
 

 

 
  
 
 
 
 

İNSANIN 
 SO RUMLULUĞU 
 

 
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE BAŞARININ SIRLARI 

ÖĞRENCİLER İÇİN; 
SIK SIK MOLA VERMEK BAŞARIYI ARTIRIR 
Eğitimde en iyi performans; ara verilerek yapılan ödevler ve dersler sonucunda alınır. 
Bu nedenle ödevleri, sık sık ara vererek yapın. Sıkıldığınızı hissedince, kısa bir mola 
verin. Bu molayı resim yaparak veya müzik dinleyerek değerlendirebilirsiniz. Ancak 
süre, 10 dakikayı geçmemeli. 
Ders çalışırken, konu başlıklarını kullanın ve ana fikir çıkarmayı öğrenin. Konunun ana 
fikrini çıkarmak, bilinç kazanmanızı sağlar. 
 
KIRMIZI KALEM 
Çalışırken konuları; resimlerle, renkli postit'lerle süsleyin. Bu yöntem, bilginin kalıcı 
olmasını sağlar. 
Yaptığınız ödevlerde ve sınavlarda kontrol etme alışkanlığı kazanmaya çalışın. Hataların 
kırmızı kalemle düzeltilmesi, yararlı bir yöntemdir. 
Satranç öğrenmeye ve bol bol oynamaya çalışın. Satranç; strateji becerisini geliştirir. 
Çalışma masasında, biblo, lamba, bardak gibi gereksiz eşyalar bulundurmayın. Aşırı 
sıcak, aşırı ışık ve dağınık ortamlar dikkat dağıtır ve otokontrolü zorlaştırır. Çalışma 
odası; havadar, yumuşak renkli ve düzenli olmalı. 
Öğrenme stilinizi anlamaya çalışın. Görerek mi, duyarak mı, dokunarak mı, yoksa 
yaşayarak mı daha kolay öğrendiğinizi bulun. 
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       AİLELER İÇİN 

       ÇOCUKLAR DÜZENE VE KURALA İHTİYAÇ DUYAR 

Ev ortamı rahat ancak kurallar bakımından kesin sınırlara sahip olmalı. ödülendirin 
Çocuğun iyi niyetli olarak yaptığı her şeyi destekleyin. 
Özellikle puanlamaya bağlı ödül sistemi, çocuğun motivasyonunu artırır. Bu nedenle 
çalışmalarını yıldızlarla ve övgülerle ödüllendirin. 
Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. 
Çocuklar düzenli ortamlara ihtiyaç duyar. Liste yapın; ne yapacağını bilmeyen ya da 
unutan çocuklar için bu listeler çok faydalı olacaktır. Çocuklar; hatırlamak, prova 
yapmak, tekrar etmek ister. 
Kuralları yazın ve her dakika görebileceği yerlere asın. Çocuk; ondan ne beklendiğini 
bilirse, kendisini daha güvende hisseder. 
Çocuğunuzla sürekli göz göze gelmeye çalışın. 
Okul sonrası ödevlerini yapmasına yardımcı olun. Böylece çocuğun, en büyük 
korkularından birinin önüne geçmiş olursunuz. 
 
SIKINTILARINI ASLA HAFİFE ALMAYIN 
Çocuğunuz ders çalışırken, evde okula benzer bir ambiyans yaratmaya çalışın. 
Televizyonu kapatın, gerekirse telefonunuzu sessiz moda alın. Çocuk ders çalıştığı 
sırada eve misafir kabul etmeyin. Bu arada onların sıkıntılarını da asla hafife almamak 
gerekir. Yaşadığı öfke krizlerinin, inatçılıklarının ve ağlamalarının, aslında yardım 
çağrısı olduğunu unutmayın. Bu gibi durumlarda, tehdit ve ceza genelde işe yaramaz. 
Otoritenin sergilediği sert tutuma anlam veremezler ve bu sadece onların öfkelerinin 
büyümesine yol açar. 
 
