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Passion ESL projesi SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 (Romanya) tarafından

koordine edilmekte ve 4 farklı ülkeden 8 ortak kurumdan oluşmaktadır

• SCOALA NR. 18 TIMISOARA (Romanya)

• EDUFOR SRL (Romanya),

• MUGLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Türkiye),

• MENTEŞE CUMHURİYET ORTAOKULU(Türkiye),

• WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polonya),

• SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA

BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU (Polonya),

• CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (İtalya),

• EDUCANDATO STATALE MARIA ADELAIDE (İtalya).

Başlangıçta 24 ay olan projenin süresi Covid-19 nedeniyle 35 aya

31/08/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.



Koordinatör:

SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 / Romania

www.scoala18tm.ro

EDUFOR SRL / Romania

www.edu-for.eu

MUGLA İL MİLLİ EĞİTİM / Turkey

mugla.meb.gov.tr

MENTESE CUMHURİYET ORTAOKULU / Turkey

muglacumhuriyet.meb.k12.tr

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU / Poland

www.wsbinoz.edu.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA

BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU / Poland

sp47.bialystok.pl

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" / Italy

danilodolci.org

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE" / Italy

www.educandatomariadelaide.edu.it

Proje Ortakları

Develop 

a common

educational

platform with

multiple

functionalities.

Visit our website: passion-learning.eu



Proje Çıktıları:

IO1-

ESL kapsayıcılığı için terapötik eğitim

etkinlikleri

İlkokul ve ortaokul öğretmen ve eğitimcileri

için hazırlanmış 79 yenilikçi eğitim

etkinliğinden oluşan ve öğrenci merkezli bir

yaklaşım ile hazırlanın terapötik etkinliklerin

bulunduğu etkinlik kitabı

IO2 –

e-öğrenme platformu ve etkileşimli

terapötik eğitim kaynakları/videoları

Belirlenen ihtiyaçlara yenilikçi bir şekilde yanıt

vermek ve uygulamaları proje ortaklığı dışına

aktarmak için öğretmenler ve öğrenciler için

kurslar ve sınıf içinde kullanıma uygun

etkinlikler

Erasmus+ KA201 Passion for Learning -Erken Okul Terkini Önlemede Terapötik Uygulamalar Projesi, eğitim

faaliyetlerinde terapötik yöntemler ve Bilişim Teknolojileri ICT araçlarını kullanarak, erken okul terki riski altındaki

öğrencilerin, öğretme ve öğrenme performansını, kapsayıcılığını ve eşitliğini geliştirecek yenilikçi bütünleşik bir

okul eğitim yaklaşımı yaratmayı amaçlamaktadır.

Proje eğitim faaliyetlerinde; dışavurumcu terapi ,sanat terapisi, dans terapisi/hareket terapisi, drama terapisi,

psikodrama, meloterapi, yazma ve bibliyoterapi, fotoğraf/video temelli terapi , duygu odaklı terapi, grup terapisi,

koloroloji ve renk terapisi, oyun terapisi, uygulamalı davranış analizi , bilişsel davranışçı terapi, Ergoterapi ( iş ve

uğraş terapisi ), konuşma terapisi ve diğer terapötik yöntemlere öncelik vermektedir.

Proje Hakkında:

Passion for Learning projesi amaçları: 

Erken okul terki riskiyle 

karşı karşıya olan 125 

öğrencinin öğrenme 

performansını

artırmak ve kötü

davranışlarını 

düzeltmek

Hedeflenen 125

öğrenci için dijital

teknolojinin

tanıtımını ve 

etkili

kullanımını

desteklemek.

Ortak okullarda Erken 

Okul Terki riskiyle 

karşı karşıya olan 

125 öğrencinin

öğrenme

motivasyonunu

ve katılımını 

artırmak

Öğretmenlerin daha fazla

proje tabanlı ve işbirlikçi/ 

akranlar arası yöntemler 

uygulamalarını,işbirliği 

ortamında çalışmalarını

ve dijital teknolojileri 

kullanmalarını

desteklemek .

Çoklu işlevlere sahip 

ortak bir eğitim

platformu geliştirmek.



• Çocukların ve ergenlerin gelişimini teşvik ederek, (bu birincil amaçtır)

• Psiko-motor fonksiyonların gelişimini teşvik edip iyileştirerek ,

• Bilgi ve pratik el becerilerindeki eksiklikleri telafi ederek,

• Çeşitli tekniklerle eğitim,duygusal ve sosyal başarısızlıklarını ve sonuçlarını ortadan

kaldırarak,

• Akran fırsatlarını eşitleyerek

Temel Eğitimde Terapi 

Pedagojik terapinin amacı, psikosomatik kapasiteleri ölçüsünde
eğitimsel eksiklikleri olan bireylere, sosyal normatife zihinsel

gelişim olasılığını aşağıda belirtildiği gibi kazandırmaktır;

Pedagojik Terapi -

Geleneksel Yaklaşım:

Öğrenme Tutkusu -

Yenilikçi Yaklaşım:

• Eğitim terapisi, bir eğitimcinin bir çocukla,

genellikle okul dışında bire bir çalışmasına

atıfta bulunan genel bir terimdir.

• Eğitici terapi, özel ders vermekle aynı şey 

değildir.

• Nitelikli eğitim terapistleri, çocuklara öğrenme

veya düşünme farklılıklarını yönetmelerine ve

okul çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı

olacak beceri ve stratejiler öğretebilir. Bu

terapistlerin çok çeşitli profesyonel geçmişleri

vardır. Bunlar: genel veya özel eğitim

öğretmenleri, sosyal hizmet uzmanları,

konuşma terapistleri, psikologlar ve diğerleri

olabilir.

• Amacımız, projenin can alıcı hedefi olan erken okul

terkini (ESL) önlemek için eğitim faaliyetlerine

terapötik yöntemleri tanıtmaktır.

• Duygusal ve sosyal sorunların erken okulu bırakma

riskini artırabileceğine inanıyoruz. Öğrenciler arasında

bu tür becerilerin geliştirilmesine daha fazla

odaklanma, ESL tehdidini sınırlayabilir.

• Terapötik teknikleri okul etkinliklerine entegre

etmeyi ve bunları eğitim için kullanılan ayrı bir

yaklaşım olarak ele almamayı arzu ediyoruz.

• Her öğretmen, okul ortamında bireysel ve/veya grup

çalışmaları için kullanılabilecek çeşitli yöntemlerle

tanışabilir. Gerekirse başka bir uzmandan yardım

isteyebilir.

• Etkinliklerimiz çok çeşitli ihtiyaçlara hitap eder,

ancak çoğunlukla sosyo-duygusal yönlerle ilgilidir.



Erken Okul Terki, ani olgulardan ziyade uzun bir sürecin sonucudur. Okul, aile, çevre ve

kişilikten kaynaklanan faktörler öğrencilerin motivasyonunu, memnuniyetini ve eğitime

katılımını etkiler. Bireylerin çeşitli nedenlerle okulu bırakmaları, okulların temel amaçlarını

gerçekleştirememesine neden olmaktadır.

Okulda çocuk dostu bir ortamın yaratılmasının ve yalnızca çeşitli derslerin

müfredatından sıkı bir şekilde elde edilen becerilerin değil, aynı zamanda günlük

yaşamda yararlı olan psiko-sosyal yeterliliklerin eğitimi için sayısız fırsatın, erken

okul terki olumsuz olgusunun azaltılmasına katkıda bulunabileceğine inanıyoruz.

Eğitimin ilk aşamalarında kök salmış bir öğrenme tutkusu, gelecekte daha iyi performansla

sonuçlanabilir ve hepsinden önemlisi, toplumda ve işgücü piyasasında iyi işlev gören mutlu

bir bireyin şekillenmesine yardımcı olabilir. Önlemenin tedavi etmekten daha iyi olduğu

söylenir, bu nedenle projemiz terapötik etkinlikleri eğitimin ilk yıllarından itibaren okul

programlarına entegre etmeyi önermektedir.

Erken Okul Terki Olgusu  (ESL)

Farklı AB Üye Devletleri için okulu bırakma

oranlarını gösteren 2021 Eurostat verilerini

ekledik. %15,3 ile Romanya ve %5,9 ile

Polonya gibi farklı ülkeler arasında büyük bir

eşitsizlik olduğunu belirtmek gerekir.

Kuşkusuz, uluslararası işbirliği, Avrupa

çapında okullarda uygulanan çeşitli eğitim

yaklaşımlarının kalitesi ve etkililiği ile ilgili

deneyimleri, uygulamaları paylaşmak ve

sorunları tartışmak için büyük bir fırsattır.

Erken Okul Terki, 18 ila 24 yaşları arasında, lise yeterliliği veya eşdeğerini

elde etmeden eğitim ve öğretimi bırakan kişileri ifade eder.

AB, eğitim ve öğretimi erken terk edenlerin payının 2030 yılına kadar %9'dan az

olması gerektiğini şart koşan AB düzeyinde bir hedef belirlemiştir.

2021'de, AB içinde eğitim ve öğretimi terk edenlerin ortalama %9,7 olduğu belirlenmiştir.

Ancak, Üye Devletler arasında farklılıklar

vardı ve birçoğu 2030 için AB düzeyindeki

hedefi çoktan karşıladı.

Erken Okul Terki konusuyla ilgileniyorsanız lütfen burayı okuyun:

https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/early-school-leaving



Bu Öğretmen El Kitabı; Romanya, Polonya, Türkiye ve İtalya'dan 8 kurum arasındaki yoğun

işbirliğinin sonucudur. Bu nedenle, verilen yöntemi kimin oluşturduğunu veya test ettiğini

size göstermek için her etkinliğin başlığının yanına yerleştirilmiş ulusal bir bayrak

göreceksiniz.

Bu "El Kitabı", Öğrenme Tutkusu Projesinin 1 numaralı fikri çıktısını göstermektedir.

Aslında bu kitap 79 terapötik eğitim etkinliğinden oluşan bir derlemedir.

Tanımlanan etkinlikler, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yöneliktir.

Önerilen etkinliklerin amaçları : duyguları tanıma ve anlama, empati ve hoşgörü

geliştirme, işbirliği yapma yeteneği, çeşitlilik (kültürel, dini ve fiziksel farklılıklar), iletişim

becerilerini geliştirme, çevreye karşı yurttaşlık bilincini ve ilgiyi genişletmek.

Her açıklama, okuyucuların verilen yöntemin nedenlerini ve teknik özelliklerini

anlamalarına yardımcı olmak için aynı yapıyı takip eder. Her etkinlikte aşağıdaki

bölümleri bulacaksınız:

• Hedef Grup ( Öğrenci profili -yaş ve öğrenci sayısı)

• Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler

• Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler

• Kullanılan Terapötik Yöntem

• Kullanılan Teknikler

• Yöntemi seçme nedeni

• Öğrenci profili (yaş ve öğrenci sayısı)

• Uygulama şekli (hazırlık – insan ve malzeme kaynakları, zaman yönetimi; performans ve takip)

Açıklanan tüm etkinlikler ortaklar tarafından test edilmiştir. Zor olmasına rağmen, pandemi

döneminde çok yoğun çalışma sayesinde etkileyici video ve fotoğraflar toplamayı başardık.

Bu El Kitabının Amacı - Nasıl Kullanılır?

Sevgili Okur, aktivitelerimizin nasıl yapılması gerektiğini inceleyebilirsiniz. Her açıklamanın

altında, proje arkadaşımız robot Hopi sizi bir video veya resim bağlantısına yönlendiriyor

olacak. Okulda, El Kitabımızı kullanırsanız, proje ortakları olarak onur duyacağız. Lütfen her

etkinliğin öğrencilerinizin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenebileceğini unutmayın.

Karantinanın zor zamanlarına meydan okuyan bizler de, başlangıçta doğrudan

gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış olduğumuz etkinlikleri , çevrimiçi olarak uygulayarak

planlarımızı uzaktan eğitimin gerçekliğine uyarlamak zorunda kaldık.



Etkinliklerin Listesi

• Drama Atölyesi

• 1 Hikaye 2 Versiyon

• Bedenimiz ve Duygularımız

• Duygu Kolajı

• Fantastik Hafta

• Sinemada

• Hayvan Barınağı Ziyareti

• Hareketli Öğrenme

• Özel Bİr Ziyaret

• Duygu Bulmacası

• Masal Evi Ziyareti

• Ayna

• Üç Özellik

• Duygu ve Dans

• Duygu Kutusu

• Yargısız Yaklaşım

• Balon



Etkinlik Adı: Bir Günlüğüne Muhabir

Geliştirilen sosyo-duygusal beceriler: Kişisel kaynakları ve yaşlılara özel gelişim fırsatlarını

belirlemek

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler

• Hem sanal hem de gerçek yaşam ortamında verimli iletişimin öğelerini

belirlemek

Kullanılan Terapötik Yöntem: Grup terapisi

Kullanılan teknik:  Röportaj, sunum, konuşma, tartışma, alıştırma, örnekleme

Metodu Seçme Sebebi: Gelecekteki bir kariyer için seçim yapmadan önce bazı mesleklerle

temasa geçmek, öğrencilerin iş piyasasında geleceğin yetişkinleri olarak adapte olabilmeleri için

hayati önem taşımaktadır. Bu durumda, bir gazetecinin tanıtılması, öğrencilerin bu meslek ve

neleri içerdiği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir, böylece öğrencilerin

bilinmezlik korkusunu azaltır ve onlara cesaretlerini ve cesaretlerini artıracak basit bir iş görevini

tamamlama fırsatı sunar ki bu da onların gelecekteki kariyer yolculuklarında güven ve

cesaretlerini artırır.

Eğitimlerini çok erken bırakma riskiyle karşı

karşıya olan öğrenciler; sosyal güçlükleri olan, 

coğrafi güçlükleri olan veya özel öğrenme

ihtiyaçları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6 - 14 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 5-25 

öğrenci

Ne Yapmalı – Uygulama:

İnsan Kaynakları:

• Katılan öğretmenler: Tarih öğretmeni, Sosyal Bilgiler öğretmeni, Dil öğretmeni

(Romence )

• Terapist: Psikolog

Kaynaklar: Röportaj eşliğinde powerpoint sunumu

Zaman Kaynakları:

• Röportajın yapısı ile powerpoint sunumu için 50 dakika

• Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlik. Öğretmenler sınıf ortamının çalıştığından

emin olur, sunumu hazırlar, çevrimiçi giren öğrenci gruplarının sırasını düzenler

Hazırlık:



Adım 1: 45 dakika

Rehber öğretmen “Gazeteci hayatından bir gün” başlığıyla kısa bir tartışma başlatır ve şu soruları

sorar:

• Gazeteci olmak ne anlama gelir?

• Gazetecilik türleri ?

• Dijital ses dosyası (podcast) nedir?

• Bir gazeteci hangi karakteristik özelliklere sahip olmalıdır?

• Gazeteci olmak neleri gerektirir?

• Bir gazetecinin profesyonel profili

Konuk, bir gazetecinin mesleğinin neleri içerdiğini tam olarak açıklamaya çalışarak soruları

olabildiğince açık bir şekilde yanıtlar.

Konuk, öğrencileri tartışmaya dahil eder ve onlardan bir gazetecinin profesyonel profiline uyan

özelliklerden örnekler ister.

Konuk bir resimden yola çıkarak bir alıştırma başlatır ve öğrencilerden resimdeki kişiye

soracakları sorulara örnekler vermelerini ister. Öğrenciler soru sorma tekniğini uygularlar ve

görseldeki kişiye gazeteci olsaydı soracakları 3 soru örneği verirler.

Konuk, röportaj, röportajın aşaması ve farklı röportaj türleri hakkında kısa bir powerpoint

sunumu yapar.

Konuk, öğrencilere önceden kaydedilmiş bir röportaj içeren bir video gösterir.

Öğretmen bir sonraki toplantının konusunu önerir ve öğrencilere hayran oldukları biriyle

röportaj yapma, onlara 10-15 soru sorma görevi verir.

Etkinliğin geribildirim oturumunu öğretmenler yürütür. Bu dersten ne öğrendin? Sizce bu meslek

size uygun mu? Neden/neden olmasın?

Adım 2: 50 dakika

Bu aşamada öğrenciler, yaptıkları görüşmeleri sunmalıdır. Öğretmenler sunumlarını dinler ve

geri bildirimde bulunur, eğer varsa iyileştirme önerileri sunar.

Etkinlik Adı: Bir Günlüğüne Muhabir

Ne Yapmalı- Uygulama :

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:
Kaydedilmiş yüz yüze görüşmenin gerçekleştirilmesi.

Detaylı Bilgi İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=nM7Rop92UdM



Etkinlik Adı : Etiketlerle İlgili Bir Hikaye

Geliştirilen sosyo-duygusal beceriler: 

- Videoyu izledikten sonra başkalarının hissettikleri duyguları tanımlamak

- Empati gelişimi

- Çatışma durumlarının belirlenmesi

- Çatışmaları yönetmek için doğru stratejileri uygulamak

- Sosyal olarak arzu edilen bir davranışın bazı özelliklerini keşfetmek

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler: 

• Dil konuşma yeterlilikleri

• Nasıl öğrenileceğini öğrenmek

• Sosyal yeterlilikler

Kullanılan terapi yöntemi:  Grup terapisi

Kullanılan teknik: Beyin fırtınası, ders verme, diyalog , konuşma. tartışma, örnekleme, tedavi 

edici veya terapik hikaye , video izleme

Yöntemi seçme nedeni: Terapötik hikayeler, istenmeyen sosyal davranışları değiştirmede

gerekli bir mekanizma olan empatiyi tetikler. Kendinizi başkalarının yerine koymak, kendinize

diğerinin belirli bir durumda nasıl hissettiğini sormak, bakış açımızı değiştirmeye ve insanları

etiketlemenin zararlı davranışlarını azaltmaya yardımcı olur..

Eğitimlerini çok erken bırakma riskiyle karşı

karşıya olan öğrenciler; sosyal güçlükleri olan, 

coğrafi güçlükleri olan veya özel öğrenme

ihtiyaçları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 8-15 

öğrenci

Ne Yapmalı - Uygulama:

İnsan Kaynakları:

• Katılan öğretmenler: Tarih öğretmeni, Sosyal Bilgiler öğretmeni, Dil öğretmeni

(Romence)

• Terapist: Psikolog

Kaynaklar: dizüstü bilgisayar, "Etiketleme hakkında bir hikaye"nin powerpoint

sunumu, "Etiketleme hakkında bir hikaye" terapötik hikayesi ile bir ek

Zaman Kaynakları: 50 dakika

Çevrimiçi Düzenlenen Etkinlik: Öğretmenler, "etiketleme" terimi hakkında

tartışma ve bilgi için soru setini içeren etkinliğe eşlik eden powerpoint sunumunu

hazırlar. Psikolog, etkinlikte kullanacakları terapötik öyküyü hazırlar. Psikolog ayrıca

etiketleme konusunda video hazırlar.

Hazırlık:



Adım 1.

Öğretmen etkinliğin konusunu tanıtır ve “Etiketleme nedir?” sorusundan başlayarak kısa bir

tartışma başlatır. Öğretmen, etiket örnekleri isteyen öğrencileri tartışmaya dahil eder.

Psikolog, powerpoint sunumunu kullanarak öğrencilere etiketler hakkında ders verir ve aşağıdaki

bilgileri sunar:

Etiketlerin olumlu yönleri: Yaşamın herhangi bir bağlamında, etiketler nesneleri tanımlamak ve

birbirinden ayırmak için yararlıdır. Etiketler, süpermarketlerdeki raflardaki ürünleri seçmemize

yardımcı olabilir, çocuklukta okuldaki farklı dersler için kitap ve defterleri belirlememize yardımcı

olur, bize her şey hakkında ilk elden bilgi sunar: fiyat, içerik, kullanım talimatları vb. Etiketler karar

vermemize yardımcı olan temel bilgileri hızlı bir şekilde iletir.

Etiketlerin olumsuz yönleri: insanlara zarar verebilecek ve başkalarına çok fazla acı çektirebilecek

olumsuz etiketler var: o sınıfın ineği, bu yüzden onunla oynamıyoruz”, “o şişman, grubumuza

giremez”, “utangaç, onu rahat bırakalım”, “deli, ondan uzak dur”, “o zenci” vb.

Adım 2.

Psikolog, etiketler ve etrafındaki diğerlerinin etiketlenmesine neyin neden olduğu hakkında bir

video sunar.

The Öğretmen aşağıdaki sorulardan yola çıkarak etiketleme konusunda bir tartışma başlatır:

· Videonun konusu nedir?

· Videoyu izlerken nasıl hissettiniz?· Size ne düşündürdü?

· Hikayenin iletmek istediği tam olarak nedir?

· Hiç videodaki karakterler gibi hissettiniz mi? Ne zaman?

· Etiketlemeye nasıl tepki vermeliyiz?

Öğrenciler soruları yanıtlar ve öğretmen, başımıza gelirse etiketlemeye nasıl tepki verebileceğimiz

hakkında bazı sonuçlar çıkarır.

Adım 3.

Psikolog, öğrencilere "Etiketler hakkında bir hikaye" etiketler konusunda terapötik bir hikaye okur.

Etkinlik Adı: Etiketlerle İlgili Bir Hikaye

Ne yapmalı- Uygulama:

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Daha fazlası için(İki defa tıkla):

- Etiketleme ile uğraşmak zorunda olan bir çocuk hakkında bir oyun oluşturmak

- Etiketleme konusunda bir ahlak hikayesi oluşturmak



Etkinlik Adı: Sinema Gezisi

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Öğrenciler sinemada “Enkanto: Sihirli Dünyam”

filmini izlerler. Filmin kahramanları, hikayedeki karakterlerin duygularıyla ilgili

duygulardır ve öğrenciler farklı duygulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirler.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Duyguların olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl

başa çıkılacağını anlayabilme ve çatışma durumunda şiddet içermeyen bir yöntem

bulabilme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Çember zamanı

Kullanılan Teknikler:Tartışma/müzakere

Metodu Seçme Sebebi:Bu etkinlik ile farklı duyguların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak

ve olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak hedeflenmektedir

Erken okul terki riski taşıyan

dezavantajlı gruplar

Yaş grubu: 12 -13 yaş

Öğrenci sayısı: 20 öğrenci

Öğretmen öğrencilere etkinlikte nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen: Sınıf Öğretmeni

Görevli terapist: Rehber Öğretmen

Mekan:Okul sinema salonu ya da sinema

Gereken Materyaller:DVD (eğer okul ortamındaysa)

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 90 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrenciler “ENKANTO: SİHİRLİ DÜNYAM“ filmini izler.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=t_MWPYzwtn4

Öğretmen, öğrencilere filmle ilgili izlenimlerini sorar ve filmde sergilenen farklı karakterler ve

farklı duygular hakkındaki düşüncelerini ifade etmelerini ister.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Sinema Gezisi



Etkinlik Adı: Favori Kitabım

Geliştirilen sosyo-duygusal beceriler:

• Kendisiyle ilgili olumlu tutumları benimseme – yeni deneyimlere açıklık, merak, hoşgörü

Geliştirilen diğer anahtar beceriler:

• Artan özgüven

• Ana dilde konuşma yeterlilikleri

• Okumaya yönelik ilgi

• Karakterleri analiz etme

Kullanılan Terapi Yöntemi: Grup terapisi

Kullanılan Teknikler: topluluk önünde konuşma, yürütülen meditasyon, araştırma, diyalog, tartışma

Yöntemi seçme sebebi: Güvenli bir ortamda topluluk önünde konuşma, öğrencilere özgürce

konuşma ve sahne korkusunun üstesinden gelme yeteneklerini uygulama şansı sunar. Topluluk

önünde konuşma, iç gözlemler ve kendini tanıma için harika bir taktiği temsil eder.

“Favorikitabım” etkinliği, öğrencilerin kendi güçlerine olan güvenlerini, empatilerini ve okumaya

olan ilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimlerini çok erken bırakma riskiyle karşı

karşıya olan öğrenciler; sosyal güçlükleri olan, 

coğrafi güçlükleri olan veya özel öğrenme

ihtiyaçları olan öğrenciler. 

Yaş grubu: 7-15 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-20 

öğrenci

Ne Yapmalı - Uygulama :

İnsan Kaynakları:

• Katılan Öğretmenler: Dil Öğretmeni

• Terapist: P

Materyaller: dizüstü bilgisayar, powerpoint sunumu yürütülen meditasyon ile "Favori kitabım"

eki

Zaman : 50 dakika

Çevrimiçi Düzenlenen Etkinlik: Öğretmen, aktiviteye eşlik eden, soru setini içeren powerpoint

sunumunu hazırlar. Psikolog, etkinliğin uygulanmasında kullanılacak olan meditasyon aşamasını

hazırlar. Öğrenciler, etkinlik için en sevdikleri kitabı hazırlar.

Hazırlık:

Etkinliği Sergileme:

Adım 1.

Öğretmen konuyu ve etkinliği tanıtır. Ardından öğretmen yürütülen meditasyon aşamasına başlar.

"Birkaç dakikalık rahatlama olacak. Rahat bir pozisyon bulun. Sesimi takip et ve onun tarafından

yönlendirilmene izin ver. Gözlerini kapat. Nefes al nefes ver. Şimdi kitapların dünyasında harika bir

yolculuğa çıkacağız. Bir kütüphane hayal edin. Yavaşça içeri girelim. Şimdi etkileyici bir nokta

keşfediyorsunuz. Raflara dizilmiş yüzlerce kitap. Bazı kitaplar çok eski, kullanılmış, koyu renkli…

siyah, gri, bordo, yeşil, altın başlıklı oyulmuş.



Diğer bazı kitaplar yenidir, canlı renklerle renklendirilmiştir ve çekici çizimleri vardır. Onlara

yakından bakın, onlara akıl gözünüzle bakmaya çalışın. En sevdiğiniz kitabı, sizi en çok etkileyen

kitabı, yakın zamanda okuduğunuz ve sizi etkileyen kitabı arayın. Onu buldunuz, harika, çok iyi.

Şimdi onu açın. Baktığınızda karakterleri, olay örgüsünü, sonunu hatırlıyorsunuz ya da belki de

sonunu kendiniz hayal ediyorsunuz… Karakterlerin duygularını, kitabı okurken kendi duygularınızı,

kalbinizi dolduran duyguyu yeniden yaşıyorsunuz. Kalbinizdeki bu duyguyla, sınıfa kolayca geri

dönmeye hazırsınız. 5'ten 1'e kadar sayıyorum. 1'e geldiğimde gözlerinizi açın. Şimdi burada,

sınıfta, “Favori kitabım” etkinliğine katılıyoruz.

Adım 2.

Öğretmen aşağıdaki sorulardan başlayarak tartışmayı başlatır:

· En sevdiğiniz kitabın adı nedir?

· Bu kitapta, hikayede sizi etkileyen şey neydi?

· Kitabı okuduğunuzda hayatınızın dönemi neydi?

· Karakterler nelerdir?

· Ana karakterin hikayesi nedir?

· Karakterin duyguları nelerdir? Ne hissediyorlar?

· Karakterle aynı duyguları ne zaman hissettiniz?

· Kitap nasıl bitiyor?

Öğrenciler soruları yanıtlayarak en sevdikleri kitabı sunarlar. Öğrenciler kendilerini özgüvenli ve

güvende hissediyorlarsa öğretmen özgürce sunum yapmalarına izin verir, öğretmen sadece

öğrencilerin sunumlarında zorluk yaşadıklarında veya açıklama yapılması gereken durumlarda

müdahale eder.

Adım 3.

Öğretmen şu görevi önerir: “Kitabın sonunu değiştirin! Yazar sizsiniz. Hikaye sizin tarafınızdan

yazılsaydı nasıl olurdu?”

Öğretmen, öğrencileri okuma becerisinin gelişimi hakkında bazı sonuçlar çıkarmaya yönlendirir.

Öğretmen öğrencilere sorar:

· Okumayı sever misin?

· Neden okuyorsunuz?

· Okumanın hayatınızdaki rolü nedir?

· Ne işe yarar?

Öğrenciler soruları cevaplar ve okumanın önemi hakkında

sonuçlar formüle ederler.

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=LTTJtlmpD_k

Etkinlik Adı: Favori Kitabım

Değerlendirme Aşaması:
Derslerden birine dayalı bir oyun gerçekleştirilebilir. Bir okuma kulübü oluşturmak gibi.



Etkinlik Adı: Duygu Yönetimi

Geliştirilen sosyo-duygusal beceriler:

-kendisi hakkında olumlu tutumlar benimsemek

- yeni deneyimlere açıklık, merak, hoşgörü

- Empatinin gelişmesi, özgüvenin artması

Geliştirilen diğer anahtar beceriler:

• Farklı gerçek yaşam durumlarında duyguları tanımlama

• duyguların spesifik fizyolojik reaksiyonla doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi

Duyguların davranışsal tepki ile doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi

• olumlu bir uyarlanabilir strateji belirlemek

Kullanılan terapi yöntemi: grup terapisi

Kullanılan teknik: didaktik oyunlar, terapötik hikaye, beyin fırtınası, tartışma, 

diyalog, örnekleme, açıklama, konuşma

Yöntemi seçme nedeni: Terapötik hikayeler çocuklarla çalışırken sıklıkla kullanılır ve sadece

olumsuz duyguların yoğunluğunu azaltmak için fırsat sunmakla kalmaz, aynı zamanda benlik

saygısını arttırır ve gergin bir durumda uyarlanabilir bir davranış yolu seçme imkanı verir.

Eğitimlerini çok erken bırakma riskiyle karşı

karşıya olan öğrenciler; sosyal güçlükleri olan, 

coğrafi güçlükleri olan veya özel öğrenme

ihtiyaçları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 7-15 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 5-15 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:

• Katılan öğretmenler: the İngilizce öğretmeni, sınıf öğretmeni

• Terapist: psikolog

Materyaller: dizüstü bilgisayar, word wall (didaktik oyun) "Duygularınızı vücudunuzun

neresinde hissediyorsunuz?", "Duyguların hikayesi" eki ile

Zaman: 50 dakika

Çevrimiçi düzenlenen etkinlik: Öğretmenler etkinlik için doğru oyunu bulur. Psikolog

hikayeyi yazar.

Hazırlık:

Etkinliği Sergileme:

Adım 1.

Öğretmen konuyu ve etkinliği tanıtır: “Bugün duyguların yönetimi ve duyguların fizyolojik

tepkileri hakkında tartışacağız.” Öğretmen, öğrencilere duyguların sınıflandırılmasını hatırlatır:

olumlu ve olumsuz. Öğretmen, öğrencilere olumsuz duyguları tanımlamanın olumsuz

duyguların yoğunluğunu azaltabileceğini ve buna daha iyi uyarlanabilir tepkiler bulmaya

yardımcı olabileceğini açıklar.



Detaylı bilgi için:

Adım 2.

Öğretmen, duyguları tanımlayan sözcükleri düşünmesi gereken öğrencilerle kısa bir beyin fırtınası oturumu

düzenler. Öğrenciler fikirlerini sohbet kutusuna yazarlar.

Öğretmen duygular, fizyolojik tepkiler ve uyarlanabilir davranışsal tepki bulma arasındaki ilişkiyi açıklar. Genellikle

duygular ortaya çıktığında, onlara fizyolojik tepkiler ve eylemler de meydana gelir, örneğin mutlu olduğumuzda,

etrafta zıplamak veya sevinçten çığlık atacak gibi hissederiz.

Adım 3.

Öğretmen tartışmaya aşağıdaki sorularla başlar:

• Bedendeki duyguyu nasıl tanımlarsınız? Vücudunda ne hissediyorsun ve tam olarak neresinde?

• Üzgün olduğunuzda ne yaparsınız? Öfkelendiğinizde ne yaparsınız?

Öğretmen, öğrencilerden bir duygunun davranışsal bir tepkiyle ilişkilendirilmesine ilişkin cümleleri tamamlayarak

bazı örnekler ister:

• Ben ………………olduğumda, …………………….

Öğrenciler zorluklarla karşılaşırsa, öğretmen bazı örnekler verecek ve öğrencilerle şu şekilde uygulama yapacaktır:

• Üzgün olduğumda göğsümde bir ağırlık hissediyorum.

• Korktuğumda avuçlarım terliyor ve midemde bir rahatsızlık hissediyorum.

Öğrenciler kendi cümlelerini ve örneklerini oluştururlar.

Adım 4.

Öğretmen oyun olan bir sonraki etkinliğe geçer ve nasıl çalıştığını açıklar:

"Bugün de oynayacağımıza söz verdim. Oynayacağımız oyunun linki: https://wordwall.net/resource/12188341 .

