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Yoğun sınav maratonunun sonlarına yaklaşmaktayız. Sekizinci sınıflarımızın Orta 
Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı 8 Haziranda; altıncı ve yedinci sı-
nıflarımızın seviye belirleme sınavı 21 ve 22 Haziranda gerçekleşecek. Bu günlerde 
hem fiziksel hem de duygusal değişimler yaşıyoruz. Bu değişimlere bir de merakla 
heyecanla beklenen sınavların stresi eklenmektedir.

Öğrencilerimiz için oldukça çalkantılı olan bu süreç, biz eğitimciler ve siz velileri-
miz için de oldukça zorlu bir dönemdir. Hem onların hem de bizlerin motivasyonu, 
sınava hazırlık döneminin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde başarıyı yakalamak ve 
emeklerimizin karşılığına ulaşmak adına çok önemlidir. 

OKS ve SBS
YAKLAŞIRKEN

ANNE BABALARA
ÖNERİLER…

Empati; kişinin kendisini karşısındakinin yerine 
koyması, olaylara onun bakış açısıyla bakması, 
duygu ve düşüncelerini doğru algılayarak onun 
hissettiklerini hissetmesi ve bunu ona iletmesi 
sürecidir. EMPATİ, ÖĞRENİLEN BİR DUYGU-
ANLAMA-DAVRANMA BİÇİMİDİR.

Empati; paylaşma, yardım etme, karşılıksız-
koşulsuz davranışlar için önemli bir ön koşuldur.

Bugün içinde yaşadığımız yüzyılda, hepimizin 
sözde çok olumlu şekilde dile getirdiği paylaş-
ma, yardımlaşma ve karşılıksız-koşulsuz sevgi 
gibi değerler, gerçekte hepimizin aradığı, özlediği 
ve gereksinim duyduğu değerlerdir.

Öğrenilebilen empatik tutumla, bu aradığımız, 
özlediğimiz ve gereksinim duyduğumuz değer-
lerin yaşama geçmesi sağlanabilir. Empatiden 
yoksun ilişkiler bireyde iç çatışmalara yol açar. 
Empati ise iç çatışmaların olmasını engeller.

Yaratıcılık tek bir tanımla ifade edilemeye-
cek karmaşık bir kavramdır. Her bireyde var 
olan, geliştirilmeyi ve desteklenmeyi bekleyen 
yaratıcılık, hem düşünsel hem de duygusal 
yaşamı ifade etmektedir. Bilim, sanat, sahne 
ve şov dünyası, akademik ortamlar, iş yaşa-
mı, gündelik yaşam gibi hayatın her alanında 
ihtiyaç duyulan düşünsel, duygusal, entellek-
tüel ve sosyal birçok bileşenin bir arada oldu-
ğu karmaşık bir beceridir. Yaratıcılık; kalıpların 
dışında, alışılmışın ötesinde düşünebilme ve 
üretebilme becerisi olarak tanımlanabilir. Ya-
ratıcılıkta özgünlük, olağanüstülük, kuraldışı-
lık, değişik olma gibi özellikler bulunur. 
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Değerler konusu hem felsefenin hem de 
sosyolojinin ele aldığı kavramlardandır. Her 
toplumun bir etnik ve kültürel yapısı vardır ve 
toplumsal yapı da bu unsurlarla ilgilidir. Bu 
yapılar arasında bir uyum sağlanması gerek-
mektedir. Uyum sağlanamazsa toplum zarar 
görür veya yabancılaşma başlar, dolayısıyla 
da bireyler bu durumdan etkilenir.

İnsanın yaşamdaki temel amacı yarına 
kalmaktır. Öncelikle biyolojik olarak sürdü-
rebileceği en uzun yaşamı sürmek sonra da 
genlerini yarına bırakmak ister. Bu var-oluş 
çabası içinde, kendisinden sonra gelenlere 
değerlerini ve inançlarını bırakmak ister. De-
ğerler; zaman, bireysel özellikler ve kültürel 
özellikler değişse bile ahlaki standartların bir 
parçası olarak kalacaktır. Değerler; sosyal 
yaşamı düzenler, bireyler arası bağlılığı artı-
rır. Yaşamımızda bizleri yönlendiren pek çok 

değer türü vardır: Güzel-çirkin gibi estetik 
değerler, iyi-kötü gibi ahlaki değerler,  doğru-
yanlış gibi mantıksal veya etik değerler. Bu 
değerlere “barış ve uzlaşı” gibi ortak evren-
sel değerler de eklenebilir. Biz zihnimizdeki 
bu değerleri davranışa dönüştürürüz. Bu 
nedenle değerler, tutumlar ve davranışlarla 
yakından ilişkilidir, onlara yön verir.  

Değerler her çağda üretim biçimiyle, ya-
şama ve düşünme biçimiyle karşılıklı ilişki 
içinde olmuştur. Her çağ, kendi değerlerini 
üretir ve aynı anda bu değerler de o çağa 
şekil verir. Teknolojideki gelişmeler nedeniy-
le küreselleşen dünyamızda artık geleneksel 
ve yerel değerler, yerini temel ve evrensel 
değerlere bırakmak durumunda kalmakta-
dır. Değişim kaçınılmaz; ancak hızlı değişim, 
bireylerin uyum sağlamasını zaman zaman 
zorlaştırabilmektedir. İnsani değerler ya da 

temel değerler, her insanın farklı bir dünya 
oluşu, özgür iradesi ve yaşam tarzı üzerine 
kurgulanmıştır. Sevgi, sorumluluk, adil olma, 
iç huzur, eşitlik, şiddetten kaçınma, insanlık 
onuru, hoşgörü, mutluluk, sabır, cesaret, 
paylaşma, saygı, merhamet, dürüstlük, du-
yarlılık, öteki algısı vb. gibi temel insani de-
ğerler aynı zamanda öz değerlerimizi oluş-
turur. Her değerin üç parçası vardır; bilgi, 
duygu ve davranışlar. Çocukların değerin ne 
olduğunu bilmesi BİLGİ, bu değere uygun 
ya da ters bir davranış yaptığında hissedilen 
DUYGU, bireysel ilişkilerinde kullanabilmesi 
de DAVRANIŞ’ tır. Bu nedenle değer eği-
timi uygulamaları bilgi düzeyinden, mutlaka 
davranış düzeyine yükseltilmelidir. 

Eğitim sisteminin içine yerleştirilmiş 
düzenli ve sistemli bir programla öz de-
ğerler eğitimi çalışması yapılmalıdır. 

Yasemin Reşioğlu / Kurucu Temsilcisi

Öz Değerler Eğitimi

Teknolojideki hızlı değişim ve gelişim, geleceğin bireylerinden beklen-
tilerimizi artırdı.  Bu beklentiler, eğitim anlayışlarının ve öğrenci gereksi-
nimlerinin değişime uğramasını neden olurken buna son yıllarda ailelerin 
çocuklarından salt akademik alanda başarı beklentisi de eklenince eğitim 
programları öğrencilerin sadece bilişsel gelişimini destekleyen, diğer ge-
lişim alanlarını ve değer eğitimini ihmal eden bir yapıya dönüştü. Oysa 
kişisel, sosyal, ahlaki alanlarda gelişimleri desteklenmeyen bireylerin her 
alanda donanımlı olarak yetiştiklerini söyleyebilmek çok zordur.

Günümüzün giderek küreselleşen toplum yapısında, nerdeyse bütün 
toplum, kredi kartındaki limitlere göre sınıflandırılıp o oranda değer bulur-
ken kişiler ve ilişkiler de önemini giderek yitirip mekanik bir yapıya bürün-
mektedir. Oysa gelişmiş insanın doğasında; insanların birbirleriyle farklı 
bağlar kurması ve ötekini fark etmesi ihtiyacı vardır. İnsanlar bu bağı yete-
rince hissetmediklerinde ve ötekinin farkına varamadıklarındaysa yaban-
cılaşma, bireycilik ve bencillik oluşmaktadır. Her çağın, kendi değerlerini 
ürettiğini ve değişimin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Bu hızlı değişim ne-
deniyle, artık kuşaklar arasında değil; aile içinde bile çatışmaların yaşan-
makta olduğu da hepimizce bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Çünkü 
insanların sosyal çevresi artık aile ile sınırlı değil; televizyon, sinema, dergi, 
internet, reklâmlar aracılıyla bütün dünya, sosyal çevremizi oluşturmakta. 
Bu nedenle ailelerin, çocukların değer sisteminin gelişmesindeki etkisi, 
eskiye göre daha azalmış olmasına karşın yine de en önemli unsurdur.

Değer kaymalarının yaşandığı, yükselen değerlerin bizi bizden aldığı, 
kimliksizleştirdiği ve yabancılaştırdığı bir ortamda  “öz değerler eğitimi” 
önemli olmaya başlamıştır.

Yeni teknolojiler ve eğlence endüstrisi aile yapısını değiştiriyor. Günü-
müzde gençler ve çocuklar daha çok yalnızlık içinde kalıyor; çünkü evde-
ki televizyon, bilgisayar ve internet giderek konuşma ortamını kaldırıyor. 
Bu durum, aile içinde giderek artan yalnızlaşmaya ve birbirine yabancı-
laşmaya yol açıyor. Artık pek çok evde insanlar birbirleriyle ancak günlük 
gereksinmeler için konuşmakta, duygu ve düşünce paylaşımı ortadan 
kalkmakta, böylece ortak yaşam değerleri de azalmaktadır. 

Ortega Y. Gasset’in ifadesiyle; “Her toplum değişmektedir. Tâbi ki bu 
değişim ekonomik ve sosyal hayatta olursa; ortak normlarda, inançlarda 
ve değer hükümlerinde bir değişime sebep olacaktır.” Bu nedenle deği-
şim kültürü, toplumların gelişme ve ilerlemeleri kadar yeniden yapılanma-
sında önem kazanmaktadır. Çünkü değişim, her döneme farklı değerler 
ve anlayışlar getirmektedir. Bu yönüyle ele aldığımızda değişimi bir tehdit 
olarak algılamazsak anlaşılabilir ve denetlenebilir bir olgu haline getiririz.

Öz değerler programını uygulama amacımız; öğrenci-
lerimizin farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşün-
melerini sağlamak, öz değerlerini fark edip geliştirmele-
rini ve bu değerlerini; kendileriyle, içinde yaşadıkları top-
lumla, dünyayla ilişkilendirmelerine ve uygulamalarına 
rehberlik etmektir. Bununla beraber öğrencilerimizin;

3 Eğitim-öğretim sürecinde, kendilerini bilişsel alanda 
geliştirirken bu bilgileri; nasıl, nerede ve hangi koşullar-
da, hangi değerlerle ilişkilendirerek kullanacakları konu-
sunda kazanımları edinebilen,

3 Öğrencilerimizin kişilik yapılarını geliştirirken, sağlıklı 
kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel 
değerleri kazanmalarını; toplumsal ve evrensel değerler-
le donatıp bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline 
getirebilen, 

3 Gelişen ve değişen koşullara olumlu tutum gelişti-
rebilen,

3 Yaşadığı güçlüklere uygun seçenekler üretebilen, 
3 Başarı yolculuğunda mutlu ve erdemli kalabilen,
3 Kendini gerçekleştirirken hayatına anlam katabilen,
3 Bireysel ve sosyal sorumluluk bilincinde olabilen,
3 Gerektiği anda kararlar alıp tercih yapabilen,
3 Kendine ve ötekine duyarlı olabilen,
3 Etkileme gücünü nitelikli ve yerinde kullanabilen, 
3 Adalet duygusu gelişmiş,
3 Öz denetimi yüksek ve öz saygısı olan bireyler ol-

malarını sağlamayı hedefliyoruz.
Ekin Koleji olarak biz,  üç yıldan bu yana belirli bir plan 

ve program dâhilinde “Öz değerler Eğitim Programı” 
uygulamaktayız. Bu programla kazandırmayı hedefledi-
ğimiz değerleri, uygulama düzeyine yükseltip davranışa 
geçirmek için de daha üst sınıflarda sosyal sorumluluk 
projeleri uyguluyoruz. Bu projeler; ayın değeriyle ilgili 
anket çalışması, panel, röportaj,  yardım kampanyaları, 
yarışmalar, kitap veya film yorumlaması olabilmektedir.
Böylelikle ilk yıllarda bilişsel düzeyde anlatılan değerler, 
daha sonraki süreçlerde sosyal yaşamda bir karşılık bu-
lup birer kazanım olarak değerler dağarcığını zenginleş-
tirmektedir.