SPORTİF FAALİYETLER GELECEĞİNE YÖN VERİR 
Okula başlayan çocuğunuzun, kendisini psikolojik açıdan rahat hissetmesi için dikkat 
etmeniz gereken diğer noktalar şöyle: 
Çocuğun başarılarını yakalamak için tetikte olun. Çocuklar, olumlu tepkilere ve 
cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyar. Övgüyle mutlu olur, övgü almadıklarında içlerine 
kapanırlar. 
 
KARARLI OLMAYI ONA ÖĞRETİN 
Çocuğun kendisini değerlendirebilmesi için ona yardımcı olun. Ona, "Şimdi ne yaptığının 
farkında mısın?", "Bunu, başka şekilde nasıl söyleyebilirsin?" gibi sorular sorabilirsiniz. 
Çocuğunuzun tedirgin olmaması için, planlarınızı ona önceden anlatın. 
Çocuğunuzu mutlaka sportif faaliyetlere teşvik edin. Bu; gelecekteki iş ve sosyal 
hayatını olumlu etkiler. Spor yaparken beyinde salgılanan birçok hormon öğrenmeyi 
kolaylaştırır. 
Ona kararlı olmayı öğretin ve siz de kararlı olun. Aksi halde çocukta, istikrarsız 
davranışlar ortaya çıkabilir. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
İLETİŞİM ve EMPATİ 

 
İLETİŞİMİN İLKELERİ; 

Saygı: Saygı, bireyin bütünlüğüne değer vermektir. Kişiyi şartsız, olduğu gibi 
kabul etmek ve öyle değerlendirmek gerekir. İnsanların kişisel nitelikleri ne 
olursa olsun ön yargılı davranmamak gerekir. İletişim anında karşımızdakini 
anladığımızı ve dinlediğimizi göstermek, onlara inanıp güvendiğimizi hissettirip 
teşvik etmek, küçük görmeyen yaklaşmak, anlamak ve anlaşılmak için çaba 
göstermek saygının belirtileridir.          

İçtenlik: İnsanların düşüncelerini olduğu gibi ifade edebilmesi, net ve farklı yüzler 
takınmamaları, oldukları gibi görünmeleri, dışa açık olmaları gerekmektedir. İçtenlik, 
dürüstlük iki kavram olarak birbirini tamamlamaktadır. Zor durumda iki kişiye 
rahatlıkla duyguları ifade edebilme, duygularda samimi olma söz konusudur. Net ve açık 
davranmak önemlidir. Gizemli olmamak anlaşılır olmak bu anlamdaki iletişimin esasıdır. 
Somutluk: İnsanlar arası etkileşimde; sorunu anlamak, açıkça dile getirmek, açık uçlu 
ve basit sorular sorabilmek, karşımızdakinin kendi sorununu ve sorunlarını çizmesine 
destek olmak somutluk demektir.   
Empati: Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve 
düşüncelerini doğru olarak anlamasına empati /duygudaşlık denilmektedir. 
Beden dili / Jest ve mimikler: İyi bir iletişim beden dilini ve etkin dinlemeyi bir arada 
gerçekleştirmektir. Sözsüz iletişim de en az sözlü iletişim kadar önemlidir. Jest, 
mimikler, bedenimizle verilen tüm sinyaller mesajdır. 
 

İNSANLARLA İYİ İLETİŞİM KURMAK 
İSTİYORSAN 

ŞUNLARI YAPMA ! 
 

- Emir vermek, yönlendirmek 
- Uyarmak, gözdağı vermek 
- Ahlak dersi vermek 
- Öğüt vermek 
- Çözüm ve öneri getirmek 
- Öğretmek, nutuk çekmek 
- Övmek 
- Ad takmak, alay etmek 
- Yorumlamak, çözümlemek 
- Yargılamak 
 Sınamak, sorguya çekmek-  
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  EMPATİ; 

EMPATİ ÜÇ TEMEL ÖĞEDEN OLUŞUR 

"İletişimde empati kurmak çok önemlidir." 