Her biriniz bir kart seçeceksiniz, üzerinde bir duygu belirecek ve onu belirli fizyolojik tepkilerle eşleştirmeniz

gerekecek.”

Adım 5.

Öğretmen öğrencilerden kartlardan belirli duygulara fiziksel olarak nasıl tepki vereceklerini ve bu duyguyu

hissettiklerinde ne yapacaklarını sorar. Örneğin: “Kartları karıştırın ve birini seçin, ardından örneği takip edin ve

şöyle deyin:… (üzgün) olduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Bu duyguyu vücudun neresinde hissedebilirsiniz? Bu

duyguyu hissettiğinizde ne yaparsınız?

Öğretmen şu sonuçlara varır: “Olumsuz duyguları yaratan durumu belirleyebilirsek ve bakış açımızı (duruma

bakma şeklimizi) değiştirirsek, o zaman duygunun yoğunluğunu değiştirebiliriz. Örneğin, yazılı bir sınavda hata

yapmanın ne kadar korkunç olacağına dair inancınızı değiştirebilir ve böylece korkunuzu azaltabilirsiniz. Daha az

korkuyorsanız, muhtemelen avuç içleriniz çok fazla terlemeyecek ve midenizde o mide bulantısını

hissetmeyeceksiniz.

Adım 6.

Öğretmen, öğrencileri daha rahat bir pozisyon bulmaya ve onlara duygularla ilgili bir hikaye okuyan öğretmenin

sesini dinlemeye davet eder. (duygu perileri).

Etkinlik Adı: Duygu Yönetimi

• Öğrenciler “Duygular diyarına

yolculuk” konulu bir kompozisyon

yazabilir veya farklı duyguların mikro

yüz ifadeleriyle bir fotoğraf galerisi

oluşturabilirler.

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Tiyatroda 

Sosyo-duygusal beceriler: 

- İletişim becerilerinin gelişimi

– Sahne canlandırma öğelerinin gelişimi 

- Halka açık sunumları destekleme öğelerine aşina olma

Geliştirilen diğer anahtar beceriler: 

• Tiyatro sanatına artan ilgi

• Öğrenciler kısa bir sahne oyunu sergiler.

Kullanılan terapötik yöntem:  grup terapisi, drama

Kullanılan teknik: konuşma(sezgisel ve sabit) açıklama, sorunsallaştırma, örnekleme, 

sergileme, rol oynama

Yöntemi seçme nedeni: Dramatizasyon, öğrencileri topluluk önünde konuşma yapmaya

alıştırır ve korkularını azaltır. Aynı zamanda dramatizasyon, kendini tanıma yeteneğini geliştirir,

öğrencilerin kendi duygularını anlamalarına ve oyunda görülen tipolojiler (cimri, sonradan

görme, entelektüel) aracılığıyla kişilik özelliklerini belirlemelerine olanak tanır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan Kaynakları:

Katılan öğretmenler:

Tarih öğretmeni

Kimya öğretmeni

Terapist: Psikolog

Kaynaklar: Romanyalı yazar I.L Caragiale'nin kitabı ''Teatru'' ' dan rol seçimleri

Zaman: 50 dakika

Hazırlık:

Etkinliği Sergileme

Adım 1.

Öğretmen tiyatroya bir gezi düzenler ve öğrenciler yazar I.L . Caragiale'nin ''Bir Kayıp Mektup''

oyununu izlerken onlara eşlik eder.

Adım 2. Öğretmen katılan her öğrenciye rol verir. Öğrenciler izledikleri oyunun bir bölümünden

bir karakteri canlandıracaklardır. Öğretmen, öğrencilerin tiyatrodaki deneyimlerini sorgulayan

kısa bir konuşma başlatır:



• Tiyatrı nasıldı? Naısıl hissettiniz? Neyi beğendiniz?

• En çok hangi karakteri sevdinizt?

• Bu karakter nasıl biri? Nasıl tarif edersiniz?

Adım 3.

Öğretmenler rollerin kısa bir tanıtımını düzenlerler. Öğrenciler seçilen karakterin bir rolünü

sergilerler.

Adım 4.

Öğretmen rol oynayan öğrencilerin deneyimlerinden yola çıkarak bir konuşma başlatır.

• Bu deneyim sizin için nasıldı?

• Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

• Rolü oynarken hangi kişilik özelliğinize benzettiniz?

• Farklı olarak ne yapardınız?

• Bir aktörün bir oyunun organizasyonuna katılımı.

• Drama ve topluluk önünde konuşmaya dayalı bir dizi etkinlik geliştirmek.

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=V0iSLo_GrhE /

Etkinlik Adı: Tiyatroda 

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Dikkat 

Sosyo-duygusal beceriler: 

Uyarıcı dikkat ve konsantre olma becerisi 

Sosyal yeterliliklerin geliştirilmesi 

Geliştirilen diğer anahtar beceriler: 

• Dikkat etme becerisini geliştirmek 

• İletişim becerisi 

• Hafıza kapasitesi 

• Takım çalışması

Kullanılan terapötik yöntem:  oyun yoluyla terapi, grup terapisi

Kullanılan teknik: oyun, görsel dikkat çalışma sayfası 

Yöntemi seçme nedeni: Öğrencileri "dikkat oyunları" olarak adlandırılan oyunlarla meşgul

etmek önemlidir. Bunlar sadece dikkat etme yeteneklerini değil, aynı zamanda konsantre olma

ve ezberleme yeteneklerini de geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6-15 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-15 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:

Katılan öğretmenler: öğretmen

Terapist: rehber öğretmen

Materyal kaynaklar:

Süper ikili – kart oyunları,

görsel dikkat çalışma sayfası

Zaman:

Hazırlık: 10 dakika

Uygulama ve takip: 40 dk

Etkinlik yüz yüze gerçekleşir.

Hazırlık:



Adım 1. Öğretmen, öğrencilerle dikkat süreci ve özellikle konsantrasyonumuzu gerektiren

durumlar hakkında bir tartışma başlatır.

Adım 2. Çocuklar 2 takıma ayrılır ve bir oyun lideri seçerler. Öğretmen öğrencilere SuperDuo

oyununu ve oyunun kurallarını tanıtır. Oyunun ambalajında bulunan çizimlere herkes dikkat eder.

Kartlar oyunculara dağıtılır, böylece kimse üzerlerindeki çizimleri görmez.

Masanın üzerinde açık olmayan bir oyun kartı bırakılır. Oyun başladığında, oyuncular kart

destesinden ilk kartı geri verir ve ortak bir çizim bulmaya çalışırlar. Ortak bir çizimi ilk kez

gözlemleyen oyuncu, adını telaffuz etmeli ve kartını görüntü görünecek şekilde ortaya koymalıdır.

Bu şekilde bir sonraki turda oynanacaktır. Kartları en kısa sürede tükenecek olan takım

kazanacaktır.

Adım 3. Deneme oyunu

Adım 4. Oyun geliştirme

Daha fazlası:

https://www.youtube.com/watch?v=XN4bYiKjVZM

Etkinliği sergileme:

• Görsel dikkat çalışma sayfaları:

• Farkları bulma

• Simetrik desenleri tanımlama

Etkinlik Adı: Dikkat

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Kültür - Ruhun Gıdası

Sosyo-duygusal beceriler:

kişinin kendi kültürel kimliğini tanımlaması

Geliştirilen diğer anahtar beceriler:

• kişinin kendi kültürüne değer verme ve çok kültürlü bir toplumda bulunan

farklı kültürleri olumlu bir şekilde takdir etme yeteneği.

Kullanılan terapi yöntemi: eğitici gezi

Kullanılan teknik: sunum (PowerPoint, Prezi, videolar), grup terapisi, eleştirel düşünmeyi

geliştirme teknikleri

Yöntemi seçme nedeni: eğitici geziler yoluyla öğrenciler, yaşadıkları toplumun kültürel

mirasını keşfetmeyi ve kendi kültürel kimliklerini keşfetmeyi başarırlar ve hem kendi kültürel

miraslarına hem de birlikte yaşadıkları diğer insanların kültürel mirasına saygı gösterirler.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-15 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-15 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:

Katılan öğretmenler: öğretmen

yerel turist rehberi

Materyal kaynaklar:

gezi programı

fotoğraf ve video kamera

Zaman:

Hazırlık: 60 dk

Uygulama ve sonrası: 60 dk

Öğretmen tarafından koordine edilen ve turist rehberi eşliğinde bir grup öğrenci, Timişoara

(Romanya) şehrinde didaktik ziyareti gerçekleştirir.

Gezinin amacı, yaşadıkları toplumun zenginliğini ve kültürel çeşitliliğini keşfetmektir. Kendi

kültürel miraslarını bilmek, içinde yaşadıkları çok kültürlü topluma daha iyi entegre

olmalarına yardımcı olur.

Hazırlık:



Adım 1: Öğretmen, yerel turist rehberi ile birlikte ziyaret edilecek kültürel hedefleri ve ziyaret

takvimini belirler.

Adım 2: Öğretmen ve yerel turist rehberi eşliğinde bir grup öğrenci, Timişoara şehrinin en

temsili kültürel hedeflerini ziyaret edecek: müze, İlçe Kütüphanesi, kitapçılar. Ziyaret sırasında

öğrenciler, kentlerinde var olan kültürel mirasın zaman içinde toplumun gelişiminde oynadığı rol

hakkında bilgi edinirler.

Adım 3: Öğrenciler 3 gruba ayrılır. Öğretmen görevi açıklar. Timişoara şehrinin kültürel mirasının

“keşfinin” ardından, her grup, Timişoara'nın kültürel mirasının en önemli yönlerini içerecek bir

sunum yapma görevine sahiptir. Sunum elektronik formatta (PowerPoint, prezi, videolar) veya

lirik (makale şeklinde) yapılabilir.

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=HYW23GqWsdM

Etkinliği Sergileme:

• Sunumu yapmak

• Arkadaşlarının önünde sunum yapmak

Etkinlik Adı: Kültür- Ruhun Gıdası

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Yere Çizilmiş Duygular

Sosyo-duygusal beceriler:

adopting positive attitudes towards oneself, developing empathy and social skills

Geliştirilen Diğer Anahtar Beceriler:

• Etkinliğin başlangıcındaki duygu durumunun belirlenmesi ve duygunun her bir

temel duyguya özgü ifade ile ilişkilendirilmesi.

• Yaratıcılığı geliştirmek.

Kullanılan Terapi Yöntemi: Oyun Terapisi, Grup Terapisi

Kullanılan Teknikler : Eğitici oyunlar, çizimler , diyalog, örnekleme, açıklama , konuşma

Yöntemi Seçme Sebebi: Didaktik oyun ve çizim, yaratıcılığın çeşitli bağlamlarda kullanılmasına

izin verir ve öğrencinin çeşitli kişisel kaynaklara erişmesine ve verimli bir duygu yönetimi

geliştirmesine izin verir. Kendini açığa vurmayı teşvik ederek sezgiyi ve yaratıcılığı geliştirir.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş Grubu: 10-15 yaş

Bir GruptakiÖğrenci Sayısı: 10-15 

öğrenci

Ne Yapmalı- Uygulama:

İnsan Kaynakları: Okul danışmanı, Resim öğretmeni

Materyal Kaynakları: Renkli tebeşirler

Zaman Kaynakları: 45 dakika

Hazırlık: 5 dakika

Uygulama: 30 dakika

Devamında: 10 dakika

Adım 1

Öğretmen şu soruyla başlayan kısa bir sohbet başlatır: “Bugün nasıl hissediyorsun? Duyguyu

adlandırın.” Öğrenciler sırayla cevap verir. Her öğrenci o anda yaşanan duyguyu tanımladıktan

sonra öğretmen aşağıdaki görevi isterː Her birimiz mesaj yazarken en az bir kez emoji kullandık.

Bu asfaltın üzerine başta isimlendirdiğiniz duyguyu yansıtan bir emoji yapmalısınız.

Hazırlık:

Etkinliği Sergileme:



Daha fazlası için:

https://www.youtube.com/watch?v=Lzkrrqbw9e0

Adım 2

Öğretmen öğrencilerin ne yaptığını kontrol eder ve bir sonraki görevi sunar ː Emojiyi çizdiğinizi

görüyorum. Küçük bir önerim var. Bu asfaltta yaptığınız ifadeden başlayarak bir çizim yapın.

İstediğiniz herhangi bir şeyi çizmekte özgürsünüz. Siz, bir karakter, bir hikaye veya istediğiniz

herhangi bir şey olabilir.

Adım 3

Öğretmen ve öğrenciler her bir çizimin üzerinden geçerler ve hangi çizimlerin yapıldığına

bakarlar.

Etkinliği Sergileme:

• Gruplar halinde çizimlere devam edin

• 1,2,3,4 grubunun başladığına devam edin

• Çizimlerden başlayarak bir hikaye oluşturun

Etkinlik Adı: Yere Çizilmiş Duygular

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Finans Eğitimi

Sosyo-duygusal beceriler:

Sosyal alana özgü kazanımları kullanarak kişisel yaşamdaki gerçekleri, olayları, fikirleri, süreçleri

eleştirel olarak raporlamak. 

Yaşam için gerekli finansal becerilerin geliştirilmesi.

Geliştirilen diğer anahtar beceriler:

• Finansal kaynakların israfını azaltmanın ve azaltmanın yollarını belirlemeye ilgi göstermek

• İyi bir gelir yönetimi uygulamak için ekip çalışması yoluyla aylık aile / personel bütçesi

hazırlamak

• İnisiyatif ve sorumluluk gösteren bir kişisel/aile eylem planı geliştirmek.

Kullanılan Terapi Yöntemi: Grup terapisi

Kullanılan Teknikler: rehberli konuşma, PowerPoint sunumu, video klipler, açıklama, 

örnekleme, tartışma, beyin fırtınası

Yöntemi Seçme Sebebi: İstenilen finansal davranışların bilgilendirilmesi ve uygulanması,

öğrencinin yaşam için gerekli olan becerilerin oluşması için bağlam oluşturur.

eğitim bütçesinin oluşturulması ve

geliştirilmesi, yaşam için gerekli olan

eğitim için bilgi yapılandırması.

Yaş Grubu: 6-14 yaş

Bir Gruptaki Öğrenci Sayısı: 10 

öğrenci

Ne Yapmalı- Uygulama:

İnsan Kaynakları:

Öğretmenler: İngilizce öğretmeni, the class master

Terapist: Psikolog

Maddi Kaynaklar: dizüstü bilgisayar, "Finansal eğitim" hakkında PowerPoint sunumu

Time resources: 50 min

Adım 1

Öğretmen, para biriminin ortaya çıkmasına neden olan ticaret hakkında giriş kavramları sunar. 

Öğretmen beyin fırtınası yöntemiyle öğrencileri takastan mevcut bankacılık borsalarına kadar iş

yapma biçimlerini belirlemeyi amaçlayan bir tartışmaya dahil eder.

Hazırlık:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=oCCttnyJ5NI

Profesör, tarihsel evrimi, farklı kıtalardan farklı insan topluluklarının ticari alışverişlerinin evrimi ile

ilişkilendirir. Öğrenciler ilk devletlerin ve imparatorlukların doğuşunu ilk madeni paraların ortaya

çıkışı ile ilişkilendirir. Paranın yapıldığı malzeme arasındaki bağlantı kurulur: altın, gümüş ve ilgili

devletin siyasi-ekonomik gücü. Dünyanın ilk bankacılık kurumları olan "Fisher bankaları"nın ortaya

çıkması ile yeni ticaret türü ve yeni para birimi olan banknot ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Para tarihinin

evrimindeki yolculuk, küreselleşme olgusunun da ortaya çıktığı endüstriyel çağa girdi.

Adım 2: Bankacılık ilişkisinin gelişimini ve bankacılık sistemini koordine eden Ulusal Bankaların

ortaya çıkmasını etkileyen faktörler, öğrenciler tarafından öğretmenle birlikte belirlenir.

Adım 3: Öğretmen, öğrencilerle bir ekonomik bankacılık krizini belirleyen nedenleri tartışır.

Öğretmen öğrencilere madeni paraların, kripto para birimlerinin, banka kartlarının geleceği ve

paranın kaybolma tehlikesi hakkında konuşur.

Etkinlik Adı: Finans Eğitimi

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Arkadaşlık

Sosyo-duygusal beceriler:

"arkadaşlık" kavramının tanımı; dostane bir ilişki yaratmak ve sürdürmek için ahlaki değerleri

belirlemek; bir arkadaş seçiminin altında yatan bazı nitelikleri belirtmek.

Geliştirilen diğer anahtar beceriler:

• problem çözme, 

• yaratıcılığı geliştirmek,

• iletişim becerileri, 

• öğrenmeyi öğrenmek, 

• sosyal beceriler.

TKullanılan Terapi Yöntemi: oyun yoluyla terapi

Kullanılan teknikler: video sunumu, oyunlar, tartışma, hikaye anlatımı

Yöntemi Seçme Sebebi: Oyun ve hikaye anlatımı yoluyla öğrenciler, dostluk bağları yaratmanın

ve bu değerin öneminin farkında olmaya teşvik edilir.

Okulu erken bırakma riski taşıyan öğrenciler: 

Sosyo-ailesel sorunları olan öğrenciler, özel

ihtiyaçları olan öğrenciler, duygusal

bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş Grubu: 6-15 yaş

Bir Gruptaki Öğrenci Sayısı: 10-

15 öğrenci

Ne Yapmalı - Uygulama:

İnsan Kaynakları:

Öğretmenler: Öğretmen

Terapist: Rehber Öğretmeni

Maddi Kaynaklar: "Arkadaşlık" konulu Jamboard ve video sunumu

Zaman:

Hazırlık süreci: 10 dakika

Uygulama süresi : 40 dakika

Etkinlik yüz yüze yapılır, öğretmen "Arkadaşlık" konulu sunumları hazırlar..

Hazırlık:

Adım 1

Aşama 1: Çocuklar, "İhtiyacı olan bir arkadaş, gerçekten bir arkadaştır" atasözünü çözmek için

tahtadaki kartları düzenler.

Etkinliği Sergileme:



Dahası:

https://www.youtube.com/watch?v=XWXTTxBq6hM

Adım 2: Öğrenciler arkadaşlık ve bunun kişilerarası ilişkilerdeki önemi hakkında bir video izler,

ardından düşündürücü bir başlık düşünürler. Öğretmen filmin ana karakterleri ve teması

hakkında bir tartışma açar.

Adım 3: Öğretmen, öğrencilerin arkadaş edinmeleri ve diğer meslektaşlarıyla güçlü bir dostluk

kurmaları için uymaları gereken kuralları düşünmelerini ve bazı örnekler vermelerini önerir.

Adım 4: Çocuklar "Ünlü arkadaşlar" oyununu oynar. Farklı animasyon filmlerinden tanınmış

karakterleri arkadaşlarıyla ilişkilendirirler. Örneğin, Ariel ve Nemo.

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Arkadaşlık

Öğrenciler, gerçek bir arkadaşın hangi niteliklere sahip olması gerektiğini “paralar” üzerine not 

eder ve ardından bunları Dostluk Hazinesi'ne ekler.

Değerlendirme Aşaması:



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: 

Duygusal gelişim ve sosyal beceriler

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

Grup iletişimi, mimik-sesli dilin belirlenmesi

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf Öğretmeni/Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen

Mekan: Özel bir eğitim merkezi veya özel eğitim merkezinden bir uzmanın yer aldığı bilgisayar sınıfı

Gereken Materyaller: Kalem,tükenmez kalem,A4 kağıt,selobant

Süre: Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Bir öğrenci A ve ikinci B'dir. A bir eylemi taklit eder ve B

ortağın aynası olmak için aynı anda aynı şeyi taklit etmelidir. Sonra öğrenciler yerlerini değiştirir ve

egzersize devam ederler.

2.Adım:Öğretmen "Ben ve aynam" etkinliğini başlatır.

Öğretmen tahtaya "Benim hakkımda ne seversin?"sorusunu yazar ve öğrencilerden bir kağıda bu

soruyu yazmalarını ister. Daha sonra danışman öğrencilerden sayfaya beş tane kişilik özelliği

yazmalarını ve sırayla 1'den 5'e kadar numaralandırmalarını ister. İşleri bittiğinde öğrenciler kağıtları bir

kenara bırakırlar.

Öğretmen öğrencilerden sırtlarına selobant ile başka bir kağıt yapıştırmalarını sonrasında eşlerinin

yanına gidip sırtlarındaki kağıda takdir ettikleri bir şey yazmalarını ister.

Etkinlik Adı: Ayna

Kullanılan Terapötik Yöntem:Oyun terapisi ve dans

Kullanılan Teknikler: Oyun, tartışma, 2.bölümdeki çalışma, taklit

Metodu Seçme Sebebi: Kişinin kendi güçlü yönlerine olan güveni artırmak ve taklit-jest 

analizi yapmak, empati yapmak.Olumlu kişisel özelliklerini tanımlayarak ve diğer

arkadaşlarının olumlu özelliklerini tanıyarak kendini tanıma

Yurtdışında ebeveynleri olan

ve/veya tek ebeveynli

öğrenciler

Uygulama Aşamaları:

Yaş Grubu:12-14 yaş

Öğrenci Sayısı:15 öğrenci

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Öğretmen, her öğrencinin sırtındaki kağıtta en az 4 ,en fazla 5 özellik olmasını hedefler.

Öğretmen öğrencilerden yerlerine oturmasını ve iki kağıdı alıp kendi yazdığı özelliklerle arkadaşının

yazdığı özellikleri karşılaştırmalarını ister.

3.Adım: Öğretmen "Başkalarını takdir etmek" oturumunu açar.

Gelişme: Danışman, öğrencileri bir daire oluşturup oturmaya davet eder. Danışman daire içine oturur

ve öğrencilere hepimizin iyi ve daha az iyi tarafları olduğunu ve her birimizin neyin iyi olduğunu

tanımanın önemli olduğunu açıklar.Öğrencilere bu etkinliğin amacının kendi niteliklerini tanımlamak,

övgü yapmayı ve övgüyü kabul etmeyi öğrenmek olduğunu söyler.

Öğretmen, öğrencilerden soldaki arkadaşında takdir ettiği olumlu bir özelliği düşünmelerini ister. Bu,

gülümseme, saç, göz vb. gibi dış özellikleri değil, kişilik özellikleri ile ilgili olmalıdır.Daha sonra

öğrencilerden solundaki arkadaşı hakkında hangi özelliği sevdiğini kendisine iletmesini ister.İltifatı alan

kişi basitçe "Teşekkür ederim" yanıtını verir. Daire tamamlandığında, egzersiz zıt yönde tekrarlanır. (Bu

kez her öğrenci sağındaki arkadaşında sevdiği kişilik özelliklerini söyleyecektir).

Öğretmen övgüleri kesin açık bir şekilde ifade etmenin ve kabul etmenin önemini öğrencilerle tartışır. Öz

saygı ile ilişki analiz edilir.

Tartışma: Alıştırmadan sonra tartışmayı kolaylaştırmak için aşağıdaki sorular kullanılır:

- İltifat edilince kendinizi nasıl hissettiniz? Neden?

-Başkasına iltifat ederken nasıl hissettiniz? Neden?

-İltifat etmek mi yoksa iltifat edilmek mi daha zor geldi?

-İltifat etmeniz gerektiğinde kendinizi nasıl hissedersiniz?

-Sizce kendi niteliklerimizi tanımlamak neden önemlidir?

-Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize sizin için yaptıkları şeyler için ne sıklıkla değer veriyorsunuz?

Ele alabileceğimiz bir sonraki etkinlik konu başlıkları:

·Bir arkadaş gruba nasıl entegre oluruz?

·Taklit etme ve jest

·Tv yıldızları konusuyla alakalı taklit ve pandomim yarışma oyunu./Tahmin et ben kimim?

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=t06wrReHpI8

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Ayna



Etkinlik Adı: İşbaşı Eğitimi

Sosyo-duygusal beceriler:

bir iş seçme motivasyonunun tanımı, bir polis memurunun faaliyetiyle ilgili yönleri analiz etme, 

hizmet ekipmanının bileşenlerini gözlemleme.

Geliştirilen diğer anahtar beceriler:

• iletişim becerileri, öğrenmeyi öğrenme becerileri, sosyal beceriler.

Kullanılan terapi yöntemi: fikirlere saldırı, sözlü etkileşim, tartışma, eğitici oyun.

Kullanılan teknikler: oyunlar, tartışma, hikaye anlatımı

Yöntemi seçme nedeni: Her bir kişi yetişkinlikte uygulayacağı bir meslek seçer. Bir mesleğin

daha net bir resmini elde etmek için iki polis memuru davet edilir.

Okulu erken bırakma riski taşıyan 

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan 

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6-15 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-15 öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:

Katılan öğretmenler: Sınıf öğretmeni

Diğer: iki polis memuru

Maddi kaynaklar: Jamboard "İş başı eğitimi"

Zaman:

Hazırlık süreci: 10 dakika

Uygulama süresi: 40 dakika

Etkinlik yüz yüze gerçekleştirilir.

Hazırlık:

Adım 1: İki konuk kendilerini tanıtır ve günlük polis aktivitelerini sunarlar.

Adım 2: Öğretmen bir tartışma açar.

Etkinliği Sergileme:



· Polis memurunun görevleri nelerdir?

· Bir polis memurunun hayatında bir gün nasıl geçer?

· Bir kişinin bu mesleği icra etmesi için hangi eğitim/öğretime sahip olması gerekir?

· Çocukken hayalini kurduğunuz iş bu mu?

Öğrenciler, iki konuğa soru sormaya teşvik edilecektir.

Daha fazlası için:

https://www.youtube.com/watch?v=0_QMWpdAwgA

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: İşbaşı Eğitimi

Öğretmen öğrencilere bir meydan okuma başlatır:

Hangi mesleği seçerdiniz? Neden? 

Bu mesleği icra eden aile fertleriniz veya tanıdıklarınız var mı?

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Küçük Ressam

Sosyo-duygusal beceriler:

Ana karakter özelliklerini belirleme, bitmiş ürünler hakkında kendi görüşlerini ifade etme, sanat

kompozisyonları aracılığıyla duyguların özgür ifadesi

Geliştirilen Diğer Anahtar Beceriler:

• Seçtiğiniz sanat kompozisyonlarını yapmak, açık bir mesajı ifade etmek için uygun malzeme

ve teknikleri kullanmak, sosyal beceriler

Kullanılan Terapi Yöntemi: Sanat terapisi, Grup terapisi

KKullanılan Teknikler: Oyun, Tartışma, Hikaye Anlatma

Yöntemi Seçme Sebebi: Fikirlere saldırı, sözlü etkileşim, resim.

Okulu erken bırakma riski taşıyan 

öğrenciler: Sosyo-ailesel sorunları olan 

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler. 

Yaş Grubu: 6-11 yaş

Bir Gruptaki Öğrenci Sayısı: 10-

15 öğrenci

Ne Yapmalı - Uygulama:

İnsan Kaynakları:

Katılan Öğretmenler: Öğretmen, Rehber Öğretmeni

Maddi Kaynaklar:

Google Slaytlar ve video sunumları sulu boyalar, fırçalar, renk paletleri, kağıt levhalar, ahşap

Zaman Kaynakları:

Hazırlık Süreci : 10 dakika

Uygulama Süresi: 40 dakika

Etkinlik yüz yüze yapılır, öğretmen "Küçük ressam" konulu sunumları hazırlar.

Hazırlık:

Adım 1. Öğretmen yapılacak etkinliği kısaca sunar.

Adım 2. Öğrenciler Anneler Günü ile ilgili bir video izler.

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=eNppmyjCIk4

Adım 3: Öğretmen, öğrencilerin kendi annelerini tanımlayan birkaç kelime düşünmelerini ve bazı

örnekler vermelerini önerir.

Adım 4: Öğretmen öğrencilere sorar: Annenize minnettarlığınızı nasıl gösterebilirsiniz?

Fikirler:

Ona çay yapabiliriz.

Ona gününün nasıl geçtiğini sorabiliriz.

Odamızı temizleyebiliriz

Onun için bir çizim oluşturabiliriz.

Adım 5: Çocuklar, ünlü Rumen ressamların çiçekleri gösteren bazı tablolarını fark eder.

Adım 6: Öğrenciler anneleri için kağıda veya tahta parçalarına çiçek boyarlar.

Etkinlik Adı: Küçük Ressam

Öğrenciler, yaptıkları çalışmalardan oluşan bir sergi düzenleyecekler.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Hareket – Öğrenme - Rahatlama

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Açık fikirlilik, merak, hoşgörü, yaratıcılık;

Uyumluluk ,empati, güven, işbirliği

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Dijital yeterlilik, keşfetme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Grup terapisi, oyun temelli terapi, duygu terapisi,sanat

terapisi.

Kullanılan Teknikler:Sözlü ifade, grup çalışması, sözel olmayan faaliyetler

Metodu Seçme Sebebi:“Fantastik Hafta “ etkinliği ile öğrencilerin duyguların kendilerini

nasıl etkilediğini fark etmeleri, okul ortamında takdir edildiklerini hissetmeleri ve

kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Etkinlik sırasında

farklı terapötik yöntemler kullanılarak, öğrencilerin bir grupla işbirliği içinde

çalışmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerinekatkı sağlanmaktadır.

Coğrafi ve toplumsal olarak

dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 10 -13 yaş

Öğrenci sayısı: 15 öğrenci

Öğretmenler yeri ve öğrencileri düzenler.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Tarih Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Görsel Sanat öğretmeni

Mekan: Sınıf ,Etkinlik odası ya da resim atölyesi

Gereken Materyaller:Seramik macunu/hamuru, kağıt, renkli boya, fırça, balonlar

Süre: 5 gün

1.gün: Öğrencilerden parmak izlerini kullanarak hayallerini resme aktarmaları istenir. Öğrencilerden

resimlerinde duygularını aktarmaları istenir. Daha sonra origami (kağıt katlama sanatı) çalışması

yapılır.Öğrencilerden sevdikleri hayvanları yapmaları istenir.

2.gün: Su balonu patlatma oyunu oynanır. Takım çalışması olarak yarışlar yapılır.

3.gün:Öğrencilerden seramik hamur kullanarak çevremizdeki coğrafi şekillerin heykellerini yapmaları

istenir.

4.gün:Ahşap kaşık boyama atölyesi yapılır. Öğrencilerden özgürce farklı figürler çizmeleri istenir.

5.gün: Çalışma değerlendirmeleri ve etkinliklerin sonunda yapılan çalışmaların okul salonunda

sergilenmeleri sağlanır.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=5fRsJc80jfw&t=32s

Öğretmenler öğrenci katılımını gözlem yaparak değerlendirir. Takım çalışması ve akran

değerlendirilmesi genellikle etkili bir yöntemdir.Bu nedenle ortak bir proje tasarlamada işbirliği

değerlendirilmesi ve akran değerlendirilmesi için ortam sağlanmalıdır.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Hareket – Öğrenme - Rahatlama



Sosyo-duygusal yetenekler:

• Kendine karşı olumlu tutumlar beslemek;

• Sosyal becerilerin gelişimi;

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

• Sözlü düzeyde yaratıcılığı teşvik etmek;

• Kendini analiz etme ve kendini açıklama kapasitesinin arttırılması

• "Kahramanlar" hakkında eğlenceli bir hikaye yapma

Kullanılan terapati yöntemi: Grup terapisi, oyun terapisi

Kullanılan teknikler: didaktik oyunlar, diyalog, örneklendirme, açıklama, konuşma

Yöntemi seçme nedeni: öğretici oyun, öğrencinin inisiyatifini ve yaratıcılığını harekete geçiren,

aktif, katılımcı öğrenme için uygun bir çerçeve sağlar. Oyun, öğrencilerin yaratıcılığının ve

empatisinin gelişimi için doğru bağlamı yaratır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6-15 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-15 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:

İlgili öğretmenler: Okul danışmanı

Malzeme kaynakları:

Oyun: "hikaye küpleri"

Zaman kaynakları:

Hazırlık süresi: 5 dakika

Uygulama süresi: 30 dakika

Devamında : 10 dakika

Hazırlık:

Adım 1. Öğretmen etkinliğin konusunu duyurur: ˮBugünkü etkinliğin konusu “Yaratıcılığı serbest

bırakın” ve bu küplerle oynayacağız.

Adım 2. Öğretmen, öğrencilere ˮHikaye Küplerindenˮ başlayarak bir hikaye oluşturmaları
gerektiğini duyurur. Öğretmen öğrencilere nasıl ilerleyeceklerini anlatır: “Her biriniz sırayla
merkeze gelecek ve tüm küpleri tepsiden alacak, karıştıracak ve tekrar tepsiye atacaksınız. 
Ardından, 3 tanesini seçmelisiniz. Üç küpten gelen görüntüleri kullanarak, hikayenin ana
karakteri olacak bir kahraman veya kadın kahraman icat edin.