Ekin Kolejinde Öz Değerler 
Eğitiminin Amacı

Öz Değerler Eğitimine Neden İhtiyaç 
Duyulmaktadır?
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YOĞUN sınav maratonunun sonlarına yaklaşmaktayız. Sekizinci 
sınıflarımızın Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı 
8 Haziranda; altıncı ve yedinci sınıflarımızın seviye belirleme sınavı 
21 ve 22 Haziranda gerçekleşecek. Bu günlerde hem fiziksel hem 
de duygusal değişimler yaşıyoruz. Bu değişimlere bir de merakla 
heyecanla beklenen sınavların stresi eklenmektedir.

Öğrencilerimiz için oldukça çalkantılı olan bu süreç, biz eğitimciler 
ve siz velilerimiz için de oldukça zorlu bir dönemdir. Hem onların 
hem de bizlerin motivasyonu, sınava hazırlık döneminin sonlarına 
yaklaştığımız bu günlerde başarıyı yakalamak ve emeklerimizin 
karşılığına ulaşmak adına çok önemlidir. 

Eğitimin hangi aşamasında olursa olsun bir çocuğun eğitim 
yaşamındaki başarısının artırılmasında anne babanın desteğini 
almak önemli bir etkiye sahiptir. Çocuklarımıza vereceğimiz olumlu 
destek, güven ve anlayış, bu süreci daha sağlıklı atlatmaları için biz 
yetişkinlerin en büyük görevi olmalıdır. Bunun için; siz velilerimizle 
Kolejimiz PDR Servisi tarafından hazırlanan bazı önerileri paylaşmak 
istiyoruz: 

` Öncelikle sınavın, derslerin, soruların, puanların konuşulmadığı 
zamanlar yaratın. Çocuğunuzla birlikte vakit geçirebileceğiniz, 
aynı zamanda stresinizi azaltabileceğiniz etkinlikler yapın. Doğa 
yürüyüşleri, sinema, alışveriş gibi.

` Çocuğunuzla konuşun; ön yargısız, hatalara odaklanmadan, 
objektif bir şekilde onu yeni baştan tanımaya çalışın.

` Geleceğe ilişkin planlar yaparken alternatifler belirleyin. Sınav 
sonucunun tek çare, her şeyin sonu olmadığını söyleyin ve buna ilk 
olarak siz inanın.

` Çocuğunuzla sohbet edin; kendini ifade etmesine izin verin. 
Onun görüş ve isteklerine önem verin ve önem verdiğinizi ona 
gösterin.

` Çocuğunuzu gözlemleyin; beden diline dikkat edin. Keyifsiz 
olduğunu hissettiğinizde lafı dolandırmadan, dürüstçe “Seni keyifsiz 
görüyorum, canın bir şeye mi sıkıldı? ” şeklinde sorabilirsiniz. 
Paylaşmak istemezse zorlamayın, her zaman dertleşebileceğinizi 
söyleyebilirsiz. 

` Sosyal etkinliklere önem verin. Ülkemizde en önemli gelişim 
dönemlerinde hazırlanmak zorunda kalınan sınavların yarattığı 
olumsuz etkilerle baş etmek için sosyal etkinliklerin yeri oldukça 
önemli. Çocuğunuzun sosyal etkinliklere katılmasına fırsat verin, 
olanaklar sağlayın. 

` Çocuklarınızın özel anlarına saygı gösterin. Bireysel yaşam 
alanı hepimiz için vazgeçilmezdir. Yalnız kalmak istediğinde zaman 
zaman buna fırsat verin.

` Arkadaşlarıyla vakit geçirmesine, farklı ve yararlı etkinlikler 
yapmasına anlayış gösterin. Tabi ki aşırıya kaçmamak kaydıyla…

` Arkadaşlarını ailenize kabul edin ve ne çocuğunuzu ne de 
arkadaşlarını çok fazla eleştirmeyin. Ancak arkadaşlık konusunda 
kurallarınızı ortak noktada belirleyin.

` Tutarlı, dengeli ve açık olun. Kaygılanıyorsanız bile açıkça 
söyleyin. 

` Çocuğunuzun sorumluluklarını üzerinize almayın, gereksiz 
fedakârlıktan kaçının. Fedakârlıklarınızı yüzüne vurmayın.

` Ona inandığınızı ve güvendiğinizi hissettirin. Kesinlikle 
başkalarıyla kıyaslamayın.

` Teknolojik araçların sizi ve çocuğunuzu yönetmesine izin 

vermeyin. Sınırlı ve belirli zamanlarda gerektiği kadar kullanılması 
konusunda ilkelerinizi birlikte belirleyin.

` Genellemeler yapmayın. “Bu gidişle değil Anadolu Lisesi, düz 
liseye bile giremeyeceksin!” gibi

` Çocuğunuzla ilişkili beklentilerinizde gerçekçi olun. Gerçekçi 
olmayan beklentiler, çocuğunuzun kaygı yükünü artırır, köşeye 
sıkıştırır.

` Çocuğunuza yeterince ekonomik destek verin. “Bir dediğini 
iki etmeme” davranışından kaçının. Evde, odasında gerekli çalışma 
ortamını sağlayın.

` Aile içinde alınacak bazı kararlara onu da katın, fikirlerini alın. 
Böylece kendisini değerli hissedecektir.

` Çocuğunuza karşı duygularınızı kontrol edin; öfkelendiğinizde 
bunu kontrol etmeye çalışın ve mümkün olduğunca sakin olun.

` Sürekli uyarılardan, ısrarlardan kaçının. Israrla “Ders çalış, test 
çöz!” demek inatlaşmaya neden olur ve etkili çalışmayı engeller.

` Negatif motivasyondan kaçının. Çocuğunuzun hırslanması, 
daha çok çalışması için “Senden bir şey olmaz, bu gidişle hiçbir 
yeri kazanamayacaksın” gibi sözler sadece öz güven eksikliğine ve 
inancını kaybetmeye neden olur. 

` Çocuğunuzun olumlu yönlerini, çabasını takdir edin. 
Geçmişteki başarılarını vurgulayın.

Son olarak, kazanmayı çocuğunuzdan fazla istemeyin. 
Unutmayın, sınav çocuğunuz içindir. Bu dönemde ona yardım 
etmek, destek olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak göreviniz; ancak 
sınav onun alanından çok sizin alanınızı etkiliyorsa kaygının 
artmasına ve tüm ailenize zarar vermesine neden olabilir.  Kendi 
yaşamınızı unutmayın. 

Siz ne kadar sakin ve mutlu olursanız bu durum, çocuğunuza o 
denli olumlu yansıyacaktır. Böylelikle, başarıya ulaşmak daha kolay 
ve etkili olacaktır.

Biliyoruz ki, hiçbir sınav sizin için çocuğunuzun sağlık ve 
mutluluğundan daha değerli değildir. Bu zorlu süreci huzurlu, 
çocuğunuzla ilişkinizin zarar görmediği ve mutlu bir şekilde 
geçirmeniz dileğiyle…

Sİmge Karagülle / Psikolojik Danışman

OKS ve SBS YAKLAŞIRKEN 
ANNE BABALARA ÖNERİLER
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Çocuğunuza şu cümleleri ne sıklıkta 
söylüyorsunuz?

“Haydi, geç kalacaksın.” , “Yemeğini bi-
tir.”, “Ceketini kaybetme.” , “Ödevlerini almayı unutma.” “ Koşma 
terlersin.” “ Arkadaşlarına vurma.” vb.

Burada niyetiniz çocuğu yaşayabileceği zorluklardan uzak tutmak 
veya ona yardım etmek olabilir. Özellikle küçük yaşta çocukları olan 
anne-babalar öğretmek amacıyla da çocuğuna ne yapması gerek-
tiğini hatırlatmak isteyebilir. Oysa sıklıkla yapılan bu hatırlatmalar ya-
şananları, sorunları bir kişiden alıp diğerine taşımaktadır. Çocuk neyi 
ve nasıl yapması gerektiği konusunda yanlış şeyler öğrenebilmekte, 
konu ile ilgili çabasız, ilgisiz, deneyimsiz kalmaktadır. En sonunda 
çocukta oluşan düşünce ise;  “Sorunlar anne-babalar tarafından 
çözülür.” şeklinde olabilmektedir.

Evet, sorun çözebilme bir beceridir, öğrenilebilir. Özellikle küçük 
yaşlardan başlayarak ve onun karar verme alanında olan konular-
da bu çalışmaların yapılması oldukça önemlidir.  Çocuk sınırları ta-
nımlanmış ortamlarda; beslenme, uyku, arkadaşlık, öğrenme,  ders 
çalışma gibi bireysel alanındaki konularda; seçme, erteleme, karar 
verme, değerlendirme gibi sorun çözme becerileri kazanabilir.  

Çocuğa daha yaşamının başında iken verilen bağımsızlık ve so-
rumluluk duygularının birlikte öğrenilmesi bu beceriyi kavramanın 
alt yapısı olacaktır. Duygusal okuryazarlık, olumsuz duygu ile baş 
edebilme ve sonunda soruna iyi geleceğini düşündüğü aklı bulma, 
uygulama çocuklara programlı bir şekilde kazandırılması gereken 
çalışmalardır.

Eğer anne kaygılı, beklentili davranmıyorsa çocuk doğduğu 
günden başlayarak -sağlık sorunu yoksa- ihtiyaçlarının ve tarzının 
ipuçlarını annesine verir. Burada annenin duygu okuma, aynalama 
ve kendi duygusuyla baş etme becerisi 
önemlidir. Duyguları anlaşılan ve doğru 
geri bildirim alan çocuklar, onları ta-
nımlamada deneyimler kazanabilirler. 
Bu deneyimler, çocuklara kendisini ve 
başkasını anlamada, sorun çözmede 
kolaylık sağlar. 

Cumhuriyet gazetesinin 18.01.2008 
tarihli Bilim Teknoloji dergisinde Tahir 
M. Ceylan’ın  “Ben” Nasıl Oluşur? adlı 
yazısında; “ Görülüyor ki “Ben” genetik 
yapı ve anne bakımının etkileşiminden 
doğan ve zamanla kavileşen bir bile-
şimdir.” diyor. Çocuğun benlik algısının, 
-Kendisini nasıl tanımladığının, kendisi hakkında ki bilgisinin- sorun 
çözme becerisinde önemli olduğunun altını çizmek gerekir. 

Sorun çözme becerisinin altyapısını oluşturacak, çocuklara ka-
zandırılması gereken beceriler ve çalışmaların içeriğini şöyle sırala-
yabiliriz:

Kendisinin ve diğerlerinin duygularını anlama,
Diğer kişinin bakış açısını dikkate alma,
Birden fazla çözüm yolu düşünme,
Her çözüm yolunun olası sonuçlarını dikkate alma,
Hangi çözüm yolunun seçileceğine karar verme,
Kararlı ve sabırlı tutum geliştirme,
Sorumluluk geliştirme,
Sorun çözebilmek için gereken sözcük dağarcığını öğrenme.

