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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

1. HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK
Giriş

1.a- Sınıfı-Takımı birbirine tanıtmak
1.b- Temel kuralları belirlemek
1.c- Beklentileri saptamak
1.d- Artılar/eksikler (geliştirilmesi gerekenler)

listesi yapmak
1.e- Sorun kutusu ile çalışmak

2. TAKIM HALİNDE ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK
Giriş

2.a- İyi dinleyici olmanın engellerini tanıtmak
2.b- İyi dinleyici olma becerilerini 

tanıtmak ve uygulamak
2.c- Çatışmayı tanıtmak
2.d- Çatışmayı yönetmek

3. DÜŞÜNMEYİ BAŞLATMAK (Ateşlemek)
Giriş

3.a- Beyin fırtınası yapmak
3.b- İlişkiler diagramı hazırlamak
3.c- Yöneten kuvvetler listesi yapmak

(Hedefe ulaşmayı destekleyen ve önleyen 
kuvvetleri belirlemek)

3.d- Değerlendirme ölçütleri koymak
3.e- Ağırlıklı oylamalar yapmak

5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye dayalı Düşünmek)
Giriş

5.a- Veri toplama (veri formları)
5.b- Verileri analiz etme
5.c- Bilgi işleme çevrimi

6. SONUÇLAR

• Bu Çalışmadan beklentiler
• Ölçülebilir hedefler koymak
• Ölçümlemeyi yapmak
• Sonuçlarını değerlendirmek ve kutlamak.

NOT: Her konu amacı-teknikleri ve öneriler şeklinde aktarılacaktır.

...……………………...…..……”

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETME TEKNİKLERİ

4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK
Giriş

4.a- Iş akış diagramı hazırlamak
4.b- İlişkiler kurmak ağı kurmak
4.c- Neden / Sonuç diagramı 

(Fishbone diagram) yapmak
4.d- Ağaç diagramı kurmak
4.e- Eylem planı hazırlamak



07
.0

9.
19

99
 / 

E
.A

rı
oğ

lu
/ I

R
M

A
K

/

“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

OLAYACI YARATAN HAZ YARATAN

TEMEL DAVRANIŞ KALIBI
(CANLI DAVRANIŞI)

TEPKİSEL DAVRANIŞ

ACIDAN KAÇ KURTUL HAZ’a KOŞ SAHİPLEN
• Açlık, yalnızlık, emniyetsiz barınak

• Ölüm tehtidi, toplumdan afaroz

• Çok zor yaşam şartları, zor yaşam şartları

(Ameliyat ?)

(Acı yemek ?)

• Yemek, karşı cins, emniyetli barınak

• Yaşam emniyeti, toplumsal takdir

• Yaşam konforu, yaşam kalitesi

(Mafya ile birlikte çalışmak ?)

(Tatlı yemek ?)

TEMEL DAVRANIŞ 
İÇİN KOLAY ALAN

TEMEL DAVRANIŞ 
İÇİN ZOR ALAN

ACIACI HAZHAZ

II.Aşama
algılama-yargılama süreci

III.Aşama
tepki süreci

IV.Aşama
sonuçların görülme süreci

zaman

I.Aşama
olay süreci

1
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E.Arıoğlu, Eylül 99

OLAY HAZ YARATANACI YARATAN

DÜŞÜNCE ÜRÜNÜ DAVRANIŞ
(İNSAN DAVRANIŞI)

DÜŞÜNCEYE-BİLGİYE 
DAYALI DAVRANIŞ

??????         ??????

(Kalıp yok)

ACIDAN GEREKİRSE KAÇMA
SORUNU ÇÖZ KURTUL

HAZ’a KOŞ
PAYLAŞ

ACIACI HAZHAZ

II.Aşama
algılama-yargılama süreci

III.Aşama
bilgi toplama-düşünme üretme süreci

IV.Aşama
davranış süreci

V.Aşama
sonuçların görülme süreci

I.Aşama
olay süreci

zaman
2
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

DEĞİŞİM ZİNCİRİ

+DÜŞÜNCE 
KALIPLARI

(PARADİGMA) 

DÜŞÜNCE 
KALIPLARININ

ANLAMI

OLAY

+DAVRANIŞLAR SONUÇ

D
E

Ğ
İŞ

İM

“AYNI OLAY KARŞISINDA 
AYNI DAVRANIŞLARLAR, 

HEP AYNI SONUÇLARI ALIR.”