Sonraki 6 küp ile daha önce adı geçen karakterin etrafında bir hikaye oluşturun.

Etkinlik Adı: Yaratıcılığı Serbest Bırakın

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=Whv

v8EHo3NQ

Adım 3. Öğrenciler sırayla sınıfın merkezine gelirler ve öğretmenin belirttiği prosedürü izleyerek

hikayeler oluştururlar.

Etkinlik Adı: Yaratıcılığı Serbest Bırakın

• “En sevdiğim yer” temalı dinlenme etkinliği

• “20 Kelimenin Hikâyesi” adlı etkinlik

• “Küçük Bulut” adlı etkinlik.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Stres

Sosyo-duygusal yetenekler:

• Kendine karşı olumlu bir tutum benimsemek, empati geliştirmek.

• Sosyal yeterliliklerin gelişimi

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

Stresi tetikleyen durumları belirleme, stresli öfkeyi kontrol etme, korkuları, duygusal engelleri

belirleme, duyguları oyun yoluyla özgürce ifade etme, hoş olmayan durumların üstesinden

gelmek için çözümler belirleme;

Kullanılan terapi yöntemi: Oyun yoluyla terapi, yaratıcılık geliştirme teknikleri

Kullanılan teknikler: Film sunumu, oyunlar, tartışma, hikaye anlatımı

Yöntemi seçme nedeni: Oyun yoluyla öğrenciler duygularını özgürce ifade edebilir ve stresli

durumların üstesinden gelmek için kendi çözümlerini bulabilirler.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6-15 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-15 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:

• Öğretmen

• Okul danışmanı

Malzeme kaynakları:

• “Stress” konulu video sunumu

• Kelime duvarı oyunu

• Kağıt , boya kalemi, makas

Zaman kaynakları:

• Hazırlanma süresi: 10 dakika

• Uygulama süresi: 40 dakika

Etkinlik yüz yüze gerçekleşir.

Hazırlık:

Adım 1. Öğretmen, öğrenciyle buz kırma oyununu, rulet hareketini ve gevşeme egzersizlerini

paylaşır. Çocuklar ruleti çevirecek ve bazı zorluklarla karşılaşacaklar. Örneğin: "5 kez derin hava

soluyun", "10'a kadar sayana kadar dizlerinizle göğsünüze atlayın" vb.

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/channel/UC9

nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Adım 2. Öğretmen, öğrencilerle duygusal engelleri aşma hakkında kısa bir video paylaşır ve bu
videoda şu kavramları açıklığa kavuşturur ve tanımlar: stres, hoş olmayan durumlar, korku.
Öğretmen film ve film aracılığıyla gönderilen mesaj hakkında bir tartışma açar:
• Ana karakter kim?
• Onu diğer karakterlerden farklı kılan ne?
• Hangi tatsız durumlardan geçmek zorunda kaldı?
• O anlarda nasıl hissetti?
• Stresli anların üstesinden gelmesini sağlayan şey neydi?

• Sondaki ruh hali nasıldı?

Adım 3. Öğretmen tartışmanın konusunu duyurur: Etkinliğin devam ettiği “Stresli durumlar”

Öğretmen öğrencilere günlük yaşamlarında tatsız veya stresli durumlar yaşayıp yaşamadıklarını

sorar ve örnekler de sorar. Ardından öğretmen tartışmayı endişe verici veya stresli durumların

üstesinden gelmenin yöntem ve yollarına yönlendirir.

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Stres

“Endişelerimin bagajı” - Sizi endişelendiren veya üzen her şeyi düşünün. Bunları bir kağıda yazacak

ve yarattığınız endişelerin bagajına koyacaksınız. Sevmediğiniz bir yemeği, sizi üzen bir anıyı ya da

izlemekten hoşlanmadığınız bir programı seçebilirsiniz.

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Duygular

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Kendine karşı olumlu tutumlar benimsemek
• Yeniliğe açıklık, merak, hoşgörü

• Empati geliştirmek, özgüveni artırmak

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

Stresi tetikleyen durumları belirleme, stresli öfkeyi kontrol etme, korkuları, duygusal engelleri

belirleme, duyguları oyun yoluyla özgürce ifade etme, hoş olmayan durumların üstesinden

gelmek için çözümler belirleme;

Kullanılan terapi yöntemi: didaktik oyun, beyin fırtınası, tartışma, diyalog, örnekleme, 

açıklama, konuşma

Kullanılan teknikler: grup terapisi, online oyun, terapötik hikaye

Yöntemi seçme nedeni: Terapötik hikaye, çocuklarla çalışırken çok sık kullanılan, olumsuz

duyguların yoğunluğunu azaltma, benlik saygısını artırma ve gergin bir duruma uyum sağlama

davranışının bir çeşidini seçme fırsatı sunan bir yöntemdir.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10 

öğrenci

Ne yapmalı - Uygulama:

İnsan kaynakları:
• İngilizce öğretmeni
• sınıf ustası
• terapist: psikolog

Malzeme kaynakları:
• dizüstü bilgisayar
• didaktik oyun kelime duvarı "Vücudunuzda duyguyu nerede hissediyorsunuz?"
• "Duyguların hikayesi" ile ek

Zaman kaynakları: 50 dk

Hazırlık:

Öğretmen önerilen etkinliği ve konuyu duyurur: "Bugün duyguların kontrolünü ve duyguların

fizyolojik tepkilerini tartışacağız." Öğretmen, öğrencilere duyguları olumlu ve olumsuz olarak

sınıflandırmalarını hatırlatır. Öğretmen, öğrencilere olumsuz duyguları tanımlamanın olumsuz

duyguların yoğunluğunu azaltabileceğini ve mümkün olan en iyi uyarlanabilir tepkiyi

bulabileceğini açıklar.

Etkinliği Sergileme:



Adım 1. Öğretmen, duygularını ifade etmek için olabildiğince çok kelime düşünmek zorunda olan
öğrencilerle kısa bir beyin fırtınası etkinliği yürütür. Öğrenciler kelimeleri sohbete yazarlar.
Öğretmen, duygu ve fizyolojik tepki arasındaki ilişkiyi ve uyarlanabilir bir davranışsal tepki bulma
olasılığını açıklar. "Genellikle duygular ortaya çıktığında, duyguya verilen fizyolojik tepkiler eylemlerle
birlikte gelir (örneğin, mutlu olduğumuzda zıplamak veya çığlık atmak gibi hissederiz).
Adım 2. Öğretmen münazaraya aşağıdaki sorularla başlar:
Vücudunuzdaki duyguları nasıl tanımlarsınız? Bedeninizde neler hissediyorsunuz, bu duyguları
bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Üzgün olduğunuzda ne yaparsınız? Öfkelendiğinizde ne
yaparsınız?
Öğretmen, öğrencilerden aşağıdaki cümleyi tamamlayarak bir duyguyu davranışsal bir tepkiyle
ilişkilendirmeye yönelik bazı örnekler vermelerini ister: “Ben ........., o zaman ........... ................”.
Öğretmen, öğrencilerin zorlandıklarını fark ederse, öğrencilerle birlikte 2-3 örnekle aşağıdaki gibi
çalışabilirler:
• "Üzgün olduğumda, göğsümde bir sıkışma hissediyorum."
• "Korktuğumda avuçlarım terler ve midem boşalır. "
Öğrenciler, duyguyu davranışla ilişkilendirerek cümleyi tamamlarlar.
Adım 3. Öğretmen bir sonraki oyunu başlatır ve nasıl oynanacağını açıklar:
"Bir oyun oynayalım. Nasıl ilerleyeceğiz? Aşağıdaki bağlantıyı açın:
https://wordwall.net/resource/12188341
Birer birer bir kart seçeceksiniz, bir duygu ortaya çıkacak ve bu duyguyu belirli bir fizyolojik tepki ile
ilişkilendirmeniz gerekecek.”
Adım 4. Öğretmen kartları farklı duygularla karıştırır ve öğrencilere oyundaki duyguların her birini
deneyimlediklerinde sahip oldukları fizyolojik tepkileri sorar: “Her biriniz bir kart seçeceksiniz ve
aşağıdaki soruları cevaplamanız gerekecek:
• Üzgün olduğunuzda vücudunuzda nasıl hissediyorsunuz, bunu vücudunuzun neresinde

hissediyorsunuz?
• Üzgün olduğunuzda ne yaparsınız?”
Öğretmen şu sonuca varır: “Olumsuz duygulara neden olan durumu tespit edersek ve bu konudaki
inançlarımızı değiştirirsek (bir durumu görme şekliniz), o zaman duyguların yoğunluğunu da
değiştirebiliriz. Örneğin, işte bir hata yapmanın ne kadar korkunç olacağı konusundaki fikrinizi
değiştirebilir ve korkunuzu azaltabilirsiniz. Daha az korkarsanız, avuç içleriniz muhtemelen çok fazla
terlemeyecek ve midenizde boşluk hissetmeyeceksiniz.

Adım 5. Öğretmen, öğrencileri olabildiğince rahat bir pozisyon bulmaya davet eder: "Mümkün

olduğunca rahat oturun ve sesimi dikkatlice takip edin, size "Duygu Perileri" ile bir hikaye

okuyacağım.

Etkinlik Adı: Duygular

• “Duygular Ülkesinde Bir Yolculuk” konulu yazı ve deneme
• Farklı duyguların mikro yüz ifadeleriyle bir fotoğraf galerisi yapmak

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=9QUmRSUsjPM

https://wordwall.net/resource/12188341


Etkinlik Adı: Çiçek Topu

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Kişisel özelliklerin gelişiminin yönlerini keşfetmek

• Kişisel kaynakları ve yaşa özel gelişim fırsatlarını belirleme: kendini tanıtma

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:
• Diğer insanların özelliklerini tanımlama ve ifade etme yeteneğini teşvik etmek
• Başkalarının kendi hakkındaki algısını kontrol etme

• Kişisel özellikleri belirleme

Kullanılan terapi yöntemi: kolajlar, konuşma (sezgisel ve sabitleme), sunum, açıklama, 

tartışma

Kullanılan teknikler: grup terapisi, enerji veren oyun, serbest çağrışım

Yöntemi seçme nedeni: Serbest çağrışım, rahatlamayı kolaylaştırır ve iyi bir iç gözleme izin

verir, öğrencinin kişisel özelliklerini daha kolay analiz ettiği olumlu bir bağlam yaratılmasına yol

açar.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10 

öğrenci

Ne yapmalı - uygulama:

İnsan kaynakları:
• Din Öğretmeni
• Terapist: Psikolog

Malzeme kaynakları:
• Makas
• Post-it notları
• Kağıt tahtası
• Renkli kağıtlar

Zaman kaynakları: 50 dk

• Hazırlama süresi: 50 dakika

Hazırlık :

Adım 1. Öğretmen öğrencilere bir oyun oynayacaklarını şu şekilde duyurur: “Her birinize şu

şekilde bir çiçek adı verilir: gül, zambak, orkide, calla ve bir, iki, üç, dört sayar. Gül hayır. bir, lily

hayır. iki, orkide hayır. üç, calla hayır. dört. Bir gül kokusu alıyorum dediğimde, tüm güller

hareket edecek, çemberde yeni bir yer bulmak için, gerisi yerinde kalacak. Orkide desem

orkideler hareket eder, zambak desem zambaklar hareket eder, çağrılar hareket eder desem,

bir buket çiçek koklarım desem, hepiniz yeniden hareket edersiniz.

Etkinliği Sergileme:



Adım 2. Öğretmen, öğrencileri “Ben olsaydım” adlı bir oyun oynamaya ve sırayla aşağıdaki
cümleyi tamamlamaya davet eder:
Ben çiçek olsam…”
Adım 3. Öğretmen şu sırayı sunar: "Dışarıda bahar. Pek çok çiçeğe, belki bir çiçek tarlasına
hayran olabiliriz. Bir an için gözlerinizi kapatın, bir çiçek tarlası hayal edin. Çiçekler nasıl bir
arada yaşıyorsa biz insanlar da öyle yaşıyoruz ve iletişim kuruyoruz. Lütfen sizi benzersiz, özel
yapan şeyin ne olduğunu düşünün.Birlikte bir çiçek tarlası yapacağız.Öğretmen öğrencilere
renkli kağıt çiçekler dağıtır ve çiçekleri şu şekilde tamamlamalarını söyler:
Çiçeğin üzerine: Her taç yaprağında sizi öne çıkaran olumlu bir özelliği yazın.
• Kök üzerine - size destek, güç veren bir şey yazın
• Köklere – ailede öğrendiğiniz ahlaki değerleri yazın
Öğretmen öğrencilerin 5 dakika düşünmelerine izin verir.

Öğrenciler işi bitince gelip çiçekleri ihtiyaca göre yapılan kolajın üzerine yapıştırıyorlar.

Etkinlik Adı: Çiçek Topu

• Çiçek çeşitliliği fikrinden yola çıkarak terapötik bir hikaye oluşturmak.
• Sanat terapisine özgü bir etkinlik sırasında çiçek kolajları yapmak.

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=ZkX0msGlvh0



Etkinlik Adı: Zamanın Kalıcılığı

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Kendisi ve başkalarıyla ilgili olarak deneyimlenen çeşitli duyguları tanımak.

• Duyguları kişisel ihtiyaçlara ve durumların özelliklerine göre ifade etme.

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:
• Kendi kimlikleriyle ilgili konularda farkındalık. 
• Başkalarındaki temel özellikleri tanımlayın
• Olumlu yaşam olaylarını tanımlama

• Topluluk önünde konuşma

Kullanılan terapi yöntemi: Grup terapisi, enerji verici oyun, yansıtma

Kullanılan teknikler: Rehberli konuşma, ikili çalışma, çalışma sayfaları, sunum, açıklama, örnekleme, 

maruz bırakma

Yöntemi seçme nedeni: Diğerinin deneyiminin yansıtılması, öğrencilerin dikkatlerini

kullanmalarına olanak tanır, analiz ve özetleme kapasitesini geliştirir. Yansıma, öğrencilere aktif-

katılımcı bir dinleme yoluyla otantik bir ilişki geliştirme fırsatları sunar.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10 

öğrenci

Ne yapmalı - Uygulama:

İnsan kaynakları:
• Tarih öğretmeni
• Terapist: psikolog
Malzeme kaynakları:
• Çalışma kağıtları, flipchart kağıtları, keçeli kalemler, kalemler, küçük toplar
Zaman kaynakları: 50 dk

Öğretmen aktiviteyi gerçekleştirmeden önce çalışma görevini duyurur.

Hazırlık:

Adım 1. Öğretmen, öğrencileri arka arkaya 2 sıra halinde düzenlediği iki takıma ayırır. Öğretmen
öğrencilere oyunu açıklar ve karakterleri kağıt tahtasına yazar: “Bir oyun oynayacağız. 3 karakter
vardır:
Prenses - ellerini beline koyar ve kalçalarını hareket ettirerek cilveli bir şekilde "Ho-ho-ho" der.
Şövalye – sağ ayağını öne koyar ve sağ elini kılıç gibi uzatmış işaret parmağıyla “Ha!” diye bağırır.
Ejderha ellerini diğerlerine doğru kaldırmış ve korkunç bir haykırışla "U-u-u-u!"

Öğretmen kuralları açıklar: prenses şövalyeden daha güçlüdür, çünkü onu baştan çıkarabilir,

şövalye ejderhadan daha güçlüdür çünkü savaşta onu yenebilir ve ejderha prensesden daha

güçlüdür çünkü onu çalabilir.

Etkinliği Sergileme:



Takımların, biri öğretmenin işaretinde gösterecekleri iki karakter seçmek için birkaç saniyesi
vardır ve diğer takım aynı karakteri seçtiyse ikincisi yedek olacaktır.
Öğretmenin işaretinde, sıralar halinde düzenlenmiş takımlar karakterlerini gösterir. En güçlü
karaktere sahip takım kazanır.

Adım 2. Öğretmen aktiviteye devam eder ve öğrencileri çalışma sayfasını doldurmaya davet eder:
- "Yaşam çizgisi".

Öğrencilere şu şekilde talimat verilir: "Önünüzde 'Yaşam Çizgisi' adlı bir çalışma kağıdınız var,

Tıpkı hayatta olduğu gibi inişler ve çıkışlar olduğunu unutmayın: Hem olumlu olaylar hem de

olumsuz olaylar vardır. Hayatında hatırladığınız üç pozitif olayı seçin ve çalışma kağıdına yazın.

Öğretmen, kağıtlı sunum tahtası kağıdını görünürde olacak şekilde gösterir ve öğrencilere
aşağıdaki aktivitede nasıl ilerleyeceklerini açıklar: "Çiftler halinde çalışacaksınız. Takım arkadaşınızı
seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Biriniz A olucak ve hayatta gerçekleşen üç pozitif olay kahhında
konuşucak ve B öğrenci ise, dikkatle sunumu dinleyecek. Alıştırmanın ikinci aşaması, rolleri
değiştirirler böylece B hikayeyi anlatır ve A dinler.
Öğretmen öğrencilere sırayı nasıl tamamlayacaklarını söyler. Öğrencilerin, partnerlerinin
hayatında ilginç buldukları olumlu bir olayı sunmaları ve partnerlerinin tanımlayıcı bir karakter
özelliğini tanımlamaları gerekecektir.
Küçük bir top yardımıyla sunum sırası oluşturulabilir.

Adım 3. Öğretmen, öğrencilerin müdahalelerini analiz eder ve müdahalelerin çoğunda hatıraların

genellikle büyükanne ve büyükbabalarla ilgili olup olmadığını not eder. Böylece öğretmen

“Zamanın Kalıcılığı” dersinin başlığı ile bağlantı kurar ve öğrencilere dedelerinin evi ile bir resim

hazırlamaları ve dedeleri ile bir hatıra sunmaları gerektiğini hatırlatır.

Etkinlik Adı: Zamanın Kalıcılığı

• Bir sonraki sınıfta öğrenciler en sevdikleri tarihi hikayeyi sunabilirler.
• En sevdikleri tarihi karakteri canlandırma / taklit etme.

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=MMq0DC1B_z4



Etkinlik Adı: Müziğin Sesi

Sosyo-duygusal yetenekler:

• Meloterapi yoluyla temel duyguların belirlenmesi.

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

• Harekette yaratıcılığı ve bir gruba ait olma duygusunu teşvik etmek

Kullanılan terapi yöntemi: Meloterapi, serbest çağrışımlar

Kullanılan teknikler: Rehberli konuşma, müzik, deneyimsel öğrenme

Yöntemi seçme nedeni: Serbest çağrışımlar yaratıcılığı kolaylaştırır ve meloterapi ile ilişkili iyi bir

iç gözleme izin verir, öğrencinin duygularını analiz ettiği ve gevşeme ve iyi olma durumunu

uyguladığı olumlu bir bağlamın yaratılmasını belirler.

Okulu erken bırakma riski taşıyan 

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan 

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10 

öğrenci

Ne yapmalı- Uygulama:

İnsan kaynakları:
Okul danışmanı, Müzik öğretmeni
Malzeme kaynakları:
Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, flipchart

Zaman kaynakları: 45 dk

Hazırlık:

Adım 1. Öğretmen, katılan öğrencileri öğretmenin etrafında daire şeklinde oturmaya davet eder.
Öğretmen, öğrencilerin aşağıdaki cümleyi tamamlamalarını önerir:
Bugün ben / hissediyorum ... (duygu), duygunun bir rengi olsaydı bu ... olurdu (bir renk adı - mavi)
Örnek: Bugün üzgünüm, hüznümün bir rengi olsaydı çivit rengi olurdu.

Öğretmen, öğrencilerin rengi şu tür sorularla belirlemelerine yardımcı olur: Korkuyu hangi renkle

ilişkilendirirsiniz? Ya da üzgün olduğunuzda ne renk giyersiniz?

Etkinliği Sergileme:



Adım 2. Öğretmen öğrencilerden “Şarkı olsaydım…” veya “Şarkıcı olsaydım…” cümlelerini
tamamlamalarını ve yapılan seçimi anlatmalarını ister. Öğrenciler en sevdikleri şarkıyı açarlar ve
neden o şarkıyı seçtiklerini anlatırlar. Öğretmen bir sonraki aktiviteyi önerir: “Şimdi önceki
aşamayı düşünün ve telefonda en sevdiğiniz şarkıyı açın… düşünmek için 3 dakikanız var.”. Her
öğrenci kendi şarkısını açar ve diğerleriyle paylaşır.

Adım 3. Öğretmen “En sevdiği şarkıcının / şarkının en iyi tanımı” temalı bir yarışma önerir,

öğrenciler en sevdikleri şarkının veya şarkıcının en ilginç tanımına oy verir. Öğrencilerden biri

oyların puanını flipcharta tutar. Kazanan, en çok puanı toplayandır.

Öğrenciler enerji verici “Müzikal sandalyeler” oyununu oynayabilir ve biraz rahatlama

egzersizleri yapabilir.

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=5o4bDMTHFfc

Etkinlik Adı: Müziğin Sesi



Etkinlik Adı: Kabileler

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Saldırganlık ifadesini kolaylaştırmak.

• Gruba ait olma duygusunun gelişimi

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler: 
• Topluluk önünde konuşma ve sunum

• Grup içinde verimli iletişim

Kullanılan terapi yöntemi: grup terapisi, enerji veren oyun, dans

Kullanılan teknikler: enerji verici oyun/egzersiz, küçük grup çalışması, rehberli konuşma, 

örnekleme, halka açık sunum.

Yöntemi seçme nedeni: Grupla psikolojik danışma etkinliklerinde oyun oynamak ve dans

etmek ve grup sosyalleşme düzeyini artıran, kaygıyı azaltan ve benlik saygısını artıran bir çerçeve

oluşturmakta, saldırganlığın kontrollü bir şekilde dışavurumunu sağlamaktadır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10 

öğrenci

Ne yapmalı- Uygulama:

Insan kaynakları:

• psikolog

Materyal kaynakları:

• A3 kağıtları, kalemler, tebeşirler

Zaman kaynakları: 50 dk

Öğretmen sınıfı hazırlar, yeterli sıra olduğundan emin olur.

Hazırlık :

Adım 1. Öğretmen, etkinliği Samuray oyunu "Ha" ile başlatır. Öğretmen gruba "Biz ünlü

samuraylarız... ve elimizde iletken şimşekli bir kılıç var. Şimşekleri kılıçla diğer samuraylara

geçiriyoruz. Ama bir hile var, sağındaki ve solundaki komşuların senin arkadaşın ve sen kılıçla

şimşeği geçip HA dediğinde seni korumak zorundalar. Dikkatli olmayanlar, kalan son üç oyuncuya

kadar oyundan elenirler.

Adım 2. Öğretmen öğrencileri 2-4 kişilik gruplar halinde organize eder ve onlara her takımın bir
kabile olduğunu ve bir dizi yönergeyi izlemeleri gerektiğini söyler:

1. Her kabilenin bir adı (örneğin, "kızıl aslan kabilesi") ve ayırt edici bir sembolü/işareti olmalıdır

2. Her kabilenin belirli bir savaş çığlığı olmalıdır (örneğin, "Nefret! Aslan kazanacak!");

Etkinliği Sergileme:



3. Her grubun kendi dili ve belirli bir dansı vardır.
4. Her kabile, kabilenin hayatındaki bir günün nasıl geçtiğini anlatır
5. kabilenin faaliyetleri
6. Her bir kişi kabilede hangi rolleri oynuyor? Herkes ne yapıyor, sorumlu kim?
7. lider ve asistan
Her öğrenci gruba katılmalı ve dahil olmalıdır.

Öğrenciler, 1'den 7'ye kadar olan soruların cevaplarının bütünleştirildiğinden emin olarak,
grubun tanımını bir flipchart kağıdına yazacaklardır.
Her kabile sunum için hazırlanır ve kabilesini diğer kabilelerin önünde kimin sunacağına karar
verir. Sırayla her grup öne çıkar ve kabilesini sunar.
Kabile şefi, kabile şefinin yardımcısı ile birlikte kabileyi, işareti ve savaş narası sunar. Diğer gruplar
bekliyor ve dikkatle dinliyor. Sunumlardan sonra profesör iki grubun yüz yüze gelmesini önerir ve
koordinatör bir parça tebeşirle odanın ortasını sınırlar. İki grup, savaş çığlıkları ve danslarıyla
odanın merkezini kazanmalıdır. Bu deneyim rekabetçiliği teşvik etmeyi amaçlamaz, ancak takım
oyunu bahanesi olarak herkese yıkıcı olmadan saldırganlıklarını ifade etme fırsatı sunar.

Adım 3: Etkinliğin sonunda öğrenciler sandalyelere oturur ve öğretmen her öğrenciye “Etkinliği

tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?” diye sorar.

Etkinlik Adı: Kabileler

Etkinliğe devam etmek için talimatlar:
• Öfke kontrolü ve rahatlamaya odaklanan etkinliklerle devam etmek
• Kısa bir rahatlama seansı takip edebilir

• Terapötik bir hikaye oluşturma

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=fCa4yfY1Km8



Etkinlik Adı: Timisoara - Avrupa Bağlamında Kültürlerarası Şehir

Sosyo-duygusal yetenekler:

• kendine ve başkalarına, kendi kültürel kimliğine ve farklı kültürlere ait olanların kimliğine

karşı olumlu bir tutumun ortaya çıkarılması

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

• Farklı kültürlerden insanlarla ilişkilerde kültürel empati geliştirmek.

Kullanılan terapi yöntemi: didaktik gezi, posterler

Kullanılan teknikler: takım işbirliği, yaratıcılığı geliştirme teknikleri

Yöntemi seçme nedeni: Takım içindeki işbirliği sayesinde öğrenciler gelişir

kültürel çeşitliliği kabul etme ve saygı duyma gibi beceriler, izleyicilere (meslektaşlarına)

sunacakları özgün bir ürün yapmanın yaratıcı yollarını keşfetmeyi öğrenirler.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-15 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı10-15 

öğrenci

Ne yapmalı - Uygulama :

İnsan kaynakları:
• Öğretmen
• Yerel turist rehberi
Malzeme kaynakları:
• Gezi programı
• Flipchart kağıtları, renkli keçeli kalemler ve kurşun kalemler, renkli karton levhalar
Zaman kaynakları:
Hazırlama süresi: 60 dk
Uygulama süresi: 60 dk

Öğretmen tarafından koordine edilen ve turist rehberi eşliğinde bir grup öğrenci, Timişoara

şehrinde didaktik geziyi gerçekleştirir. Gezinin amacı, burada var olan kültürel çeşitliliği

keşfetmek, kültürel kimliği ifade etmenin yollarını keşfetmek ve öğrenciler arasında kültürlerarası

iletişimi geliştirmektir.

Hazırlık :

Adım 1: Öğretmen, yerel turist rehberi ile birlikte ziyaret edilecek kültürel hedefleri belirler ve

ziyaretin programını oluşturur.

Etkinliği Sergileme:



Adım 2: Öğretmen ve yerel turist rehberinin eşlik ettiği öğrenci grubu, Timişoara şehrinin en
temsili kültürel hedeflerini ziyaret edecek. Ziyaret sırasında öğrenciler: şehirlerinde var olan
kültürel çeşitlilik, Timisoara şehrinin değerli bir mirası olan kültürel çeşitliliği zaman içinde
koruyan ve geliştiren kültürel ve dini kurumlar hakkında bilgi edinirler.

Adım 3: Öğrenciler 3 gruba ayrılır. Öğretmen görevi duyurur. Her grubun özümsediği bilgileri

özetleyen bir poster yapma görevi vardır. Grup 1: Timisoara şehrini temsil eden kültürel ve dini

kurumlar hakkında bilgi içeren bir poster hazırlayacaktır. Grup 2: Timisoara şehrinde zaman

içinde kültürlerarasılığın korunmasına katkıda bulunan Romenler, Almanlar, Macarlar, Sırplar

olmak üzere 4 milletten bir kişilik sunacakları bir poster yapacaklar. Grup 3: 4 millete özgü bir

geleneği sunan bir poster hazırlayacak: Romenler, Almanlar, Macarlar, Sırplar.

• Posterlerin yapımı.
• Posterleri akranlarının önünde sunmak.

Etkinlik Adı: Timisoara - Avrupa Bağlamında Kültürlerarası Şehir

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=sv0cKBWN7TQ



Sosyo-duygusal yetenekler:

• Faaliyetler için işbirliği, yeniliğe açıklık ve özgüveni artırma

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

• Dijital ve sosyal becerilerin geliştirilmesi

Kullanılan terapi yöntemi: Grup terapisi

Kullanılan teknikler: PowerPoint sunusu, topluluk önünde konuşma, tartışma

Yöntemi seçme nedeni: “Sanal Avrupa'yı Keşfetme” etkinliği, formatı öğrencilerin web'den bilgi

keşfetmesine olanak tanıyan, sınıfa yönelik araştırma yöntemine dayanan modern öğrenmeye

yeni bir yaklaşım olan çevrimiçi arama yöntemini kullanır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6-15 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10-15 

öğrenci

Ne yapmalı- Uygulama:

İnsan kaynakları:
• Sınıf öğretmeni, ulusal (bu durumda Rumence) dil öğretmeni, sosyal eğitim öğretmeni
• Terapist: Psikolog
Malzeme kaynakları:
dizüstü bilgisayar,
• PowerPoint sunumu “Romenlerin Kültürel Yönleri”,
• Seyahat acentesi konulu PowerPoint sunumu
Zaman kaynakları:
• 50 dakika - PowerPoint sunum etkinliği: “Romenlerin kültürel yönleri”
• 50 dakika – öğrencilerin ürünlerinin sunumu
• 30 dakika - seyahat acentesi ile ortaklık faaliyeti.

Etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleşir. Psikolog, Rumenlerin kültürel yönleri hakkında PowerPoint

sunumunu yapar; diğer öğretmenler öğrenci gruplarını düzenler, etkinliklerin gelişimini duyurur

ve onlara katılırlar. Etkinlikte kullanılacak PowerPoint'in sunumunu seyahat acentesi temsilcisi

yapar.

Hazırlık :

Adım 1: Öğretmen etkinliğe şu konu hakkında kısa bir tartışma ile başlar: "Avrupa'da hangi şehirler

veya ülkeler ilginizi çekiyor ve onları ziyaret etmek istemenizi sağlıyor?". Öğrenciler soruları

cevaplar. Öğretmen, öğrencilerin bahsettiği kültürel yönlere dikkat çeker. Öğretmen PowerPoint

“Romanyalıların Kültürel Yönleri”ni sunar.

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Avrupa'yı Keşfetmek



Öğretmen, öğrencilerden müdahalenin başında belirtilen ülkeyi seçerek sunulan yönlerden
başlayarak bir kolaj veya PowerPoint sunumu yapmalarını ister. Öğretmen, öğrencileri küçük
gruplara ayırır ve bu görevi ekip olarak yapacaklarını anlatır.

Adım 2. İkinci aktivite, öğrencilerin bir önceki aktivitenin ürünlerini sunmayı amaçlar. Öğretmen,
sunumların nasıl düzenleneceğini açıklar ve sunumların sırasını yönetir.
Öğretmen, öğrencilerin PowerPoint'leri nasıl yaptıkları ve sundukları konusunda değerlendirmeler
yapar. Öğrenciler ayrıca meslektaşları tarafından sunulan eserlere olumlu değerlendirmelerle
müdahale edebilirler.

Adım 3. Öğretmen, konuğu, yani seyahat acentesinin temsilcisini tanıtarak aktiviteyi başlatır.
Seyahat acentesi bir diyalog başlatır ve öğrencilerin aşağıdaki sorular hakkındaki bilgilerini kontrol
eder:
• AB ülkelerinin bayrakları nelerdir?
• Avrupa Birliği'nin bayrağı nedir?
• Avrupa başkentleri örneği?

Aşağıdaki noktaları içeren kısa bir PowerPoint sunumu başlatır:
• bir seyahat acentesinin faaliyeti
• bir ajansın hizmetleri
• ajansları organize eden ve satan ajanslar arasındaki fark
• turistlerin ilgisini çeken bir yerin sunumu: minyatür İtalyan Parkı “Rimini”

Etkinliğe devam etmek için talimatlar:

5 dakika

Etkinlik Adı: Avrupa'yı Keşfetmek

• Avrupa'da kültürlerarasılık konulu öğrenci kolajlarıyla sergi
• “Romanya - kültürlerarası alan” temalı bir poster yapmak

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=Zf-Mjn0IpHU



Etkinlik Adı: Mesleği Tahmin Et!