Sorun çözme becerileri ile ilgili hazırlanan programlar da, belli 
bir basamağı içeren konular; oyunlar, öyküler, kuklalar, rol oynama 
yöntemi, yaşantılar kullanılarak etkinlikler oluşturulabilir. Etkinliklerde 

seçilen konular kadar kullanılan dil de önemlidir. Etkili sorun çözme 
becerisi aynı zamanda bazı sözcükleri yerinde kullanmak da de-
mektir.

Ör.:   Çocuk, “Anne okulda arkadaşlarım beni oyunlarına almı-
yorlar.”

“ Neden öğretmenlerine söylemiyorsun?”  yerine; 
Anne: “Bütün arkadaşların mı yoksa bazı arkadaşların mı?” 
Çocuk:” Bazı arkadaşlarım”
Bu iki sözcük, sorunu hem çocuğun alanında bırakabilir hem de 

sorunun çözülebilirliğinin kapısını aralayabilir. Ayrıca çocuk anlaşıl-
manın rahatlığı ile konuya daha olumlu 

bakabilir.  
Ör.: Siz kardeşi ile konuşurken 

çocuğunuz, kendisinin de din-
lenmesini isteyebilir. “Görmüyor 
musun kardeşinle konuşuyorum” 
yerine; sakin ve kabul edici bir tu-
tumla:

“Sence şimdi hem kardeşini 
hem de seni dinleyebilir miyim?” 
dendiğinde kendi davranışı ile ilgili 
düşünmesi ve karar vermesi için 

ona fırsat tanınmış olur.
Sorun Çözme Becerisi Programı 

uygulanırken ailelerle iş birliği yapılarak süreç evlere taşınabilir. 
Anne - babanın konuya yaklaşımı, uygun dili kullanabilmesi, sabrı 
ve süreci yönetmesi çalışmaya olumlu bir ivme kazandırmaktadır.

 Sonuç olarak, anne-babaların tutumları çocuğun sorun çözme 
becerisini öğrenmede oldukça önemlidir.

Duyguları yok sayılan, düşüncelerine önem verilmeyen, hizmet 
edilen, eleştirilen, başkası ile karşılaştırılan, çabası fark edilmeyen, 
risk almasına izin verilmeyen çocukların sorun çözme becerilerinin 
gelişmesi engellenir. Oysa çocuklara, yaşamda karşılarına çıkan 
zorluklarla baş edebilme becerisi kazandırılabilir. Çoğu kez zorluk, 
çocuğun güvenliğini tehdit etmiyorsa kenarda beklemek bile onun 
öğrenmesine olanak tanıyabilir. İlk adım, ona güvenmek ve inan-
maktır. Çocuğun sorunun çözümüne kendi aklıyla ulaşması her iki 
taraf içinde kolaylık sağlar. 

Sorun çözme becerisi duygusal becerilerle birlikte sosyal beceri-
ler için de önemlidir. Kendisi böyle düşünürken karşı tarafın da bir 
düşüncesinin olabileceği, bunu dikkate aldığında daha sağlıklı çö-

Kendi Sorunlarını Çözebilen 
Çocuklar Yetiştirmek

Rezan Turan / Psikolojik Danışman

“ “
“Her sorunun içinde bir 

hediye saklıdır.”
Başlangıçta bireyleri zorlayan, engelleyen 
zorluklar, çözüme ulaşıldığında tam tersi 
bir duygu oluşturur; başarıyorum duygusu. 
Bu insanların kendilerine verebildikleri çok 

özel ve kalıcı bir hediyedir.
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zümlere ulaşılabildiği kazanımı, bir başka açıdan 
da önemli kazanımdır diye düşünüyoruz. Böylece 
çocuklar şiddet tutumları geliştirmek yerine anla-
manın, anlaşılmanın, değerli hissetmenin rahatlığı 
içinde olacaklardır. Bu küçük yaşlarda verilebile-
cek bir demokrasi tutumudur aynı zamanda. Bu 
beceriye nitelik kazandırmak için özellikle okullar-
da bir program oluşturulabilir ve aileler bu progra-
ma alınabilir. Böylece olumsuz duygularını kontrol 
edebilen, sorunlardan kaçan değil üstesinden ge-
lebilen çocuklar yetiştirebiliriz. Kendi aklıyla sorun 
çözen bireyler ortak aklın gelişmesine de olanak 
sağlarlar. Böylece hem birey hem de insanlığın 
geleceği zenginleşir.

Araştırmalar aşağıdaki sözcükleri daha sık kullanmakla sorun çözmek 
arasında olumlu bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Sorun Çözmede 
Kullanılan Sözcükler

 Sevgili Anneler, 
Çocuğunuzun sorun çözme becerisi, 
onun beslenmesi kadar önemlidir. 

Hatta bazen beslenmeye verdiğiniz 
öncelik onun bağımsızlığını 

engelliyor olabilir. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflarda Portfolyo Paylaşım Sistemimiz

Öğrenci ve velimiz akademik gelişim paylaşım odasına belirtilen 
randevu saatinde gelir. Bu odada 15 dakika süreyle öğrencimizin 
Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce derslerindeki geli-
şim süreci paylaşılır ve değerlendirilir.  Daha sonra beceri dersleri 
paylaşım alanına gidilir. Öğrencimizin görsel sanatlar ve müzik 
derslerindeki gelişimi ve ürünleri paylaşılır, sergi gezilir, ardından 
öğrencimiz piyanoda öğrendiği bir eseri seslendirir. Arzu eden 
velilerimiz beden eğitimi, satranç ve drama branş öğretmenleriyle 
görüşebilir. 

Dördüncü ve Beşinci Sınıflarda Portfolyo Paylaşım Sistemimiz

1. aşama: Öğrencimiz, ürün dosyasından yararlanarak öğret-
menlerinin rehberliğinde sunuma hazırlanır.
2. aşama: Öğrencinin ailesine, sunum tarih ve saati hakkında 
bilgilendirme yazısı gönderilir.
3. aşama: Öğrenci gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla sunum 
ve paylaşımlar gerçekleşir. Veli belirtilen gün ve saatte okula gelir, 
akademik gelişim paylaşım odasına gider. Burada aşağıda verilen 
branşlarla öğrencinin aktif katıldığı ardışık değerlendirme toplantı-
sına katılır. Her bir branş için velimize 10’ar dakika süre ayırır. 
4. aşama: Öğrencimiz, velimiz ve öğretmenimiz sunumu de-
ğerlendirir. Veli bilgilendirme sürecimiz sona erer. 

Öğrenci Portfolyo Paylaşım Sistemimiz
VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Selahiddin  Öğülmüş / BSÇ -Ben Sorun Çözebilirim 

…DIR – DEĞİL:  Birinci sınıftaki  çocuklar küçüktür, büyük  değil.
YA DA  / YOKSA:  Oyuncaklarını YA sen toplayabilirsin YA DA birlikte toplayabiliriz 

YOKSA: ben toplayacağım ve farklı bir yere koyacağım.

BAZI / HEPSİ:  Bazı derslerine mi yoksa bütün derslerine mi çalışamadın?

EĞER / O ZAMAN:   Eğer şimdi oynamazsak o zaman eve geç kalacağım 

AYNI / FARKLI:  Senin çözüm önerin arkadaşınınki ile aynı mı yoksa farklı mı?

ÖNCE / SONRA:  …olmadan önce ne oldu? …sonra ne oldu?

ŞİMDİ / DAHA SONRA:  Şimdi ders çalışıyorum seninle daha sonra konuşalım mı?

OLABİLİR / BELKİ: …bu durumda neler olabilir, belki yeniden deneyebiliriz.

HEM / HEM DE:  Aynı anda hem seni hem de arkadaşını dinleyebilir miyim?  

 Farklı bir zamanda konuşabilir miyiz?
ADİL / ADİL DEĞİL:   Bu çözüm sence adil mi değil mi?

DÜRÜST / DÜRÜST DEĞİL:  …..durum  dürüst mü değil mi? 
ZAMANI / ZAMANI DEĞİL:  Şimdi uygun zaman ve yer mi? Düşünür müsün? 

YERİ / YERİ DEĞİL:  Sence mutfak/sınıf, bu oyunu oynamak için uygun bir yer mi?
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PORTFOLYO SUNUMU

Bana söylersen unutabilirim. 
Gösterirsen anımsayabilirim. 
Ama beni de katarsan anlarım.

 Kızılderili Atasözü

Öğrencimiz,
Çalışmayı anlamlı, anlaşılır ve amaçlı bulduğu için sürdürür. 
Okulda yaptığı resimleri, hikayeleri, günlükleri, harita ve ben-
zeri şeyleri dikkatli kontrol ederek kendine özgü bir bakış ve 
öğrenme çevresi sağlar.
Bir veya daha fazla dersteki öğrenme sürecini, gelişimini yan-
sıtabilir başarısını paylaşabilir.
Kendi çalışmalarını değerlendirmeye katıp her birinde kendi 
ilerleyişini izleyebilir.
Sınıf içerisindeki ve sınıf dışında ürettiklerini anlamlı bir şekilde 
bir araya getirir. 
Bildiklerinin ve yapabileceklerinin sorumluluğunu alır. 
Seçme, değerlendirme becerisi kazanır.
Öğrenmelerini boylamsal olarak yarınlara taşıyabilir.
Kendi gelişimleriyle ilgili hedefler koyar. 

Velilerimiz,
Çocuğunun çalışmalarını sürekli görür ve büyüme grafiği gelişimi-
ni izler.  Çocuğunun becerisini test skorlarıyla değil çeşitli kanıtlara 
yönelik ölçme fırsatı yakalar. 
Çocuğunun bir dersteki öğrenme sürecini, gelişimini, başarısını 
sistematik olarak izler. Çocuğunun öğrenme süreçlerine destek, 
gözlem ve değerlendirmeleriyle katılır.

Öğretmenimiz,
Bu dosyayı da ölçme ve değerlendirme aracı olarak kullanır. Öğ-
rencimizin öğrenme sürecini sistematik olarak görebilir. Portfolyo 
çalışması sonucunda elde edilen verileri gelecekteki eğitim he-
deflerinin daha kolay ve daha gerçekçi belirlenmesinde kullanır. 
Öğrencileri motive etmeye, öğrenme sorumluluğunu almaya, dü-
şünme ve yazmada gelişmelerine yardımcı olur.