OKUL-EĞİTİM-ÖĞRETİM

SONUÇLARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN, BİLGİYE DAYALI DÜŞÜNCE KALIBI OLUŞTURULMALIDIR.

Davranışlar değişmelidir.

Davranışların değişmesi için; bilinç/ değerler ve vizyon değişmelidir.

Bilinçin ve değerlerin değişimi için;  düşünce kalıplarının anlamları değişmelidir.

Düşünce kalıplarının anlamlarının değişimi için; düşünce kalıpları değişmelidir.

Düşünce kalıplarının değişimi için; bilgi ve düşünce üretilir / bilgi işlenir.

YENİ DÜŞÜNCE KALIBI / BİLGİYE DAYALI OLMALIDIR.

3
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BİLGİ ve BİLİM NASIL OLUŞUYOR ?

TEMEL DÜRTÜLER GEREKSİNİM - KUŞKU / MERAK - İLİŞKİ - ÇATIŞMA / İLETİŞİM
BİLGİ TOPLAMA - BİLİM - UYUM

Merak Etme EVREN Fizik, Matematik, Kimya, Astronomi...v.b.
İhtiyaç Giderme / Üretme DÜNYA Bioloji, Coğrafya, Mühendislik, Teknolojiler ...v.b.
Neslini Devam Ettirme İNSAN Tıp, Bioloji...v.b.
Kendiini İfade Etme İNSANIN İÇ DÜNYASI Psikoloji, Edebiyat, Müzik, Resim...v.b.
Sahip Olma / Paylaşma TOPLUM Sosyoloji, Tarih, Hukuk, Ekonomi...v.b.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
GEREKSİNİM - KUŞKU / MERAK - BİLGİ TOPLAMA- İNANÇ - UYUM

Korku (ölüm ve bilinmeyenler) BİLİNMEYEN ALEM Teokratik Bilgiler

Güven Arama BİLİNMEYEN ALEM Büyü, Astroloji, Gaipten Haber alma
(İç Huzuru, Toplumsal huzur)

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Yaratana Sevgi / Saygı BİLİNMEYEN ALEM Din

İN
S

A
N

4
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E.Arıoğlu, Eylül 99

İLETİŞİM

1. İnsan yaşamını sürdürmek ve mutlu olmak ister.

2. Mutluluk sorunsuz yaşam değil, sorunların üstesinden 

gelme yeteneklerine sahip olmaktır.

3. Bunun için  eğitilmeye, öğrenmeye, yalnız kalmamaya ihtiyaç vardır.

4. Eğitim vermede ve almada,  öğretmede ve öğrenmekte 

yalnız kalmamada bilgi’ye ihtiyaç vardır.

5. Bilgi aktarmak / bilgi almak ve öğretmek / öğrenmek iletişimle olur.

6. Eğitim ve öğretimde iletişimin yaşamsal önemi vardır.

5
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ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM, OKUL ve İLETİŞİM

Her öğrenciyi benzersiz , nadide bir varlık olarak ele alır.

Her öğrencinin düşünmeyi öğrenebileceğini bilir.

Düşünceyi ateşleme ve başlatmayı refleks haline sokuncaya kadar öğretir.

Her öğrencinin kendine özgü yeteneklere sahip olduğunu bilir. Bunlara saygı duyar.

Her öğrencinin çevresini ve olayları kavrama yeteneğinde olduğunu bilir.

Her öğrenciye, kendine özgü yeteneklerini özgürce keşfetme ve
kuvvetlendirme fırsatı ve ortamı verir.

Her insan yaşamını kendine özgü yetenekleri ile kazandığını bilir.

Öğrenciye yaşamda kazanmanın, kendi ürettiklerinden alma olduğunu;
başkalarının ürettiklerinden alma olmadığını öğretir.

Okul öğrencisini anlar ve velisinin yardımı ile gerçek kimliğine kavuşturur.

Öğrenciyi anlamak ve eğitim için  tek yol doğru iletişim kurmaktır.

6
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İ L E T İ Ş İ M

EMPATİK
İLETİŞİM

ÇATIŞMALI
İLETİŞİM

MEKANİK
İLETİŞİM

kaybetti
kazandı 

veya
kaybetti

kazandıA

kaybetti
kazandı 

veya
kaybetti

kazandıB
(Hayvanlar gibi)

Yalnızlık var.
Bilgi yok
Herkes kaybetti.

