıklayabiliriz. Bu model üzerinde A noktası, duygu ve davranışa yol açtığı
varsayılan olaydır. Örneğin anneniz, babanız veya öğretmeniniz, bir ödevinizi zamanında
tamamlamadığınız için size çıkışmış olabilir. Bu olaydan sonra da siz sinirlenmiş ve
üzülmüş olabilirsiniz. C noktası sizin bu olaydan sonraki duygunuzu ve davranışınızı
göstermektedir. Örneğin böyle bir eleştiri karşısında savunucu olabilir ve “Bu öğretmen
beni ne sanıyor?” veya “ Sınıfta ödevi zamanında yapmayan bir tek ben miyim?” veya “
Bu adam bir tek kendi dersi var sanıyor “ gibi bir tepki verebilirsiniz. Ne yazık yaygın bir
inanış olarak, birçok insan A noktasındaki olayın, doğrudan C noktasındaki duygu ve
düşünceye yol açtığına inanır.

Not: İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik Örneklerinden (2007) faydalanılarak
çizilmiştir.

Oysa A ve C noktası arasında gerçekte çok önemli bir şey daha bulunur. A ve C noktalan
arasında B (bizim yorum ve yaklaşım biçimimiz) vardır. Düşünce ve davranışı esas
etkileyen bu yorum ve yaklaşım biçimidir.

A Olay ( Öğretmenin eleştirisi)
B Yorum ve yaklaşım biçimi ( “Bütünüyle unutmuşum, sınıfta kalacağım” veya “Neden
herkese değil de sadece bana kızıyor...” veya “ Bu öğretmen bana taktı”)
C Duygu ve davranış ( Üzgün, kızgın, savunucu,” Ne yapsam boş “ duygusu) Eğer olayı “Neden
öğretmen sadece beni görüyor”, veya “Bana taktı” diye yorumlarsanız, öğretmene karşı öfke ve
kızgınlık duyarsınız. Bunun arkasından da, öğretmeni kızdıracak ve size karşı olumsuz davranmasına
yol açacak bir söz veya tutumunuz gelebilir. Eğer olayı “ O kadar kişinin içinde beni buldu, bende hiç
şans yok. Zaten her zaman böyle oluyor” diye yorumlarsanız “Ne yapsam boş, ben bu şansla hiç bir
yere varamam, nasıl olsa başarısız olacağım” dersiniz. Bu durum çalışma temponuzu düşürür. Bu
basit şemadan da görüleceği gibi, süreci başlatan öğretmeniniz olsa bile, duygunuza yol açan sizin
kendi düşünce biçiminizdir. Bir öğrencinin hayatında her gün defalarca meydana gelen bu basit
örneklerden de anlaşılacağı gibi, herhangi bir olay çok çeşitli ve farklı davranışlara yol açabilir. Sizi
gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı
değerlendiriş biçiminizdir.
Çoğunlukla stresi ve sınav kaygısını yaratan doğru ve akılcı olmayan düşünce biçimidir. Bu
açıklamalardan sonra, birçok kişi düşünce ve yaklaşım biçiminin duygularına ve davranışlarına sebep
olduğunu kabul etmekle beraber, çok az kimse öğrenmeyi zorlaştıran, başarıyı engelleyen sınav
kaygısını azaltmanın mümkün olabileceğini kabul etmektedir. Çok kişi bunun için ya bir sihirli
değnekten yarar beklemekte veya bütünüyle kendini kadere terk etmiş görünmektedir. Oysa
olumsuz duygu ve davranışa yol açan düşünce biçimini “ Zihinsel Düzenleme Tekniği” adını
verdiğimiz bir yöntemle değiştirmek mümkündür. Bu tekniğin öğrenilmesi gerginliği azaltmak ve
nispeten olumlu veya bunun mümkün olmadığı durumlarda nötr (tarafsız) bir duygu geliştirmek
üzere düşüncelerin kontrol altında tutulmasını sağlar.

NASIL DERS ÇALIŞIYORUM?
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Ders Çalışma Alışkanlıklarını Verimlilik Açısından Değerlendirir.