Portfolyo aracılığı ile;

Bülten /Ekin Koleji Yayınıdır/ 
2008

Sahibi
Onat Özel Eğitim, Bilim Sanat, 

Spor Etkinlileri Ltd. Şti 

Genel Yayın Yönetmeni
Behçet Yavuz

Sorumlu Müdür
Yavuz Güneş

Yayına Hazırlayanlar
Yavuz Güneş

Okul Yönetmeni

Rezan Turhan
Psikolojik Danışman

Simge Karagülle
Psikolojik Danışman

Redaksiyon
Aylin Kama

Türkçe  Öğretmeni

Gülay Öktem
Türkçe  Öğretmeni

Burcu Atalas
Türkçe  Öğretmeni

Fotograf ve Dokümantasyon
Ali Murat Özkan

Bilgisayar Öğretmeni

Mehmet Aksu
Bilgisayar Öğretmeni

Adres:
EKİN KOLEJİ Seyrek/İzmir

Tel: 0232 844 74 75
Web: www.ekin.k12.tr

Hazırlık
DevAjans 

Atatürk Cad. Nu.: 174/1 Daire: 
11-13 Ekim İş Merkezi 
35200 Alsancak / İzmir

Tel: 0232 464 30 41
www.devajans.com

Tasarım
Mehtap Özen

Baskı
Şanal Matbaacılık 

Fatih Cad. Nu.: 105/128 Çam-
dibi İş Merkezi  

Çamdibi - İZMİR
Tel: 0232.459 82 82

Baskı Tarihi
16/05/2008

empati

Portfolyo, öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme sü-
reci ile öğrenme ürünlerini gösteren, aynı zamanda bir bütün 
olarak değerlendirilmesini sağlayan sistemli ve amaçlı olarak 
oluşturulmuş gelişim dosyasıdır. Portfolyoda öğrencimiz, tüm 
akademik ve beceri derslerinde yaptığı çalışmalardan öğretmeni 
rehberliğinde seçeceği en beğendiği ürünlerine yer verir.  Okulu-
muzda eğitim-öğretim süreçlerinin önemli aktörleri veli-öğrenci-
öğretmenimiz portfolyo sunum günlerinde bir araya gelir ve öğ-
rencimizin gelişim süreçleri hakkında paylaşımlarda bulunurlar. 
Bu toplantılarda öğrencimiz kendi öğrenme süreci ilgili olarak 

öğretmeni rehberliğinde sunum yapar. 
Portfolyo sunum günleri aynı zamanda öğrencimizin öğrenme yol-

culuğundaki çabası, gelişimi ve başarılarının kutlandığı bir ŞENLİK 
atmosferinde yapılandırılmıştır.  Toplantıda tüm katılımcılar olumlu 
dil kullanır, çaba, gelişim değerlendirilir, iyileştirmeye dönük kararlar 
alınabilir.

Portfolyo sunum gününde öğrencimiz Türkçe, matematik, sos-
yal bilgiler, fen ve teknoloji, İngilizce derslerindeki gelişimini sunar. 
Ardından resimlerini ve resim yapma sürecini, müzikte öğrendiği bir 
parçayı piyano ya da bir başka enstrüman ile seslendirir. 

Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Para ile satılmaz.
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Amaç;

i Çocukların yaş gelişim görevlerini bilmek,

i Ortak dil oluşturmak,

i Ana-babalarla, çocuk eğitimi ile ilgili pay-
laşım yapmak için öğrenme ortamı oluştur-
mak,

i Çocuk gelişimine yönelik bilgiyi yaşantı-
lardan örneklerle tartışmak, deneyimlemek,

i Ana-baba tutumları ile ilgili değerlendir-
me yapabilmek, iç görü geliştirmek. 

“Gelişim için bireysel vizyon 
oluşturmak” 

Ana-baba okulunun tarihsel süreci;
Bu yıla kadar 25 oturum gerçekleştirdik. Bu 
oturumlara katılımın yüksek olması bizleri 
çoğalttı.
2006 yılından bu yana dar gruplarla ve bi-
rinci sınıf velilerimizle çalışmamızı sürdürü-
yoruz.

Konular
F Çocuğun Gelişim Dönemleri ve Görevler
F Öğrenme ve Ç.ocuk
F İletişim
F Ailenin Üç Boyutu
F Aile modelleri  ( çocuk yetiştirme biçimleri )
FAilede; disiplin, sevgi, neşe, ilgi, saygı, 
kabul, sorun çözme becerileri çalışmaları

EKİN ANA-BABA OKULU

Keşke anne baba olmaya karar verdiğimiz anda böyle bir eğitim almış olsaydım, diye düşünüyorum; ama edindiğinim deneyimlerimle 
öğrendiklerimi karşılaştırıp değerlendirme fırsatını böyle bir dönemde -okula başlama- yakalamış olmaktan mutluyum. Bu paylaşımların 

devamını diliyorum. Teşekkürler.                     Nagihan ÖZCAN

Tek çocuğumuz var; anne baba olmayla ilgili pek çok kitap okuduk; ama gerçekle hayatın içinde bunları uygulamak çok zor. Bu eğitime 
gelirken beni ilgilendiren kısmı bizim oğlumuzun yaşıtları anne babalarla bir arada olup aynı dili konuşuyor olmaktı. Hemen hemen aynı 

sorunları yaşıyor olmak  yeni olumlu yaklaşımlar öğrenmek, hayatta dik durabilecek topluma yararlı bir çocuk yetiştirmek adına güzel 
bir eğitimdi. Teşekkürler.                   Bilge – İlker BULUT

Çocuklarımıza bizim kadar değer vermeniz beni gerçekten çok mutlu etti. Anne baba okulunu kurarak bizleri gerçekten eğittiniz. Bize 
zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim.                Figen GÜLERSOY

Anne baba olmanın doğal içgüdülerden ibaret olmadığını ve ömür boyu sürecek ve sürekli kendimizi çocuklarımız konusunda irdeleme-
miz, eğitmemiz gerektiğini anladığımız toplantılardan birindeydik. Çocuklarımıza ve bize ayırdığınız bilgilendirici zaman için çok teşekkür 

ederiz. Emeğinize ve ağzınıza sağlık.                        Esra KIYMIK 

Anne BABAlArdAn PAylAşımlAr

Empati; kişinin kendisini karşısındaki-
nin yerine koyması, olaylara onun bakış 
açısıyla bakması, duygu ve düşüncele-
rini doğru algılayarak onun hissettiklerini 
hissetmesi ve bunu ona iletmesi süreci-
dir. EMPATİ ÖĞRENİLEN BİR DUYGU-
ANLAMA-DAVRANMA BİÇİMİDİR.

Empati; paylaşma, yardım-etme, karşılık-
sız - koşulsuz davranışlar için önemli bir ön 
koşuldur. Bugün içinde yaşadığımız yüz-
yılda, hepimizin sözde çok olumlu şekil-
de dile getirdiği paylaşma, yardımlaşma 
ve karşılıksız-koşulsuz sevgi gibi değer-

ler, gerçekte hepimizin aradığı, özlediği 
ve gereksinim duyduğu değerlerdir.

Öğrenilebilen empatik tutumla, bu ara-
dığımız, özlediğimiz ve gereksinim duy-
duğumuz değerlerin yaşama geçmesi 
sağlanabilir. Empatiden yoksun ilişkiler 
bireyde iç çatışmalara yol açar. Empati 
ise iç çatışmaların olmasını engeller.

PDRH birimi olarak yaşamda empa-
tik tutumu önemsiyoruz. Çocuklarımızın 
böyle bir tutumu bugün okulumuzu ilgi-
lendiren tüm ortamlarda yarın ise kaza-
nılmış bir davranış olarak yaşamlarında 
kullanmalarını hedefliyoruz.

Biliyor ve inanıyoruz ki empatik tutum ve 
davranış bir çaba ve süreç gerektirir.  Em-
patik yarınlara…

Bundan tam yedi yıl önce 2001 yılı 
Ekim ayında bu sunuş yazısıyla Psikolo-
jik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak 
“EMPATİ” dergimizi Ekin Koleji velileri ve 

eğitimcileriyle paylaşmaya başlamışız. 
Geçen bu süreçte tam 39 farklı konu 
başlığıyla sizlerle birlikte olmuşuz. Aşağı-
da verilen konu başlıklarına bakıldığında 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanını 
ilgilendiren hemen her konuda (öğren-
me, motivasyon, sorumluluk, yaş gelişim 
özellikleri, sosyal beceriler, tatil, sınav, 
etkili çalışma, duygusal zeka, atılganlık, 
beslenme, başarı…) çalışma ürettiğimizi 
bugün mutlulukla görüyoruz. 

“Çocuklarımızın empatik tutumu bu-
gün okulumuzu ilgilendiren tüm ortamlar-
da yarın ise kazanılmış bir davranış ola-
rak yaşamlarında kullanmalarını hedefli-
yoruz” demişiz yedi yıl önce. 2001’deki 
bugünümüz şimdi dün oldu, o günkü 
yarın ise şimdi bugünümüz. Bugün he-
defimize ne oranda ulaştığımızı siz sevgili 
Ekinlilerin takdirine bırakıyoruz ve bu he-
deften sapmadan DEVAM diyoruz. 

Sunuş   
Yavuz Güneş 

Okul Yönetmeni  

“Akıllı İnsan, Düşündüğü Herşeyi Söylemez; Ama Her Söylediğini Düşünür.”
 Aristoteles
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YARATICILIK EĞİTİMİ

Yaratıcılık, tek bir tanımla ifade edilemeye-
cek karmaşık bir kavramdır. Her bireyde var 
olan, geliştirilmeyi ve desteklenmeyi bekleyen 
yaratıcılık, hem düşünsel hem de duygusal 
yaşamı ifade etmektedir. Bilim, sanat, sahne 
ve şov dünyası, akademik ortamlar, iş yaşamı, 
gündelik yaşam gibi hayatın her alanında ih-
tiyaç duyulan düşünsel, duygusal, entelektüel 
ve sosyal birçok bileşenin bir arada olduğu 
karmaşık bir beceridir. Yaratıcılık; kalıpların 
dışında, alışılmışın ötesinde düşünebilme ve 
üretebilme becerisi olarak tanımlanabilir. Ya-
ratıcılıkta özgünlük, olağanüstülük, kuraldışı-
lık, değişik olma gibi özellikler bulunur. Olma-
yan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten 
farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler gelişti-
rebilme yeteneğidir.        

En genel anlamıyla ise yaratıcılık; bilinen 
şeylerden yeni bir şeyler çıkarmak, özgün bir 
senteze varmak, sorunlara yeni çözüm yolları 
bulmak, varlıklar ve olaylar arasında yeni iliş-
kiler kurmak ve böylece orijinal bir düşünce 
şeması içinde yeni yaşantı, deneyim, fikir ve 
ürünler ortaya koymak şeklinde tanımlanabilir.

YARATICILIK 
NE DEMEKTİR?

Yaratıcılık zaman içinde yayılmış yenilik, 
uyarlanabilme ve gerçekleştirilebilme özellik-
lerine sahip bir süreçtir. Araştırmalar, yaratı-
cılığın, öğrenmenin önemli bir boyutu oldu-
ğunu göstermektedir. Yaratıcı düşünme, 
bilginin kazanılması için de çok önemlidir. 
Çünkü yaratıcılığın gelişimine elverişli çev-
reler, çocukların öğrenmeye karşı olumlu 

tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur ve öğrenmeyi eğlence ha-
line getiren etkili güdüleyiciler niteliğini taşır.

Yaratıcılık; esneklik, duyarlılık, akıcılık, orijinallik gibi özellikleri 
içermektedir. Yaratıcı olmak için her şeyden önce kişinin ken-
disine güvenmesi, çalışacağı alan hakkında temel teknik bilgi-
lere sahip olması, bağımsız düşünebilmesi, kalıpların dışına çı-
kabilmesi ve yeteneklerini sonuna kadar kullanabileceği ortam 
ve özgürlüğe sahip olması gerekir.  Merak etmek, soru sormak, 
sorgulamak öğrenmeye ve araştırmaya istekli olmak, farklı şeyler 
denemekten çekinmemek, risk almak yaratıcı düşüncenin teme-
lini oluşturur İçinde bulunduğumuz çevreyi, dünyayı ve olayları 

yorumlamak için sahip olduğumuz ya da öğrendiğimiz standart 
bilgileri, düşünce kalıplarını, şablonları ve şemaları kullanırız. 

Günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek 
ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmek cesaret ve güç gerekti-
rir. Çünkü farklı düşünen, farklı görünen ya da farklı davranan 
bireyler genellikle dışlanma, eleştirilme etiketlenme gibi risklerle 
de karşı karşıyadır.Yaratıcılık potansiyelini beceriye dönüştürebil-
mek; günlük yaşamda problemlere çözüm bulmayı, zorluklarla 
ve stresle baş etmeyi kolaylaştırır. . Heyecan duymak, merak 
etmek, soru sormak kişisel gelişimi destekler, yaşamı zengin-
leştirir, araştırma ve yeni şeyler deneme cesaretini arttırır, bilimin 
önünü açar. Hayal gücünü ve mizah duygusunu geliştirir, ilgi ve 
dikkati toplama süresini arttırır, öz güveni pekiştirir. Bireysel ve 
toplumsal yaşam kalitesini yükseltir.    