(İnsanlar gibi)

Yalnızlık yok.
Her iki tarafa bilgi aktı.
Her iki taraf kazandı.

(Bilgisayarlar gibi)

Yalnızlık var.
Bilgi aktı.
Biri kazandı-biri kaybetti.

7
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Y

AA A

Y

Ç

Y

Ç Ç

Empatik

Toplumu

Anabalar / Öğretmen - Çocuk

Toplumu

Yetişkinler

Toplumu

Kişisel rollerin (benlik-durumlarının), 

sosyal ortamlarda sergilenme biçimleri

8
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EMPATİ
EMPATİ KURAN KARŞISINDAKİ EMPATİ KURAN KARŞISINDAKİ

A-B-Ö A-B-Ö A-B-Ö A-B-Ö

Y

Ç

Y

Ç

Y

Ç

Y

İletişim yalnız 
insanlar 

arasında değil, 
bütün canlılar ve 

doğa ile de  
gereklidir.

Ç

A B
Empati kuran 
3 benlik durumunu
dengeli kullanarak 
yetişkin benliği’nin kontrolünde, 
karşı tarafın “yetişkinine”
mesaj gönderir.

A’daki gibi, 
fakat karşı tarafın 
ana/ baba/ öğretmen, 
yetişkin ve çocuk yanlarına da aynı 
anda sözlü ve sözsüz mesaj 
yollayabilir.

9
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EMPATİ MEKANİZMASI

YETİŞKİN ROLÜ

(Ön ve gerek şart)

ÇOCUK ROLÜ ANABABA-ÖĞRETMEN 
ROLÜ

BİLİNÇLİ DÜŞÜNCEYE ve 
BİLGİYE DAYALI

ROL ALMA

DUYGUSAL
ROL ALMA

EMPATİNİN İLETİLMESİ 
ve SIKINTIDA OLANA 

YARDIM EDİLMESİ

(Ancak gerekirse kullanılır)

(Sadece içinde saklar)

“ANLAMA”

(Kişi duygusunu içinde saklayabilir)

“DURU DUYGU OLUŞTURMA”

(Empatinin boşaltılması)

“YARDIM -ÇÖZÜM”

10
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DOĞRU İLETİŞİM

SİNERJİ YARATIR

1 birim 1 birim 5 birimlik üretim
(kişi) (kişi) (kişilik iş)
(öğrenci) (öğrenci) (öğrenci)
(takım elemanı) (takım elemanı) (takım elemanı)

DOĞRU İLETİŞİM İÇİN ÖN ŞART

- İçten gelen 
- Hevesli
- Kendine / toplumuna dürüst
- Güven veren

DAVRANIŞ SERGİLENMELİDİR

+ =

11
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İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KAPASİTELERİ *

ORTAM Veri Akis Debisi
Telefon 64,000 b/s 64 KB/S
Televizyon 5,000,000 b/s 5 MB/S
HDTelevizyon 1,000,000,000 b/s 1 GB/S
Bilgisayar 10,000,000,000 b/s 10 GB/S

10 GB/S ANLAMI
160 Telefon konuşması

1000 Kitap sayfası
2000 TV kanalı

500 HDTV kanalı

(*) Şeref Oğuz’un sunusundan müseadesi ile alınmıştır.

12
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İNSANIN İLETİŞİM KAPASİTESİ *

B A
İLETİŞİM Geçici Hafızaya Kalıcı Hafızaya
ORTAMI Kayıt Hızı Kayıt Hızı
Duyma 640,000 b/s 2 b/s 3 x 10-6 

Tad, koku Veri Yok Veri Yok 3 x 10-6 

Dokunma 13,000,000 b/s 40  b/s 3 x 10-6 

Gözle İzleme 1,000,000,000 b/s 3,125  b/s 3 x 10-6 

Bilinçli İzleme 7,000,000,000 b/s 21,845 b/s 3 x 10-6 

İnteraktif İletişim 880,000,000,000 b/s 2,750,000 b/s 3 x 10-6 

A / B

(*) Şeref Oğuz’un sunusundan müseadesi ile alınmıştır.