SINIF DÜZEYİ

9. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 ve Form-2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
Sevgili Çocuklar; Ders çalışma alışkanlıklarımızın farkında olmamız ve bu
alışkanlıkların ders çalışma verimliliğimiz üzerindeki etkisini bilmemiz bizim
için çok önemlidir. Doğru bir şekilde ders çalışmak başarıyı beraberinde
getirecek ve bizim hedeflerimize ulaşmadaki motivasyonumuzu
artıracaktır.
1. Form-1 (Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Verimliliği Değerlendirme
Anketi) öğrencilere verilir ve doldurmaları istenir.
2. Öğrencilere ankete verdikleri cevaplardan yola çıkarak ders
çalışma alışkanlıklarının verimliliğini değerlendirmeleri istenir.(Anketten
en yüksek 80; en düşük 20 puan alınabilir. Öğrencinin toplam puanı 80
puana yaklaştıkça çalışma verimliliğin arttığı; puanı düştükçe çalışma
verimliliğin azaldığı sonucuna varılabilir).

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

3. Anketin değerlendirilmesinin ardından aşağıdaki sorularla grup
etkiletişimi başlatılır.
Derslerinize nasıl çalışıyorsunuz?
Ders çalışma alışkanlıklarınız başarınızı nasıl etkiliyor?
Sizce ders çalışma alışkanlıklarının verimlilik açısından önemi var mı?
Derslerinizdeki verimliliği arttırabilmek için çalışma alışkanlıklarınızda
neleri değiştirmek istersiniz?
4. Grup etkileşiminin ardından öğrencilere Form-2 dağıtılır. ”Çalışma
Ağacım” formuna olumlu çalışma alışkanlıklarını yazmaları istenir.
Gönüllü öğrencilerden paylaşmaları istenir.
5. Ders çalışma alışkanlıkları açısından sorun yaşadığını düşünen
öğrencilerin okul rehberlik servisinden yardım isteyebileceği söylenir.
6. Ders çalışma alışkanlıklarının
vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

verimlilik

açısından

önemi
106

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

Öğrencilerden Form-2’yi evlerinde görebilecekleri bir yere asmaları ve
planlamalarını olumlu ders çalışma alışkanlıklarına uygun olarak yapmaları
istenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1
S. NO

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
9.
10,
11,
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sürekli
yaparım
(4 Puan)

Ders çalışma ortamımı uygun bir şekilde
düzenlerim.
Çalışmak için kendi odamı kullanırım.
Ders çalışırken dikkatimi dağıtacak uyarıcılardan
uzak dururum.
Bir çalışma planı yaparım.
Ders çalışmaya başlamadan önce neyi çalışmam
gerektiğine karar verir, dersin niteliğine uygun
çalışırım.
Derslerimi günlük olarak çalışmaya özen
gösteririm.
Önemli bulduğum noktaları altını çizerim.
Konuların özetini çıkararak çalışırım.
Önemli konuları tekrar ederim.
Çalışma sırasında kendime Soru sorarak öğrenme
durumumu kontrol ederim.
Çalıştığım yeni konuları eski konularla
birleştirebilirim.
Çalıştığım konuda eksiğim varsa geri döner ve
eksiklerimi tamamlarım.
Çalışma yöntemimde eksiklikler bulursam
yöntemimi değiştiririm.
Sınavlara sınav tarihinden en az bir hafta önce
çalışmaya başlarım.
Derste bir konuyu dinlerken ana temayı ve fikri
yakalamaya çalışırım.
Derste anlatılanları dinler ve derse aktif olarak
katılırım.
Derste not alırken kısaltmalar kullanırım.
Genelde bilgisayarımdan ders çalışırım
Anlayamadığım konuları öğretmenime sorarım.
Ders çalışma materyali bulmakta zorluk
çekiyorum.
Kaynak: Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı, 2011.

Toplam Puanım:

Sıklıkla
yaparım
(3 Puan)

Bazen
yaparım
(2 Puan)

Hiç
yapmam
(1 Puan)

GELECEKTE NEREDEYİM?
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Akademik gelişimi için hedefler belirler.