Matematik ödevini hazırlayan bir öğrenci, bir problemi 
denklemlerin dışına çıkıp kendi yoluyla çözebiliyor ve bunu 
anlatmak için de resimler ya da şema, çizim vb.lerini kullanı-
yorsa bu, o çocuğun matematik ödevini hazırlarken yaratıcılı-
ğını kullandığını ve risk alma cesaretini gösterir.

YARATICILIK EĞİTİMİ NEDEN
 ÖNEMLİDİR? 

Yasemin Reşitoğlu / Kurucu Temsilcisi
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Yaratıcı Bireyler Yetiştirmek İçin
Yaratıcı düşünce tüm bilgileri kullanmak durumundadır. Do-

layısıyla bilgiler, veriler çoğaltılıp yoğunlaştırılarak yaratıcılık ar-
tırılabilir, geliştirilebilir. Yapılan araştırmalar genelde yaratıcılığın 
gelişmesinin sürekli olmadığını, 3 ile 4.5 yaşları arasında bir ar-
tışın olduğu, sonra küçük bir düşüşün meydana geldiği, sonra 
dördüncü sınıf civarında meydana gelen bir düşüşe kadar yine 
artışın sürdüğü, sonra yedinci sınıf civarında hafif bir düşüşün 
dışında lise yıllarında artmaya devam ettiğini göstermektedir. 
Aynı zamanda bilinçli ve sistematik bir programla artırılabildiğini 
göstermektedir. Bu anlamda çocuklarımıza; yaptığı işi başka şe-
killerde de yapabileceğini, belirli düşünme biçimlerinin alternatif-
lerinin üretilebileceğini göstermeli ve keşfettirmeliyiz. 

1- Yaratıcı Bir Çevre
Her çocukta yaratıcı olma yeteneği vardır. Farklı olan, yara-

tıcılığın sürekliliği, derecesi ve ortaya konabilmesidir.   Yaratıcı 
ortam katı kuralların ve otoritenin olmadığı bir öğrenme ortamı-
dır. Özgür, serbest bir çevre, yaratıcı gücün gelişmesinde önemli 
bir etkendir.  Yaratıcılık söz konusu olduğunda yeni deneylere 
ve gerçeklere açık olmak gerekir.   Yaratıcılığın desteklenmesi 
doğumdan itibaren başlamalıdır. Bu nedenle çocuğun ilk çevresi 
olan aile, daha sonra oyun ve okul çevresi ve diğer uyarıcılar 
(radyo, televizyon, dergiler, vs.) yaratıcılığın geliştirilmesinde et-
kilidir. Yapılan araştırmalar, çocuğun doğrularının görüldüğü ve 
onunla ilişkide bu doğruların öne çıkartıldığı bir çevrede yetişen 
çocukların içindeki yaratıcı potansiyeli  kolaylıkla  ortaya koyabil-
diklerini göstermiştir.

2- Erken Yaşlarda Yaratıcı Örneklerin Gösterilmesi
Çocuğun erken yaşlardan başlayarak çevresinde yaratıcı ör-

nekler görmesi, bu örneklere benzeme isteği doğurur. Taklit, ki-
şilik gelişiminin önemli bir aşamasıdır. Sadece dar anlamda bile 
olsa, yaratıcılığı taklit, çocukta kişilik ve zihin gelişimi açısından 
olumlu izler bırakır. Bu sebeple aile çevresinde yoksa bile, ço-
cuğun, yaratıcı örneklerin bulunduğu ve bunların desteklenip, 

cesaretlendirildiği bir ortamla buluşmasını sağlamalıdır. 

3- Çocukları Spontan ve Doğal Olmaları İçin Desteklemek
 Bu yaratıcılık konusundaki en önemli faktörlerden biridir.Her 

çocuğun  ayrı bir dünya olduğunu kabullenmek ve bu farklılığa 
saygı duymak,anne-babanın ve eğitimcilerin yaratıcılık açısın-
dan çocuğuna verebileceği en iyi eğitimdir. Çocukları spontan 
olmaya yüreklendirdiğimiz  ve baskılamadığımızda içlerindeki 
yaratıcılığı ortaya çıkarabilirler. Yaratıcılık eğitimindeki ilk adım 
çocukların spontanlığını bastırmamaktır.Bu açıdan baktığımız-
da çocuk yetiştirme kültürümüzde yaratıcılığın en üst noktasını 
ifade eden “icat yapmak” çocuk, yeni ve farklı bir şey yaptığın-
da “Başımıza yeni icat çıkarma”...denilerek daha baştan en-
gellenmektedir.Buna bir de’’Dünyanın neresinde görülmüş?’’, 
’’Sana mı kaldı?’’, ”Bacak kadar boyunla...”, “Boyundan büyük 
laflar etme...” gibi sözler eklenince çocuklarımızın içindeki ya-
ratıcılık potansiyelinin açığa çıkmasını engelleyip köreltiyoruz.  
 
4- “Olumlu” nun Vurgulanması

Çocuğun yanlışlarının değil, doğrularının görüldüğü bir çevre, te-
melde varolan yaratıcılığı cesaretlendirir. Bir davranışı elde etmek 
istiyorsak, onun yapılmasını söylemekten çok daha etkili bir yol, ya-
pılması istenene benzeyen bir davranışla ilgili olumlu geri bildirimde 
bulunmaktır. “Bak öyle yaptığın zaman ne güzel oldu” gibi. Olumsuz-
ların konuşulduğu, ceza, korkutma ve tehdidin yer aldığı aile çevre-
lerinde çocukların kendine güvenlerini geliştiremedikleri bilinmektedir. 
Yaratıcılık ise en başta kendine güven gerektirir. Aynı zamanda çocuk 
çok fazla eleştirilmemeli, başka çocuklarla da kıyaslanmamalıdır .

5- Yaratıcılığı geliştirecek özgün,özel ve sistematik 
programlar yapmak

Doğru ve ayrıntılı soru sorma,  farkındalık için eğitsel program-
lar ve çalışmalar yapmak; “Başka nasıl olabilir, bunu başka nasıl 
yapabilirim?” sorularını sormaya alıştırılmalıdır. Neşe - mizah eği-
timi ve eğitimi eğlenceli hale getirmek; Okulda yaratıcı düşünce-
ler eyleme, keyifli yaşantılara dönüştürülmelidir.

• Çocuğun yaptığı resim vb. faaliyetleri “Doğrusu budur” diyerek 
sınırlandırmak,
• Çocuğun hayal dünyasıyla alay etmek, onu küçümsemek,
• Çocuğu hiç yeteneği olmayan bir yöne zorlamak, bu konuda 
ona baskı yapmak,                          
• Çocuğu yaptıklarından dolayı sürekli eleştirmek ve onu doğru-
lar- yanlışlar dünyasına hapsetmek,

•    Çocuğu belli kalıplara sokmaya çalışmak,
 Tüm bunlara okullarımızda uygulanan yüklü öğretim programları 
da eklenince (Kalıplaşmış konular yığını olan ve belli süre içinde 
tamamlanılması gereken eğitim programları) yaratıcılığa engel 
olabilmektedir.

(*) Yasemin Reşitoğlu’nun “Düşünme ve Yaratıcılık Eğitimi” konulu 
yüksek lisans tezinden kısaltılarak alınmıştır.

Yaratıcılığı  Engelleyen Anne- Baba 
ve Eğitimci Tutumları 

YARATICILIĞIN BİLEŞENLERİ
Yapılan araştırmalar, yaratıcı insanların bazı ortak kişilik özel-

likleri ve benzer yaşam alışkanlıkları olduğunu; bu insanların 
çoğunlukla meraklı, soru sormaktan, araştırmaktan ve yeni 
şeyler öğrenmekten heyecan duyduklarını göstermektedir. 

Sezgileri ve gözlem yetenekleri gelişmiştir; bütünü olduğu 

kadar detayları da yakalarlar. Kendini gerçekleştirme ve sı-
nırlarını aşma konusunda istekleri yüksektir. Bağımsızlık, ha-
reketlilik, bedensel ve zihinsel yüksek enerji seviyeleri, farklı 
ilgi alanları ve uğraşları vardır. Çok okurlar; felsefe, estetik ve 
mizah duyguları gelişmiştir. 
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Çocuğun kendisini tanımasını, kabul etmesini ve olumlu benlik 
algısı oluşturmasını desteklemek, sosyal ve duygusal gelişimi için 
sınıfta ortam hazırlamak, grubun olumlu iletişimini desteklemek, 
sınıfta paylaşmak istediği konular için fırsat yaratarak sınıfın olumlu 
duygusal atmosferine katkıda bulunmak için ikinci sınıflarımız 
düzeyinde “Ekinde Ben” projesini gerçekleştiriyoruz. 

Çalışmayı ikinci sınıflarla yapıyoruz; çünkü bu yaşta çocuk hem 
akademik hem de sosyal gelişiminin önemli bir noktasındadır. Bu  
çalışmayı yapabilecek kadar beceri kazanmıştır; ancak sosyalleşme 
için ihtiyaçları devam etmektedir. Zamanının büyük bir bölümünü 
geçirdiği okul, onun bu ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
Bu projemizi gerçekleştirirken anne-babaları da çalışmamızıa 
katıyoruz. Çalışmamızı ağırlıklı olarak çocuk yürütür; ama anne 
baba da bir mektupla aileyi sınıfa taşır.

Çalışmanın sonunda öğrenciye bu paylaşımın anısına, etkinliklerin 
toplandığı bir dosya hazırlayıp veririz. 

Eğer bir çocuk;
k Sürekli eleştirilmişse, kınama ve ayıplamayı,
k Kin ortamında büyümüşse, kavga etmeyi,
k Alay edilip, aşağılanmışsa, sıkılıp utanmayı,
k Devamlı utanç duygusuyla eğitilmişse, kendini suçlamayı,
k Hoşgörüyle yetiştirilmişse, sabırlı olmayı,
k Desteklenip, yüreklendirilmişse, kendine güven duymayı,
k Övülmüş ve beğenilmişse, takdir etmeyi,
k Güven ortamı içinde yetişmişse, inançlı olmayı,
k Kabul ve onay görmüşse, kendini sevmeyi,
k Ailede dostluk ve arkadaşlık görmüşse, bu dünyada “mutlu” 

olmayı ÖĞRENİR.

Öğrencilik ve eğitimcilik yaşamım boyunca bir insanın temel kişilik 
gelişimini bu kadar YALIN ve ÇARPICI anlatan başka bir ifade gör-
medim. Onlarca kitaba sığacak nitelikteki bilgi, bir paragrafta özetini 
buluyor. 

Temel eğitim çağındaki öğrencilerin kişiliklerini “DOĞRU”, “KA-

BUL EDİLEBİLİR”, “BİLİMSEL” ve “GEÇERLİ” yöntem ve teknik-
lerle şekillendirmeyi amaçlayan bir okul olarak varlığını bu sözlerde 
ifadesini bulan ilkelere dayandırmış bir okulun üyesi ve yöneticisi 
olmaktan mutlu ve gururluyum. 

Biz Ekin’de HOŞGÖRÜ gözlüğü ile olaylara/olgulara bakıyoruz ve 
inanıyoruz ki SABIRLI bireyler böyle bir iklimde yetişir. 

Biz Ekin’de DESTEK sözcükleri kullanıyoruz ve inanıyoruz ki ÖZ-
GÜVENİ, bu dil yeşertir ve geliştirir. 