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Kişinin, eğitim ve meslekler hakkındaki bilgilerin değerini artırarak eğitim ve kariyere devam

etme ile ilgili kararlar almak.

• Farklı faaliyet alanlarındaki meslekleri ve bunların bireye ve topluma olan faydalarını

belirlemek.

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:

• Öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve sivil yeterlilikler, inisiyatif ruhu ve girişimcilik

Kullanılan terapi yöntemi: grup terapisi

Kullanılan teknikler: oyunlar, tartışmalar, diyalog, serbest çağrışımlar, açıklamalar, konuşma

Yöntemi seçme nedeni: oyunlar öğrencileri rahatlatmak içindir ve bir dizi öğrenmenin

uygulanması için iyi bir alternatif sunar.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yas grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 10

Ne yapmalı- Uygulama:

İnsan kaynakları:
• İngilizce öğretmeni
• psikolog
Malzeme kaynakları:
• dizüstü bilgisayar,
• Meslekler kitabı
Zaman kaynakları:
20 dakika

Öğretmenler etkinliği planlar ve etkinliği öğrencilerle birlikte düzenler.

Hazırlık :



• "Mesleği tahmin et" temalı bir mimik oyunu oynamak:

Adım 1. Öğretmen enerji verici bir oyun başlatır: Bugün oynayacağımız oyun… Bu kartlarımız var,
meslekleri temsil ediyorlar. Ben sizi tek tek arayacağım, işe isim vermeniz gerekiyor, sonra şu
soruları cevaplıyoruz:

• "Bir doktor ne yapar?"
• Görevleri nelerdir?
• "Bir öğretmen ne yapar?"
• Sorumlulukları nelerdir?
• "Mühendis ne iş yapar?"
• "Bir aktör ne yapar?"
• "Tesisatçı ne iş yapar?"
Öğrenciler işi tahmin edecek ve tartışılan her meslek için 1-2 sorumluluk belirleyecektir. Öğrenciler
oyuna katılmaya teşvik edilir.

Öğrenciler ilgilerini koruduğu sürece öğretmen mümkün olduğu kadar çok kart gösterir.

Adım 2. Öğretmen, aşağıdaki işlerden başlayarak meslekler konusunda kısa bir tartışma başlatır:
• Hangi meslekleri biliyorsun?
• Hangi mesleklerle temasa geçtiniz?
• Gelecekte hangi işe sahip olmak istersin?

Her öğrenci soruları tek tek cevaplar, öğretmenler gerektiğinde yardımcı sorularla müdahale eder.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=jBkaRzahHeg

Etkinlik Adı: Mesleği Tahmin Et!



Etkinlik Adı: Bir Hikaye İki Versiyon

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Çatışma durumunda problem çözme ve sosyal

becerileri teşvik etme

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Sosyal Beceri, Problem Çözme, Yaratıcılığı Teşvik

Etme

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun Terapisi(Ludoterapi)

Kullanılan Teknikler:Oyun ve Hikâye Anlatımı

Metodu Seçme Sebebi:Öğrencilerin, çatışanların her iki değişkenini de bildikten sonra bir

çatışmayı olumlu bir şekilde çözmeleri ve sosyal becerilerini artırmaları konusunda

bilinçlendirilmeleri

Erken okul terki riski taşıyan tek

ebeveynli ve/veya annesi ya da 

babası şehir dışında çalışan

dezavantajlı gruplar

Yaş Grubu: 12 - 14 yaş

Öğrenci Sayısı: 18 öğrenci

Öğretmen sınıfı /etkinlik alanını ve münazara için gerekli olan önceden hazırlanmış “Büyük Kötü Kurt

Hikayesi ”sorularını hazırlar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Sınıf Öğretmeni

Görevli terapist:Rehber Öğretmen

Mekan:Sınıf ya da okul salonu ,en az 10 sandalye ve etkinlik için yeterli alan ayarlanır.

Gereken Materyaller: A4 kağıt, kalem, "Büyük Kötü Kurt" masalı

Süre:

Hazırlık aşaması 20 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1. Bölüm

2. 1.Adım :Oyun: beyaz ayılar

Beyaz ayıların yaşayacağı yer belirlenir. 2 katılımcı birbirinin elini tutar (ayıdırlar) ve “ayılar avlanır” diyerek

sınıf boyunca koşmaya başlar ve katılımcıları yakalamaya veya çevrelerini sarmaya çalışır. Yakalananlar

“ayıların evine” girer. Bundan sonra ayılar tekrar ava çıkar. Tüm katılımcılar yakalandığında oyun sona erer.

2.Adım: Öğretmen, öğrencileri çevresinde bir daire oluşturacak şekilde düzenler ve “büyük ve kötü kurt”

hikayesini okuyarak etkinliğe başlar. Öğrencilere bu aktivitede komik bir hikaye dinleyecekleri duyurulur.

(Ek2) hikaye sesli olarak okunur. Hikaye bilinen karakterlerin aynı olaylarda ki rollerinin farklı bir

yorumudur.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



2.Bölüm

Rehber Öğretmen tarafından “1 Hikaye 2 Versiyon “etkinliği hakkında bir tartışma başlatılır.Öğretmen, iki

farklı hikayenin versiyonlarıyla ilgili bir tartışma açar. Öğretmen öğrencilerden bu versiyon ile orijinal

versiyon arasındaki farkları ve benzerlikleri bulmalarını ister. Öğrencilerden ilk hikayede bakış açısı

sunulan karakteri belirlemelerini, hikayedeki kurbanların ve kötülerin kim olduğunu belirlemelerini ister.

Tartışma, karakterler arasındaki çatışmaya yöneliktir ve günlük yaşam durumlarıyla bağlantı kurulur.

Öğrencilerden deneyimlerinde çatışma örnekleri vermeleri ve mağdur ile saldırganı tanımlamaları istenir.

Öğretmen, her iki değişkeni de bilerek ve önyargılardan kaçınarak çatışmanın olumlu çözümünü gösterir.

Sorular:

1. Başlangıç noktamız olan hikaye neydi?

2. Bu versiyon hakkında ne düşünüyorsunuz?

3. Çatışmanın nedeni neydi?

4. Bu versiyon ile orijinal versiyon arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?

5. İlk versiyonda bakış açısı sunulan karakter kimdi?

6. Kim haklıydı? Neden? Niye?

7. Hikayedeki kurbanlar ve kötüler kimler?

8. Kırmızı Başlıklı Kız yorumu doğru mu? Peki ya kurdun?

9. Sizce çatışmanın çıkış noktası nedir?

10. Hikayenin her iki versiyonunu da açıklayınız.

11. Hayatınızdaki çatışmalara örnekler veriniz.

12. Çatışmayı ne tetikledi?

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=MvQf5-vDt_Y&t=21s

Bir sonraki etkinlik saldırgan, kurban, çatışma, saldırganlık terimlerinin kavramlarına ve mevcut

hikayenin yaratıcı versiyonlarının yeniden formüle edilmesine yönelik olabilir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Bir Hikaye İki Versiyon



Sosyo-duygusal yetenekler:
• Kendine karşı olumlu bir tutum benimsemek, empati geliştirmek.

• Sosyal yeterliliklerin geliştirilmesi

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:
• Öfkeyi tetikleyen durumları belirleme,
• Öfke kontrolünü uygulamak.

• Gevşeme tekniklerini uygulamak

Kullanılan terapi yöntemi: grup terapisi

Kullanılan teknikler: rehberli meditasyon, egzersiz, didaktik oyunlar, beyin fırtınası, diyalog, 

örnekleme, açıklama, konuşma

Yöntemi seçme nedeni: Yaratıcı görselleştirme ve güdümlü hayal gücü tekniği, öğrencilerin

yeteneklerini harekete geçirmeyi ve önemli kişisel iç kaynaklara erişmelerini sağlamayı

amaçladığınızda faydalıdır. Kendini açığa vurmayı teşvik ederek sezgiyi ve yaratıcılığı geliştirir.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 6-15 years yaş

arası
Bir gruptaki öğrenci sayısı:

10-15

Ne yapmalı-Uygulama:

İnsan kaynakları:
• okul danışmanı
• İngilizce öğretmeni
Malzeme kaynakları:
• Her öğrenci için 10-13 balon
Zaman kaynakları:
• Hazırlama süresi: 5 dakika
• Uygulama süresi: 30 dakika

• Takip: 10 dakika

Hazırlık :

Adım 1. Öğretmen, sorulardan başlayarak kısa bir tartışma başlatır:

• Hiç kızgın, öfkeli hissettiniz mi?
• Nasıl tepki verdin?
• Şimdiye kadar söylenenlerden ne anladınız?
• Hangi sonuca varabiliriz?

Öğretmen öğrencilere öfkenin yoğunluğunun kişiden kişiye ve tepki verme şeklimizin farklı

olduğunu açıklar. Öğretmen, öğrencileri rahat bir pozisyonda oturmaya ve öğretmenin sesini

dikkatlice takip etmeye davet eder: “Sokakta yürüdüğünüzü ve öfkeyle şişmiş bir balonunuz

olduğunu hayal etmenizi istiyorum.

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Öfke Balonu



• Gevşeme odaklı bir aktiviteyle destekleme

Öfkeyle balon taşıyan başka çocukların olmasına şaşırıyorsunuz.

Bazılarınızın balonlarının daha küçük (daha az hava) olduğuna ve kolayca kırılmadığına dikkat edin.
Diğer balonlar hızla şişer ve hızla patlar ve bazı balonlar yavaş şişer ve kolay şişmez. Öğretmen şu
sonuca varır: “Bu, her birimizin öfkeye farklı tepkiler verdiğimiz anlamına gelir. Bu nedenle herkes
öfkesini kontrol etmenin kendi yolunu bulmalıdır. Bir olay bizi aynı şekilde etkilemez
Aynı şeylere sinirlenmiyoruz. Bazen soruyu sorarız. Üzülecek kimse yok. Neden şimdi kızgın? Şimdi
neden kızgınım?
Öğretmen tartışmayı kendi öfke balonunun yansımasına yönlendirir:
• Öfke balonu nasıl şişiyor? Yavaş mı / hızlı mı şişiyor?
• Balonlarınızı ne şişirir?
• Hangi olaylar/durumlar sizi sinirlendirir?
• Balonlarınız şiştiğinde ne yaparsınız? Öfkelendiğinizde ne yaparsınız?
Bu sayede öğrenciler öfke duygusunun farkına varacaklardır.
Adım 2. Öğrencilere bir balon verilir (her öğrenci için bir tane) ve öğretmen onlara bazı durumları
okur ve bu duruma ne kadar sinirlendiklerini göstermek için balonları şişirmelerini ister. Etkinlik
çevrimiçi yapılırsa, öğrencilerin önceden birkaç balon hazırlaması gerekecektir. Öğretmen, “Sıradaki
oyunu oynuyoruz: Yanınızda balonlar var ve aşağıdaki durumlardan ne kadar üzülürseniz ona göre
balonları şişirin. Öğretmen rahatsızlık yaratan bazı durumları listeler.Öğrenciler ne kadar sinirli
olduklarını göstermek için balonları şişirirler.Öğretmen öğrencilerden farklılıkları fark etmelerini
ister.öğrenciler bazı balonların daha büyük bazılarının daha küçük olduğunu fark eder ve herkesin
öfke farklıdır.
Adım 3. Öğretmen gevşeme için aşağıdaki egzersizi önerir: Zamanında nefes alın: 1, nefes al, 3,4,5
nefes ver, 4 kez tekrarlanır.

Ardından 10'dan 1'e kadar geriye doğru sayma tekniğini kullanıyoruz ve sihirli ifadeyi ekliyoruz:

Sakinim.

Etkinlik Adı: Öfke Balonu

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=jBkaRzahHeg

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Meslekler Ağacı

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Kendi kendine, eğitime ve mesleklere ilişkin bilgilerin değerini artırarak daha ileri çalışmalar

ve kariyerle ilgili kararlar almak.
• Farklı alanlardaki mesleklerin belirlenmesi
• Çocuklukta öngörülen mesleğin belirlenmesi

• Ailedeki mesleklerin tanıtımı

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler:
• Nasıl öğrenileceğini öğrenmek,
• sosyal ve medeni yeterlilikler,

• inisiyatif ruhu, girişimcilik

Kullanılan terapi yöntemi: grup terapisi

Kullanılan teknikler: rehberli meditasyon, egzersiz, didaktik oyunlar, beyin fırtınası, diyalog, 

örnekleme, açıklama, konuşma

Yöntemi seçme nedeni: Serbest çağrışım yaratıcılığı kolaylaştırır ve iyi bir iç gözleme izin verir,

bu nedenle bir okul ve profesyonel oryantasyon etkinliği bağlamında kullanılır, öğrencilerin

olası meslekleri belirlemelerine yardımcı olur ve gelecekteki bir etkinlik için olası kariyer

yollarını oluşturmalarına olanak tanır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 10-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı:

10 öğrenci

Ne yapmalı- uygulama:

İnsan kaynakları:
• sosyal bilimler öğretmeni
• İngilizce öğretmeni
• terapist: psikolog
Malzeme kaynakları:
• dizüstü bilgisayar, "Meslek ağacı" konulu PowerPoint sunumu
• "Kendini ağaç sanan maymun" hakkındaki ahlaki hikayeyi içeren ek
Zaman kaynakları: 50 dakika

Öğretmen etkinliğin temasını duyurur: Bugün şu konuyla ilgili bir Erasmus etkinliği yapacağız:

Meslekler ağacı, okul ve mesleki oryantasyon odaklı bir etkinlik.

Hazırlık :



Adım 1: Öğretmen “Çocukken olmayı hayal ettiğim…” cümlesinden yola çıkarak bir beyin fırtınası
başlatır ve öğrencilerden cümleyi kendilerine uygun olan şekilde tamamlamalarını ister. Öğretmen,
ek ve açılış sorularıyla müdahalelere yardımcı olur veya alternatif seçenekler sunar: “Küçükken sık sık
... olmak istediğimi söylerdim. (doktor, öğretmen, sporcu, aşçı, kuaför vb.). Bu aşamanın amacı,
öğrencilerin sevebilecekleri bir meslek belirlemektir.

Adım 2: Öğretmen, o anda öğrencinin isteğine göre bir işin tespitini test ederek etkinliğe devam
eder. Öğretmen öğrencilere şu cümlenin özgürce tamamlanmasını önerir: "Bugün … olmayı hayal
ediyorum..." veya başka bir varyant: "Hangi mesleği seveceğinizi düşünüyorsunuz?

Adım 3: Öğretmen, öğrencilere soy ağacına benzer bir meslek ağacı yapmalarını önerir. Öğrenciler
sırayla aile üyelerinin hangi mesleklere sahip olduklarını belirleyecekler.

Adım 4: Öğretmen, öğrencilerden rahatlatıcı bir pozisyonda oturmalarını isteyerek öğrencileri

hikayeye hazırlar; öğretmen onlara cesaretle ilgili ahlaki bir hikaye okur: "Ağaç sanan maymun."

Aktiviteyi sürdürme yolları: 5 dakika
• Bir ebeveyni işleri hakkında konuşmak için Erasmus etkinliklerine davet etmek.

• Aktiviteyi yapmak: “Profesyonel yolum”.

Etkinlik adı: Meslekler Ağacı

Eğitim kaynakları: Çocuklar, gençler
ve ebeveynler için terapötik peri
masalları – Sempronia Filipoi,

ISBN: 9786069770443_Ed.ASCR, 

Yayın yılı: 2012

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=t150FhFjW3c

Değerlendirme Aşaması:



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Sosyo-Duygusal Gelişim ve Yaratıcılık Gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Güven oluşturma , duygu kontrolü ve grup

içinde etkin işbirliği

Kullanılan Terapötik Yöntem: Grup Terapisi

Kullanılan Teknikler: Konuşma, röportaj, bağımsız hikaye, farklı karakterlere bürünme,

doğaçlama,pandomim egzersizleri ,canlandırma ve sahneleme

Metodu Seçme Sebebi: Akran çatışmalarını yaratıcı bir şekilde çözerek sosyal becerileri

artırmak

Tek ebeveynli ve/veya erken okul

terki riski taşıyan ve / veya toplumsal

dezavantajlı gruplar

Yaş grubu: 13 -14 yaş

Öğrenci sayısı: 16

Öğretmen sınıfı ve uygulama aşamasında kullanacağı sahne donanımını/materyalleri hazırlar ve

dizüstü bilgisayarı kontrol eder.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Sınıf öğretmen

Görevli terapist:Rehber öğretmen/Sosyoterapist

Mekan: En az 15 sandalyeli bir sınıf, rol oynama alanı

Gereken Materyaller: Fotokopi kağıdı, renkli keçeli kalemler, bazı aksesuarlar, doğaçlama için

kullanılacak malzemeler

Süre:

Hazırlık aşaması 1 s. / Uygulama aşaması1 s. / Değerlendirme 20-40 dk.

1.Adım:Ses çıkarma: kas ve ses egzersizleri, seslere dayalı oyunlar, vücut duruşunu arttıran egzersizler,

rahatlama

2.Adım:Ezberden okuma dersleri: hafızayı, konsantrasyonu ve hızlı öğrenme becerilerini geliştirmeye

yardımcı olan alıştırmalar ile televizyonda, tiyatroda veya operada harika bir performans izleme;korku,

utangaçlık gibi duygularla nasıl başedileceğine yönelik alıştırmalara yer verilir.

-Okuldaki tiyatro gösterilere ve yardım etkinliklerine katılım sağlama

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Drama Çalışması



3.Adım : Okul gösterisi, hayır kurumu etkinliği ve kamp gibi etkinliklere katılım:Bu tür

etkinliklerle öğrenciler birbirleriyle duygusal ilişkiler kurmayı öğrenir.Sosyal sorunların farkında

olma: yoksulluk, hastalıklar, duygusal bozukluklar, İnternet bağımlılığı ,insanlardan uzaklaşma,

eğitici filmler izleme( belgesel filmler) ve sosyal zorlukların üstesinden gelen kişilerle buluşmalar,

bütünleştirme ve yorumlama egzersizleri, oyunculuk görevleri, iletişimi geliştirmeye yönelik

çalışmalar

4.Adım:Bir tiyatro gösterisi hazırlama: Sözlük hileleri, kelime oyunları,oyun ( tiyatro) üzerinde

çalışma (metin seçimi, oyuncu kadrosu, ekip oluşturma, kostümler ve set tasarımı, müzik).

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=kl6kcI9SOSc

Gösteriyi çocukların ve akranlarının ebeveynlerine gösterin.Tartışma paneli oluşturun.Bu

panelde izleyiciler ve içeriği hazırlayanlar yer alır)

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Drama Çalışması



Etkinlik Adı: Beden ve Duygular

(Yüzler ve İfadeleri, Hoş ve Hoş Olmayan Duygular)

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler: Duygusal gelişim ve sosyal beceriler

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Grup iletişimi

• Mimik ve yüz ifadelerinin tanımlanması

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun

Kullanılan Teknikler: Oyun, müzakere, ikili çalışma, taklit etme

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlik çocuklarda istendik sosyal davranışları şekillendirir. Zengin ve

farklı bir duygu dünyasını keşfetmelerine ve tecrübe etmelerini sağlar. Empati yeteneklerini

geliştirir. Duygularını tanımlama yeteneğini geliştirir. Topluluk duygusunu oyunlar aracılığıyla

güçlendirir.

Duygusal bozukluk yaşayan öğrenciler
Yaş Grubu: 7-8 yaş

Öğrenci sayısı: 17 öğrenci

Uygulama Aşamaları:

Öğretmen etkinlik için yeterli olacak alanı 3 sandalye ile sağlar ve duyguları gösteren

maskeler, Yüzlü ve İfadeli çizimler, iki renkli ip, bir yaprak kağıt, keçeli kalem, çeşitli

boyutlarda ifadeler, yapıştırıcı, üç sandalye, kartlar korku, sevinç, öfke sözcükleri;

duygularla çizimler, konuşma balonu ve yüz fotoğrafı gibi materyaller kullanır.

Görevli kişiler:

• Branş Öğretmeni : Sınıf öğretmeni, Sosyal eğitim öğretmeni

• Terapist : Rehber Öğretmeni

• Gerekli materyaller:

• Alan gereksinimleri: özel eğitim merkezi

• Materyal gereksinimleri: tükenmez kaleml, kalem, A4 Kağıdı,

Süre:

• Hazırlık aşaması: 5 dakika

• Uygulama aşaması 35 dakika

• Değerlendirme aşaması : 5 dakika

Hazırlık Aşaması:



Öğrenciler halka şeklinde oturur.

1. Adım. Konuşma "… hissediyorum"

1. Öğrenciler duygu gösteren maskeleri alır

- Duyguları okur ve isimlendirir ( saşkınlık ve korku gibi)

- Cümleleri tamamlar: …. olduğunda şaşırırım, ….. olduğunda korkarım

- Yüz ifadeleriyle betimler.

2. Adım.

İlk oyun "Yüzler ve ifadeler"

Çocukların yüz ifadelerinin çizildiği resimler öğrencilere verilir. Görevleri aynı duyguları eşleşt

irmektir (çizim - duygu).

İkinci oyun "hoşnut ve hoşnut olmayan duygular"

İlk olarak, öğretmen, duyguları iyi ve kötü olarak ayırmanın akıllıca olmadığını, çünkü her 
birinin bir şekilde yararlı ve çoğu zaman duruma uygun olduğu konusunda bir konuşma 
yapar. Çocukların duyguları hoşnut ve hoşnut olmayan olarak ikiye ayırmasının sebebi 
budur.

Değerlendirme Aşaması:

Bir sonraki aktivitede şu konuları ele alabiliriz: Duygu nedir? Duygular

neyden doğar? Duyguları nasıl serbest bırakırız

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5p

eoLZ_w/videos

Etkinlik Adı: Beden ve Duygular

(Yüzler ve İfadeleri, Hoş ve Hoş Olmayan Duygular)



Etkinlik adı: Beden ve Duygular

(Duygu Haritası, 3 Sandalye)

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler: emotional development and social skills

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

Grup iletişimi

Mimik ve yüz ifadelerinin tanımlanması

Kullanılan Terapötik Yöntem: oyun

Kullanılan Teknikler: oyun, müzakere, ikili çalışma, taklit etme

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlik çocuklarda istendik sosyal davranışları şekillendirir. Zengi

n ve farklı bir duygu dünyasını keşfetmelerine ve tecrübe etmelerini sağlar. Empati yetenekle

rini geliştirir. Duygularını tanımlama yeteneğini geliştirir. Topluluk duygusunu oyunlar aracılı

ğıyla güçlendirir.

Duygusal bozukluk yaşayan öğrenciler Yaş Grubu: 7-8 years

Öğrenci sayısı: 17 pupils

Uygulama Aşamaları:

Öğretmen etkinlik için yeterli olacak alanı 3 sandalye ile sağlar ve duyguları gösteren

maskeler, Yüzlü ve İfadeli çizimler, iki renkli ip, bir yaprak kağıt, keçeli kalem, çeşitli

boyutlarda ifadeler, yapıştırıcı, üç sandalye, kartlar korku, sevinç, öfke sözcükleri;

duygularla çizimler, konuşma balonu ve yüz fotoğrafı gibi materyaller kullanır.

Görevli kişiler:

• Branş Öğretmeni : Sınıf öğretmeni, Sosyal eğitim öğretmeni

• Terapist : Rehber Öğretmeni

Gerekli materyaller:

• Alan gereksinimleri: özel eğitim merkezi

• Materyal gereksinimleri: tükenmez kaleml, kalem, A4 Kağıdı,

Süre:

• Hazırlık aşaması: 5 dakika

• Uygulama aşaması 35 dakika

• Değerlendirme aşaması : 5 dakika

Hazırlık aşaması:



Birinci Oyun " Duyguların haritası"

Öğretmen büyük bir kağıda çocuk figürü çizer. Öğrenci duygularla alakalı olan birkaç resim alır.

Bu etkinlikte yapmaları gereken, duyguları en güçlü hisettikleri yerlere resimleri figürün üstüne

yapıştırmaktır.

İkinci oyun "Üç Sandalye"

Öğretmen 3 sandalye yerleştirir. Her birinin üstüne duygunun ismini yapıştırır. ( korku, sinir,

eğlence gibi). Söz hakkı verilen öğrenci, öğretmen tarafından değiştirilen isimleri dinler.

Öğrenci, duygunun ismini duyduğunda, korku gibi, bu duyguyu belirten sandalyenin üstüne

oturur ( kelime kullanmadan sadece vücudunu kullanarak). Etkinlik bu şekilde sırayla devam

eder.

Üçüncü oyun " İfade - konuşma baloncuğu- yüz fotoğrafı"

Çocuklar yüzlerinden duyguları görür ve doğru baloncuk ile eşleştirir. Bu aktivite sırasında
yüzlerimizin nasıl göründüğünü gösteririz. Bir sonraki etkinlik farklı duygular içeren çizimleri
seçip doğru ifadelerle eşleştirmektir. Çizimde ne olduğu hakkında konuşup birbirlerine aynı 
ifadeyi gösterirler.

Bir sonraki aktivitede şu konuları ele alabil
iriz: 
Duygu nedir? Duygular neyden doğar? Duy
guları nasıl serbest bırakırız

Etkinlik adı: Beden ve Duygular

(Duygu Haritası, 3 Sandalye)

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=zg1BG-9mfl8



Etkinlik Adı: İçe dönük ve dışa dönük insanları içeren bir grupla nasıl kolayca

iletişim kurulur, ihtiyaçları ve beklentileri nasıl anlaşılır, nasıl desteklenir? Kim 

olduğunu keşfetme, gerçekten birbirinizi tanıyor musunuz?

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler: Sosyallik, toplumda içe ve dışa dönük olmak

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Kişisel. Sosyal ve ifade edebilme becerisi kazanımı,

• Konuşma becerileri.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Konuşma Terapisi.

Kullanılan Teknikler: Gruplar halinde, sözel ifade ve analiz etme

Metodu Seçme Sebebi: Bu aktivite ile öğrenciler; kendilerini ve arkadaşlarını analiz ederek

daha iyi tanımaya çalışır. Bu sayede iletişimleri güçlenir ve daha rahat hissederler. 

Birbirlerini tanımak grup içinde özgüvenlerini arttırır.

Sosyal engeller (Kendini yalnız hisseden, 

ebeveynleri ve akrabaları tarafından

desteklenmeyen, güçlü yanlarını keşfetme

ihtiyacı duyan, ilgiye ve konuşmaya ihytacı

olan öğrenciler)

Yaş aralığı: 12-13 yaş

Öğrenci sayısı: 20 öğrenci

Uygulama Aşamaları:

Öğretmen her bir öğrenciye üzerinde sorular yazılı olan kağıtlar ve birer kalem verir

Öğretmen türü: Dil Öğretmeni

Terapist Türü: Danışman beya konuşma terapisti

Sınıf içi aktiviteler:

Gereken Alan: Sınıf

Gereken Materyaller: kağıt ,kalem (her bir öğrenci için) ve Noel çorabı

Hazırlık Aşaması: 20 dakika.

Hazırlık Aşaması:



Etkinlik Adı: Etkinlik Adı: İçe dönük ve dışa dönük insanları içeren bir grupla nasıl

kolayca iletişim kurulur, ihtiyaçları ve beklentileri nasıl anlaşılır, nasıl desteklenir? 

Kim olduğunu keşfetme, gerçekten birbirinizi tanıyor musunuz?

Danışman öğrencilere aktiviteyi anlatır:

“ Kendinizle ilgili 3 özellik yazınız. .Fakat bu özellikler dış görünüşünüz ya da herkes tarafından

bilinen kişisel özellikleriniz olmamalı.

-Danışman öğrencilere aktiviteyi anlatır:

“ Şimdi, kağıtları katlayıp Noel çorabının içine koyunuz.”( ya da öğretmen masasına)

Sonra her bir öğrenci Noel çorabının içinden rastgele birer kağıt çeksin ve kağıdı yüksek sesle

okusun.

Öğrenci okuduktan sonra tahminler yürüterek kağıtta bahsedilen kişiyi bulmaya çalışır.

(Öğrencinin sadece 2 tahmin hakkı vardır)

Eğer öğrenci doğru kişiyi bulamazsa grup olarak bulmaya çalışırlar.

Eğer grup olarak da bulamazlarsa, yazan kişi kendini öne çıkarır.

Gruptaki her öğrenci elindeki kağıdı okur ve aktivite böyle devam eder.

Etkinliği Sergileme:

Bu aktivite öğrencilerin bir arkadaşlarını seçip grubuna onun ismini yüksek sesle söyleyerek, 

onun hakkında "Öğrendim ki (öğrencinin adı) utangaçmış\cömertmiş" gibi cümleler kurarak

devam ettirilebilir.

Sonra öğretmen\danışman veya terapist aşağıdaki soruları gruba sorar.

• Kendiniz hakkında özelliklerinizi yazmak zor muydu?

• Kendiniz hakkında yeni şeyler keşfettiniz mi?

• Arkadaşlarınız hakkında yeni şeyler öğrendiniz mi?

• Bu aktiviteden sonra arkadaşlarınıza karşı daha yakın hissettiniz mi?

• İçe dönük bir insan mısınız yoksa dışa dönük mü? Yoksa ikisi birden mi?

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5p

eoLZ_w/videos



Etkinlik Adı: Duygular ve Geometrik Cisimler

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler: Duygusal gelisim ve sosyal beceriler

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Grup iletişimi, beden dili tanımlama

Kullanılan Terapötik Yöntem: Bu aktivede kullanılan terapötik yöntem oyundur.

Kullanılan Teknikler: Oyun, münazara, ikili çalışma, taklit

Metodu Seçme Sebebi: Öğrencinin iyi olduğu alanlarda özgüvenini artırmak, mimik ve beden 

dili analizi, empati geliştirmek. Pozitif kişisel özellikleri tanımlayıp kişisel farkındalık yaratmak ve 

çalışma arkadaşlarının pozitif  yönlerini anlamak.

Duygusal gelişim bozukluğu olan 

öğrenciler 

Yaş aralığı : 8- 9 years

Öğrenci sayısı : 15 pupils 

Uygulama Aşamaları

Öğretmen bu etkinlik için yeterli alan olduğundan emin olur.

Görevli kişiler: Sınıf Öğretmeni

KAPALI ALAN AKTİVİTESİ:

Gerekli alan: özel eğitim uzmanı bir öğretmen ile özel eğitim merkezinde

Gerekli materyaller: Rahatlatıcı müzik CD’si, CD çalar, geometrik cisimler- Sarı yuvarlak,

kırmızı üçgen, mavi dikdörtgen, yeşil kare.

Hazırlık Aşaması:

Hazırlık aşaması: 5 dakika.

Uygulama aşaması: 35 dakika.

Değerlendirme aşaması: 10 dakika.



Adım 1. Öğrenciler halka şeklinde oturur. Arkaplanda rahatlatıcı müzik çalar.

Adım 2. Öğretmen etkinliği başlatır. «Duygular ortaya çıkarken»

1. Farklı durumlara bağlı olarak oluşan hisler ve duygular hakkında çocukla konuşur. Duygular nedir?

Duygular nerede doğar ?

2. Çocukların yaşına ve kabiliyetlerine göre duygunun tanımını yapar.

Duygular, farklı durum ve koşullarda kalbimizde doğan bir şeydir. Duygular ne iyi ne de kötüdür . Ahlâki

değerlendirilmeye tabi tutulamazlar, bu yüzden herkesin mutlu ve sinirli hissetmeye hakkı vardır. En önemli

şey ise bizim bu duygularla ne yaptığımız ve başkalarına bu duyguları nasıl gösterdiğimizdir.

3. Öğretmen etkinliğin kurallarını açıklar. “Geometrik cisimlerle duyguları ifade etmek”.

Cisimlere belirli duygular yükleriz, örneğin sarı yuvarlak - Neşe, kırmızı üçgen - öfke,

Mavi dikdörtgen - üzüntü, Yesil Kare- Kourk

Öğretmen bu durumlarda nasıl hissettiklerini göstermesini söyler:

• Ebeveynlerin seni övdüğünde

• Biri seni üzdüğünde

• Aç olduğunda

• Sana hediye verildiğinde

• Birilerini yalan söylerken yakaladığında

• Dişin ağrıdığında

• Büyük bir köpekten korktuğunda

4: Hareket oyunu «Öfke, neşe ve üzüntü şehirlerine yolculuk»

• Çocuklar tren halinde sıraya girer ve öfke şehrine giderler, burada insanlar sinirlenir ve öfkelenir.