SINIF DÜZEYİ

10. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 ve Form-2 Öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

1.Sevgili öğrenciler; bugün sizlerle hedef belirlemenin önemi
üzerinde konuşacağız.
Hedef belirleme kişinin ne yapmak istediğini, neye ulaşmak istediğini
belirlemesi ve bunun için harekete geçmesidir. Hedef belirleme
başarının temelini oluşturur. Başarıya ulaşan her kişinin bir hedefinin
olduğu unutulmamalıdır. Hedef belirlemek sorumluluğu ve disiplini
de beraberinde getirir. Bizlerin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra
nerde olmak istediğimizi düşünerek hedeflerimizi belirlememiz
başarı ve mutluluğu da beraberinde getirecektir.

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

2. Öğrencilere aşağıdaki durum okunur.
Durum:
“Zeynep Hanım 45 yaşında başarılı bir iş insanıdır. Evli ve 2 çocuk
annesidir. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır. Boğaziçi
Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Birçok önemli
şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmış daha sonra kendi şirketini
kurmuştur. İş yaşantısı haricinde sosyal iletişim becerileri yüksek,
yardım sever bir kişiliğe sahiptir. Doğa sporlarına da çok ilgilidir.
Çalışma saatleri dışında doğayla iç içe olmaktan büyük keyif
almaktadır.
3. Öğrencilerden Zeynep Hanımın 15 yaşındaki durumu ile ilgili
aşağıdakine benzer sorular sorulur ve cevaplamalarını sınıfla
paylaşmaları istenir:
 Okuldaki başarı durumu nedir?


Ders dışında nelerle ilgilenmektedir?



Okulu bitirdikten sonra neler yapmayı planlamaktadır?



Gelecekteki amaçları nelerdir?
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4. Öğrencilere Zeynep Hanımın 30 yaşındaki durumu ile ilgili
aşağıdakine benzer sorular sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları
istenir:


Nasıl bir işte çalışmaktadır?



İşinde başarılı ve mutlu mudur?



İş dışında nelerle ilgilenmektedir?



Gelecekteki amaçları nelerdir?

5. Öğrencilere Zeynep Hanımın 40 yaşındaki durumu ile ilgili
aşağıdaki sorular sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir:





İşinde başarılı ve mutlu mudur?
İş dışında nelerle ilgilenmektedir?
Bu güne kadarki yaşamında amaçlarına ulaşabilmiş midir?
Gelecekteki amaçları nelerdir?

6. Öğrencilerden Zeynep Hanımın yaşamını, geçirdiği aşamaları
düşünerek, (yukarıdaki soruları da dikkate alarak) kendi amaçlarını
belirlemeleri için Form-1 kullanarak yazmaları istenir.
7. Öğrencilere Form-2 (Amaç Belirlemede Ölçütler) dağıtılır ve
birlikte okunur.
8. Kendileri ile ilgili yazdıkları amaçları bir de bu ölçütlere göre
değerlendirmeleri zaman zaman okumaları ve yeni eklemeler
yapmaları istenir.
9. Geleceğe ilişkin amaçlarını oluştururken kendilerine güvenmeleri,
kendilerini kısıtlamamaları ve devamlı çaba harcamalarının gereği ve
önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. Öğrencilerden Form-1’i evlerinde görebilecekleri bir yere
asmaları hedeflerini belirlerken bu doğrultuda çalışmalar
yapmaları istenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1