Biz Ekin’de BEĞENİMİZİ çabaya vurgu yaparak zamanında belir-
tiyoruz ve inanıyoruz ki TAKDİR edilen takdir etmeyi de öğrenir.

Biz Ekin’de öğrencimizi ÖĞRENME ARKADAŞI olarak kabul edi-
yor ve inanıyoruz ki BAŞARI ve MUTLULUK böyle sağlanır.

Bu nedenledir ki EKİN’de dürüstlük,  bağışlama, neşe, içten 
olma, sorumluluk, düzen, ekonomi, beslenme, spor eğitimi ve vefa 
kavramlarının her biri, eğitim süreçlerimizin yapı taşlarını oluştur-
maktadır.

Çok sevdiğim bir sözle konuyu bağlamak istiyorum. “Umut, öğ-
retmenin yazgısıdır.” Umutla kalın, umutla yaşayın… Sevgilerimle…

Yavuz Güneş / Okul Yönetmeni

PDR GÖZLÜĞÜ İLE 
EĞİTİME BAKIŞ

   Sekizinci sınıf öğrencilerimiz yaratıcı dra-
ma tekniklerini kullanarak arkadaşlık pos-
terleri hazırladılar. Öğrencilerimiz, “arkadaş-
lık” hakkındaki fikirlerini, duygularını çeşitli 
resimler, sözler, şarkılar, semboller ile kar-
tonlara yansıtıp  “Arkadaşlık yemeğinin tarif-
lerini” kendilerine özgü üsluplarla anlattılar. 
    OKS sürecinde öğrencilerimiz, motivas-
yonlarını artırma, güzel duygular keşfede-
rek yaş gelişim ihtiyaçları olan “arkadaşlık” 
hakkında yeni farkındalıklar kazanarak zorlu 
sınav döneminde bir mola verme fırsatı bul-
dular. 
    Posterlerini “Psikolojik Danışma ve Reh-
berlik Birimi” panolarında sergileyerek tüm 
Ekinlilerle paylaştılar.

   ARKADAŞLIK  
YEMEĞİNİN TARİFİ!

EKİN’DE BEN
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Hiçbir çocuk boş bir ortamın içine doğ-
muyor.  Onu bekleyen anne-babalarının, dü-
şünceleri ve duyguları, deneyimleri, sosyal 
çevreleri,  içlerinde dindirilmemiş özlemleri 
ve yerine getirilmemiş düşleri var. Bu ortam-
lar ve beklentilere karşılık, çocukların fiziksel 
ihtiyaçları ve duygusal ihtiyaçlarının olmadığı 
yadsınamaz. Bu yazımızda onların – aslın-
da tüm insanların – duygusal ihtiyaçlarından 
söz edeceğiz.

Duyguların Önemi: 
Duygularımız doğal birer parçamızdır.
Duygular davranışlarımızı etkiler ve yönlendirir. 
İhtiyaçlarımız karşısında bizi uyarır. 
Karar almamıza yardım eder. 
Zorluklar karşısında direnmemizi ve kuvvetli 

olmamızı sağlar.
Heyecan ve istek duymamızı sağlar ve bizi 

hedefimize ulaştırır. Motive eder. 
Duygular öğrenmemizi sağlar. 
Çocuğa hazırlanan duygusal gelişim orta-

mında;  onun bu gelişimini etkileyen temel 
duygusal ihtiyaçlarını şöyle sıralayabiliriz:  
Güven, sevgi, ilgi, saygı, onaylanma

Her çocuğun yukarıda sıraladığımız tüm 
duyguları yaşamaya, içselleştirmeye ihtiyacı 
vardır ama farklı dozlarda... Çünkü çocuğu-
nuz farklı, yaşı farklı, cinsiyeti farklı... Örne-
ğin; dokuz yaşına kadar tüm çocuklar daha 
fazla ilgiye, biraz daha az güvene gereksi-

nim duyarlar. Dokuz yaşından sonra ise bu 
durum tersine dönmeye başlar. Yani daha 
az ilgi ve daha fazla güven gerekmektedir 
onlara.  John Gray  “Çocuklar Cennetten” 
adlı kitabında “İyi bir şeyin çok fazlası, çok 
fazladır.”  diyor. Çocuğa ihtiyacı olan duygu-
lar ihtiyacı olan yaşta tam da ihtiyacı kadar 
verilmelidir. Bu arada çocuğunuzun yapısını 
da unutmamak gerekir. 

TEMEL DUYGULAR
GÜVEN: Güven duygusu kişilik gelişimi 

açısından en temel kazanımlardan birisidir 
Güven, öyle olmadığı zaman bile çocuğu-
nuzun her zaman elinden gelenin en iyisini 
yapacağına inanmanızdır. Temeli 0-1,5 yaş 
arasında atılır. Güven duygusu ile sevgi, so-
rumluluk ve disiplin arasında önemli bir ilişki 
vardır. 

SEVGİ: Çocuklarımızı koşulsuz ve bütü-
nüyle sevmek ve en önemlisi onlara sevgiyi 
yaşatmak, bunu yaparken de sevgiyle tanış-
tırmak ve onu yaşantısına katarak öğretmek 
önemli ana-babalık görevidir diye düşünü-
yoruz. Onlara sevgiyi öğretmeliyiz; çünkü 
kaygılarını yoğun yaşadığında sevginin sı-
caklığını yanlarında bulsunlar ve dayanılmaz 
yalnızlıklar yaşamasınlar diye. Sevgi ile ailede 
tanışılır; yani sevginin okulu ailedir.

İLGİ: Eğer çocuklarınızın onuruna saygıy-

la yaklaşır, başarılarını fark eder, ilgi gösterir-
seniz, onlara vereceğiniz mesaj, tüm canlı-
ların onuruna saygı ve ilgi gösterilmesi 
gerektiği şeklinde olacaktır. Bu mesajı alan, 
içselleştiren çocuk diğer insanlarla olan iliş-
kilerinde de ilgiyi, doğru zamanda, doğru ve 
doğru şekilde kullanabilecektir.

SAYGI: Çocuğun kendisini anlatmasına 
olanak tanımak, söyleyeceklerini önemse-
mek, onun kendisini değerli hissetmesini 
ve onursal eşitliği görmesini sağlar. Kısa-
cası çocuk,  hem kendisine hem de diğer 
insanlara saygı duymayı, yaşantısı yoluyla 
öğrenecektir.

Saygı,  onaylanma duygusu ile bağlantılı 
bir duygudur. 

ONAYLANMA: Doğan Cüceloğlu; onay-
lanmayı -Kabul edilmeyi- “varoluşun ikinci 
boyutu” olarak değerlendiriyor. Birinci boyut 
fark edilmektir.  Kabul mesajı kişiye: “Sen 
varsın, doğalsın, seni böyle göründüğün 
gibi kabul ediyorum, duygusunu yaşatır.” di-
yor. Kabul etmenin kaçınılmaz koşulu değiş-
tirmemektir.  İnsan kendini değişmeye açık 
hissetmedikçe bunu başaramaz. Aile için-
de, kendisinin değerli biri olduğuna inanan 
ve yüreklendirilen çocuk, gelişmeye ihtiyacı 
olduğunu bilir ve istekli davranır. 

Ekin Koleji / PDRH Servisi
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On yaşındaki Ezgi, arkadaşları arasında çok popüler birisi değil-
dir. Resim derslerinde çok başarılıdır. O, çizmekten hoşlanan dikkat 
çekici bir sanatçıdır.

Ahmet, matematik derslerinde biraz zorlanan, sekiz yaşında, ne-
şeli bir çocuktur. Çok geniş bir yüreği vardır. Çok nazik ve saygılı 
birisidir. Büyüdüğünde doktor olmak istiyor..

Elifcan, dördüncü sınıfta ve sınıf arkadaşlarından ileride bir geli-
şimi var. Aynı zamanda voleybol takımının yıldızıdır. Ancak annesi 
arkadaşları ile oynarken öfkesini kontrol etmekte güçlük çektiğini 
fark eder.

Özgür, hareketli bir beşinci sınıf öğrencisi, sosyal etkinliklerde çok 
başarılıdır. Onun idare edebileceğinden daha fazla arkadaşı vardır. 
Okul başarısı ise ortanın biraz üstündedir.

Sizlerin de bildiği daha birçok çocuk özelliği sıralayabiliriz. Hepsi-
nin yetiştirilebilecek, cesaretlendirilebilecek kendilerine has ilgi alan-
ları, üstünlükleri, becerileri ve yetenekleri var. Onların bu farklılıklarını 
bilmek hem anne-baba olarak sizlerin hem de okul olarak bizlerin 
önemli görevlerinden biri Çünkü, ancak fark edebildiğimiz ve orta-
mını, programını hazırladığımız özellikleri geliştirebiliriz. 

Hayata etkin katılmak için fark yaratmak gerekiyor. Bu da ancak 
farklılıklarımızı bilmek ve geliştirmekle mümkün olabilir. Bunun erken 
yaşlarda başlaması, gelişimi olumlu etkiler.

Çocuğun farklılıklarının; fark edilip, kabul edilip geliştirilmesi onun 
ruhsal gelişimini, benlik algısını da önemli ölçüde etkilemektedir. 
Kendisi ile ilgili olumlu duygulara sahip bir çocuğun yaşamını zen-
ginleştirmesi ve düzenlemesi kuşkusuz daha kolay olabilir.
Ayrıca farklılıklara saygı duyma hem sosyal ortama hem de kişisel 
zenginliğine olumlu katkılar sağlamaktadır. Kendisinden farklı yete-
neği, kültürü, dili, dini, ırkı olan bireylerle bir arada yaşama becerisi, 
çağımız insanlarının kazanması gereken önemli becerilerden birisi-
dir. Onların farklılığı hem bizim hem de toplumumuzun ve insanlığın 
zenginliği olabilir.

Bireysel Farklılıkların Etkenleri Nelerdir?  Büyüme ve geliş-
menin etkenleri aklımıza hemen kalıtım ve çevreyi getirir. Daha çok 
da kalıtımı. Çünkü genlerimizle getirdiğimiz özelliklerimiz özellikle de 
fiziksel farklılıklarımızı belirler.

Bu sayımızda öğrenci farklılıkları ile ilgili şu üç etken üzerinde du-
racağız:

1) Aile içi ortam ve anne-baba etkeni: Bu ortam çocukların 
bireysel farklılıklarının ilk fark edildiği veya görülemediği, göz ardı 
edildiği, bastırıldığı yer olabilir. Burada anne baba tutumları oldukça 
önemlidir. Ailenin iletişim ortamı, çocuğun kendini ifade edebilmesi, 
sorular sorabilmesi çocuğun gelişimini olumlu etkileyebilir. Ayrıca 

çocuğun,  farklılıklarını geliştirmek için uygun programlara katılma-
sını sağlamak, desteklemek gerekebilir. Farklılıkları geliştirmeyi 
engelleyen tutumlar; zihninizdeki çocuğa uyması için onu zorla-
mak, başkası ile karşılaştırmak olabilir.

2) Okul ortamı ve öğretmen etkeni: Çocukların bireysel farklı-
lıklarının etkilendiği diğer ortam, okul ve öğretmenlerdir. Bunun için; 
okulların ve sınıfların fiziksel koşullarının, çocuğun farklılıklarını geliş-
tirecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Uygulanan programın içeriği, 
farklılığı geliştiren bir tarzda olabilir. Öğretmenler bu konuda bilgilen-
dirilebilir, eğitilebilir

3) Bireyin kendisini tanıması: Bu konu daha çok psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgilidir. Gelişimsel rehberlik; her öğ-
rencinin kendine özgü olduğunu, bireysel farklılıklar gösterdiğini ka-
bul eder. Çocuğu çeşitli araçlar kullanarak tanımaya çalışır ve onun 
kendisini tanımasına yardımcı olur. Bu durum onun öz güvenli bir 
yapı geliştirmesini, kendisini tanıyıp anlamasını sağlar. 