Sinirlenenler ayaklarını yere vurur, yumruklaarını sıkar ve çığlık atarlar. Tren devam eder ve çocuklar

üzüntü şehrine varır. Burada insanlar üzgünce yürür ve ağlarlar. En sonunda tren gülümseyen, nazik ve

yardımsever insanların olduğu neşe şehrine gider. Birbirlerine olduğu gibi çocukarı da sıcak bir şekilde

karşılarlar.

• Öğretmen öğrencilerle en çok hangi şehri sevdikleri ve neden en çok onu sevdikleri konusunda tartışır.

Etkinliği Sergileme

Değerlendirme Aşaması:
Bir sonraki aktivite "cümleyi bitir" oyunu

…......... olduğunda sinirlenirim.

…......... olduğunda mutlu olurum.

............ olduğunda üzülürüm.

…......... olduğunda şaşırırım.

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoL

Z_w/videos

Etkinlik Adı: Duygular ve Geometrik Cisimler



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Girişkenlik ve çatışma yönetimi.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Sosyal etkileşim ve müzakere yapabilme

hakkında farkındalık.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Rol Yapma

Kullanılan Teknikler: Tartışma

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlikte ‘’ Rol Yapma ‘’ terapötik yöntem kullanılarak

öğrencilerin , sık sık dış görünüşüyle yargılanan insanları fark etmeleri ve sosyal

etkileşimdeki temel bazı yanlış yaklaşımların farkında olabilmenin ne kadar önemli

olduğunu kavramları amaçlanmıştır.Etkinlik ile öğrencilerin kendini açıkça ifade etme ,

daha iyi sunma , dinleme ve geri bildirim verme gibi yeterlilikleri geliştirmeleri

hedeflenmektedir.

Erken okul terki riski taşıyan

ve/veya öğrenim zorluğu

yaşayan dezavantajlı gruplar

Yaş grubu:13-14 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:18 öğrenci

Öğretmen sınıfta, benzer ilgi alanlarına sahip öğrencilerden oluşan gruplar oluşturur. Bu benzerlikler

işbirliğinin temeli olacaktır. Öğrenciler arasında çatışmalar ortaya çıktığında, öğretmen öğrenciler

arasındaki benzerliklerin altını çizebilir ve karşılıklı anlayış aramalarını isteyebilir.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf öğretmeni/İngilizce öğretmeni ve/veya Matematik öğretmeni

Görevli terapist: Rehber öğretmen

Mekan: Okul Bahçesi

Gereken Materyaller: Materyal yok.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 25 dk. / Değerlendirme 5 dk.

1.Adım: Öğretmen insanların yaptığı bazı hataları listeler ve öğrencilerden bahçenin yedi noktasında

yapılan hatalara göre hareket etmelerini ister.

1. Merhaba etkisi: Bir kişinin bir özelliği dikkatimizi çeker; pozitif veya negatif olabilir. ör: birini okulda

aldığı notlarla ya da nasıl giyindiğiyle yargılarız.

2. İlk izlenim: İlk izlenimimizi bireyle yüz yüze tanıştığımız anda ediniriz.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Yargısız Yaklaşım



3. Mantıksal hata: Birini tek bir kişilik özelliğine göre yargılarız. ör:uzun boylu bir adam otomatik

olarak kadınların savunucusudur; sarışınlara karşı önyargı (aptallık), vb.

4. Tutma etkisi: Sevdiğimiz insanları diğerlerinden daha az sert bir şekilde yargılama eğilimindeyiz.

Sempati yanıltıcı olabilir.

5. Sosyal statü etkisi: Toplumun alt ve üst katmanlarından insanlara farklı davranışlar. (örneğin

profesör, politikacı, doktor, yönetici, işçi).

6. Yansıtma: Kendini başka bir kişiye yansıtma. Örneğin. ebeveynler, çocuklarını gitmek istedikleri

(ama gidemedikleri veya gidemedikleri) belirli bir üniversiteye gitmeye, başarısız oldukları şeyleri

yapmaya vb.

7. Önyargı ve stereotipler: Yerleşik, yanlış görüşler gerçeği çarpıtır. Örneğin, Almanlar kötüdür

(2. Dünya Savaşı'ndaki Almanların görüntüsüne göre)

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk

Öğrenciler sürekli olarak diğer insanlarla temas halindedir. Öğretmen öğrencilerin insanları dış

görünüşlerine, ilk izlenimlerine, önyargılarına veya kalıp yargılarına göre yargılamamalarına

yardımcı olur. Onlara aceleci yargılardan kaçınmalarını tavsiye eder. Öğretmen zaman zaman

öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı oturumlar düzenleyebilir ve düşüncesiz yargılar ve

düşüncesiz yargılardan başarılı bir şekilde kaçınma için günlük yaşamlarından örnekler verebilir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Yargısız Yaklaşım

Etkinliği Sergileme



Etkinlik adı: Kabileler

Sosyo-duygusal yetenekler:
• Saldırganlık ifadesini kolaylaştırmak.

• Gruba ait olma duygusunun gelişimi

Geliştirilen diğer anahtar yeterlilikler: 
• Topluluk önünde konuşma ve sunum

• Grup içinde verimli iletişim

Kullanılan terapi yöntemi: grup terapisi, enerji veren oyun, dans

Kullanılan teknikler: enerji verici oyun/egzersiz, küçük grup çalışması, rehberli konuşma, 

örnekleme, halka açık sunum.

Yöntemi seçme nedeni: Grupla psikolojik danışma etkinliklerinde oyun oynamak ve dans

etmek ve grup sosyalleşme düzeyini artıran, kaygıyı azaltan ve benlik saygısını artıran bir çerçeve

oluşturmakta, saldırganlığın kontrollü bir şekilde dışavurumunu sağlamaktadır.

Okulu erken bırakma riski taşıyan

öğrenciler: sosyo-ailesel güçlükleri olan

öğrenciler, özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

duygusal bozuklukları olan öğrenciler.

Yaş grubu: 12-14 yaş arası

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 13

öğrenci

Ne yapmalı- Uygulama:

Insan kaynakları:

• psikolog

Materyal kaynakları:

• A3 kağıtları, kalemler, tebeşirler

Zaman kaynakları: 50 dk

Öğretmen sınıfı hazırlar, yeterli sıra olduğundan emin olur.

Hazırlık :

Adım 1. Öğretmen, etkinliği Samuray oyunu "Ha" ile başlatır. Öğretmen gruba "Biz ünlü

samuraylarız... ve elimizde iletken şimşekli bir kılıç var. Şimşekleri kılıçla diğer samuraylara

geçiriyoruz. Ama bir hile var, sağındaki ve solundaki komşuların senin arkadaşın ve sen kılıçla

şimşeği geçip HA dediğinde seni korumak zorundalar. Dikkatli olmayanlar, kalan son üç oyuncuya

kadar oyundan elenirler.

Adım 2. Öğretmen öğrencileri 2-4 kişilik gruplar halinde organize eder ve onlara her takımın bir
kabile olduğunu ve bir dizi yönergeyi izlemeleri gerektiğini söyler:

1. Her kabilenin bir adı (örneğin, "kızıl aslan kabilesi") ve ayırt edici bir sembolü/işareti olmalıdır

2. Her kabilenin belirli bir savaş çığlığı olmalıdır (örneğin, "Nefret! Aslan kazanacak!");

Etkinliği Sergileme:



3. Her grubun kendi dili ve belirli bir dansı vardır.
4. Her kabile, kabilenin hayatındaki bir günün nasıl geçtiğini anlatır
5. kabilenin faaliyetleri
6. Her bir kişi kabilede hangi rolleri oynuyor? Herkes ne yapıyor, sorumlu kim?
7. lider ve asistan
Her öğrenci gruba katılmalı ve dahil olmalıdır.

Öğrenciler, 1'den 7'ye kadar olan soruların cevaplarının bütünleştirildiğinden emin olarak,
grubun tanımını bir flipchart kağıdına yazacaklardır.
Her kabile sunum için hazırlanır ve kabilesini diğer kabilelerin önünde kimin sunacağına karar
verir. Sırayla her grup öne çıkar ve kabilesini sunar.
Kabile şefi, kabile şefinin yardımcısı ile birlikte kabileyi, işareti ve savaş narası sunar. Diğer gruplar
bekliyor ve dikkatle dinliyor. Sunumlardan sonra profesör iki grubun yüz yüze gelmesini önerir ve
koordinatör bir parça tebeşirle odanın ortasını sınırlar. İki grup, savaş çığlıkları ve danslarıyla
odanın merkezini kazanmalıdır. Bu deneyim rekabetçiliği teşvik etmeyi amaçlamaz, ancak takım
oyunu bahanesi olarak herkese yıkıcı olmadan saldırganlıklarını ifade etme fırsatı sunar.

Adım 3: Etkinliğin sonunda öğrenciler sandalyelere oturur ve öğretmen her öğrenciye “Etkinliği

tek kelimeyle nasıl tanımlarsınız?” diye sorar.

Etkinliğe devam etmek için talimatlar:
• Öfke kontrolü ve rahatlamaya odaklanan etkinliklerle devam etmek
• Kısa bir rahatlama seansı takip edebilir

• Terapötik bir hikaye oluşturma

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=fCa4yfY1Km8

Etkinlik adı: Kabileler



Etkinlik Adı: Oyunlar ve Duygular

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

• Gözlem yapma yeteneğini geliştirme ve ihtiyaçları belirleme

• Duyguları kelimelerle ifade etme

• Öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim kanalını aktifleştirme

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Yukarıda yazılanlar

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun terapisi, duygu kontrolü ve ifade terapisi

Kullanılan Teknikler: Oyun, müzakere, ikili çalışma, taklit etme

Metodu Seçme Sebebi: Bu aktivite, öğrenciler duygularını ifade edebilme ve isimlendirme

fırsatını verdiği için olumlu etkisi olacaktır. Bu sayede diğer öğrencilerin de katkısıyla

olumsuz duygularla nasıl başa çıkabileceklerini öğrenme şansı yakalarlar. Bu teknik

öğretmenin derin iletişim kanallarını açık tutmasına ve öğrencilerin duygularını takip

etmesine yarar. Derse hiç katılmayan öğrenciler, diğer öğrencilere açılma fırsatı bulur. 

Öğrenciler iyi ya da kötü duyguların olmadığının farkına varır. Tüm duygular gerekli ve

varlığımız için önemlidir.

Öğrenci yaşı: 7-8, 10-11 yaş

Öğrenci Sayısı: 5-7 öğrenci

Öğretmen üzerlerinde insanların yüz ifadeleri bulunan kartlarla, pozitif ve negatif duyguları

anlatan özel oyunlar hazırlar.

Görevli kişiler:
• Eğitmen ya da rehber hocası, sosyoterapist.
Gerekli Materyaller:
• İnsanların yüz ifadeleri bulunan kartlar, tahta oyunları
Süre:
• Hazırlık aşaması 10 dakika
• Uygulama aşaması 20 dakika

• Değerlendirme aşaması 15 dakika

Hazırlık Aşaması:

Eğitim açısından zorluk çeken farklı

davranışsal bzouklukları olan ve sosyal

durumlarla başa çıkamayan öğrenciler.

Uygulama Aşamaları



1. Adım. Öğretmen, farklı yüz ifadelerini gösteren kartları ve tahta oyunlarını hazırlar. Dersi,
duruma göre değişen farklı duyguları ve duygu durumlarını öğrencilere açıklayarak başlatır.

Daha sonra, yüz ifadeleriyle farklı duyguları anlatan kartları gösterir. Öğrenciler, bu duyguları

isimlendirip içinde bulundukları durumlarla bağdaştırmaya çalışır. Öğretmen iyi veya kötü

duyguların olmadığını açıklar. Yaşamamız için hepsine ihtiyaç vardır. Tecrübe ettiğimiz pozitif

ve negatif duyguları farklı anlamlarla ele alabiliriz.

2. Adım. Öğretmen oyunun kurallarını öğrencilere açıklar. Oyun, iki tarafı da baskılı kartlar

üzerinden oynanır. Kartın bir tarafında günlük yaşamla ilgili çeşitli durumlar listelenmiş olup

diğer tarafında ise bu durumlarda hisettiğimiz duygular yazılıdır. Öğrenciler kartlardaki

durumları okur ve bahsedilen durumlarda hangi duygularla ilişki kuracağına karar verir.

3. Adım. Öğretmen, duyguyu gösteren bir grafik açar ve öğrenciler doğru yüz ifadelerini bu

grafiğe göre eşleştirir.

4. Adım. Öğretmen sonraki tahta oyununu tanıtır. Oyun kendini ve diğer oyuncuları daha iyi

tanımayla ilgilidir. Oyuncu sıradan bir kart seçer ve üstünde yazanı yüksek sesle okur. Diğerleri

söylenen kelimeyi yada kelimeleri pozitif mi, nötr mü ya da negatif mi algıladıklarını düşünür.

Düşünme sonucu karar verdikleri uygun duygu jetonunu seçer ve kimse görmeyecek şekilde

kenara koyar. Diğer oyuncular seçtikleri jetonları tahmin etmeye çalışır.

Dersin sonunda, öğretmen öğrencilere duygularla ve onlarla nasıl baş edebilecekleriyle ilgili

sorular sorarak dersi toparlar.

Etkinliği Sergileme

Etkinlik Adı: Oyunlar ve Duygular

Değerlendirme Aşaması:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=ItdtiRLYVok



Etkinlik Adı: Ayna

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Duygusal gelişim ve sosyal beceriler

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Grup iletişimi, mimik-jest 

dilinin tanımlanması

Kullanılan Terapötik Yöntem: Ludoterapi, oyun  

Kullanılan Teknikler: Oyun, tartışma, taklit

Metodu Seçme Sebebi: Kişinin kendi güçlü yönlerine olan güvenini artırmak ve mimik-jest 

analizi yapmak, empati yapmak, Olumlu kişisel özellikleri belirleyerek ve diğer meslektaşların

olumlu özelliklerini tanıyarak öz farkındalık.

Yaş Grubu: 10-14 yaş

Öğrenci Sayısı: 10 öğrenci

Öğretmen aktivite 10-12 sandalye, a4 kağıt, viski ve kalem için yeterli alan olmasını sağlar.

Gerekli insan kaynakları:

Profesör tipi: Sınıf öğretmeni, sosyal eğitim öğretmeni

Terapistin türü: Meclis üyesi

Gerekli maddi kaynaklar:

• Alan gereksinimleri: özel bir eğitim merkezinde/özel eğitim ihtiyaçları merkezinden bir

uzmanla birlikte/veya bilgisayar salonu

• Malzeme gereksinimleri: tükenmez kalemler, kurşun kalemler, A4 sayfalar, viski

• Süre:

• Hazırlık aşaması 5 dk

• Uygulama aşaması 35 dk

• Değerlendirme 10 dk.

Ebeveynleri yurtdışında olan

öğrenciler, tek ebeveynli aileler -

duygusal bozukluklar yelpazesi.

Hazırlık Aşaması:

Uygulama Aşamaları



Adım 1: Katılımcılar iki kişilik gruplara ayrılır. Bir öğrenci A'dır ve ikincisi B'dir. A bir eylemi taklit eder

ve B, ortağın aynası olmak için aynı anda tamamen aynı şeyi taklit etmelidir. Daha sonra öğrenciler

yerlerini değiştirir ve alıştırmaya devam eder.

Adım 2: Öğretmen "Ben ve aynam" etkinliğini başlatır

1. Öğretmen "Benimle ilgili neyi beğendin?" başlığını yazar. Tahtaya ve öğrencilerden bir kağıda

kopyalamalarını ister. Danışman daha sonra öğrencilerden kağıda beş kişisel özellik yazmalarını ve

bunları 1'den 5'e kadar sırayla numaralandırmalarını ister. Bitirdiklerinde, öğrenciler çarşafları bir

kenara koyarlar.

2. Öğretmen, öğrencilerden sırtlarına başka bir kağıt (sıvı veya reçelli iğne ile) almalarını ve

akranlarının yanına gitmelerini ve arka kağıda takdir ettikleri bir şey yazmalarını ister.

Öğretmen sonunda her öğrencinin sırtındaki kağıda yazılı en az 4 ama en fazla 5 niteliği olmasını

hedefler.

3. Öğretmen, öğrencilerden yerlerine oturmalarını ve arkadaki listeleri onların doldurdukları

listelerle karşılaştırmalarını ister.

Adım 3: Öğretmen "Başkalarını takdir etme" oturumunu açar.

Geliştirme: Danışman, öğrencileri daire şeklinde oturmaya davet eder. Danışman bir daire içinde

oturur ve öğrencilere hepimizin iyi ve daha az iyi yanları olduğunu ve her birimizde neyin iyi

olduğunu anlamanın önemli olduğunu açıklar.

Öğrencilere bu etkinliğin amacının kendi niteliklerini belirlemek, iltifat etmeyi ve kabul etmeyi

öğrenmek olduğunu söyleyin.

2. Öğretmen, öğrencilerden soldaki meslektaşının takdir ettiği bir nitelik, olumlu bir özellik hakkında

düşünmelerini ister. Bu, gülümseme, saç, göz vb. gibi dış özelliklere değil, kişisel özelliklere ve

niteliklere atıfta bulunmalıdır. Öğrencilerden soldaki meslektaşına onun hakkında sevdiklerini

iletmelerini isteyin. İltifatı alan kişi basitçe "Teşekkür ederim" yanıtını verir. Daire tamamlandığında,

egzersizi ters yönde tekrarlayın (her katılımcı doğru meslektaşına neyi sevdiğini söyleyecektir).

3. Öğretmen, iltifatları formüle etmenin ve kabul etmenin önemini öğrencilerle tartışır. Benlik

saygısı ile ilişkisi analiz edilir.

Tartışma: Alıştırmadan sonra tartışmayı kolaylaştırmak için aşağıdaki sorular kullanılır:

İltifat edilince ne hissettin? Neden? Niye?

İltifat aldığınızda ne hissettiniz? Neden? Niye?

Hangisi daha zordu: bir kaliteyi belirlemek mi yoksa bir iltifat almak mı?

İltifat edecek bir konumda olduğunuzda nasıl hissediyorsunuz?

Kendi niteliklerimizi belirlemenin neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Arkadaşlara ve aile üyelerine, sizin için yaptıkları şeyler için ne sıklıkla değer verirsiniz?

Etkinliği Sergileme

Uygulama Aşamaları

Etkinlik Adı: Ayna



https://passion-learning.eu/intellectual-

outputs/intellectual-output-1

Konuları ele alabileceğimiz bir sonraki aktivite: arkadaşlık hakkında, bir gruba nasıl entegre oluruz?

taklit ve jest

Konulu pandomim ve pandomim yarışması oyunu, TV yıldızları - Bil bakalım ben kimim?

Uygulama Aşamaları

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Ayna



Etkinlik Adı: Duygu Duvarı

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

• Duyguları ifade etme

• Farklı duyguları bilme

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Sosyal ve sivil beceriler

• Kültürel farkındalık ve ifade etme

Kullanılan Terapötik Yöntem: Duygu Terapisi, Oyun terapisi

Kullanılan Teknikler: Pratik yapma - Sözlü ifade

Metodu Seçme Sebebi: Öğrencilere duyguların çeşitliliği konusunda farkındalık kazandırma.

Yaş aralığı: 10-13 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Uygulama Aşamaları:

Öğretmen, öğrencilere aktiviteyi anlatır.

Görevli kişiler:
• Danışman Öğretmen ,Resim Öğretmeni

Gerekli Materyaller:
• Öğrencilerin çizim ve boya yapacağı bir duvar

Süre:
• Hazırlık Aşaması 10 dakika
• Uygulama Aşaması 40 dakika

• Değerlendirme 10 dakika

Hazırlık Aşaması:

Eğitimsel zorluklar ve sosyal ve

duygusal bariyerleri olan öğrenciler



Okul bahçesinde rehber öğretmen etkinlikler yapar ve onlara farklı duyguların neler

olabileceğini sorduktan sonra öğrencilerin cevapları alınır ve öğrencilere yeterli zaman

verilerek farklı duyguları resmedebilecekleri bir duvar gösterilir.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Bilinen duygular dışında (mutluluk, hüzün vb.) farklı duyguları öğrenir ve farkına varırlar.
Sorular;
Hangi farklı duyguları öğrendiler?

Etkinlik Adı: Duygu Duvarı

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=qj9WUdT6dlw



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler:Duyguları tanımlama ve dışa vurma yetkinliklerinin

geliştirilmesi, duygularla ilgili somatik algıların ve duyguların gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Duygusal uyum için eğitim

Kullanılan Terapötik Yöntem: Psikosomatik Yöntem

Kullanılan Teknikler:Psikosomatik Eğitim

Metodu Seçme Sebebi:Küçük yaşta uygun bir “psikosomatik eğitime” başlamak,

öğrencilere duygularını sergilemek için yeterliklerini geliştirmeleri için daha fazla şans

verecektir.“Duygu Kolajı” etkinliğinde “Psikosomatik Yöntem” kullanılarak küçük takımlar

halinde kolaj oluşturulup grup çalışmasının yaygınlaştırılması ve iletişim kurmaları

amaçlanmaktadır.

Öğrenim zorluğu yaşayan, 

toplumsal dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 10 -12 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Öğretmen öğrencilere aktivitede nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Matematik öğretmeni/ Yabancı dil öğretmeni/Sınıf öğretmeni

Mekan:Sınıf

Gereken Materyaller:Karton, yapıştırıcı, dergiler, gazeteler, makaslar.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk

*Öğrencilerden sevdikleri çizgi film kahramanların görsellerini getirmeleri istenir.

*Görsellerin belirli duyguları yansıtması gerektiği söylenmelidir.

*Öğrencilerle beraber duygular renklerle eşleştirilir.

*Sonra öğrenciler gruplara ayrılır ve her gruba bir duygu ismi verilir.

*Her gruptan kendi adını yansıtan bir insan figürü çizmeleri istenir.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Duygu Kutusu



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=zJCvIjvyNbc&t=78s

Öğretmen, öğrencilerden seçimlerini açıklamalarını ve bunları diğer öğrencilerle

karşılaştırmalarını isteyebilir. Öğretmen, öğrencilere öfke ve diğer duyguların en çok nerede

hissedildiğini sorarak, eşleşen bir durum-uyaran ile özdeşleşme oluşturarak yardımcı olur.

*Belirli duyguyla bağlantılı vücut kısımlarını renklendirmeleri istenir.

*Grup kendi içinde işbirliği yaparak çizecekleri parçalara karar verir.

*Hangi duyguyu hissediyorlarsa vücut parçalarını o renklerle boyamaları istenir.

*Bu şekilde çocuklar, yumruğu öfkeyle eşleştirmeyi, sevinç ve mutlulukla zıplamayı fark eder.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Duygu Kutusu



Etkinlik Adı: Stres Hoş Değildir

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

sosyal ve kişisel yeterlilikler

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Stresin ne olduğunu ve neyden kaynaklandığını öğrenip başa çıkmak için

farklı yollar öğrenme

• Strese karşı kişinin kendi tepkilerini öğrenme

• duygusal gerilimleri gidermenin yollarına aşinalık kazanma

Kullanılan Terapötik Yöntem: sanat terapisi

Kullanılan Teknikler: tartışma ve konuşma

Metodu Seçme Sebebi:

Uygulama Aşamaları:

Görevli kişiler:

• Dil ya da danışman öğretmeni

Gerekli materyaller:

• çalışma kağıtları, siyah tahta ve tebeşir

• Resimli kartlar

• Rahatlatıcı müzik

• poster yapmak için kağıtlar ve boya kalemleri

Süre:

• Hazırlık aşaması 10 dakika.

• Uygulama aşaması 20-30 dakika.

• Değerlendirme 20 dakika.

Hazırlık Aşaması:

Öğrenci yaşı: 10-11 yaş

Öğrenci sayısı: 10-12 öğrenci
Duygusal güçlükleri, sosyal ve 

ekonomik engelleri olan öğrenciler.

Yapıcı düşünme becerileri kazanmak, gençlerin hayata ve stresli durumlara karşı bakış açılarını

tehditten ziyade atlatmaları gereken bir adım olarak görmeyi sağlamak.



Öğretmen sınıfı 3-4 kişilik gruplara ayırır. Çalışma kağıtlarını dağıtır. Her bir grup hangi soruyu
cevaplayacağına karar verir.

Stresle neyi bağdaştırıyorsunuz?
Ne tür durumlarda stres yapıyorsunuz?
Stresli bir durumla karşılaştığınızda nasıl hissediyorsunuz?
Stres nedir?
Öğretmen, öğrencilerin cevaplarını özetler.
Öğretmen çalışma kağıtlarını farklı cevaplara göre gruplara ayırır.
Öğrenciler stresli durumlarla baş etme yollarını işaretler ( öğrenciler buna göre çalışma
kağıtlarını ayırır)
Öğretmen, en çok tekrarlayan cevapları tahtaya yazar. Birlikte bu cevaplardan pozitif olanları
belirleyip öne çıkarır.
Öğretmen aşırı baskıyla başa çıkmanın farklı yollarından bahseder.
Çeşitli rahatlama yolları
Olumlu olaylar tasarlamak
Olumlu düşünme ve canlandırma

Basit rahatlama ve kas rahatlatma egzersizleri

Etkinliği Sergileme

Değerlendirme Aşaması:

Stres ve stresle başa çıkmak hakkında posterler yapmak

.

dersleri ve değerlendirmeyi özetlemek

Etkinlik Adı: Stres Hoş Değildir

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=yAI4LHv25Gw



Etkinlik adı: Biz Anlayışlıyız

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

• Öğrencilerin algılama yeteneklerini teşvik etmek ve teşvik etmek
• Duyguları öğrenmek
• Yaratıcılığın ve bağımsız düşüncenin gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Dinlediğini anlama
• Beden dili ve jestleri kullanarak masalları yorumlama ve nesnelere insani özellikler 

atfetme
• İngilizce dilinde spontane cevaplar verirken yaşanan gerilimi ve stresi ortadan 

kaldırma

Kullanılan Terapötik Yöntem: TPR metodu, pandomim, drama

Kullanılan Teknikler: Tartışma, rol yapma

Metodu Seçme Sebebi:

Uygulama Aşamaları:

Görevli kişiler:

• İngilizce Öğretmeni

Gerekli materyaller:

• Siyah tahta ve tebeşir

• Yüzlerle alakalı kartlar

• Hulahop egzersizi

• İhtiyaca göre farklı nesneler (drama için)

Süre:

• Hazırlık aşaması : 10 dakika

• Uygulama aşaması 20-30 dakika

• Değerlendirme aşaması: 10 dakika.

Hazırlık Aşaması:

Yaş grubu: 10-12 yaş

Öğrenci: 10-16 öğrenci
Konuşmayla alakalı sorunları olan

utangaç ve içe dönük çocuklar

Öğrenci, dinlediği metne cevap verme zorunluluğu hakkında herhangi bir endişe duymaz.

Herşey yüz ifadelerini, vücut hareketlerini ve etraflarındaki objeleri kullanarak dinleme ve

kendi özgün canlandırmaları hakkındadır. Vücut hareketi kasların gerilmesine ve dolayısıyla

daha fazla canlandırma özgürlüğü sağlar.



1. Adım. Öğretmen, öğrencilerle ingilizce olarak söyleyebilecekleri farklı duygular hakkında

beyin fırtınası yapar.

2. Adım. Öğretmen farklı duyguların sergilendiği kartlar gösterir. Öğrenciler bu duyguları

vücutlarını ve yüzlerini kullanarak gösterir.

3. Adım. Öğrenciler bir masaldan alınma metin okur( İngilizce seviyelerine göre masal sayısı

artabilir)

4. Adım. Öğrenciler, masalda belirtilen karakterler üzerinden drama ve pandomim

yapar. Aşağıdaki resimde görülen Hulahop çemberi gibi farklı farklı nesneler kullanabilirler.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Tartışma ve Değerlendirme

Etkinlik adı: Biz Anlayışlıyız

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=_h3YQT3iHic



Öğrenci yaşı: 7-8 yaş

Bir gruptaki öğrenci sayısı: 15 öğrenci
Sosyal sorunları olan öğrenciler

Etkinlik Adı: Oyunlarla Gelen Sosyal Beceriler: 

Hareket, Renkler, Değişenler

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

• Sosyal becerilerin gelişimi

• Duygusal becerilerin gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Birlikte çalışma

• Grup iletişimi

• Taktiksel düşünme

• Çeviklik ve hareket koordinasyonu

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun

Kullanılan Teknikler: Oyun, grup çalışması

Metodu Seçme Sebebi:

Uygulama Aşamaları:

İnsan Kaynağı:

• Beden eğitimi öğretmeni ya da eğitmen

Gerekli materyaller:

• Materyal kaynağı: renklere ayrılmış kumaş

• Gerekli alan: spor salonu

Süre:

• Hazırlık aşaması: 5 dakika

• Uygulama aşaması: 20-30 dakika

• Değerlendirme 10 dakika.

Öğretmen, sınıfa gerekli alanı ve materyalleri sağlar.

Grup halinde iletişimi ve birlikte çalışmayı ortak oyun ve hareketlerle öğretmek, onların iyi

olduğu konularda özgüvenlerini yükseltir, empati yeteneklerini geliştirir, iyi oldukları

konuları farkederek kişisel farkındalık yaratır ve diğerlerinin iyi olduğu yönlerini

farketmelerini sağlar.

Hazırlık Aşaması:



Hareket - Öğrenciler, üzerine bir kase su koydukları renklere ayrılmış kumaşı gererek tutarlar.

Grubun görevi, sapanı önceden belirlenmiş bir yere taşımaktır.

Renkler - Öğrenciler renklere ayrılmış kumaşın etrafında müziğin ritmine göre dans ederler. 
Müzik durduğunda liderin verdiği renk üzerinde dururlar.

Sayı Oyunu - Öğrenciler kumaşı uçlarından tutarlar. Hazır olduktan sonra 4 e kadar
sayarlar(Herkes kendi numarasını ezberler). Grup liderinden gelen işaretle, grup geriye doğru
sola hareket eder. Daha sonra lider 1 den 4 e kadar numaraları söyler. Numarası söylenen
öğrenciler kumaşı ellerinden bırakıp sağa doğru ters yönde dönerek mümkün olduğunca çabuk
bir şekilde pozisyonlarına geri dönmeye çalışırlar.
.Bunu ilk yapan kişi oyunu kazanır.. Öğrencileri seçmek için sayılar yerine saç rengi,
kıyafetlerinin rengi gibi şeyler de kullanılabilir.

Değişenler - Öğrenciler, bir daire içinde gözleri kapalı bir şekilde bel hizalarında renklere

ayrılmış kumaşı tutarak dururlar. Öğretmen kumaşın altına girecek kişiyi seçer( birden fazla da

olabilir). Daha sonra herkes gözlerini açar ve kumaşın altında kimin olduğunu bulmaya

çalışırlar. Kumaşın altına bir kişi yerine birkaç eşya konulabilir ve eşya eklenebilir veya

çıkarılabilir.

Etkinliği Sergileme:

Sakinleşme ve rahatlama

Değerlendirme aşaması:

Etkinlik Adı: Oyunlarla Gelen Sosyal Beceriler: 

Hareket, Renkler, Değişenler

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=FhyTn63BMjQ



Yaş grubu: 7-8 yaş

Öğrenci sayısı: 15 öğrenciSosyal Sorunları Olan Öğrenciler

Etkinlik Adı: Oyunlarla Gelen Sosyal Beceriler

(Paketi Yakalama, Pankek, Meyve Salatası, Köpekbalığı)

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

• Sosyal becerilerin gelişimi

• Duygusal becerilerin gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Birlikte çalışma, tolerans ve özgüven

• Grup iletişimi

• Taktiksel düşünme

• Çeviklik ve motor koordinasyonu

• Tartışmalara barışçıl çözümler bulma

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun

Kullanılan Teknikler: Oyun, grup çalışması

Metodu Seçme Sebebi: Kendi güçlü yönlerine olan güveni, empati kurmayı ve öz

farkındalığı kişinin kendisinin ve başkalarının olumlu kişisel niteliklerini belirleyerek

arttırmak.

Uygulama aşamaları:

Görevli Kişiler:

• Beden eğitimi öğretmeni ya da eğitmen

Gerekli materyaller:

• Materyal kaynağı: renklere ayrılmış kumaş

• Gerekli alan: spor salonu

Süre:

• Hazırlık aşaması: 5 dakika

• Uygulama aşaması: 20-30 dakika

• Değerlendirme: 10 dakika.