FORM–2
AMAÇ BELİRLEMEDE ÖLÇÜTLER
1.Amaç anlaşılır olmalıdır. Kişi amacın ne olduğunu anlayabilmeli ve bu amaca ulaşabilmek
için atılacak ilk adımları belirleyebilmelidir.
2. Amaç inandırıcı olmalıdır. Kişi bu amaca ulaşabileceğine inanabilmelidir.
3. Amaç ulaşılabilir olmalıdır. Kişi sahip olduğu yetenek ve güçlerle amaca ulaşabilmelidir.
Örneğin 10 yaşında bir çocuğun gelecek yıl 100 kg.lık bir ağırlığı kaldırmayı amaçlaması
ulaşılacak bir amaç değildir.
4. Amaç kontrol edilebilir olmalıdır. Amaç kişinin kendi çabasıyla kontrol edebileceği biçimde
ifade edilmelidir. Örneğin ünlü bir film yıldızıyla mutlu bir evlilik yapmak, kontrol edilebilir bir
amaç değildir. Çünkü evlilik sadece bir kişinin davranışlarına bağlı değil, iki kişinin anlaşması
ile gerçekleşebilecektir.
5. Amaç zaman ve nicelik açısından ölçülebilir olmalıdır. Genel ifadeler amaca ulaşıp
ulaşılamadığını değerlendirmede güçlük yaratacaktır. Örneğin temiz bir evim olsun istiyorum
yerine Pazar gününe kadar çalışma masasını temizlemek istiyorum demek daha uygun
olacaktır.
6. Amaç arzu edilir olmalıdır. Amaç kişinin ne yapması gerektiğini değil, gerçekten ne
istediğini yansıtmalı.
7. Amaç alternatifsiz olarak ifade edilmelidir. Araştırmalar amacın şunu ya da bunu
yapabilirim, biçiminde ifade edildiğinde her ikisine de ulaşılamadığını göstermektedir. Bu,
amaçlar oluşturmada esnekliğin olmaması anlamına gelmez. Eğer kişi amacını değiştirmek
isterse yeni bir amaç oluşturulabilir, ancak bunu yine alternatifsiz olarak yapmalı ve tek bir
amaç belirlemelidir.
8. Amaç yapıcı ve geliştirici olmalıdır, amaç kişiye çevresine ve topluma zarar verici nitelikte
olmamalıdır. Örneğin; cumartesi günü 10 tane arabanın lastiklerini patlatmak yukarıdaki
ölçütlerin birçoğunu karşılar, ancak yapıcı değil yıkıcı olduğundan uygun bir amaç
olmayacaktır.
Kaynak: Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı, 2011.

GELECEKTE NEREDEYİM?
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Akademik gelişimi için hedefler belirler.

SINIF DÜZEYİ

11. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 ve Form-2 Öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

1.Sevgili öğrenciler; bugün sizlerle hedef belirlemenin önemi
üzerinde konuşacağız.
Hedef belirleme kişinin ne yapmak istediğini, neye ulaşmak istediğini
belirlemesi ve bunun için harekete geçmesidir. Hedef belirleme
başarının temelini oluşturur. Başarıya ulaşan her kişinin bir hedefinin
olduğu unutulmamalıdır. Hedef belirlemek sorumluluğu ve disiplini
de beraberinde getirir. Bizlerin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra
nerde olmak istediğimizi düşünerek hedeflerimizi belirlememiz
başarı ve mutluluğu da beraberinde getirecektir.

SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

2. Öğrencilere aşağıdaki durum okunur.
Durum:
“Zeynep Hanım 45 yaşında başarılı bir iş insanıdır. Evli ve 2 çocuk
annesidir. Ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır. Boğaziçi
Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Birçok önemli
şirkette üst düzey yönetici olarak çalışmış daha sonra kendi şirketini
kurmuştur. İş yaşantısı haricinde sosyal iletişim becerileri yüksek,
yardım sever bir kişiliğe sahiptir. Doğa sporlarına da çok ilgilidir.
Çalışma saatleri dışında doğayla iç içe olmaktan büyük keyif
almaktadır.
3. Öğrencilerden Zeynep Hanımın 15 yaşındaki durumu ile ilgili
aşağıdakine benzer sorular sorulur ve cevaplamalarını sınıfla
paylaşmaları istenir:
 Okuldaki başarı durumu nedir?


Ders dışında nelerle ilgilenmektedir?



Okulu bitirdikten sonra neler yapmayı planlamaktadır?



Gelecekteki amaçları nelerdir?
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4. Öğrencilere Zeynep Hanımın 30 yaşındaki durumu ile ilgili
aşağıdakine benzer sorular sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları
istenir:


Nasıl bir işte çalışmaktadır?



İşinde başarılı ve mutlu mudur?



İş dışında nelerle ilgilenmektedir?



Gelecekteki amaçları nelerdir?

5. Öğrencilere Zeynep Hanımın 40 yaşındaki durumu ile ilgili
aşağıdaki sorular sorulur ve cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenir:





İşinde başarılı ve mutlu mudur?
İş dışında nelerle ilgilenmektedir?
Bu güne kadarki yaşamında amaçlarına ulaşabilmiş midir?
Gelecekteki amaçları nelerdir?