Rehberlik hizmetleri, çocukların niteliklerini tanımak için çeşitli 
araçlar kullanır. Servis bu çalışmaları yaparken öğretmenler ve aile-
lerle sürekli iş birliği yapar.

ANNE BABALARA ÖNERİLER                                           
3 Çocuklarınızın farklılıkları onu özel yapar. Özel olma duygusu, 

öz güvenli olmak ile ilgilidir.
3 Çocuklarınıza farklı pencereden bakabilme becerisi kazandırın. 

Onlarla “bu konu ile ilgili daha farklı neler yapılabileceğini” konuşun. 
3 Çocuğunuzun tanımladığınız farklılıklarını, yeterliliklerini okulu ve 

öğretmenleri ile kayıt sırasında paylaşın, süreci izleyin, iş birliği yapın. 
3 Okulunuzun tanımladığı farklılıkları geliştirmek için iş birliğine açık 

olun.
3 Onun kendisine benzemesini teşvik edin.
3 Farklılıkların engellenmesi veya değiştirilmesi çocuğun tüm geli-

şim alanlarını olumsuz etkiler. Çocuğunuzu başkasına benzetmeyin 
veya onu hayalinizdeki çocuk olması için zorlamayın. 

3 Tüm insanlar, bir benzerleri olmayan biricik ve özel insanlardır.
3 Mutlu ve başarılı bireyler, yeterlilikleri ile ilgili olumlu bilgiye sa-

hiptirler. Onun yeterlilikleri ile ilgili beceriler ve olumlu duygular oluş-
turması için ortamlar hazırlayın.

3 Onu bir mesleğe yönlendirirken yeterliliklerini, farklılıklarını dikkate 
alın.

3 Çocuğunuza diğer insanların farklılıklarını kabul eden ve saygı 
duyan bir tutum geliştirmesi için model olabilirsiniz. Bu, onun insan-
larla ilgili hoşgörülü ve esnek bir tutum geliştirmesini sağlar.

3 Farklılıklarımız sonuçta tüm insanlığın zenginliğidir.

Her Çocuk Farklıdır

Neden Bireysel Farklılıkları Bilmeliyiz?

Ekin Koleji / PDRH Servisi
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Son zamanlarda ailelerle çocuklarının ile-
tişim araçlarını yerinde kullanmaları ile ilgili 
güçlükler yaşadığını paylaşıyoruz. Veliler, 
çocuklarının “internette sanal sohbetler et-
tiklerini ve bunları amacının dışında kullan-
dıklarını ve ders çalışma zamanlarını olum-
suz etkilediğini” bildiriyorlar. Öğrencilerimi-
zin iletişim araçlarını doğru ve yararlı bir şe-
kilde kullanmaları hakkında eğitimcilerimiz 
ve biz okul psikolojik danışmanlarının ortak 
görüşünü sizlerle paylaşmak istiyoruz:

 Çocuklar, ihtiyaçları olan okul sonrası 
paylaşımlarını yüz yüze yaşayamıyorlar. 
Kent yaşamı ve teknolojinin gelişimi; on-
ların cep telefonu, internet (msn) kullanımı 
gibi yollarla iletişim kurmalarını destekliyor. 

Ön ergenlik ve ergenlik dönemiyle birlik-
te çocukların hem arkadaş ilişkilerini hem 
de karşı cins ilişkilerini keşfetme, anlama, 
başlatma ve sürdürme ihtiyaçları vardır. 
Bu ilişkileri konuşmayı ve paylaşmayı se-
verler. Bu, onların özel iletişim konularıdır 
ve yaş dönemi özelliklerine göre oldukça 

doğaldır; ancak yalnızca teknolojik araç-
lar ile iletişim kurulması ve bu paylaşım-
ların yapılması çocuğun sosyal gelişimine 
zarar verebilir. 

Tüm bunlar göz önünde bulundu-
rulduğunda siz velilerimize önerilerimiz 
şunlardır: 

1) Öncelikle, çocuğunuzu yaşıtlarıy-
la daha çok birlikte olabileceği sportif ve 
sanatsal alanlardaki etkinliklere yönlendi-
rebilirsiniz.

2) Çocuğunuzla ailece ortak geçirebile-
ceğiniz zamanlar yaratabilirsiniz.

3) En önemlisi, çocukların sanal ortam 
yerine yaşıtları ile vakit geçirebilecekleri, 
eğlenebilecekleri zamanlara ortam hazır-
layabilir ya da izin verebilirsiniz. 

4) Evde internet ve MSN kullanımıyla ilgili 
çocuğunuz ile birlikte belirli gün ve zaman 
aralıkları belirleyebilirsiniz. Hafta içi yerine 
hafta sonu 40-60 dakika süre ayırabilirsiniz.

5) Bilgisayarı ailenizin ortak kullanım 
alanında bulundurabilirsiniz.  

Öğrencilere yönelik çalışmalar:
\ Tanıma çalışmaları ( Bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal gelişim çalış-
maları)
\ Bireysel psikolojik danışma
\ Grupla psikolojik danışma
\ Verimli ders çalışma yöntemleri, çalışma programı hazırlığı ve takibi
\ Arkadaşlık ilişkileri
\ Cinsel sağlık eğitimi 
\ Gelişim dönemleri ve özellikleri
\ Mesleki yönlendirme çalışmaları
\ Anadolu ve fen liseleri tanıtım gezileri; moral-motivasyon gezileri
\ Sınav kaygısı, stresle başa çıkma, zaman yönetimi seminerleri

Velilerle yapılan çalışmalar:
\ Anne- baba okulu
\ Aile görüşmeleri (iletişim, ebeveyn tutumları, çatışma, sorumluluk...)
\ Çocukların gelişim dönemleri ile ilgili bilgilendirme
\ Çocukların sınavlara hazırlığı ve aile tutumlarına yönelik bilgilendirme

Öğretmenlerle yapılan çalışmalar:
\  Şube rehber öğretmenleri ile haftalık sınıf görüşmeleri 
\ Öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimleri hakkında bilgi 
paylaşımı, takibi ve yönlendirme 
\ Sınıf rehberlik etkinliklerinin uygulanmasında konsültasyon
\ Öğrencilerle yapılan davranış geliştirme çalışmalarında iş birliği

 

Çocuklarda Sanal Sohbet 
Yararlı mıdır?

Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Servisimizin

Çalışma Alanları
Eflatun’a iki soru sormuşlar:
Birincisi;
“İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan 
davranışları nedir? “
 
EFLATUN tek tek sıralamış : 
Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. 
 Ne var ki çocukluklarını özlerler. 
Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. 
Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler... 
Yarından endişe ederken bugünü unuturlar. 
Dolayısıyla ne bugünü ne de yarını yaşarlar. 
Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış 
gibi ölürler...  

Sıra gelmiş ikinci soruya ; 
“Peki sen ne öneriyorsun?” 

Bilge, yine sıralamış ; 
Kimseye kendinizi “sevdirmeye” kalkmayın! 
Yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi “sevilme-
ye” bırakmaktır .
Önemli olan; hayatta “en çok şeye sahip olmak” de-
ğil, “en az şeye ihtiyaç duymaktır.” 

Eflatun’a Sormuşlar

Ekin Koleji / PDRH Servisi
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İlköğretim çağı çocuğu, çoğunlukla dünyanın kendi etrafında 
döndüğünü düşünen bir gelişim özelliği göstermektedir. Giderek ge-
nişleyen bir sosyal ortama hazırlanan çocuk, bu ortamlarla etkileşim 
içinde olacaktır. Ondan etkilenecek; ama onu olumlu yönde etkile-
yecek ve geliştirecek bir bilinci de kazanması gerekecektir.  Oysa 
günümüzde yaygın olan değerler, onları bu konuda geliştirmediği 
gibi işlerini zorlaştıracak bir dizi farklı anlayışa da sürüklemektedir.  

Çocuğunuz sosyal bilince sahip mi? Çocuğunuzun özellikle 
sosyal alanda güçlü biri olup olmadığını öğrenmenin en kestirme 
yolu onunla yaptığınız sohbet konularıdır.

Çocuğunuzun hangi sosyal becerilere sahip olduğunu bu yolla 
öğrenebilirsiniz. Bunun dışında çocuğunuzun belli durumlarda nasıl 
davrandığını inceleyin. Genel bir umursama fark ediyor musunuz? 
Çocuğunuzun ilgisini çeken aktiviteleri not edin. Aşağıda sıraladığımız 
sorulara verdiğiniz yanıtlardan birkaçının yanıtın olumlu olması onun 
bu alandaki ilgisinin göstergesi olabilir.

Hangi konular onun ilgisini  uyandırıyor? 

H Çocuğunuzun gelişmiş bir “adalet” kavramı var mı?

H Televizyondaki veya gazetedeki haberleri izliyor mu?

H Güncel, politik ya da sosyal, çevresel konularla ilgili so-
rular soruyor mu? Eğer böyle bir konu açarsanız ilgi duyuyor 
mu?

H Yardıma ihtiyacı olan insanları veya canlıları düşünüyor 
mu?

H Diğer insanlara yardım söz konusu olduğunda ilgili dav-
ranıyor ve kendi düşüncelerini söylüyor mu?

H Şiir ya da öykülerinde sosyal içerikli konuları seçiyor 
mu?

H İnsanların acı çekmesi ya da kötü durumda olması onu 
etkiliyor mu?

H Hediye almaktan hoşlandığı gibi vermekten de hoşlanır 
mı?

H Sokaktaki hayvanları kurtarmaya çalışır mı?

H Onu düşünceli biri olarak tanımlayabilir misiniz?

Doğal çevre ve sosyal bilinç: Çocuklara çevreyi koruma bilgisi 

ve bilinci verilmeden önce, onun doğal çevre ile ilişkili ve etkileşim 
içinde olmasının ortamı hazırlanabilir. Çocuğa içinde yaşanılan çev-
renin bilgisi verilerek geziler düzenlenebilir, yaşına uygun bilgilere 
ulaşması sağlanabilir.  Yani öncelikle çocukların, içinde yaşadıkları 
çevreye ve doğaya ihtiyaçları olduğu gerçeği kavratılabilir. İhtiyaç 
duyduğu bu önemli şeyin değerini kavrayan çocuk, onu korumak  
için daha öz verili olacaktır. Bu bilince ulaşan çocuk da doğal çevre-
siyle ilgili çalışmalara daha istekli katılacak, daha verimli olacaktır.

Örneğin; çocuğunuzun semtinizi güzelleştirme projesine katılma-
sına yardımcı olabilirsiniz. Çöpleri toplamak, uygun ağaç ve bitki 
dikmek, etrafta küçük tamirler yapmak, onun gelişimini de olumlu 
etkileyecektir

Çocuğun sosyal bilinç geliştirmesine nasıl yardımcı olabiliriz? Ev-
lerde Çocukla sosyal bilinç becerisi, model oluşturarak, çalışmalara 
katarak, bu duyguları yaşatarak öğretilebilir. Anne-babalarını, abla 
ve ağabeylerini ya da öğretmenleri gibi hayran oldukları kişileri diğer 
insanlar için bir şeyler yaparken görmesi bu davranışı öğrenmesini 
ve geliştirmesini kolaylaştırabilir.