Öğretmen, sınıfa gerekli alanı ve materyalleri sağlar.

Hazırlık Aşaması:



Paketi yakala - Grup, üzerine top koyulan kumaşı tutarak bir daire oluşturur. Seçilen kişi

kumaş altına girer ve ellerini dışarı doğru uzatır. Oyuncuların görevi, topu seçilen kişinin

ellerine doğru yönlendirmektir.

Pankek - Kumaşın kenarında yatan kişi sarılır (başı sapan dışında kalmalıdır). Kişi kendi

kendine dışarı çıkmaya çalışır.

Meyve Salatası - Öğrenciler atkıyı kenarlarından tutar ve muz, kivi, çilek, üzüm gibi 4-5 farklı

meyve isimlerine ayrılırlar. Grup kumaşı çevirir. Lider bir meyve ismi verdiğinde söylenilen

meyve grubunda olan öğrenciler koşarak yer değiştirirler ve kumaşın başka bir ucundan

tutarlar. "Meyve salatası" dendiğinde ise herkes yer değiştirir.

Köpek Balığı - İki öğrenci kumaşın altına gizlenirken diğerleri bacaklarını kumaşın altına

sokarak oturur. Kumaşın etrafında bunlardan hariç 2 kişi daha koruyucu olarak gezer. Kumaşın

altına saklanan çocuklar yani "köpekbalıkları" bacaklarından tutup yanlarına çekmek için bir kişi

seçer. Koruyucular, köpekbalıkları tarafından çekilen kişiyi kurtarabilirler. Bir çocuk gövdesinin

yarısına kadar çekildiğinde köpekbalığı olmuş olur.

Uygulama aşamaları:

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Sakinleşme ve rahatlama

Etkinlik Adı: Oyunlarla Gelen Sosyal Beceriler

(Paketi Yakalama, Pankek, Meyve Salatası, Köpekbalığı)

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=FhyTn63BMjQ



Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf Öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen

Diğer:Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı

Mekan: Huzurevi, park. 

Gereken Materyaller: Kamera, fotoğraf makinası, veli izin dilekçesi(aktivite okul dışında

gerçekleştirileceği için),kağıt, kalem.

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. /Uygulama aşaması 40 dk./Değerlendirme 20 dk.

Etkinlik Adı : Özel Bir Ziyaret

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Empati, özgüven, yardımseverlik

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Ortak hareket edebilme, sorumluluk alabilme

ve kişisel duyguların farkındalığı

Kullanılan Terapötik Yöntem: Duygu Temelli Terapi

Kullanılan Teknikler:Sözlü Anlatım ve Grup Çalışması

Metodu Seçme Sebebi:Bu etkinlik öğrencilerin, başkalarının nasıl hissettiğini ve ne 

düşündüğünü anlamalarını sağlayacak ve grup içinde sorumluluk almalarına yardımcı

olacaktır.

Erken okul terki riski

taşıyan ve / veya toplumsal

dezavantajlı gruplar.

Uygulama Aşamaları:

Öğretmen öğrencilere huzurevi sakinlerine sormak istedikleri soruları önceden hazırlamalarını

ister. Huzur evinden randevu alınır.

Yaş grubu: 10 -14 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Hazırlık Aşaması: 



2.Adım : Öğrenciler önceden hazırlamış oldukları soruları sorar.

3.Adım : Öğrenciler not alır,fotoğraf ve video çekimleri yaparlar.

4.Adım : Kitap okuma etkinliği yaparlar( isteğe bağlı)

Etkinlik Adı : Özel Bir Ziyaret

Etkinliğin sonunda, etkinliğin öğrenciler üzerindeki etkisini ölçmek için bazı sorular

sorulur;

-Ziyaret sırasında ve sonrasında nasıl hissettiniz?

-Huzurevi sakinleri ziyaret sırasında nasıl hissetti?

-Orada yaşasaydın nasıl hissederdin?

-Orada yaşasaydın seni ne mutlu ederdi?vb…..

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=aBRGSgQiEyo

1.Adım: Öğrenciler huzur evi sakinleri ile sohbet eder.

Uygulama aşamaları:

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Duygu Bulmacası

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Açık fikirlilik, merak, hoşgörü, yaratıcılık işbirliği, 

empati, güven, uyum,

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Kültürel farkındalık ve ifade etme yetkinliği

Kullanılan Terapötik Yöntem: İş Terapisi (el becerisi) , Grup Terapisi

Kullanılan Teknikler:Sözlü ifade, analiz, tanımlama, takdir etme

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlik ile öğrencilerin sezgisel ve yaratıcı kapasitelerinin

geliştirilmesi, benlik saygısının arttırılması, bilişsel kazanımlarının ve motor becerilerinin

gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır

Erken okul terki riski
taşıyan dezavantajlı

gruplar.

Uygulama Aşamaları:

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Görsel Sanatlar Öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen/Psikolog

Mekan:Okul bahçesi.sınıf,diğer kurumlar ,vb

Gereken Materyaller: kil veya oyun hamuru, tahta spatula, mukavva levha

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 40 dk. /Değerlendirme 10 dk.

Yaş grubu: 7-12 yaş

Öğrenci Sayısı: 10 öğrenci

Hazırlık Aşaması: 



Etkinlik Adı: Duygu Bulmacası

1.Adım:Görsel Sanatlar Öğretmeni öğrencileri 3 gruba ayırır.(öğrenciler alfabetik sıraya göre

gruplandırılır.) 

2.Adım:Her grup seçtikleri zarfın içinden çıkan duyguyu (sevinç,üzüntü,öfke) ifade eden

kelimeleri bir kağıda not alır.Sonrasında bunları görsel olarak

(ör:bulut,şimşek,hayvan,güneş,girdap vb.) oyun hamuru veya kil kullanarak mukavva levhanın

üzerinde kabartma olarak gösterir.Grup içersinde her öğrenci seçtikleri görselin parçalarını

ayrı ayrı oluşturur.

3.Adım: Çalışmanın sonunda her grup diğer grubun duyguya eş değer olan görsel

kabartmasının parçalarını bir araya getirir ve bir bütünlük oluşmasını sağlar.

4.Adım:Öğrenciler grup içinde rollerini ve sorumluluklarını kendileri dağıtırlar.Sonunda grup

üyeleri başka bir ekibin parçalarını alır ve oluşturulan görseli yeniden bütünleştirir.Aynı

zamanda duygusal ifadeyi de tanımlar.

Psikolog ve resim öğretmeni aşağıdakileri dikkate alır ve etkinlik çizelgesine not eder:

•Kendini tanıma kapasitesinin gelişimi

(psiko-duyusal keşif oyunu aracılığıyla).

• Ortak bir proje tasarlamada işbirliği.

•İşi tamamlama yeteneği.

DetaylıBilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=nlMYSQjCrBg

Uygulama aşamaları:

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Masal Evi Ziyareti

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: 

Duyguları tanımlama ve farklı duyguları anlama, yaratıcılık yetkinliklerinin geliştirilmesi.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

Özgüven, duyguları ifade edebilme

Kullanılan Terapötik Yöntem: Masal Terapisi

Kullanılan Teknikler: Dinleme, sözlü ifade.

Metodu Seçme Sebebi: Öğrenciler, masalın farklı karakterlerinde saklı olan farklı

duyguların güçlü ve zayıf yönlerini anlayabilirler.Masalın kahramanları aynı zamanda

hikayenin karakterleri olan duygular olduğu için öğrenciler farklı duygulara farklı bir bakış

açısından yaklaşabildiler.Masal anlatma etkinliği ile öğrencilerin kendilerini sözlü ifade

etme yetkinliklerine katkı sağlanmış oldu.

Erken okul terki riski taşıyan

ve/veya öğrenim zorluğu

yaşayan,toplumsal dezavantajlı

gruplar

Öğretmen öğrencilere aktivitede nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf Öğretmeni/İngilizce Öğretmeni

Mekan:Masal Evi

Gereken Materyaller: Masal Küpleri

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 40 dk. / Değerlendirme 20 dk.

Yaş grubu: 10-13 yaş

Öğrenci sayısı: 10 ğrenci

1.Adım: Öğrenciler Masal Evi'ni ziyaret eder.

2.Adım: Öğretmenlerinin anlattığı hikayeyi dinlerler. Hikaye üzerinde tartışırlar.

3.Adım: Masal küplerini kullanarak masal anlatırlar.

Uygulama Aşamaları:

Etkinliği Sergileme:

Hazırlık Aşaması:



Etkinlik Adı: Masal Evi Ziyareti

Öğretmen öğrencilere masal evini gezdirir ve öğrenciler masal evinde masallar dinler. Masal

kahramanları aynı zamanda hikayenin karakterleri olan duygular olduğu için öğretmen onların

masalla ilgili izlenimlerini sorar ve masalda anlatılan farklı duygu ve karakterlerle ilgili

tercihlerini ifade etmelerini ister.

Öğrencilerden masal küplerini kullanarak yaratıcı masallar anlatmaları istenir. Hikâye anlatan

öğrencilere hikâye anlatımı sırasında kendilerini nasıl hissettikleri sorulur.

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=1CKLRjJSKTw

Değerlendirme Aşaması:



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: 

Duygusal gelişim ve sosyal beceriler

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

Grup iletişimi, mimik-sesli dilin belirlenmesi

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf Öğretmeni/Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen

Mekan: Özel bir eğitim merkezi veya özel eğitim merkezinden bir uzmanın yer aldığı bilgisayar sınıfı

Gereken Materyaller: Kalem,tükenmez kalem,A4 kağıt,selobant

Süre: Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Bir öğrenci A ve ikinci B'dir. A bir eylemi taklit eder ve B

ortağın aynası olmak için aynı anda aynı şeyi taklit etmelidir. Sonra öğrenciler yerlerini değiştirir ve

egzersize devam ederler.

2.Adım:Öğretmen "Ben ve aynam" etkinliğini başlatır.

Öğretmen tahtaya "Benim hakkımda ne seversin?"sorusunu yazar ve öğrencilerden bir kağıda bu

soruyu yazmalarını ister. Daha sonra danışman öğrencilerden sayfaya beş tane kişilik özelliği

yazmalarını ve sırayla 1'den 5'e kadar numaralandırmalarını ister. İşleri bittiğinde öğrenciler kağıtları bir

kenara bırakırlar.

Öğretmen öğrencilerden sırtlarına selobant ile başka bir kağıt yapıştırmalarını sonrasında eşlerinin

yanına gidip sırtlarındaki kağıda takdir ettikleri bir şey yazmalarını ister.

Etkinlik Adı: Ayna

Kullanılan Terapötik Yöntem:Oyun terapisi ve dans

Kullanılan Teknikler: Oyun, tartışma, 2.bölümdeki çalışma, taklit

Metodu Seçme Sebebi: Kişinin kendi güçlü yönlerine olan güveni artırmak ve taklit-jest 

analizi yapmak, empati yapmak.Olumlu kişisel özelliklerini tanımlayarak ve diğer

arkadaşlarının olumlu özelliklerini tanıyarak kendini tanıma

Yurtdışında ebeveynleri olan

ve/veya tek ebeveynli

öğrenciler

Uygulama Aşamaları:

Yaş Grubu:10-14 yaş

Öğrenci Sayısı:10 öğrenci

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Öğretmen, her öğrencinin sırtındaki kağıtta en az 4 ,en fazla 5 özellik olmasını hedefler.

Öğretmen öğrencilerden yerlerine oturmasını ve iki kağıdı alıp kendi yazdığı özelliklerle

arkadaşının yazdığı özellikleri karşılaştırmalarını ister.

3.Adım: Öğretmen "Başkalarını takdir etmek" oturumunu açar.

Gelişme: Danışman, öğrencileri bir daire oluşturup oturmaya davet eder. Danışman daire

içine oturur ve öğrencilere hepimizin iyi ve daha az iyi tarafları olduğunu ve her birimizin neyin

iyi olduğunu tanımanın önemli olduğunu açıklar.Öğrencilere bu etkinliğin amacının kendi

niteliklerini tanımlamak, övgü yapmayı ve övgüyü kabul etmeyi öğrenmek olduğunu söyler.

Öğretmen, öğrencilerden soldaki arkadaşında takdir ettiği olumlu bir özelliği düşünmelerini

ister. Bu, gülümseme, saç, göz vb. gibi dış özellikleri değil, kişilik özellikleri ile ilgili olmalıdır.Daha

sonra öğrencilerden solundaki arkadaşı hakkında hangi özelliği sevdiğini kendisine iletmesini

ister.İltifatı alan kişi basitçe "Teşekkür ederim" yanıtını verir. Daire tamamlandığında, egzersiz zıt

yönde tekrarlanır. (Bu kez her öğrenci sağındaki arkadaşında sevdiği kişilik özelliklerini

söyleyecektir).

Öğretmen övgüleri kesin açık bir şekilde ifade etmenin ve kabul etmenin önemini öğrencilerle

tartışır. Öz saygı ile ilişki analiz edilir.

Tartışma: Alıştırmadan sonra tartışmayı kolaylaştırmak için aşağıdaki sorular kullanılır:

- İltifat edilince kendinizi nasıl hissettiniz? Neden?

-Başkasına iltifat ederken nasıl hissettiniz? Neden?

-İltifat etmek mi yoksa iltifat edilmek mi daha zor geldi?

-İltifat etmeniz gerektiğinde kendinizi nasıl hissedersiniz?

-Sizce kendi niteliklerimizi tanımlamak neden önemlidir?

-Arkadaşlarınıza ve aile üyelerinize sizin için yaptıkları şeyler için ne sıklıkla değer veriyorsunuz?

Ele alabileceğimiz bir sonraki etkinlik konu başlıkları:

·Bir arkadaş gruba nasıl entegre oluruz?

·Taklit etme ve jest

·Tv yıldızları konusuyla alakalı taklit ve pandomim yarışma oyunu./Tahmin et ben kimim?

Etkinlik Adı: Ayna

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=t06wrReHpI8

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Üç Özellik

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Sosyalleşme ,analiz yapabilme

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Kişisel ve sosyal farkındalık , ifade etme yetisi

hakkında farkındalık

Kullanılan Terapötik Yöntem: Konuşma terapisi

Kullanılan Teknikler: Sözel ifade ve analiz yapma

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlik ile öğrencilerin, kendilerini ve arkadaşlarını analiz

ederek birbirlerini daha iyi tanımaya çalışmaları ve böylece akranları arasında daha rahat

hissederek güçlü bir iletişim kurmaları amaçlanmıştır. Birbirlerini daha fazla tanımak,

gruplarında kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır.

Erken okul terki riski taşıyan ve / veya

toplumsal dezavantajlı gruplar

(Tek ebeveynli ve/veya anne ya da 

babası şehir dışında çalışan gruplar)

Yaş grubu: 10 -14 yaş

Öğrenci sayısı: 10

Öğretmen her öğrenciye bir kağıt ve kalem verir.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf öğretmeni ve/veya Yabancı dil öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber öğretmen

Mekan:Sınıf

Gereken Materyaller: kağıt, kalem (her öğrenci için) ve çalışma kağıtları

Süre:

Hazırlık aşaması 20 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğretmen öğrencilere;

“Lütfen kendinizle ilgili 3 özelliği yazınız. Ancak bu özellikler sizin fiziksel görünüşünüzle ya da

herkes tarafından bilinen karakteristik özellikleriniz ile ilgili olmamalıdır.” der.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Etkinlik Adı: Üç Özellik

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=9t9x2_AU34A

2.Adım : Danışman öğrencilere :

"Şimdi lütfen kağıtları katlayın ve kutuya (veya öğretmen masasına) koyun" der.Sonra her öğrenci

kutudan rastgele bir kağıt alır. Ve kağıdı yüksek sesle okur. Öğrenci yüksek sesle okuduktan sonra

diğer öğrenciler bu öğrencinin kim olduğunu tahmin etmeye/bulmaya çalışır. (Her öğrenci sadece 2

tahminde bulunabilir) Öğrenci doğru kişiyi bulamazsa gruptan bu kişiyi bulmalarını ister. Grup

doğru kişiyi bulamazsa öğrenci (kağıdı yazan) kendini açıklar.

3.Adım : Danışman, öğrencilere şu soruları sorar:

Kendiniz ve özellikleriniz hakkında yazmak zor oldu mu?

Arkadaşlarınız hakkında yeni şeyler öğrendiniz mi?

Arkadaşlarınızda yeni özellikler keşfettiniz mi?

Etkinlikten sonra kendinizi arkadaşlarınıza daha yakın hissettiniz mi?

Etkinlik, öğrencilerin bir arkadaş seçip aşağıdaki gibi devam ettirilebilir.

“…………utangaç/cömert vb. olduğunu yeni öğrendim."

Değerlendirme Aşaması:



Öğretmen,10 adet sandalye,10 adet şarkı,etkinlik sonrası cevaplanacak tartışma soruları ve ek

çalışmalarla sınıfı hazırlar.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Müzik Öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen veya Danışman

Mekan: Bilgisayar Odası

Gereken Materyaller: kasetçalar ve birçok derleme müzik türleri (vals,rock,klasik müzik, Afrika

ritimleri vb.),çalışma kağıdı

Süre:

Hazırlık aşaması 20 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

Etkinlik Adı: Duygu ve Dans

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Sosyo-duygusal gelişim ve yaratıcılık

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

Özgüven,rahatlama ve aitlik duygusu

Kullanılan Terapötik Yöntem: Dans/Oyun Terapisi ve Meloterapi (Müzik

Terapisi)

Kullanılan Teknikler:Tartışma,sohbet,oyun,dans

Metodu Seçme Sebebi: Farklı terapötik yöntemler ve dans yoluyla

öğrencilerimizin yaratıcılığını teşvik etme,bir gruba ait olma duygusunu

geliştirme ve temel duygularında farkındalık oluşturma

Tek ebeveynli aileleri olan öğrenciler –

erken okul terki riski olan veya sosyo-

ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara

sahip öğrenciler.

1.Adım: Etkinliğe katılan öğrenciler danışman öğretmenin ve müzik öğretmeninin etrafında daire

şeklinde oturur.Danışman öğretmen öğrencilerden aşağıdaki cümleyi tamamlamalarını ister.

Bugün benim adım ……….. (bir renk söyleyin) ve ben ………….(bir duygu söyleyin) hissediyorum.

Yaş grubu: 10 -14 yaş

Öğrenci sayısı: 10

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



2.Adım: Danışman öğretmen;öğrencilere,görevlerinin tek amacının müziğin ritmine uygun olan

bir dans icat etmek olduğunu söyleyerek onları dans etmeye davet eder. Danışman

öğretmen;öğrenci grubunu,doğaçlama sırasında müzik türünün sıklıkla değişeceği ve her birinin

mümkün olan en kısa sürede yeni ritme uyum sağlaması gerektiği konusunda uyarır.

Açıklamaların ardından;öğrenciler,etkinlik öncesi öğretmenleriyle birlikte seçtikleri ve her biri

yaklaşık 2-3 dakika süren en az on farklı şarkı dinleyeceklerdir.

3.Adım: Doğaçlama bittikten sonra danışman öğretmen, grubu bir daire içinde toplar ve

öğrencilerden çalışma kağıdını doldurmalarını ister.Tabloda öğrenciler her bir şarkıyı ve kaçıncı

sırada olduğunu belirler.

Bir sonraki adım,farklı müzik türleri ile bu türlerin öğrencide yarattığı duyguları

eşleştirmektir.Danışman öğretmen,ritmi tamamen bozulan bir öğrenciyi gözlemlediğinde,

öğrencinin ritmi yeniden yakalamasına yardımcı olmak için onunla dans edebilir.Grubun enerji

atmasını veya enerji toplamasını sağlamak için Afrikan ritimlerin kullanılması tavsiye edilir.

4.Adım:Tartışma,danışman öğretmen,müzik öğretmeni ve öğrencilerin aşağıdaki soruları

cevaplamasıyla başlatılır.

• Dinlediğiniz şarkılardan 5 tanesini yazınız.

• Dans ederken nasıl hissettiniz? Olumlu mu yoksa olumsuz mu bir deneyimdi?

• Tüm müzik türlerindeki adımları başarıyla yerine getirebildiniz mi?

• Nerelerde zorluklarla karşılaştınız?

• Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz bölümler hangileridir?

• Seçtiğiniz farklı parçalarda ne hissettiniz?Duygularınızı belirtiniz.

• Sizde hangi anıları uyandırdı?

• Hangi tür müzikte kendinizi iyi ya da kötü hissettiniz?

• Niçin müzik dinleriz?

• Dansları nasıl buldunuz?

• Neden bazı öğrenciler bazı şarkıları severken,diğerleri başka şarkıları sevdi?

Etkinlik Adı: Duygu ve Dans

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=SEYjNwxEpJc

Aktivite, öğrencilerin en sevdikleri şarkıyı sundukları ve grubu dansa dahil ettikleri bir aktivite ile

devam ettirilebilir.

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Duygu Kutusu

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: İç gözlem ve ihtiyaçların belirlenmesi için eğitim. -

Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişim kanallarının etkinleştirilmesi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Akranlarının ve kendi duygularının farkında

olabilme ve olumsuz duyguların üstesinden gelmenin farklı yollarını görebilme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun Terapisi , Duygu Yönetimi Terapisi ve Sözel Terapi.

Kullanılan Teknikler: Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri.

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlikte farklı terapötik yöntemler kullanılarak

öğrencilerimizin ve akranlarının, kendi duygularının farkında olabilme ve olumsuz

duyguların üstesinden gelmenin farklı yollarını görebilme amaçlanmıştır.Etkinlik sırasında

oyun terapisi ,duygu yönetimi terapisi ve sözel terapiler kullanılarak öğrencilerimizin iç

gözlem yapabilmelerine ,empati ve iletişim kurabilmelerine duygu kutusu aracılığıyla katkı

sağlanması hedeflenmiştir.

Erken okul terki riski taşıyan

ve/veya öğrenim zorluğu

yaşayan dezavantajlı gruplar

Yaş grubu:10-14 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:10 

öğrenci

Öğretmen gruba açıklama yapar.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Türkçe öğretmeni ve/veya sınıf öğretmeni,yabancı dil öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen/Danışman Öğretmen

Mekan: Sınıf

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 20 dk. / Değerlendirme aşaması 20 dk.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



1.Adım: Danışman öğretmen,sınıfa üzerinde duygu kutusu yazan karton bir kutu ile gelir.

2.Adım:Danışman öğretmen,olumsuz durumlardan kaynaklanan kötü duygularla ilgili mesajları

öğrencilerden yazıp kutuya koymalarını ister.Çevrimiçi uygulanacaksa;Öğretmen,önceden

hazırladığı ve içinde çeşitli duyguların yazılı olduğu kutuyu sınıfa getirir ve öğrencilerden bu

duyguların olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu söylemelerini ister.)

3.Adım:Öğretmen,öğrencilerle yarım daire şeklinde oturur.

• Öğretmen, mesajları yüksek sesle okur.

• Öğretmen, istekli öğrencilerden duygularını ifade etmelerini ister.

• Etkinliğin amacına ulaşması ve öğretici olması için öğretmen kutudaki her mesajı okumalı ve

istekli öğrencilerin bu mesajlarla ilgili duygularını belirtmesi gerekmektedir .

Etkinlik Adı: Duygu Kutusu

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk

Öğretmenler, olumsuz duygulara sebep olan sorunları önlemek, iyileştirmek ve çözmek için

öğrencileri olası bir çözüm bulmaya davet eder.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Etkinlik Adı: Yargısız Yaklaşım

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Girişkenlik ve çatışma yönetimi.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Sosyal etkileşim ve müzakere yapabilme

hakkında farkındalık.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Rol Yapma

Kullanılan Teknikler: Tartışma

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlikte ‘’ Rol Yapma ‘’ terapötik yöntem kullanılarak

öğrencilerin , sık sık dış görünüşüyle yargılanan insanları fark etmeleri ve sosyal

etkileşimdeki temel bazı yanlış yaklaşımların farkında olabilmenin ne kadar önemli

olduğunu kavramları amaçlanmıştır.Etkinlik ile öğrencilerin kendini açıkça ifade etme ,

daha iyi sunma , dinleme ve geri bildirim verme gibi yeterlilikleri geliştirmeleri

hedeflenmektedir.

Erken okul terki riski taşıyan

ve/veya öğrenim zorluğu

yaşayan dezavantajlı gruplar

Yaş grubu:10-12 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:16 öğrenci

Öğretmen sınıfta, benzer ilgi alanlarına sahip öğrencilerden oluşan gruplar oluşturur. Bu benzerlikler

işbirliğinin temeli olacaktır. Öğrenciler arasında çatışmalar ortaya çıktığında, öğretmen öğrenciler

arasındaki benzerliklerin altını çizebilir ve karşılıklı anlayış aramalarını isteyebilir.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf öğretmeni/İngilizce öğretmeni ve/veya Matematik öğretmeni

Görevli terapist: Rehber öğretmen

Mekan: Okul Bahçesi

Gereken Materyaller: Materyal yok.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 25 dk. / Değerlendirme 5 dk.

1.Adım: Öğretmen insanların yaptığı bazı hataları listeler ve öğrencilerden bahçenin yedi noktasında

yapılan hatalara göre hareket etmelerini ister.

1. Merhaba etkisi: Bir kişinin bir özelliği dikkatimizi çeker; pozitif veya negatif olabilir. ör: birini okulda

aldığı notlarla ya da nasıl giyindiğiyle yargılarız.

2. İlk izlenim: İlk izlenimimizi bireyle yüz yüze tanıştığımız anda ediniriz.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



3. Mantıksal hata: Birini tek bir kişilik özelliğine göre yargılarız. ör:uzun boylu bir adam otomatik

olarak kadınların savunucusudur; sarışınlara karşı önyargı (aptallık), vb.

4. Tutma etkisi: Sevdiğimiz insanları diğerlerinden daha az sert bir şekilde yargılama eğilimindeyiz.

Sempati yanıltıcı olabilir.

5. Sosyal statü etkisi: Toplumun alt ve üst katmanlarından insanlara farklı davranışlar. (örneğin

profesör, politikacı, doktor, yönetici, işçi).

6. Yansıtma: Kendini başka bir kişiye yansıtma. Örneğin. ebeveynler, çocuklarını gitmek istedikleri

(ama gidemedikleri veya gidemedikleri) belirli bir üniversiteye gitmeye, başarısız oldukları şeyleri

yapmaya vb.

7. Önyargı ve stereotipler: Yerleşik, yanlış görüşler gerçeği çarpıtır. Örneğin, Almanlar kötüdür

(2. Dünya Savaşı'ndaki Almanların görüntüsüne göre)

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk

Öğrenciler sürekli olarak diğer insanlarla temas halindedir. Öğretmen öğrencilerin insanları dış

görünüşlerine, ilk izlenimlerine, önyargılarına veya kalıp yargılarına göre yargılamamalarına

yardımcı olur. Onlara aceleci yargılardan kaçınmalarını tavsiye eder. Öğretmen zaman zaman

öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı oturumlar düzenleyebilir ve düşüncesiz yargılar ve

düşüncesiz yargılardan başarılı bir şekilde kaçınma için günlük yaşamlarından örnekler verebilir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Yargısız Yaklaşım



Öğrencilerden yanlarında balon getirmeleri istenir.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen: Sınıf öğretmeni

Görevli terapist: Rehber öğretmen

Mekan:Okul bahçesi, sınıf ortamı

Gereken Materyaller:10-13 balon (her öğrenci için 1 adet)

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 30 dk. / Değerlendirme 10 dk.

Etkinlik Adı:Balon

Gelişen Sosyo –Duygusal Beceriler:Öfke ve kaygı kontrolü farkındalığı yaratmak

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Empati

Kullanılan Terapötik Yöntem:Duygu Temelli Terapi

Kullanılan Teknikler:Sözlü Anlatım

Metodu Seçme Sebebi: Öğrencilerimizle yapılan balon etkinliğinde duygu temelli terapi

yöntemi kullanılarak empati kurabilmeleri amaçlanmıştır.Bu etkinlik ile her bireyin

kaygısının ve öfkesinin farklı olabileceğinin ve aynı zamanda kaygı ve öfkenin kontrol altına

alınabileceğini fark etmeleri hedeflenmiştir.

Erken okul terki riski taşıyan ve / 

veya toplumsal dezavantajlı gruplar

Yaş grubu: 10 -13 yaş

Öğrenci sayısı: 10

1.Adım: Öğrencilerden daire şeklinde durmaları istenir.(Rehber öğretmen etkinlik öncesinde kaygı

hakkında bilgilendirme yapar.)

2. Adım : Öğretmen öğrencilere herkesin kaygı ve öfkesinin diğerlerinden farklı olduğunu söyler. Herkesin

bir öfke balonuyla yürüdüğünü hayal etmelerini ister. Bazılarının balonları diğerlerinden daha büyüktür

(içinde daha fazla hava vardır) ve küçük bir dokunuşla patlar. Bazı insanların balonları daha küçüktür

(daha az hava) ve kolay patlamazlar. Kiminin balonu hızlı şişip çabuk patlar, kiminin balonu yavaş şişer ve

kolay patlamaz .Öfke ve kaygı konusunda herkes birbirinden farklıdır.Bu yüzden herkes kendi öfke kontrol

yolunu bulmalıdır.Bir olay bizi aynı şekilde etkilemez. Aynı şeylere kızmayız. Bazen öfkeli birini

gördüğümüzde şu soruyu sorarız:”Bunda kızacak bir şey yok ki! Neden şimdi kızıyor?”Öğretmen

öğrencilerin kendi öfke balonlarını düşünmelerini ister ve sorular sorar:”Balonlarınız yavaş mı /hızlı mı

şişiyor? Balonlarınızı hangi düşünceler şişiriyor? Balonlarınız şişince ne yaparsınız?” Bu sayede öğrenciler

öfke duygusunun farkında olurlar.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



3.Adım: Öğrencilere bir balon verilir (her biri için bir tane).Öğretmen onlara bazı durumlar okur ve

empati kurarak ne kadar kızgın veya kaygılı olduklarını göstermek için balonları şişirmelerini ister:

-Arkadaşlarından biri senin ödevini haberin yokken kopyalıyor ve sen bu yüzden düşük not alıyorsun.

-Annen baban arkadaşının partisine gitmene izin vermiyor.

-Ailen senin beğendiğin ayakkabıları almıyor.

-Arkadaşın yeni saç stilinle dalga geçiyor.

-Sınıfın en düşük notunu alıyorsun.

(Öğrenciler yukarıdaki durumları düşünerek ne kadar sinirli olduklarını göstermek için balonları şişirirler.

Öğrenciler bazı balonların daha büyük, bazılarının daha küçük olduğunu görür ve herkesin öfkesinin

farklı olduğunu anlar.

Etkinliğin sonunda kaygıları ve öfkeleri ile ilgili olumsuz duygulardan kurtulmak için balonlarını

patlatırlar.

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=60Q1QKzWnxQ&t=17s 

Öğrencilere geri bildirim için bazı sorular sorulur:

• Balonlar neden farklı boyutlarda?

• Öfke kişiden kişiye değişir mi?

• Öfke kontrol yöntemi herkes için aynı mıdır?

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı:Balon



Etkinlik Adı: Drama Atölyesi

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Sosyo-Duygusal Gelişim ve Yaratıcılık Gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Güven oluşturma , duygu kontrolü ve grup

içinde etkin işbirliği

Kullanılan Terapötik Yöntem: Grup Terapisi

Kullanılan Teknikler: Konuşma, röportaj, bağımsız hikaye, farklı karakterlere bürünme,

doğaçlama,pandomim egzersizleri ,canlandırma ve sahneleme

Metodu Seçme Sebebi: Akran çatışmalarını yaratıcı bir şekilde çözerek sosyal becerileri

artırmak

Tek ebeveynli ve/veya erken okul

terki riski taşıyan ve / veya toplumsal

dezavantajlı gruplar

Yaş grubu: 10 -14 yaş

Öğrenci sayısı: 10

Öğretmen sınıfı ve uygulama aşamasında kullanacağı sahne donanımını/materyalleri hazırlar ve

dizüstü bilgisayarı kontrol eder.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Sınıf öğretmen

Görevli terapist:Rehber öğretmen/Sosyoterapist

Mekan: En az 15 sandalyeli bir sınıf, rol oynama alanı

Gereken Materyaller: Fotokopi kağıdı, renkli keçeli kalemler, bazı aksesuarlar, doğaçlama için

kullanılacak malzemeler

Süre:

Hazırlık aşaması 1 s. / Uygulama aşaması1 s. / Değerlendirme 20-40 dk.