6. Öğrencilerden Zeynep Hanımın yaşamını, geçirdiği aşamaları
düşünerek, (yukarıdaki soruları da dikkate alarak) kendi amaçlarını
belirlemeleri için Form-1 kullanarak yazmaları istenir.
7. Öğrencilere Form-2 (Amaç Belirlemede Ölçütler) dağıtılır ve
birlikte okunur.
8. Kendileri ile ilgili yazdıkları amaçları bir de bu ölçütlere göre
değerlendirmeleri zaman zaman okumaları ve yeni eklemeler
yapmaları istenir.
9. Geleceğe ilişkin amaçlarını oluştururken kendilerine güvenmeleri,
kendilerini kısıtlamamaları ve devamlı çaba harcamalarının gereği ve
önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. Öğrencilerden Form-1’i evlerinde görebilecekleri bir yere
asmaları hedeflerini belirlerken bu doğrultuda çalışmalar
yapmaları istenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1

FORM–2
AMAÇ BELİRLEMEDE ÖLÇÜTLER
1.Amaç anlaşılır olmalıdır. Kişi amacın ne olduğunu anlayabilmeli ve bu amaca ulaşabilmek
için atılacak ilk adımları belirleyebilmelidir.
2. Amaç inandırıcı olmalıdır. Kişi bu amaca ulaşabileceğine inanabilmelidir.
3. Amaç ulaşılabilir olmalıdır. Kişi sahip olduğu yetenek ve güçlerle amaca ulaşabilmelidir.
Örneğin 10 yaşında bir çocuğun gelecek yıl 100 kg.lık bir ağırlığı kaldırmayı amaçlaması
ulaşılacak bir amaç değildir.
4. Amaç kontrol edilebilir olmalıdır. Amaç kişinin kendi çabasıyla kontrol edebileceği biçimde
ifade edilmelidir. Örneğin ünlü bir film yıldızıyla mutlu bir evlilik yapmak, kontrol edilebilir bir
amaç değildir. Çünkü evlilik sadece bir kişinin davranışlarına bağlı değil, iki kişinin anlaşması
ile gerçekleşebilecektir.
5. Amaç zaman ve nicelik açısından ölçülebilir olmalıdır. Genel ifadeler amaca ulaşıp
ulaşılamadığını değerlendirmede güçlük yaratacaktır. Örneğin temiz bir evim olsun istiyorum
yerine Pazar gününe kadar çalışma masasını temizlemek istiyorum demek daha uygun
olacaktır.
6. Amaç arzu edilir olmalıdır. Amaç kişinin ne yapması gerektiğini değil, gerçekten ne
istediğini yansıtmalı.
7. Amaç alternatifsiz olarak ifade edilmelidir. Araştırmalar amacın şunu ya da bunu
yapabilirim, biçiminde ifade edildiğinde her ikisine de ulaşılamadığını göstermektedir. Bu,
amaçlar oluşturmada esnekliğin olmaması anlamına gelmez. Eğer kişi amacını değiştirmek
isterse yeni bir amaç oluşturulabilir, ancak bunu yine alternatifsiz olarak yapmalı ve tek bir
amaç belirlemelidir.
8. Amaç yapıcı ve geliştirici olmalıdır, amaç kişiye çevresine ve topluma zarar verici nitelikte
olmamalıdır. Örneğin; cumartesi günü 10 tane arabanın lastiklerini patlatmak yukarıdaki
ölçütlerin birçoğunu karşılar, ancak yapıcı değil yıkıcı olduğundan uygun bir amaç
olmayacaktır.
Kaynak: Ortaöğretim Rehberlik ve Yönlendirme Dersi Programı, 2011.

DUYGULARIMI YÖNETİYORUM
GELİŞİM ALANI

Akademik

YETERLİLİK ALANI

Eğitsel Planlama ve Başarı

KAZANIM

Sınavlara ilişkin yoğun duygularını yönetir.