Bazı insanlar, kriz durumları için hemen gönüllü olabilirler, başka-
ları için duydukları endişelerini kriz durumlarında gösterebilirler. Oysa 
sosyal bilinç becerisi, bir yaşam biçimine dönüştüğünde ( beslen-
me alışkanlığı, çalışma alışkanlığı veya spor alışkanlığı gibi) yalnızca 
kriz durumlarını değil; yaşamın her anını kucaklar. Örneğin; siz daha 
temiz bir çevre için uygun davranışı sürekli gösterebilir, engellilerle 
ilgili yapılan şakalara gülmeyebilir, kurallara saygılı daha nazik bir sü-
rücü olabilirsiniz. Çocuklar çok dikkatli bir gözlemcidirler ve özellikle 
de anne-babalarından hızlı öğrenirler. Siz çocuğunuzun ilk ve en 
önemli öğretmenisiniz.

Sosyal bilinci teşvik etmenin bir başka yolu da çeşitliliğe değer 
vermeniz olacaktır. Burada kastedilen çeşitlilik, farklı kültürden in-
sanlar, engelliler, ya da farklı dilleri konuşan, farklı dinlere inanan gibi 
farklı niteliklere sahip olan her yaştan her dilden, her dinden ve her 
işten olan insanlardır.

Bu bilincin kazanmanın ikinci ortam ise okuldur. Daha büyük bir 
kurum olan okul, bu bilinci kazandırmak için programlar hazırlamalı; 
çocuklarla çalışabilecekleri projeler oluşturmalıdır. Bu konu ile ilgili 
okulumuzda öncelikle çevre bilinci ile ilgili Eko okul çalışmalarımız 
her yıl geliştirilerek sürmektedir. Bilim şenliklerinde çocukların çev-
reyle ilgili projeleri sergilenmektedir.

Sosyal Bilinç Becerisi

SOSYAL BİLİNÇ PROGRAMLARI

4 Malzemeler nasıl düzenlenir?
4 Zaman nasıl ayarlanır?
4 Bir bilgi nasıl araştırılır?
4 Bilgi için nereye başvurulur?
4 İnsanların bir projeye katılımı nasıl sağlanır?
4 Bir etkinlik baştan sona nasıl planlanır?
4 İşler yolunda gitmediğinde ne yapılır?
4 Bahçe düzenlemesi nasıl  yapılır ya da saksıda bitki nasıl 
yetiştirilir?
4 Belirli bir ürün için uygun reklam nasıl seçilir ve ürünün 
doğaya yararlı/zararlı yönleri nasıl listelenir?
4 Yiyeceklere nasıl saygılı olunur?
4 Kontrolsüz bir tüketicilik ve marka tutkunluğu nasıl 
önlenebilir? (Ör: eski eşyalarını değiş tokuş yapılabilir.) 

4 Abla/Ağabey - kardeş çalışması (Okulumuzda altıncı 
sınıf öğrencileri ile birinci sınıf öğrencileri birbirlerinin 
ablası, ağabeyi ve kardeşidirler.)
4 Sorumluluk eğitim programlarına; bedensel, maddi 
engeli olan çocuklar ve yaşlılarla iletişim ve yardım 
konularında çalışmaları yapılabilir. 
4 Hastane ziyaretleri yapılabilir.
4 Doğal yaşam ve doğayı koruma çalışmaları saygı

OKULDAEVDE

Ekin Koleji / PDRH Servisi
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Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına 
giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi durumudur.

Sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır? 
 İki buçuk yaşından başlayarak döke saça da olsa çocuğun çorbasını 

kendi başına içmesine fırsat vermek, oyuncaklarını toplamasını 
beklemek, kendi odasında kendi yatağında yatmasına ortam 
hazırlamak, yaşına ve cinsiyetine göre sofra hazırlığı veya araba temizliği 
gibi konularda onun yardımını beklemek “sorumluluk” konusunda 
çocuğu cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sağlar. Böyle bir 
ortam, çocuğun kendisine yetmesine ve kendisini yönetmesine fırsat 
vereceğinden, onun kendine olan güvenini de artıracaktır.

Sorumluluk kazandırırken dikkat edilecek noktalar: Gözlem 
ve araştırmalar göstermiştir ki çocuğun aklını işe katmadan, zorlama 
sonucu geliştirilen davranışları, sorumluluk duygusunun ve bilincinin 
gelişmesini engellemektedir. Baskı ortadan kalkınca işler eski haline 
dönebilmektedir. Bunun yanında baskı, hem ilişkilerin olumsuz 
bir tablo sergilemesine hem de çocuğun yapabilirim, başarılıyım 
duygusu ile birlikte kendi kişiliğine ilişkin olumsuz değerler 
oluşturmasına neden olabilmektedir.  

Ayrıca tersi bir durum olan koruyucu ve hizmet eden yaklaşım; 
çocuğun kendi kendine yeten, bağımsız birey olmasını engeller. 
Çocuk veya genci korumak, onu kanatlarının altında büyütmek, 
sorunuyla baş başa bırakmamak gelişimini engelleyebilir. Ona yarar 
yerine zarar verir. 

Benlik saygısının tohumları, sorumluluk verilirse gelişir. İki buçuk 
yaşından başlayarak döke saça da olsa çocuğun çorbasını kendi 
başına içmesine, oyuncaklarını toplamasına, kendi odasında 
kendi yatağında yatmasına ortam hazırlanabilir. Tüm bunları 
olumlu bir iletişim dili kullanarak yapmak, “sorumluluk” konusunda 
çocuğu cesaretlendirici ve destekleyici bir ortam sağlar. Böyle bir 
ortam, çocuğun kendisine yetmesine ve kendisini yönetmesine 
fırsat vereceğinden onun kendine olan güvenini de artıracaktır.
Sorumluluğu öğrenmek tıpkı diğer beceriler gibidir; çocuk ne kadar 
denerse bu konuda o kadar başarılı olur.

Yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun çocuğa “önemli olduğunu 
hissettirmek”, onun gerek kişilik gelişimi, gerekse kişiler arası ilişkileri 
açısından etkilidir.

Çocuğun kendisini “Ben değerliyim” diye algılayabilmesi ve 
“önemli olduğunu hissedebilmesi” için, öncelikle çevresinin (aile-
akraba-arkadaş-okul) kabul göstermesi gerekmektedir. Bu ortamın 
oluşturulması için de çocuğa “uygulama” olanağı vermek gerekir. 
Dilediği gibi giyinen, giysisini seçen, dilediği resimleri yapan, yemeğini 
baskısız yiyen, hareketlerine katı sınırlar getirilmeyen, kişiliğine saygı 
gösterildiğini gören ve kendini özgürce ifade edebilen çocuk “Ben 
değerliyim.” diye düşünür. Çocuğun önemli ve değerli olduğunu 
hissetmesi onu yeni atılımlara ve başarılara götürür. Değerlilik 
duygusu, biraz da alınan ve yerine getirilen sorumlulukla gelişir.

Çocuklarda sorumluluk duygusunu engelleyen ve destekleyen 
anne-baba tutumları:

Aşırı Koruyucu Tutum: Çocukta, kendine güvensiz, bağımlı 
kişilik geliştirebilir.

Otoriter Tutum: Çocukta; çekingen, kendine güvensiz, pasif ya 
da saldırgan, aşırı tepkili, öfkeli kişilik davranışlar geliştirebilir.

Gevşek Tutum: Çocukta; şımarık, kural tanımayan kişilik 
oluşturabilir.

Tutarsız Tutum: Çocukta; kurallara uymakta zorluk çeken, 
dengesiz tutarsız kişilik geliştirebilir.

Yetkinci Tutum (Aşırı beklentili, mükemmeliyetçi) : Benlik 
saygısı az, kendine güvensiz, duyarsız veya aşırı hırslı,  isyankâr, 
sosyal ilişkilerde zorlanan kişilik geliştirebilir.

Sorumluluk  kazanmanın  yaşam başarısına etkisi? 
Sorumluluk sahibi kişi, kendine ve başkalarına karşı saygılıdır. 

Üstüne düşen görevleri yerine getirir. İşlerini kendi kendine yürütür 
ve başkalarına gereksiz yere yük olmak istemez. Öz değerinin 
bilincindedir. Duygu, düşünce ve davranışlarından yalnız kendini 
sorumlu tutar. Hak etmediğini almaya kalkmaz. Yaşamdan bekledikleri 
ile yaşama kattıkları doğru orantılıdır. Sorumluluk kavramına evrensel 
boyutta bakar, kendini evrene karşı da sorumlu hisseder. 

SORUMLULUK EĞİTİMİ

Ekin Koleji / PDRH Servisi
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Hindistan’da bir sucu, boynuna as-
tığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı 
iki büyük kovayla su taşırmış. Kova-

lardan biri çatlakmış. Sağlam olan 
kova her seferinde ırmaktan pat-
ronun evine ulaşan uzun yolu dolu 

olarak tamamlarken, çatlak kova içine konan suyun sadece 
yarısını ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle 
devam etmiş. Sucu her seferinde patronunun evine sadece 
1,5 kova su götürebilirmiş. Sağlam kova, başarısından gurur 
duyarken, zavallı çatlak kova görevinin sadece yarısını yerine 
getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş. İki yılın sonunda 
bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş:

—Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyo-
rum.

     Sucu:
 —Neden utanç duyuyorsun?
    Kova cevap vermiş:
—Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma göre-

vimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum. Benim bu kusu-
rumdan dolayı sen bu kadar çalışmana karşın emeklerinin 
tam karşılığını alamıyorsun.

   Bu sözler üzerine sucu şöyle demiş:
—Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri 

fark etmeni istiyorum.
     Tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki 

yabani çiçekleri ısıtan güneşi görmüş. Kendini bir an iyi his-
setmiş. Fakat yolun sonunda suyunun yarısını yine kaybettiği 
için kendini kötü hissetmeye başlamış ve sucudan özür di-
lemiş. 

      Sucu kovaya sormuş:
—Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer 

kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi? Bunun 
nedeni, benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlan-
mamdır. Yolun senin tarafında kalan bölümüne çiçek tohum-
ları ektim ve her gün biz ırmaktan dönerken sen onları sula-
dın. İki yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronu-
mun sofrasını süsleyebildim. Sen böyle olmasaydın, o evinde 
bu güzellikleri yaşayamayacaktı.

    Evet, aslında çatlak olmanın güzellikleri de olduğunu fark 
ettik mi hiç bugüne değin? Eksik ve kusurlarımızı güzelliklere 
dönüştürülebileceğimizin, her kusur ve yanlıştan önemli öğ-
renme süreçleri çıkarabileceğimizin örneği bu öykü…

    Çocuklarımıza yaklaşırken de kusur ve yanlış odaklı dil 
kullanmak yerine, onların bu yanlışlarını hissettirmeden pozi-
tif yaklaşımları esas almak, çok daha güzel sonuçlar ortaya 
çıkaracaktır.      

     Hepimizin kendimize özgü kusurları vardır. Hepimiz as-
lında birer çatlak kovayız. Kusurlarımızdan korkmayalım, on-
ları sahiplenelim. Kusurlarımızda gerçek gücümüzü bulduğu-
muzu bilirsek eğer, biz de birçok güzelliğin ortaya çıkmasını, 
yaratılmasını sağlayabiliriz. 

      Çatlak olmayı hiç bu kadar çok istememiştim doğ-
rusu… Ama benim çatlağımı bu denli iyi kullanan suculara 
daha çok ihtiyacım var. Ne dersiniz sizin de ihtiyacınız var mı? 
Ama şu kesin ki çocuklarımızın çok ama çok ihtiyacı var.

       Sevgiyle koşulsuz paylaşın yaşamı…  

Behçet Yavuz / Genel Koordinatör

Aslında Hepimiz 
Çatlağız!

“Hakları ve zevkleri ellerinden alınan 
gençler, onların yerine daha gizli ve 
tehlikeli olanları koyarlar.”

J.J. Rousseau