1.Adım:Ses çıkarma: kas ve ses egzersizleri, seslere dayalı oyunlar, vücut duruşunu arttıran egzersizler,

rahatlama

2.Adım:Ezberden okuma dersleri: hafızayı, konsantrasyonu ve hızlı öğrenme becerilerini geliştirmeye

yardımcı olan alıştırmalar ile televizyonda, tiyatroda veya operada harika bir performans izleme;korku,

utangaçlık gibi duygularla nasıl başedileceğine yönelik alıştırmalara yer verilir.

-Okuldaki tiyatro gösterilere ve yardım etkinliklerine katılım sağlama

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



3.Adım : Okul gösterisi, hayır kurumu etkinliği ve kamp gibi etkinliklere katılım:Bu tür

etkinliklerle öğrenciler birbirleriyle duygusal ilişkiler kurmayı öğrenir.Sosyal sorunların farkında

olma: yoksulluk, hastalıklar, duygusal bozukluklar, İnternet bağımlılığı ,insanlardan uzaklaşma,

eğitici filmler izleme( belgesel filmler) ve sosyal zorlukların üstesinden gelen kişilerle buluşmalar,

bütünleştirme ve yorumlama egzersizleri, oyunculuk görevleri, iletişimi geliştirmeye yönelik

çalışmalar

4.Adım:Bir tiyatro gösterisi hazırlama: Sözlük hileleri, kelime oyunları,oyun ( tiyatro) üzerinde

çalışma (metin seçimi, oyuncu kadrosu, ekip oluşturma, kostümler ve set tasarımı, müzik).

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=kl6kcI9SOSc

Gösteriyi çocukların ve akranlarının ebeveynlerine gösterin.Tartışma paneli oluşturun.Bu

panelde izleyiciler ve içeriği hazırlayanlar yer alır)

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Drama Atölyesi



Etkinlik Adı: 1 Hikaye 2 Versiyon

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Çatışma durumunda problem çözme ve sosyal

becerileri teşvik etme

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Sosyal Beceri, Problem Çözme, Yaratıcılığı Teşvik

Etme

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun Terapisi(Ludoterapi)

Kullanılan Teknikler:Oyun ve Hikâye Anlatımı

Metodu Seçme Sebebi:Öğrencilerin, çatışanların her iki değişkenini de bildikten sonra bir

çatışmayı olumlu bir şekilde çözmeleri ve sosyal becerilerini artırmaları konusunda

bilinçlendirilmeleri

Erken okul terki riski taşıyan tek

ebeveynli ve/veya annesi ya da 

babası şehir dışında çalışan

dezavantajlı gruplar

Yaş Grubu: 8-12 yaş

Öğrenci Sayısı: 10 öğrenci

Öğretmen sınıfı /etkinlik alanını ve münazara için gerekli olan önceden hazırlanmış “Büyük Kötü Kurt

Hikayesi ”sorularını hazırlar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Sınıf Öğretmeni

Görevli terapist:Rehber Öğretmen

Mekan:Sınıf ya da okul salonu ,en az 10 sandalye ve etkinlik için yeterli alan ayarlanır.

Gereken Materyaller: A4 kağıt, kalem, "Büyük Kötü Kurt" masalı

Süre:

Hazırlık aşaması 20 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1. Bölüm

2. 1.Adım :Oyun: beyaz ayılar

Beyaz ayıların yaşayacağı yer belirlenir. 2 katılımcı birbirinin elini tutar (ayıdırlar) ve “ayılar avlanır” diyerek

sınıf boyunca koşmaya başlar ve katılımcıları yakalamaya veya çevrelerini sarmaya çalışır. Yakalananlar

“ayıların evine” girer. Bundan sonra ayılar tekrar ava çıkar. Tüm katılımcılar yakalandığında oyun sona erer.

2.Adım: Öğretmen, öğrencileri çevresinde bir daire oluşturacak şekilde düzenler ve “büyük ve kötü kurt”

hikayesini okuyarak etkinliğe başlar. Öğrencilere bu aktivitede komik bir hikaye dinleyecekleri duyurulur.

(Ek2) hikaye sesli olarak okunur. Hikaye bilinen karakterlerin aynı olaylarda ki rollerinin farklı bir

yorumudur.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



2.Bölüm

Rehber Öğretmen tarafından “1 Hikaye 2 Versiyon “etkinliği hakkında bir tartışma başlatılır.Öğretmen, iki

farklı hikayenin versiyonlarıyla ilgili bir tartışma açar. Öğretmen öğrencilerden bu versiyon ile orijinal

versiyon arasındaki farkları ve benzerlikleri bulmalarını ister. Öğrencilerden ilk hikayede bakış açısı

sunulan karakteri belirlemelerini, hikayedeki kurbanların ve kötülerin kim olduğunu belirlemelerini ister.

Tartışma, karakterler arasındaki çatışmaya yöneliktir ve günlük yaşam durumlarıyla bağlantı kurulur.

Öğrencilerden deneyimlerinde çatışma örnekleri vermeleri ve mağdur ile saldırganı tanımlamaları istenir.

Öğretmen, her iki değişkeni de bilerek ve önyargılardan kaçınarak çatışmanın olumlu çözümünü gösterir.

Sorular:

1. Başlangıç noktamız olan hikaye neydi?

2. Bu versiyon hakkında ne düşünüyorsunuz?

3. Çatışmanın nedeni neydi?

4. Bu versiyon ile orijinal versiyon arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?

5. İlk versiyonda bakış açısı sunulan karakter kimdi?

6. Kim haklıydı? Neden? Niye?

7. Hikayedeki kurbanlar ve kötüler kimler?

8. Kırmızı Başlıklı Kız yorumu doğru mu? Peki ya kurdun?

9. Sizce çatışmanın çıkış noktası nedir?

10. Hikayenin her iki versiyonunu da açıklayınız.

11. Hayatınızdaki çatışmalara örnekler veriniz.

12. Çatışmayı ne tetikledi?

13. Kime saldırıldı?

14. Çatışmanın çıkış noktasının ne olduğunu düşünüyorsunuz?

15. Çatışma nasıl çözüldü?

17. Hikayenin her iki çeşidini de bilseydiniz sorunu nasıl çözerdiniz?

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=MvQf5-vDt_Y&t=21s

Bir sonraki etkinlik saldırgan, kurban, çatışma, saldırganlık terimlerinin kavramlarına ve mevcut

hikayenin yaratıcı versiyonlarının yeniden formüle edilmesine yönelik olabilir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: 1 Hikaye 2 Versiyon



Etkinlik Adı: Bedenimiz ve Duygularımız

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler:Duyguları tanımlama ve dışa vurma yetkinliklerinin

geliştirilmesi,duygularlailgili somatik algıların ve duyguların gelişimi.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Duyguları göstermek için yeterli becerileri

geliştirmek
Kullanılan Terapötik Yöntem:Psikosomatik Yöntem(Psikolojik kökenli fiziksel hastalıklar)

Kullanılan Teknikler:Psikosomatik Eğitim

Metodu Seçme Sebebi:Duyguları tanıyamamak ve üstesinden gelememe baş ağrısı,

gastrit ve kolit gibi en sık görülenlerden mental anoreksiya(ergenlik döneminde gençlerde

görülen yeme bozuklukları), hepatik(karaciğer yağlanması) gibi hastalıklara neden olabilir.

Uygun bir “Psikosomatik Eğitime” genç yaşta başlamak, organları veya parçalarını feda

etmeden öğrencilerin duygularını sergilemek için yetkinliklerini geliştirmelerine katkı

sağlayacaktır.“Beden ve Duygular” etkinliğinde “Psikosomatik Yöntem” kullanılarak

duyguları dışa vurmak için öğrencilere yeterli yetkinlikleri geliştirmeleri için daha fazla şans

verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenim zorluğu yaşayan, 

toplumsal dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 9 -13 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Öğretmen öğrencilere aktivitede nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:yabancı dil öğretmeni, sınıf öğretmeni

Görevli terapist:Rehber öğretmen

Mekan:Sınıf

Gereken Materyaller:Makas, renkli boya kalemleri, beyaz kağıtlar.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrencilerden vücut resimlerini çizmeleri istenir.
2.Adım:Öğretmen duygulardan bahseder ve öğrencilerle duygulara renk belirlenir.( Kızgınlık : 
kırmızı gibi)

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=zJCvIjvyNbc&t=78s

Öğretmen, öğrencilerden seçimlerini açıklamalarını ve bunları diğer öğrencilerle

karşılaştırmalarını ister. Öğretmen, eşleşen bir durum-uyaran ile özdeşleşme kurarak, öfke ve

diğer duyguların en çok nerede hissedildiğini sorarak öğrencilere yardımcı olur.

3.Adım: Hangi duygunun vücutlarının hangi bölgelerinde olduklarını belirtmeleri istenir ve
duyguya ait olan renklerle vücut kısımlarını boyamaları istenir.Vücudun her bir kısmını
hissettikleri duygu rengi ile boyamaları istenir. Öğrencilerden farklı renk tonlarını farklı duyguları
ifade etmeleri için kullanmaları istenir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Bedenimiz ve Duygularımız



Etkinlik Adı: Duygu Kolajı

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler:Duyguları tanımlama ve dışa vurma yetkinliklerinin

geliştirilmesi, duygularla ilgili somatik algıların ve duyguların gelişimi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Duygusal uyum için eğitim

Kullanılan Terapötik Yöntem: Psikosomatik Yöntem

Kullanılan Teknikler:Psikosomatik Eğitim

Metodu Seçme Sebebi:Küçük yaşta uygun bir “psikosomatik eğitime” başlamak,

öğrencilere duygularını sergilemek için yeterliklerini geliştirmeleri için daha fazla şans

verecektir.“Duygu Kolajı” etkinliğinde “Psikosomatik Yöntem” kullanılarak küçük takımlar

halinde kolaj oluşturulup grup çalışmasının yaygınlaştırılması ve iletişim kurmaları

amaçlanmaktadır.

Öğrenim zorluğu yaşayan, 

toplumsal dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 10 -12 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Öğretmen öğrencilere aktivitede nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Matematik öğretmeni/ Yabancı dil öğretmeni/Sınıf öğretmeni

Mekan:Sınıf

Gereken Materyaller:Karton, yapıştırıcı, dergiler, gazeteler, makaslar.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk

*Öğrencilerden sevdikleri çizgi film kahramanların görsellerini getirmeleri istenir.

*Görsellerin belirli duyguları yansıtması gerektiği söylenmelidir.

*Öğrencilerle beraber duygular renklerle eşleştirilir.

*Sonra öğrenciler gruplara ayrılır ve her gruba bir duygu ismi verilir.

*Her gruptan kendi adını yansıtan bir insan figürü çizmeleri istenir.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=zJCvIjvyNbc&t=78s

Öğretmen, öğrencilerden seçimlerini açıklamalarını ve bunları diğer öğrencilerle

karşılaştırmalarını isteyebilir. Öğretmen, öğrencilere öfke ve diğer duyguların en çok nerede

hissedildiğini sorarak, eşleşen bir durum-uyaran ile özdeşleşme oluşturarak yardımcı olur.

*Belirli duyguyla bağlantılı vücut kısımlarını renklendirmeleri istenir.

*Grup kendi içinde işbirliği yaparak çizecekleri parçalara karar verir.

*Hangi duyguyu hissediyorlarsa vücut parçalarını o renklerle boyamaları istenir.

*Bu şekilde çocuklar, yumruğu öfkeyle eşleştirmeyi, sevinç ve mutlulukla zıplamayı fark eder.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Duygu Kolajı



Etkinlik Adı: Fantastik Hafta

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Açık fikirlilik, merak, hoşgörü, yaratıcılık;

Uyumluluk ,empati, güven, işbirliği

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Dijital yeterlilik, keşfetme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Grup terapisi, oyun temelli terapi, duygu terapisi,sanat

terapisi.

Kullanılan Teknikler:Sözlü ifade, grup çalışması, sözel olmayan faaliyetler

Metodu Seçme Sebebi:“Fantastik Hafta “ etkinliği ile öğrencilerin duyguların kendilerini

nasıl etkilediğini fark etmeleri, okul ortamında takdir edildiklerini hissetmeleri ve

kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Etkinlik sırasında

farklı terapötik yöntemler kullanılarak, öğrencilerin bir grupla işbirliği içinde

çalışmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerinekatkı sağlanmaktadır.

Coğrafi ve toplumsal olarak

dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 10 -13 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Öğretmenler yeri ve öğrencileri düzenler.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Tarih Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Görsel Sanat öğretmeni

Mekan: Sınıf ,Etkinlik odası ya da resim atölyesi

Gereken Materyaller:Seramik macunu/hamuru, kağıt, renkli boya, fırça, balonlar

Süre: 5 gün

1.gün: Öğrencilerden parmak izlerini kullanarak hayallerini resme aktarmaları istenir. Öğrencilerden

resimlerinde duygularını aktarmaları istenir. Daha sonra origami (kağıt katlama sanatı) çalışması

yapılır.Öğrencilerden sevdikleri hayvanları yapmaları istenir.

2.gün: Su balonu patlatma oyunu oynanır. Takım çalışması olarak yarışlar yapılır.

3.gün:Öğrencilerden seramik hamur kullanarak çevremizdeki coğrafi şekillerin heykellerini yapmaları

istenir.

4.gün:Ahşap kaşık boyama atölyesi yapılır. Öğrencilerden özgürce farklı figürler çizmeleri istenir.

5.gün: Çalışma değerlendirmeleri ve etkinliklerin sonunda yapılan çalışmaların okul salonunda

sergilenmeleri sağlanır.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=5fRsJc80jfw&t=32s

Öğretmenler öğrenci katılımını gözlem yaparak değerlendirir. Takım çalışması ve akran

değerlendirilmesi genellikle etkili bir yöntemdir.Bu nedenle ortak bir proje tasarlamada işbirliği

değerlendirilmesi ve akran değerlendirilmesi için ortam sağlanmalıdır.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Fantastik Hafta



Etkinlik Adı: Sinemada

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Öğrenciler sinemada “Enkanto: Sihirli Dünyam”

filmini izlerler. Filmin kahramanları, hikayedeki karakterlerin duygularıyla ilgili

duygulardır ve öğrenciler farklı duygulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirler.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Duyguların olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl

başa çıkılacağını anlayabilme ve çatışma durumunda şiddet içermeyen bir yöntem

bulabilme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Çember zamanı

Kullanılan Teknikler:Tartışma/müzakere

Metodu Seçme Sebebi:Bu etkinlik ile farklı duyguların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak

ve olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak hedeflenmektedir

Erken okul terki riski taşıyan

dezavantajlı gruplar

Yaş grubu: 7 -12 yaş

Öğrenci sayısı: 16 öğrenci

Öğretmen öğrencilere etkinlikte nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen: Sınıf Öğretmeni

Görevli terapist: Rehber Öğretmen

Mekan:Okul sinema salonu ya da sinema

Gereken Materyaller:DVD (eğer okul ortamındaysa)

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 90 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrenciler “ENKANTO: SİHİRLİ DÜNYAM“ filmini izler.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=t_MWPYzwtn4

Öğretmen, öğrencilere filmle ilgili izlenimlerini sorar ve filmde sergilenen farklı karakterler ve

farklı duygular hakkındaki düşüncelerini ifade etmelerini ister.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Sinemada



Etkinlik Adı: Hayvan Barınağı Ziyareti

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Gözlem, iletişim, işbirliği, empati ve diğer canlılara

saygı duyma.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Sosyal-kültürel farkındalık ve ifade etme

yetkinliği

Kullanılan Terapötik Yöntem: Duygu Terapisi

Kullanılan Teknikler:Sözlü ifade, uygulama

Metodu Seçme Sebebi:Diğer canlılara yardım etme duygusunun öneminin anlaşılarak

empati duygusunun geliştirilmesi, yardımlaşma ve sosyal sorumluluk alma bilincinde

farkındalık yaratılması

Öğrenim zorluğu yaşayan,

toplumsal dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 10 -13 yaş

Öğrenci sayısı: 15 öğrenci

Öğretmen öğrencilere ziyaret hakkında planlamayı yapar ve öğrencilere gerekli bilgileri verir.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Sınıf öğretmeni

Görevli terapist:Okul rehber öğretmeni

Diğer:Okuldan bir veli

Mekan: Hayvan Barınağı

Gereken Materyaller: Veli izin formları, Kedi-köpek maması, Öğrencilerin gerekli notları alması

için kağıt-kalem, Kayıt için kamera, Ulaşım için okul idaresi tarafından sağlanan bir otobüs.

Süre:

·Hazırlık aşaması 2 saat / Uygulama aşaması 80 dk. / Değerlendirme 20 dk.

1.Adım:Barınak yetkililerinden gerekli bilgiler/izinler alınarak barınağın bölümleri ziyaret edilir ve

izin verilen ölçüde öğrencilerin hayvanları beslemeleri sağlanır.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=m7QqxV49sMI

Etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur;

• Bu etkinlikten ne öğrendiniz?

• Kendimiz dışındaki canlılara saygı duymak ve onları korumak neden önemlidir?

• Sokak hayvanları ve korunmaya ihtiyacı olan diğer canlılar için bundan sonra ne yapabilirsiniz?

• Bir sokak hayvanı olsaydınız ne hissederdiniz?

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Hayvan Barınağı Ziyareti



Etkinlik Adı: Hareketli Öğrenme

Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Merak, farkındalık, işbirliği, sorumluluk

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

Kullanılan Terapötik Yöntem: Grup ve Oyun Terapisi.

Kullanılan Teknikler:Keşfetme, tartışma, doğaçlama, sözlü ifade.

Metodu Seçme Sebebi : Bu etkinlik ile öğrencilerin olumlu ve olumsuz duygularını fark

etmeleri ve olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaları hedeflenir.Ayrıca dinlenmek ve

şehri keşfetmek, yeşil çevre, aileleriyle boş zamanlarını geçirmek için daha az fırsatı

olan, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler için fırsatlar sunar.

Öğrenim zorluğu yaşayan,

toplumsal dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 10 -11 yaş

Öğrenci sayısı: 10 öğrenci

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:Sınıf Öğretmeni,

Görevli terapist:Rehber Öğretmen, Psikolog

Mekan: Park, müze, açık havada yeşil bir alan

Gereken Materyaller: Blok notlar, kitaplar, tebeşir, keçeli kalemler, kağıt

Süre:

Hazırlık aşaması 30 dk. / Uygulama aşaması 3 saat / Değerlendirme 30 dk.

Adım 1. Öğrencilerin hareket saati ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verilir.

2.Adım 2. Açık hava gezisi, koordinatör öğretmenler ile toplu taşıma araçları ile gerçekleştirilir.

Adım 3. Açık havada belirlenen park ya da yeşil alanda öğrenciler getirdikleri kitaplardan

metinler okur ve metinle ilgili fikir ve görüş bildirerek etkileşimde bulunurlar.

Adım 4. Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler arasında kalıcı bir doğrudan iletişime dayanır.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=i239bDErG_w

Etkinlik sayfaları hazırlanır ve psikolog yada rehber öğretmen tarafından her katılımcının kişisel

gelişimi izlenir.

Adım 5. Karşılıklı sorular sorarak birbirleriyle işbirliği yaparlar.

Adım 6. Öğretmen sorularıyla öğrencilerin olumlu ve olumsuz duygularını fark etmeleri ve

olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmalarına olanak sunar. Aynı zamanda olumsuz duygularla

baş etme yöntemlerinin anlaşılmasına katkı sağlar

Not:Hem rehber öğretmen hem de psikolog öğretmen grup terapisi, oyun terapisi uygular ve

gerektiğinde müdahale eder

Adım 7. Planlanan keşif gezisi –müze ziyareti- tamamlanır.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Hareketli Öğrenme



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Empatik gözlemin yeterliliğe yararı İçin duygu
tanıma eğitimi, deneyim merak toleransına açıklık, kişisel duyguların farkındalığı,
uygulanabilirlik, empati, güven, işbirliği, sosyal ve duygusal yetenekler

Öğretmen gruba yoklamada nasıl tepki vereceklerini açıklar.

Gerekli insan kaynakları:
Yabancı dil öğretmeni
Teknoloji öğretmeni
Gerekli materyal kaynaklar:
Kalem ve kağıt
İnternet bağlantısı
Bilgisayar
Alan gereklilikleri: Sınf/Ev
Süre:
Hazırlık aşaması: 5 dakika
Uygulama aşaması: 15 dakika
Değerlendirme: 30 dakika

Etkinlik Adı: Duyguların Yoklaması

Sosyal engellerle yüzleşen ve eğitimsel
sorunlu öğrenciler

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13

Bir gruptaki akran sayısı: 10-15

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun terapisi, Dışavurum terapisi ve duygu yönetimi
terapisi

Kullanılan Teknikler: Sözlü ve sözsüz dışavurum aktivitesi.

Metodu Seçme Sebebi : Aktivite hedefi olumlu yönde etkileyecek çünkü muhtemel bir
olumlu veya olumsuz duygu hakkındaki net olmayan bir farkındalıktan öğrenciler
kendilerinin ve diğer öğrencilerin yardımıyla olumsuz olanları değiştirme şansını fark
ederler. 

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Detaylı bilgi için:

www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Adım 1. Yoklama sırasında duygusal durumun 1 ve 10 arasında numaralandırılarak duyurulması ve
öz değerlendirme . Öğretmen yoklamayı yaptığında , öğrenciler 1’den 10’a kadar numaralarla
cevaplayarak duygusal durumlarını söylemeye davet ettirirler.
Adım 2. Eğer öğrenciler konuşmak istiyorsa , gruba seçimlerinin nedenini açıklar. Mutluluk, 
anksiyete ve hüzün gibi duygularını diğer sınıf arkadaşlarının yardımlarıyla sorunlarına bir çıkış
yolu ararlar açıklayabilirler.

Adım 3. Öğretmen, ilan edilen hareketin adına okul içinde veya dışında bir çağırma ise, kolaylık

veya sıkıntı türünü belirtmek için çağırmak zorundadır

Öğretmen öğrencileri gün içinde duygularının değişip değişmediğini veya ne kadar sıklıkla değiştiğini

kontrol etmeye davet eder.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Duyguların Yoklaması



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: İç gözlem ve ihtiyaçların belirlenmesi için eğitim. -

Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişim kanallarının etkinleştirilmesi

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Akranlarının ve kendi duygularının farkında

olabilme ve olumsuz duyguların üstesinden gelmenin farklı yollarını görebilme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Oyun Terapisi , Duygu Yönetimi Terapisi ve Sözel Terapi.

Kullanılan Teknikler: Sözlü ve Yazılı Anlatım Teknikleri.

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlikte farklı terapötik yöntemler kullanılarak

öğrencilerimizin ve akranlarının, kendi duygularının farkında olabilme ve olumsuz

duyguların üstesinden gelmenin farklı yollarını görebilme amaçlanmıştır.Etkinlik sırasında

oyun terapisi ,duygu yönetimi terapisi ve sözel terapiler kullanılarak öğrencilerimizin iç

gözlem yapabilmelerine ,empati ve iletişim kurabilmelerine duygu kutusu aracılığıyla katkı

sağlanması hedeflenmiştir.

Erken okul terki riski taşıyan

ve/veya öğrenim zorluğu

yaşayan dezavantajlı gruplar

Yaş grubu:12-14 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:17

öğrenci

Öğretmen gruba açıklama yapar.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Türkçe öğretmeni ve/veya sınıf öğretmeni,yabancı dil öğretmeni

Görevli Terapist:Rehber Öğretmen/Danışman Öğretmen

Mekan: Sınıf

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 20 dk. / Değerlendirme aşaması 20 dk.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinlik Adı: Duygu Kutusu



1.Adım: Danışman öğretmen,sınıfa üzerinde duygu kutusu yazan karton bir kutu ile gelir.

2.Adım:Danışman öğretmen,olumsuz durumlardan kaynaklanan kötü duygularla ilgili mesajları

öğrencilerden yazıp kutuya koymalarını ister.Çevrimiçi uygulanacaksa;Öğretmen,önceden

hazırladığı ve içinde çeşitli duyguların yazılı olduğu kutuyu sınıfa getirir ve öğrencilerden bu

duyguların olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğunu söylemelerini ister.)

3.Adım:Öğretmen,öğrencilerle yarım daire şeklinde oturur.

• Öğretmen, mesajları yüksek sesle okur.

• Öğretmen, istekli öğrencilerden duygularını ifade etmelerini ister.

• Etkinliğin amacına ulaşması ve öğretici olması için öğretmen kutudaki her mesajı okumalı ve

istekli öğrencilerin bu mesajlarla ilgili duygularını belirtmesi gerekmektedir .

Etkinlik Adı: Duygu Kutusu

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk

Öğretmenler, olumsuz duygulara sebep olan sorunları önlemek, iyileştirmek ve çözmek için

öğrencileri olası bir çözüm bulmaya davet eder.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Öğretmen gruba videoda gösterilen yüzü korku, tiksinti, eğlence , kızgınlık ve hüzün gibi

duygularla ilişlilendirmeleri gerektiğini açıklar.

Gerekli insan kaynakları:
• İtalyanca öğretmeni
• İngilizce öğretmeni
• Teknoloji öğretmeni
Gerekli alan: Sınıf/ev
Gerekli materyaller:
• Kağıt ve kalem
• İnternet bağlantısı
• Bilgisayar
• İnternet kaynağı : https://youtu.be/embYkODzcs
Süre:
• Hazırlık aşaması: 5 dakika
• Uygulama aşaması: 15 dakika
• Değerlendirme: 30 dakika

Etkinlik Adı: İlişkilerin Oyunu
Yüz İfadeleri ve Duygular

Geliştirilen sosyo duygusal yetenekler: Duygu tanıma yeterliliği, deneyim toleransına

açıklık , kişisel duyguların farkındalığı.

Geliştirilen diğer başlıca yeterlilikler: Kendinin ve diğerlerinin duygularının farkında

olma

Kullanılan terapik yöntem: Oyun terapisi, dışavurumcu terapi ve duygu yönetimi terapisi

Kullanılan Teknik: Sözlü ve sözsüz ifade aktiviteleri

Bu Yöntemi Seçmekteki Sebep: Etkinlik, duyguları yüz ifadeleri yoluyla algılama

biçimimizdeki olası bir yanlış anlama ve insanlara gerçek duygularını ve duygularını sorma

ihtiyacı konusundaki farkındalığı etkileyecektir

Eğitimsel sorunlu ve sosyal engellerle

yüzleşen çocuklar

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13 yaş

Bir gruptaki akran sayısı: 10-15

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=vKVWLADHGMw

Adım 1. Öğretmen öğrencilere yüz ifadeleriyle farklı insanlar tarafından farklı duyguların

sergilendiği bir video gösterir. Öfke, neşe, üzüntü, iğrenme, korku ve aşağılama

Adım 2. Öğretmen öğrencileri her yüz ifadesinin hangi duyguyu gösterdiğini tahmin etmeye davet

eder.

Adım 3. Öğrencilerin kendi hislerini yüzleri aracılığıyla ifade etmesi istenir

Sınıf, insanların ruh halini yanlış anlama olasılığını tartışır. Duyguların yüz ifadeleri yoluyla

algılanma biçiminin olası yanlış anlaşılmalarının farkındalığı ve başkalarına gerçek ruh hallerinin ve

duygularının ne olduğunu sorma ihtiyacı hakkında tartışılır.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: İlişkilerin Oyunu
Yüz İfadeleri ve Duygular



Öğretmen öğrencilere diyalogları okuyacaklarını ve uygulayacaklarını açıklar ve daha sonra

onlara diyaloğun ingilizce çevirisinde yardımcı olur. 

Gerekli insan kaynakları:
• İtalyanca öğretmeni
• İngilizce öğretmeni
• Teknoloji öğretmeni
Gerekli materyal kaynaklar
• Gerekli alan: Sınıf/ev

• Gerekli materyaller : internet bağlantısı ve bilgisayar

• Çoklu medya materyali geliştirmek için kullanılan harici yazılım : Hikayeyi anlat

Süre:
• Hazırlık aşaması: 5 dakika
• Uygulama aşaması: 45 dakika
• Değerlendirme: 10 dakika

Etkinlik Adı: Empati ve Duygu Hakkındaki
Dijital Hikaye Anlatımı

Geliştirilen Sosyo Duygusal Yetenekler: Kimlik ve farklılıkla başa çıkabilme yeteneği, 
duyguları yönetme yeteneği , utangaç insanlara karşı doğru vr yanlış davranışları fark etme
yeteneği , dahil etmenin önemini fark etme yeteneği

Geliştirilen Diğer Başlıca Yetenekler: Dil yeteneği , empati ve dayanışmayı arttırma

Kullanılan Terapik Yöntem: Çizgi romanlar aracılığıyla canlandırma, duygusal, bilişsel ve

psikomotor hedefler.

Kullanılan Teknik: Dijital hikaye anlatımı, pixton ile oluşturulmuş çizgi film aracılığıyla anlatı

dizisi

Bu Yöntemi Seçmekteki Sebep : Etkileşim ve empatnin önemini iletmek için sınıftaki farklı

duyguların ifadesiyle ilgili bir hikaye, öğrencilerin hikayede buldukları veya takip aktivitesinde

oluşturdukları alter ego ile özdeşleşmelerini sağlar

Eğitimsel sorunlu ve sosyal engellerle
yüzleşen çocuklar

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13 yaş

Bir gruptaki akran sayısı: 10-15

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/channel/UC9nhEWhT3jpZT_h5peoLZ_w/videos

Adım 1. Öğretmen hikayeyi farklı öğrencilerin karakterlerine göre kendilerini başka şekillerde ifade

ettikleri Pixton ile oluşturulmuş çizgi film aracılığıyla gösterir. Kızgın, korkmuş, mutlu, üzgün.

Adım 2. Öğrenciler diyalogları okur ve uygular, bu süreçte öğretmenler diyalogların ingilizce

çevirisinde yardımcı olur.

Adım 3. Öğretmen öğrencilerden karakterlerin davranışlarının muhtemel nedenlerini ve duygularını

kontrol etmenin bazı ipuçlarını ister.

Hikaye hakkındaki takip soruları :

Ünitenin tamamlanmasının ardından öğrencilerden pixton platformu üzerinden çevrimiçi bir avatar 

ve/veya çizgi film oluşturmaları istenir.

Dinlenecek şarkılar: https://youtu.be/k-4XrJtUo3U

Etkinlik Adı: Empati ve Duygu Hakkındaki
Dijital Hikaye Anlatımı

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Öğrenciler sinemada “Enkanto: Sihirli Dünyam”

filmini izlerler. Filmin kahramanları, hikayedeki karakterlerin duygularıyla ilgili

duygulardır ve öğrenciler farklı duygulara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilirler.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Duyguların olumlu ve olumsuz yönleriyle nasıl

başa çıkılacağını anlayabilme ve çatışma durumunda şiddet içermeyen bir yöntem

bulabilme.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Çember zamanı

Kullanılan Teknikler:Tartışma/müzakere

Metodu Seçme Sebebi:Bu etkinlik ile farklı duyguların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak

ve olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak hedeflenmektedir

Erken okul terki riski taşıyan

dezavantajlı gruplar

Yaş grubu: 10-12 yaş

Öğrenci sayısı: 16 öğrenci

Öğretmen öğrencilere etkinlikte nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen: Sınıf Öğretmeni

Görevli terapist: Rehber Öğretmen

Mekan:Okul sinema salonu ya da sinema

Gereken Materyaller:DVD (eğer okul ortamındaysa)

Süre:

Hazırlık aşaması 10 dk. / Uygulama aşaması 90 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrenciler “ENKANTO: SİHİRLİ DÜNYAM“ filmini izler.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Sinemada (Engelli)



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=t_MWPYzwtn4

Öğretmen, öğrencilere filmle ilgili izlenimlerini sorar ve filmde sergilenen farklı karakterler ve

farklı duygular hakkındaki düşüncelerini ifade etmelerini ister.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Sinemada (Engelli)



Öğretmen sınıfa diğer kültürlerden gelen insanları içeren kötü bir davranışı nasıl tanıyacaklarını

açıklar.

Gerekli insan kaynakları:
• Dil öğretmeni
• İngilizce öğretmeni
• Teknoloji öğretmeni
Gerekli materyal kaynaklar:
• Gerekli alan: Sınıf/ev
• Gerekli materyaller: Hopi hikayesinden bir çizgi karakter, internet bağlantısı, bilgisayar
Süre:
• Hazırlık aşaması: 10 dakika
• Uygulama aşaması: 30 dakika
• Derğerlendirme: 20 dakika

Etkinlik Adı: Kültürel ve Dini Roller

Geliştirilen sosyo duygusal yetenekler: Kültürel çeşitliliği anlamak, diğer kültürlerden

akranlarına karşı toleranslı olma ve sosyo duygusal yeterliliği geliştirme ihtiyacı.