SINIF DÜZEYİ

12. Sınıf

SÜRE

1 Ders Saati

ARAÇ VE GEREÇLER

Form-1, Form-2

UYGULAYICI İÇİN ÖN
HAZIRLIK:

Form-1 Öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

1. Öğrencilere aşağıdakine benzer bir açıklama yapılarak oturum
başlatılır. Kaygı, kişinin korku verici veya tehdit edici bir olaya
karşı vermiş olduğu zihinsel ve bedensel bir tepkidir.
Kaygılandığımızda

vücudumuzun

alarm

sistemi

çalışır

ve

vücudumuz kendini korumak için bazı fiziksel ve zihinsel belirtiler
gösterir. Fiziksel tepkiler olarak kalp atışında hızlanma, avuç
içlerinin terlemesi, el ayak titremesi, karın ağrısı, mide bulantısı
gibi tepkiler görülebilir. Zihinsel tepkiler olarak; bildiklerimizi
unutma, algılamada güçlük yaşayabiliriz. Bu nedenle sınav kaygısı,
SÜREÇ (UYGULAMA
BASAMAKLARI)

öğrenci başarısızlığına yol açan en önemli faktörlerden biridir.
Sınav kaygısını her öğrenci yaşamayabilir. Öğrencilerin sınav
kaygısı yaşamasının önemli sebeplerinden biri sınava yükledikleri
olumsuz düşüncelerdir. Bu sebeple sınav kaygısıyla baş etmede
bilişsel teknikleri öğrenerek uygulamaya koymak öğrencinin sınav
kaygısını azaltacaktır.

2. Öğrencilere sınava yükledikleri anlamla ilgili ya da sınav
deyince akıllarına gelen ilk düşünce ve duyguların neler olduğu
ile ilgili sorular

yöneltilir. Form-1 öğrencilere dağıtılır.

(Öğrencilere kaygılandıklarındaki duygu ve düşüncelerini
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yazmaları istenir. Öğrenciler cevaplarını yazdıktan sonra
aşağıdakine benzer açıklama yapılır.
“Sınav kaygısı sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında
etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine
yol açan yoğun kaygıdır. Kimi öğrenciler için sınav, eğitimin doğal
bir sürecidir. Kimi öğrenciler için ise gerçekçi

olmayan

düşüncelerin neden olduğu yoğun kaygı dönemidir.”
3. Öğrencilerden daha önce girdikleri önemli sınavlardan önceki
ve sınav anındaki duygu ve düşüncelerini hatırlamaları istenir.
Bu sınavlarda sınav kaygısı yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili içsel
bir değerlendirme yapmaları istenir.
4. Öğrencilere sınav kaygısının sebeplerinin ve sınav kaygısı ile
başa çıkma yollarının neler olabileceği sorulur. Öğrencilerden
cevaplar alındıktan sonra Form-2 (ABC Kuramı-Sınav Kaygısı
İle Başa Çıkma Yolları) den faydalanılarak öğrencilere bilgi
verilir.
Öğrencilere sınavla başa çıkma yollarını gerçekleştirmek için çaba
harcadıkları halde sınav kaygısı ile başa çıkamadıklarında bir
uzman desteğini almalarının daha sağlıklı olacağı hatırlatılarak
etkinlik sonlandırılır.

KAZANIMIN
DEĞERLENDİRİLİMESİ

ETKİNLİĞİ
GELİŞTİREN

1. Öğrencilerden Form-2’yi evlerinde görebilecekleri bir yere asmaları
ve kaygılandıklarındaki düşüncelerini ABC kuramına uygun olarak
değiştirmeye çalışmaları istenir.