1-) Empati kurmak istediğimiz kişinin rolüne girmeliyiz; 
onun dünyasını ve bakış açısını görüp, onun yerine 
geçerek olaylara onun gözlüklerinin gerisinden 
bakmalıyız. O kişinin rolünde kısa süre kalmalı, sonra bu 
rolden çıkarak kendi rolümüze geçebilmeliyiz. 

      2-) Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru anlamamız gereklidir.   
               Kişinin ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü ve ne hissettiğini ve nasıl    
               hissettiğini anlamamız gerekir. 
     3-) Etkin dinleme: Etkin dinleme ile konunun içeriğine odaklaşma, sonuçlar çıkarma  

ve geri bildirim gerçekleştirilmiş olur. Etkin dinleme; iletilen mesajın doğru 
     algılanıp algılanmadığı konusunda ipuçları verir. 

 
Etkin dinleme iletişimi kolaylaştırıp sürdürülmesini sağlar. Etkin dinleme yerine günlük 
hayatımızda görünüşte dinleme, seçerek dinleme, saplanmış dinleme, savunucu dinleme 
şema odaklı dinleme ve tuzak kurucu dinlemede bulunuyoruz. Bu tür dinlemeler iletişimi 

çoğunlukla olumsuz etkilemektedir. 

 

  GENÇLİĞİ BEKLEYEN TEHLİKEKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI; 
   
GENÇLİĞİ BEKLEYEN TEHLİKELER: 

1.Televizyon 
2.İnternet ve internet kafeler 
3.Yanlış anne-baba tutumları 
4.Sokak ve çevre 
5.Taciz, tecavüz 
6.Şiddet 
7.Suç örgütleri 
8.Sigara, uyuşturucu, uçucu maddeler 
9.Karşı cinsle ilişkiler 
10.Sokakta çalışma, mevsimlik işte çalışma 
11.Töre, kan davası, aşiretçilik 
12.Evden kaçma, intihar 
13.Irkçılık 
       Daha neler neler… 
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 ÇÖZÜM YOLLARI; 

Çocuklarımıza, 
Sevgi, saygı, merhamet, yardımlaşma, paylaşma, cömertlik, dürüstlük, çalışkanlık, 
fedakarlık,  sabır, şükretme, adalet, hizmet aşkı, özgüven, idealizm gibi olumlu duygular 
nasıl kazandırılacak? 
Kibir, kendini beğenme, yalan, dedikodu, bencillik, cimrilik, dalga geçme, alay etme, 
zarar verme, argo konuşma, sövüp sayma, gevezelik, haddini bilmeme, kural kaide 
dinlememe vb olumsuzluklardan nasıl korunacaklar? 
Sevgi, iyi niyet, gayret Örnek olma, Her zaman en etkili yol örnek olmaktır. 
Kılık kıyafetinden davranışlarına kadar. Samimiyet ve iyi niyet şart. Severek, yüreğe 
dokunarak mesafe almak şansımız daha fazla. Öğrenciler sizi sevmeli, güvenmeli, samimi 
bulmalı. Güler yüzlü, tatlı dilli, anlayışlı, şefkatli, sabırlı, fedakâr olmalısınız. 
 
Katı bir disiplin ters tepiyor. 
Gereksiz yasaklar, anlamsız kurallar tepkiye sebep oluyor. 
Şiddet uygulamak çözüm değil.  
Ama bu, kuralsızlık veya her şeyi hoş görmek anlamına gelmiyor. 
 
Etkili bir dil. Etkili bir dinleme ve iletişim. Güven ve samimiyet. Anlayış ve hoşgörü. 
Acıyı ve sıkıntıyı paylaşma. Anlaşılır bir dil. Hayattan örnekler. Teselli. Ve rehberlik.  
Teorik değil, pratik. Çocuğa özel. 
 