Geliştirilen diğer başlıca yeterlilikler: Linguistik ve vatandaşlık yeterliliği

Kullanılan terapik yöntem: Dijital hikaye anlatımı ve canlandırma

Kullanılan teknik: Dijital hikaye anlatımı

Bu yöntemi seçme sebebi: Çocuklara farklı ülkelerden kültürel, dini ve geleneksel

alışkanlıkları öğretmek onları çeşitliliğe karşı daha toleranslı ve saygılı yapar. Hikaye anlatımı

ve canlandırma karakterlerle seyircilerin tanımlanmasına yardımcı olur.

Eğitimsel sorunlu ve ekonomik, 
coğrafi , kültürel

ve sosyal engellerle yüzleşen çocuklar

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13 yaş

Bir gruptaki akran sayısı: 10-15

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Adım 1. Öğrenciler , hikayeyi dinler veya hikayede sunulan farklı karakterleri uygularlar.

Karikatür, İtalya, ABD, Tunus ve İskoçya gibi rollerin tehlikeleri hakkında en iyi makaleleri

yazdıkları için ödül kazanan ülkelerden gelen dört öğrencinin hikayesini anlatır.

Adım 2. Öğrenciler, öğretmenin yardımıyla diğer karakterlerin davranışlarını analiz eder.

Adım 3. Öğretmen hikaye hakkında bir tartışma başlatır ve öğrencilere daha önce hiç cinsiyet

rolü kurbanı olup olmadıklarını sorar.

Hikayenin canlandırılmasından sonra öğretmen öğrencilere farklı insanlar arasında çatışmadan

kaçınabilmek için çeşitli kültürel alışkanlıklar arasında ayrım yapıp yapamayacaklarını sorar.

Aktivite öğrencilere dünyadaki diğer kültürel ve dini geleneklerin öğretilmesine daha açık

olmalarına ve farklı olan şeylere daha çok saygı göstermelerine yardımcı olur.

Etkinlik Adı: Kültürel ve Dini Roller

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=Ek_XmRfDJok

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:



Öğretmen sınıfı gruplara ayırır ve sunulan 5 dinim karakterlerini görecekleri videodan notlar

almalarını ister.

Gerekli insan kaynakları:

• Dil öğretmeni

• Teknoloji öğretmeni

• Eğitimciler

Gerekli materyal kaynaklar:

• Alan gereksinimleri: Sınıf /ev

• Materyal gereksinimleri:

• Bilgisayar ve internet bağlantısı

• Kağıt be kalem

• 5 din hakkında video materyali

Süre:

• Hazırlık aşaması: 10 dakika

• Hazırlık aşaması: 30 dakika

• Değerlendirme: 20 dakika

Etkinlik Adı: Dini Klişeler

Geliştirilen sosyo duygusal yetenekler: Dini çeşitliliği anlama, diğer dinlere mensup

insanlara karşı tolerans gösterme.

Geliştirilen diğer başlıca yeterlilikler: Dil yeterliliği , kültürel ve dini farkındalık

Kullanılan terapik yöntem: Halka zamanı

Kullanılan teknik : Tartışma

Bu yöntemi seçme sebebi: Öğrencilere dinsel çeşitliliği öğretmek, farklı ülkelerdeki dini

alışkanlıklar ve onlar hakkında tartışabilme, öğrencilere diğer dinlere karşı daha toleranslı ve

saygılı olmayı öğretir.

Eğitimsel olarak sorunlu ve ekonomik, 

coğrafi, sosyal ve kültürel engellerle

yüzleşen çocuklar

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13 yaş

Bir gruptaki akran sayısı: 16-18

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Adım 1. Öğretmen, öğrencilere diğer dinler hakkında ne kadar bilgileri olduğunu sorar. Ardından
bu beş dinin temel kuralları hakkında video gösterir: Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Hristiyanlık ve
İslamiyet

Adım 2. Öğretmen, öğrencilere gösterilen videodaki beş din hakkında ne bildiklerini ve
hatırladıklarını sorar.

Adım 3. Öğretmen tartışmayı, diğer kültürler ve inançlara açık olmanın öğretilmesi için
bizimkinden başka dinler hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacına odaklanarak yönetir.

Öğretmen öğrencilerin bu beş dinin benzerliklerini belirtmesini ister.
Aktivite olumlu bir şekilde ilerler çünkü öğrenciler farklı dinler ve özellikle farklı ülkelerin dini
inançları ve kültleri arasındaki farklar hakkında yeni bilgileri ifade edebilme ve öğrenme fırsatına
sahip olur.

Etkinlik Adı: Dini Klişeler

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=bSB6bXQ8VrE



Aktivite başlığı: Duyguların Renkleri

Sosyal engellere sahip olduğundan eğitim

güçlüğü çeken çocuklar

Yaş grubu:12-13 yaş

Grup başına düşen öğrenci sayısı: 18

Geliştirilen sosyoduygusal beceri:
Farklı duyguları tanıma yeteneği, Duyguların önemini tanıma yeteneği, İnsanların aynı
duyguları farklı şekillerde algılayıp ifade edebildiklerinin farkındalığı

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Farklılık ve kişilikle başa çıkma becerisi, dilsel beceri

Kullanılan terapik yöntem: Çember zamanı

Kullanılan teknikler: Tartışma

Metodun Seçilme Nedeni: Öğrenciler, duygularla eşleşen renk seçimi sayesinde duyguların
farklı şekillere sahip olabileceğini ve kişiliklerine göre diğer insanlardan farklı şekilde
hissedilebileceğini veya ifade edilebileceğini fark eder.

Öğretmen, öğrencilerden bilgisayarlarında ingilizce olarak sunulan çeşitli renklere sahip bir
video aracılığıyla farklı duyguları eşleştirmelerini ister.

Gereken İnsan Kaynakları:
• Dil öğretmenleri
• Teknoloji öğretmeni

Gereken materyal kaynakları:
• Alan gereksinimleri: Sınıf/Ev
• Materyal gereksinimleri: 

• İnternet erişimi olan bilgisayar
• Renkli kağıtlar
• İnternetten Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ

Süre:
• Hazırlık aşaması: 5 dakika
• Uygulama aşaması: 15 dakika
• Değerlendirme: 40 dakika

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

https://www.youtube.com/watch?v=dR7GZV25rFQ


Adım 1. Öğretmen, öğrencilere his simgeleri kullanılarak yapılmış geniş duygu yelpazesine sahip
ingilizce bir video izlettirir.

Adım 2. Öğretmen, öğrencilerden videoda gösterilen duygularla ilişkilendirmek için farklı renkler
kullanılmasını ister. Öğrenciler kararlarını karşılaştırarak duyguları ifade edebilmek için farklı
renkler seçtiklerini fark ederler.

Adım 3. Bu yüzden öğretmen, duyguları ifade etmenin ve duygularla başa çıkmanın farklı yolları
hakkında bir tartışma başlatır.

Öğretmen, öğrencilerden seçimlerinin nedenini sorar ve bazen aynı rengi temsil etse de
duyguların ne kadar farklı olabileceğini vurgular.
Öğrenciler, belirli bir rengi başka duygularla eşleştirmeyi tercih ettiklerinde duyguların farklı
tonlarda olabileceğini ve her bireyin yaşına, kişiliğine, hassasiyetine ve deneyimine bağlı olarak
hissedebileceğini veya ifade edebileceğini anlarlar.

Aktivite başlığı: Duyguların Renkleri

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=spVIcx4FRDE



Gereken İnsan Kaynakları:
• Dil öğretmenleri
• Teknoloji öğretmeni
• Eğitimciler

Gereken Materyal Kaynaklar:
• Alan Gereksinimleri: Sınıf/Ev
• Materyal Gereksinimleri: 

• İnternet erişimi olan bilgisayar
• Kaynak videolar
• Kağıtlar, kalemler, dolma kalemler, renkler

Süre:
• Hazırlık aşaması: 5 dakika
• Uygulama aşaması: 30 dakika
• İzlenim: 30 dakika

Etkinlik Adı: Gençler Arasındaki
Cinsiyete Dayalı Şiddet

Geliştirilen sosyoduygusal beceri: Cinsiyete dayalı şiddetin farklı türlerini tanıma
yeteneği, Rızanın önemini tanıma yeteneği, Kadınların hem dilde hem de imgelerde
cinselleştirilmesinin farkındalığı

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Ataerkil toplumun tehlikesini tanıma yeteneği

Kullanılan Terapötik Yöntem: İfade terapisi ve duygu kontrolü terapisi

Kullanılan Teknikler: Çember zamanı, tartışma

Metodun Seçilme Nedeni: Metod, filmlerde, komedilerde, televizyonda, medyada ve sosyal

etkileşimde cinselleştirilmiş dilin kullanımına ilişkin farkındalığın artmasını sağlar. Öğrenciler

ifade terapisiyle böye bir dilin inşa ettiği cinsiyete dayalı şiddeti görebilir.

Sosyal engellere sahip olduğu için

eğitim güçlüğü çeken öğrenciler

Yaş Grubu: 12-13 yaş

Grup başına düşen öğrenci sayısı: 10

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Adım 1. Öğretmen, cinsiyete dayalı şiddet hakkında çeşitli videolar gösterdikten sonra
öğrencilerden videodaki durumlar hakkında düşünce ve tepkilerini ifade etmelerini ister.

Adım 2. Öğretmen, öğrencilerden eğer isterlerse cinsiyete dayalı şiddet durumunda kurban,
zorbalığa seyirci kalma gibi deneyimlerinden bahsetmelerini ister.

Adım 3. Öğretmen, öğrencilerden küçük gruplara ayrılarak cinsiyete dayalı şiddete karşı
posterler yapmalarını ister. Bir resim, bir başlık ya da ikisini de bulabilirler.

Öğretmen, öğrencilerden küçük gruplara ayrılarak cinsiyete dayalı şiddete karşı posterler

yapmalarını ister. Etkinlik bütünüyle, öğrencilerin her şeyden önce sosyal etkileşimde ve çeşitli

iletişim hareketlerinde cinselleştirilmiş dilin kullanımına dair farkındalığı üzerinde etkili

olmuştur. Öğrenciler, cinsiyete dayalı şiddetin inşasında bu dilin tehlikelerini

deneyimleyebildiler.

Etkinlik Adı: Gençler Arasındaki
Cinsiyete Dayalı Şiddet

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=k3wyN8nWKQQ



Öğretmen,öğrencilere oynayacakları oyunu açıklar.

Gerekli insan kaynakları:
• Dil öğretmenleri
• Teknoloji öğretmeni
• Eğitimciler
Gerekli materyaller:
• İnternet bağlantısı olan bilgisayar
• Video kaynağı
• Kağıtlar,kalemler/tükenmez kalem/renkli kalemler
Süre:
• Hazırlık aşaması:5dk
• Uygulama aşaması:30dk
• Gözlem aşaması:20dk

Etkinlik Adı: İşler ve Cinsiyet İlişkisi

Geliştirilen sosyo-duygusal beceri: İşyerinde cinsiyet klişelerini tanıma,kadın/erkek olarak
kişisel farklılıkların farkındalığı,sosyal haklarının farkındalığı,uygunluk:empati,güven,iş
birliği,değişim,özgürlük,özgür irade ve öz saygının önemini tanıma.

Geliştirilen diğer başlıca beceriler:
Kendi cinsiyeti ve diğerlerinin cinsiyetinin farkında olma,kültürel farkındalık,küresel
vatandaşlık

Kullanılan tedavisel yöntem: İfadesel terapi ve duygu yönetimi terapisi

Kullanılan teknik: Odak grubu,tartışma,oyun.

Seçilen yöntemin nedeni: Cinsiyet klişelerinin sporlarda,hobilerde,erkeklerin ve kızların

seçtiği çalışmalar ve profesyonel kariyerler seçiminde etkisinin farkındalığı tetiklemesi.

Kültürel ve eğitimsel zorlukları olan
öğrenciler ve sosyal engellerle

yüzleşen öğrenciler

Yaş grubu:7-8 ve 12-13 yaşındakiler

Gruptaki öğrenci sayısı:18

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Etkinlik daha küçük öğrencilerde(7-8yaş)uygulanırsa sınıfla cinsiyet farkı ve meslekler
konusunda tartışma yapmak ve çocuklardan görüşlerini bildirmelerini istemek
mümkündür.Öğretmenler konuyla ilgili video gösterdikten sonra cinsiyet rolleri,özellikle kadın
ve erkeklere cinsiyet kimliklerine göre sunulan farklı mesleki fırsatlar üzerine bir tartışmayı
teşvik edebilirler.

Etkinlik ve tartışma,öğrencilerin toplumsal cinsiyet farklılıklarının belirsiz bir farkındalıktan
kişisel yansımalara dayalı derin bir anlayışa geçmelerine hizmet etti.Sosyal adalet,dayanışma
ve empati duygusu teşvik edilir.Tartışmanın ardından fikirlerimizi ve hayata bakış açımızı
etkileyebilecek toplumsal cinsiyet rolleri konusunda farkındalık oluşturdu.

Adım 1. Öğretmen öğrencileri gruplar halinde ayırır ve onlara isim, cinsiyet, nerede çalıştıkları 
ve her gün ne yaptıkları açısından tanımlamaları için gizli bir meslek verir, ardından öğrenciler 
kişilerini sunar ve diğer öğrenciler arasında kimin aynı mesleği tanımladığını tahmin etmeye 
çalışırlar.
Adım 2. Oyunu bir tartışma takip edecek.
Adım 3. Sonuçlar hakkındaki tartışmanın ardından, öğretmen öğrencilere fikirlerimizi 
becerilerimizi, yeterliliklerimizi; kadınların ve erkeklerin yapabileceği veya yapamayacağı 
meslekleri etkileyebilecek cinsiyet klişeleri hakkında farkındalık yaratmak için bazı sorular sorar.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=k3wyN8nWKQQ

Etkinlik Adı: İşler ve Cinsiyet İlişkisi



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler: Girişkenlik ve çatışma yönetimi.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler: Sosyal etkileşim ve müzakere yapabilme

hakkında farkındalık.

Kullanılan Terapötik Yöntem: Rol Yapma

Kullanılan Teknikler: Tartışma

Metodu Seçme Sebebi: Bu etkinlikte ‘’ Rol Yapma ‘’ terapötik yöntem kullanılarak

öğrencilerin , sık sık dış görünüşüyle yargılanan insanları fark etmeleri ve sosyal

etkileşimdeki temel bazı yanlış yaklaşımların farkında olabilmenin ne kadar önemli

olduğunu kavramları amaçlanmıştır.Etkinlik ile öğrencilerin kendini açıkça ifade etme ,

daha iyi sunma , dinleme ve geri bildirim verme gibi yeterlilikleri geliştirmeleri

hedeflenmektedir.

Erken okul terki riski taşıyan

ve/veya öğrenim zorluğu

yaşayan dezavantajlı gruplar

Yaş grubu:10-14 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:15 öğrenci

Öğretmen sınıfta, benzer ilgi alanlarına sahip öğrencilerden oluşan gruplar oluşturur. Bu benzerlikler

işbirliğinin temeli olacaktır. Öğrenciler arasında çatışmalar ortaya çıktığında, öğretmen öğrenciler

arasındaki benzerliklerin altını çizebilir ve karşılıklı anlayış aramalarını isteyebilir.

Görevli Kişiler:

Görevli Öğretmen:Sınıf öğretmeni/İngilizce öğretmeni ve/veya Matematik öğretmeni

Görevli terapist: Rehber öğretmen

Mekan: Okul Bahçesi

Gereken Materyaller: Materyal yok.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 25 dk. / Değerlendirme 5 dk.

1.Adım: Öğretmen insanların yaptığı bazı hataları listeler ve öğrencilerden bahçenin yedi noktasında

yapılan hatalara göre hareket etmelerini ister.

1. Merhaba etkisi: Bir kişinin bir özelliği dikkatimizi çeker; pozitif veya negatif olabilir. ör: birini okulda

aldığı notlarla ya da nasıl giyindiğiyle yargılarız.

2. İlk izlenim: İlk izlenimimizi bireyle yüz yüze tanıştığımız anda ediniriz.

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Yargısız Yaklaşım



3. Mantıksal hata: Birini tek bir kişilik özelliğine göre yargılarız. ör:uzun boylu bir adam otomatik

olarak kadınların savunucusudur; sarışınlara karşı önyargı (aptallık), vb.

4. Tutma etkisi: Sevdiğimiz insanları diğerlerinden daha az sert bir şekilde yargılama eğilimindeyiz.

Sempati yanıltıcı olabilir.

5. Sosyal statü etkisi: Toplumun alt ve üst katmanlarından insanlara farklı davranışlar. (örneğin

profesör, politikacı, doktor, yönetici, işçi).

6. Yansıtma: Kendini başka bir kişiye yansıtma. Örneğin. ebeveynler, çocuklarını gitmek istedikleri

(ama gidemedikleri veya gidemedikleri) belirli bir üniversiteye gitmeye, başarısız oldukları şeyleri

yapmaya vb.

7. Önyargı ve stereotipler: Yerleşik, yanlış görüşler gerçeği çarpıtır. Örneğin, Almanlar kötüdür

(2. Dünya Savaşı'ndaki Almanların görüntüsüne göre)

Detaylı Bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=UMxF-31e-gk

Öğrenciler sürekli olarak diğer insanlarla temas halindedir. Öğretmen öğrencilerin insanları dış

görünüşlerine, ilk izlenimlerine, önyargılarına veya kalıp yargılarına göre yargılamamalarına

yardımcı olur. Onlara aceleci yargılardan kaçınmalarını tavsiye eder. Öğretmen zaman zaman

öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı oturumlar düzenleyebilir ve düşüncesiz yargılar ve

düşüncesiz yargılardan başarılı bir şekilde kaçınma için günlük yaşamlarından örnekler verebilir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Yargısız Yaklaşım

Etkinliği Sergileme



Gelişen Sosyo–Duygusal Beceriler:Duyguları tanımlama ve dışa vurma yetkinliklerinin

geliştirilmesi,duygularlailgili somatik algıların ve duyguların gelişimi.

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:Duyguları göstermek için yeterli becerileri

geliştirmek
Kullanılan Terapötik Yöntem:Psikosomatik Yöntem(Psikolojik kökenli fiziksel hastalıklar)

Kullanılan Teknikler:Psikosomatik Eğitim

Metodu Seçme Sebebi:Duyguları tanıyamamak ve üstesinden gelememe baş ağrısı,

gastrit ve kolit gibi en sık görülenlerden mental anoreksiya(ergenlik döneminde gençlerde

görülen yeme bozuklukları), hepatik(karaciğer yağlanması) gibi hastalıklara neden olabilir.

Uygun bir “Psikosomatik Eğitime” genç yaşta başlamak, organları veya parçalarını feda

etmeden öğrencilerin duygularını sergilemek için yetkinliklerini geliştirmelerine katkı

sağlayacaktır.“Beden ve Duygular” etkinliğinde “Psikosomatik Yöntem” kullanılarak

duyguları dışa vurmak için öğrencilere yeterli yetkinlikleri geliştirmeleri için daha fazla şans

verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenim zorluğu yaşayan, 

toplumsal dezavantajlı gruplar.

Yaş grubu: 9 -11 yaş

Öğrenci sayısı: 15 öğrenci

Öğretmen öğrencilere aktivitede nasıl ilerleyeceklerini açıklar.

Görevli Kişiler:

Görevli öğretmen:yabancı dil öğretmeni, sınıf öğretmeni

Görevli terapist:Rehber öğretmen

Mekan:Sınıf

Gereken Materyaller:Makas, renkli boya kalemleri, beyaz kağıtlar.

Süre:

Hazırlık aşaması 5 dk. / Uygulama aşaması 35 dk. / Değerlendirme 10 dk.

1.Adım: Öğrencilerden vücut resimlerini çizmeleri istenir.
2.Adım:Öğretmen duygulardan bahseder ve öğrencilerle duygulara renk belirlenir.( Kızgınlık : 
kırmızı gibi)

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Etkinlik Adı: Duygularımız ve Bedenimiz



Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=zJCvIjvyNbc&t=78s

Öğretmen, öğrencilerden seçimlerini açıklamalarını ve bunları diğer öğrencilerle

karşılaştırmalarını ister. Öğretmen, eşleşen bir durum-uyaran ile özdeşleşme kurarak, öfke ve

diğer duyguların en çok nerede hissedildiğini sorarak öğrencilere yardımcı olur.

3.Adım: Hangi duygunun vücutlarının hangi bölgelerinde olduklarını belirtmeleri istenir ve
duyguya ait olan renklerle vücut kısımlarını boyamaları istenir.Vücudun her bir kısmını
hissettikleri duygu rengi ile boyamaları istenir. Öğrencilerden farklı renk tonlarını farklı duyguları
ifade etmeleri için kullanmaları istenir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinlik Adı: Duygularımız ve Bedenimiz



Etkinlik Adı: İyi ve Kötü

Geliştirilen sosyo-duygusal beceri: Duygularım ve empatinin gelişimi,olası çatışma
durumlarına farklı bir yaklaşımın geliştirilmesi.

Geliştirilen diğer önemli beceriler: Öfke şiddet veya hayal kırıklığı duygularıyla başa çıkmada
uygun bir yetkinliğin geliştirilmesi.

Kullanılan tedavisel metot: İfade(dışavurum) terapisi ve duygu yönetimi terapisi

Kullanılan teknik: Odak grubu,daire zamanı(çember oluşturularak etkinlik
gerçekleştirme,oyun)

Yöntemi seçme nedeni: Sinir bozucu veya çelişkili durumlarla yüzleşmek için farklı
tepkilerin olasılıklarının farkındalığını artırmak.

Kültürel ve eğitimsel zorlukları olan

öğrenciler ve sosyal engellerle

yüzleşen öğrenciler.

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:15

Öğretmen,öğrencilere yapmaları gereken etkinliği açıklar.

Gerekli insan kaynakları:
• Dil öğretmenleri
• Teknoloji öğretmeni
• Eğitimciler

Gerekli malzemeler:
• Gerekli alan: Sınıf/ev
• Gerekli malzemeler:

• İnternet bağlantısı olan bilgisayar.
• Çevrimiçi video materyali:……..

Süre:
• Hazırlık aşaması:5dk
• Uygulama aşaması:20dk
• Gözlem aşaması:30dk

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Etkinliğin, öğrencilerin sinir bozucu veya çelişkili durumlarla yüzleşmek için farklı ve daha yapıcı
tepkilere sahip olma olasılıkları konusundaki farkındalığı üzerinde etkisi vardır.
Etkinlik, çatışma durumlarında müzakerelerin önemini ve ilişkileri olumlu bir şekilde
güçlendirmek için günlük yaşamdaki küçük olumlu jest / tutumları anlamak için faydalıdır.

Adım 1. Öğretmen öğrencilere olası bir çatışma durumunun olduğu bir video gösterir ve
öğrencilere ne yapacaklarını sorar.

Adım 2. Öğretmen, sınıftan öğrencilere göre iddialı ve iddialı olmayan davranışların ne
olduğunu ve iddialı bir davranışa tepkilerinin ne olduğunu açıklamasını ister. Öğretmen ayrıca,
öğrencilerin farklı olası şiddet içermeyen çözümler bulmaya çalışırken yaşadıkları farklı çatışma
durumlarını listelemesini isteyebilir.

Adım 3. Öğretmenler, öğrencilerin küçük olumlu ve olumsuz jestlerin önemini yansıtmalarına
yardımcı olur. Olası bir çatışma durumunda, 'iyiyi' aşılayabilecek davranışların uygulanması
durumun çözülmesine yardımcı olabilir.

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=MTfoTczQSNI

Etkinlik Adı: İyi ve Kötü



Etkinlik Adı: Duygu Duvarı

Gelişen Sosyo-Duygusal Beceriler:

• Duyguları ifade etme

• Farklı duyguları bilme

Geliştirilen Diğer Anahtar Yetkinlikler:

• Sosyal ve sivil beceriler

• Kültürel farkındalık ve ifade etme

Kullanılan Terapötik Yöntem: Duygu Terapisi, Oyun terapisi

Kullanılan Teknikler: Pratik yapma - Sözlü ifade

Metodu Seçme Sebebi: Öğrencilere duyguların çeşitliliği konusunda farkındalık kazandırma.

Yaş aralığı: 12-13 yaş

Öğrenci sayısı: 15 öğrenci

Uygulama Aşamaları:

Öğretmen, öğrencilere aktiviteyi anlatır.

Görevli kişiler:
• Danışman Öğretmen ,Resim Öğretmeni

Gerekli Materyaller:
• Öğrencilerin çizim ve boya yapacağı bir duvar

Süre:
• Hazırlık Aşaması 10 dakika
• Uygulama Aşaması 40 dakika

• Değerlendirme 10 dakika

Hazırlık Aşaması:

Eğitimsel zorluklar ve sosyal ve

duygusal bariyerleri olan öğrenciler



Okul bahçesinde rehber öğretmen etkinlikler yapar ve onlara farklı duyguların neler

olabileceğini sorduktan sonra öğrencilerin cevapları alınır ve öğrencilere yeterli zaman

verilerek farklı duyguları resmedebilecekleri bir duvar gösterilir.

Etkinliği Sergileme:

Değerlendirme Aşaması:

Bilinen duygular dışında (mutluluk, hüzün vb.) farklı duyguları öğrenir ve farkına varırlar.
Sorular;
Hangi farklı duyguları öğrendiler?

Etkinlik Adı: Duygu Duvarı

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=qj9WUdT6dlw



Öğretmen, öğrencilere yapmaları gereken etkinliği açıklar.

Gerekli insan kaynakları:
• Dil öğretmenleri
• Teknoloji öğretmeni
• Eğitimciler

Gerekli malzemeler:
• Gerekli alanlar : sınıf / ev
• Gerekli Malzemeler:

• İnternet bağlantısı olan bilgisayar
• Zar oyunu
• Zar çizmek ve inşa etmek için malzemeler (eğer zarın öğrenciler tarafından yapılmasını

istiyorsanız)

Süre:
• Hazırlık aşaması: 5 dk
• Uygulama aşaması: 30 dk
• Değerlendirme: 20 dk

Etkinlik Adı: Duygu zarı

Gelişen sosyo-duygusal beceri: Duyguların ve empatinin gelişimi,farklı seçimlere ve farklı
duygulara açık bir zihin gelişimi.

Geliştirilen diğer önemli beceriler: Empati ve iletişim artımı.

Kullanılan tedavisel yöntem: İfadesel terapi ve duygu yönetimi terapisi,oyun terapisi

Kullanılan teknik: Oyun ve daire zamanı

Yöntemin seçilme nedeni: Diğer insanlarla etkileşim kurma ihtiyacının farkındalığını artırmak; 
insanların günlük yaşamda karmaşık bir duygu yelpazesiyle yüzleşmelerine yardımcı olmak için
empatiyi geliştirmek.

Kültürel ve eğitimsel zorlukları olan ve
sosyal engellerle karşılaşan öğrenciler

Yaş grubu: 7-8 ve 12-13 yaş

Gruptaki öğrenci sayısı:15

Uygulama Aşamaları:

Hazırlık Aşaması:



Adım 1. Öğretmen sevinç, korku, iğrenme, üzüntü, öfke ve can sıkıntısı duygularını bir ila altı 
arasında numaralandırır.
Adım 2. Öğretmen, her öğrencinin hangi duygu hakkında konuşması gerektiğini seçmek için bir 
zar atar.
Adım 3. Öğrencilerden, kendisine gelen zarın yüzündeki hisle ilgili bir olayı veya bir bölümü 
anlatarak sırayla duygularını ifade etmeleri istenir. Diğer öğrenciler isterlerse müdahale 
edebilirler.

Öğrencilerden, gelecekte duygularıyla yüzleşmek için daha iyi bir çözüm bulmaları için 
arkadaşlarına yardım etmeleri istenir. Etkinlik, empatiyi geliştirmek ve öğrencilerin karmaşık 
bir duygu yelpazesini ifade etmelerine ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için 
yararlıdır. Öğrenciler ayrıca akranlarının hikayelerinden başlayarak görüşlerini ifade etme 
fırsatına sahip olarak işbirliği yaşarlar.
Etkinlik daha küçük öğrencilerle (7-8 yaş) uygulanırsa, zarın her yüzüne bir duyguyu ifade 
eden bir ifade çizmek mümkündür (bir duygu ile ilişkili sayılar yerine)

Etkinlik Adı: Duygu zarı

Değerlendirme Aşaması:

Etkinliği Sergileme:

Detaylı bilgi için:

https://www.youtube.com/watch?v=h3L-ZPTRXTE



Hem Romanya'daki koordinatör okulun öğretmen kadrosu hem de Türkiye, Polonya ve

İtalya'dan ortaklarımız tarafından hazırlanan ve uygulanan etkinlikler, ,"Öğrenme Tutkusu"

projesine katılan öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahipti.

Dezavantajlı geçmişe sahip öğrencilerde eğer empati, etkili ve doğru iletişim, duygu

kontrolü, etkili problem yönetimi varsa bilişsel zeka ve duygusal zekanın gelişiminden elde

edilen olumlu sonuçların ortaya çıkmasının uzun sürmediğini kanıtlanmıştır.

Sürekli geliştirilen eğitim etkinliklerinde kullanılan terapötik yöntemler, öğrencilerin

belirlediği pozitif bir rutini temsil ediyordu.

Uygulanan tüm etkinlikler öğrenciler tarafından beğenildi.

Etkinliklere katıldıktan sonra öğrenciler, duyguları yönetme, kendini tanıma ve kişisel

gelişim, benlik saygısını artırma, yaratıcılığı geliştirme, iletişim ve sosyal bütünleşme

konularında beceri ve yeteneklerinin geliştiğini tespit ettiler.

Öğrenciler, proje aracılığı ile arkadaşlarıyla sosyalleşme fırsatı bulduklarını belirlediler.

Kişisel gelişim, duygu yönetimi, yaratıcılık, sosyal beceriler alanında açıkça ilerleme

kaydettiklerini ve ayrıca okuldaki diğer birçok konuda beceri ve hedefler geliştirdiklerini

farkettiklerini ilettiler.

Bu etkinlikler aracılığıyla, biz Öğrenme Tutkusu ekibi olarak, iletişim engellerini ortadan

kaldırmaya ve öğrencilerin gelişim için daha iyi fırsatlara sahip olmalarına yardımcı olacak

deneyimler yaratmaya odaklandık ve dezavantajlı geçmişlerden gelen öğrencilerin sürece

dahil edilmesi sürecine yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık.

Bu projenin başarısına ve dolaylı olarak amacına ulaştığına tamamen inandığımız öğrenme

deneyimleri dahilinde bilgi, tecrübe ve pratik fikirleri sizlerle paylaştık.

SONUÇLAR

El kitabında açıklanan ve uygulanan etkinlikiler aşağıdaki sonuca katkıda

bulunmuştur:

Bu Öğretmen EL Kitabında açıklanan ve uygulanan faaliyetler gelecekte ;
- Diğer projeler için bir temel olarak,

- Kişisel gelişim etkinlikleri, okul danışmanlığı vb. gibi farklı etkinlikler için bir temel olarak,

- Dünyanın her yerinde farklı konuları öğreten öğretmenler için bir temel olarak,

-Öğretmenlere, psikologlara, konuşma terapistlerine ve diğer uzmanlara verilen eğitimlerde farklı 

eğitim merkezlerine temel olarak,

- Diğer projelerde bu faaliyetlerin uygulanmasına diğer eğitim ortaklarını dahil edebilecek ortak 

okullar için bir temel kaynak olarak kullanılabilir.



Passion ESL projesi SCOALA GIMNAZIALA Nr. 18 (Romanya) tarafından koordine edilmekte ve 4 farklı ülkeden 7 ortak kurumdan

oluşmaktadır. EDUFOR SRL (Romanya), MUGLA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Türkiye), MENTESE CUMHURIYET ORTAOKULU(Türkiye),

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (Polonya), SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W

BIAŁYMSTOKU (Polonya), CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI (İtalya), EDUCANDATO

STATALE MARIA ADELAIDE (İtalya).

Başlangıçta 24 ay olan projenin süresi Covid-19 nedeniyle 35 aya 31/08/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sevgili Okur, aktivitelerimizin nasıl yapılması gerektiğini incelediniz.Okulda, El Kitabımızı kullanırsanız, proje ortakları olarak

onur duyacağız. Lütfen her etkinliğin öğrencilerinizin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenebileceğini unutmayın.
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