AHMET DİLMAÇÜNAL
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FORM-1

FORM-2
ABC Kuramı
Pek çok kişi, düşüncelerin, duyguların ve davranışın bir birinden ayrı ve bağımsız
olduğunu düşünür. Günlük ilişkilerimizde sık sık, “ Heyecanlanmak istemiyorum, ama
elimde değil “ veya “Sinirlenmek istemiyorum, ama elimde değil “ şeklinde sözler
duyarız. Böyle bir ifade, düşünce ve duyguların birbirinden bağımsız olarak ortaya
çıktığını ve doğrudan birbirlerine bağlı olmadıklarını varsaymaktadır. Ancak gerçek, bu
varsayımın tam tersidir. İnsanın hayatında engel olunamayacak üzüntü, öfke ve hayal
kırıklıkları çok ender meydana gelir.
Düşünceler, duygular ve davranış arasındaki ilişkiyi Dr. A. Ellis’in geliştirdiği A-B-C modeli
üzerinde şöyle açıklayabiliriz. Bu model üzerinde A noktası, duygu ve davranışa yol açtığı
varsayılan olaydır. Örneğin anneniz, babanız veya öğretmeniniz, bir ödevinizi zamanında
tamamlamadığınız için size çıkışmış olabilir. Bu olaydan sonra da siz sinirlenmiş ve
üzülmüş olabilirsiniz. C noktası sizin bu olaydan sonraki duygunuzu ve davranışınızı
göstermektedir. Örneğin böyle bir eleştiri karşısında savunucu olabilir ve “Bu öğretmen
beni ne sanıyor?” veya “ Sınıfta ödevi zamanında yapmayan bir tek ben miyim?” veya “
Bu adam bir tek kendi dersi var sanıyor “ gibi bir tepki verebilirsiniz. Ne yazık yaygın bir
inanış olarak, birçok insan A noktasındaki olayın, doğrudan C noktasındaki duygu ve
düşünceye yol açtığına inanır.

Not: İlköğretim ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Programı-İlköğretim Etkinlik Örneklerinden (2007) faydalanılarak
çizilmiştir.

Oysa A ve C noktası arasında gerçekte çok önemli bir şey daha bulunur. A ve C noktalan
arasında B (bizim yorum ve yaklaşım biçimimiz) vardır. Düşünce ve davranışı esas
etkileyen bu yorum ve yaklaşım biçimidir.

A Olay ( Öğretmenin eleştirisi)
B Yorum ve yaklaşım biçimi ( “Bütünüyle unutmuşum, sınıfta kalacağım” veya “Neden
herkese değil de sadece bana kızıyor...” veya “ Bu öğretmen bana taktı”)
C Duygu ve davranış ( Üzgün, kızgın, savunucu,” Ne yapsam boş “ duygusu) Eğer olayı “Neden
öğretmen sadece beni görüyor”, veya “Bana taktı” diye yorumlarsanız, öğretmene karşı öfke ve
kızgınlık duyarsınız. Bunun arkasından da, öğretmeni kızdıracak ve size karşı olumsuz davranmasına
yol açacak bir söz veya tutumunuz gelebilir. Eğer olayı “ O kadar kişinin içinde beni buldu, bende hiç
şans yok. Zaten her zaman böyle oluyor” diye yorumlarsanız “Ne yapsam boş, ben bu şansla hiç bir
yere varamam, nasıl olsa başarısız olacağım” dersiniz. Bu durum çalışma temponuzu düşürür. Bu
basit şemadan da görüleceği gibi, süreci başlatan öğretmeniniz olsa bile, duygunuza yol açan sizin
kendi düşünce biçiminizdir. Bir öğrencinin hayatında her gün defalarca meydana gelen bu basit
örneklerden de anlaşılacağı gibi, herhangi bir olay çok çeşitli ve farklı davranışlara yol açabilir. Sizi
gerilime sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı
değerlendiriş biçiminizdir.
Çoğunlukla stresi ve sınav kaygısını yaratan doğru ve akılcı olmayan düşünce biçimidir. Bu
açıklamalardan sonra, birçok kişi düşünce ve yaklaşım biçiminin duygularına ve davranışlarına sebep
olduğunu kabul etmekle beraber, çok az kimse öğrenmeyi zorlaştıran, başarıyı engelleyen sınav
kaygısını azaltmanın mümkün olabileceğini kabul etmektedir. Çok kişi bunun için ya bir sihirli
değnekten yarar beklemekte veya bütünüyle kendini kadere terk etmiş görünmektedir. Oysa
olumsuz duygu ve davranışa yol açan düşünce biçimini “ Zihinsel Düzenleme Tekniği” adını
verdiğimiz bir yöntemle değiştirmek mümkündür. Bu tekniğin öğrenilmesi gerginliği azaltmak ve
nispeten olumlu veya bunun mümkün olmadığı durumlarda nötr (tarafsız) bir duygu geliştirmek
üzere düşüncelerin kontrol altında tutulmasını sağlar.
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