Sorunlu çocuklarla sınıf içinde değil birebir diyaloga geçmek gerek. 
Ayıplama, alay etme, hor görme, küçük düşürme vb çok yanlış. 
Kesinlikle uzun nasihatlerden kaçınmak gerek. En çok düştüğümüz yanlışlardan birisi 
bu. 
Rol Model ihtiyacı 
Gençlerde, birilerini model alma ihtiyacı var. İyi modeller bulamazsa/sunamazsak 
Boşluğu kötü modeller dolduruyor. Bugünün gençleri, şarkıcı, artist, manken, futbolcu 
vb rol model olarak alıyorlar ya da medya onlara bunları sunuyor. Gençlere iyi örnekleri 
tarihin derinliklerinden, kitapların arasından, hayatın içinden nasıl çıkarıp da örnek 
yapacağız? Yaşanabilir, ulaşılabilir, izinden gidilebilir örnekler… 
 

Öğrencileri, yararlı etkinliklere yönlendirmek. Ders çalışan, kitap okuyan, 
sosyal ve kültürel çalışmalara katılan, enerjisini bu tür çalışmalarda boşaltan 
çocuklar, kolay kolay yanlış davranışlar içine girmezler.Unutmayalım ki her 
çocuk, dikkat çekmek, takdir edilmek, beğenilmek, sevilmek ister. Her çocuk 
derslerde veya sınavlarda çok başarılı olamayabilir. Ama hepsinin yetenekli 
ve başarılı olabileceği alanlar vardır.Bunları tespit edip ilgili öğretmenlerle 
görüşmek, yönlendirmek, teşvik etmek ve rehberlik yapmak gerekir.    
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  KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE DEĞERLER;                                    
 

Kitle iletişim araçları, genel bir tanımla "kitlesel bir boyutta 
ileti dağıtabilen araçlar" olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim 
araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, 
eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir 
okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan 
araçlardır. 

Teknolojik gelişimin tabii sonucu olarak gelişen ve elektronikleşen iletişim araçları, 
iletişime sürat ve kolaylık sağlamakla kalmamış; aynı zamanda iletişimi, kitle iletişimine 
çevirmiştir.Günümüzde İnternet (e-posta vd.), telgraf, telefon, faks gibi haberleşme 
araçları; gazete, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları; uydular, bilgisayarlar 
(İnternet) birer iletişim aracı olarak iletişimin ayrılmaz parçaları durumuna gelmiştir. 
Bu elektronik iletişim araçları, günümüzde, kurduğu haberleşme ağıyla kültürü de 
yaygınlaştırmış; küresel bir köye dönüştürmüştür. 

Kitle iletişim araçları çağımızın vazgeçilmez parçalarını 
oluşturmuşlardır. Kitle iletişim araçları sayesinde insanlar 
eğlenmiş, bilgi edinmiş, birçok şeyden haberdar olmuşlardır. 
Bu ihtiyaçların karşılanması beraberinde yeni yeni ihtiyaçların 
oluşmasını ve gelişmenin devamını sağlaması açısından önemli 
bir rol üstlenilmiştir. İnsanların yaşamlarını etkileyen bu kitle 
iletişim araçları sosyal yaşamda birçok kurumu da 
etkilemiştir. 

 Gelişmiş ülkelerde bilgisayar çoğunlukla kullanılırken gelişmekte olan ülkeler ise 
bilgisayarlardan ziyade televizyonları kullanmaktadırlar. Kitle iletişim araçlarının olumlu 
olduğu kadar birçok olumsuz tarafı da bulunmaktadır. Eğer çocuklara ve gençlere kapalı 
karmaşık, karışık iletiler verilirse, gençlerin bunu anlaması güçleşiyor ve anlamadığı 
zaman kızgınlık ve öfke daha çok ortaya çıkıyor. 

 

Yine Kitle iletişim araçlarında verilen yalan yanlış haberler, saatlerce çocukların bu 
araçların başında zaman geçirmeleri, ayrıca diziler de ve filmlerde ki karakterler ve 

bilgisayar oyunlarındaki karakterlerin örnek alınması. 
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