13
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AKILDA KALMA ORANI * *

METOD AKO *
Okuma 10
Dinleme 20
Resme bakma 30
Film izleme 50
Sergiyi gezme 50
Gösteri izleme 50
Tartışmaya katılım 70
Konuşma yapma 70
Dramatik sunum yapma 90
Gerçek bir deneyi canlandırma 90
İnteraktif multimedya 90
Bir projeyi gerçekleştirme 90

PA
Sİ

F
A

K
Tİ

F

Her 100 birim bilgi, 
hangi yöntemde
ne kadar akılda 
kalıyor, 
hatırlanabiliyor?

ABD Drexel Üniversitesi Mühendislik Öğrencileri İçin 
Geliştirilmiş Bir Eğitim Tecrübesi

An Enhanced Educational Experience for 
Engineering Students

E4 Projesi 1988-1997dönemi sonuçları

(*) Şeref Oğuz’un sunusundan müseadesi ile alınmıştır.
14
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TÜRKİYEDE GÖZLENEN SORUN ÇÖZME METODLARI
1. Sorundan haberdar olmamak, görememek, anlayamamak  [bilgisi yok]

(Deprem sorunu, çevre sorunları)

2. Sorunu görmek, fakat yok saymak, inkar etmek [cahil] 
(Bazı politikacı  ve üst düzey yönetimde yaygın: Herşey yolunda, Türkiye’nin Kıbrıs sorunu, 
güneydoğu sorunu yoktur)

3. Sorunu görüp, sadece şikayetçi olmak, çözmeye yanaşmamak [muhalif] 
(Biz adam olmayız, zaten bu olmazdı, efendim bu benim sorunum değil, bana yetki verin 
para verin nasıl çözülür görürsünüz, efendim Avrupa’da böyle çözüyorlar)

4. Sorunu görüp, çözmek için hiçbir gayret göstermemek, çözenlere yardım etmemek [hımbıl]
(Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, elimi sürmem arkadaş, onlar bozacak ben düzelteceğim)

5. Sorunu görüp, kabullenip onunla yaşamak üzere organize olmak
Sorunu bekletmek-beslemek-büyütmek [gafil]
(Enflasyon sorunu)

6. Sorunu sloganla, yanlış kalıplarla çözmeye çalışmak [uyutmacı]
(İki kişi sallandır, görürsün ortalık süt liman, bunlar batı taklitçisi, Avrupa duy sesimizi)

7. Sorunu görüp, kısa vadeli çözümler getirmek, yaparmış gibi yapmak, 
öncelikleri yerine getirmemek [politik]
(Maaşlara zam yapamayız, enflasyon azar)

8. Sorunu görüp başkasına atmak, başkasına bulaştırmak, başkasından çözüm beklemek [uyanık] 
(Devlet baba çöz; IMF çöz; enkaz devraldık; hamili-kart partimizdendir; dayıma haber ulaştırın)

9. Bilgi işleyerek, bilimsel bir metodla sorun çözmek [kaliteli insan] 
(Sorunu tanımlamak; bilgi toplamak; öncelikleri belirlemek; lideri bulmak; planlamak; finansmanı-iş 
gücünü-teknolojiyi sağlamak; denetim mekanizmalarını kurmak; eyleme geçerek çözmek; 
sonuçları gözlemek-sınamak-sorgulamak- yoklamak; gerekirse bir daha çözmek)

15
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ÖĞRENMEYİ ÖĞRETME TEKNİKLERİ -I

G İ R İ Ş

Bu seminerde verilecek olan teknikler, denenmiş tekniklerdir.

Mutlaka değişim sağlarlar.

Basittirler, uygulaması kolaydır.

Kesin sonuç almak için sabırla, israrla uygulanmalıdır.

Her sınıfta  ve her yaş grubu için uygulanabilirler.
(Yalnız yaş grubuna göre uyarlama yapılmalıdır) 

Bu teknikler aynen endüstride uygulanmaktadır.

Uygulayan şirketler büyük başarılar kazanmaktadır.

Teknikler, çağdaş ülke okullarında da parça-parça öğretilmektedir.

Türkiye’de ilk defa tarafımdan sistemleştirilip, İlköğretim okulları için öğreti haline 
getirilmiştir. IRMAK Okulu’nda uygulanarak okulumuzu yücelteceğine, öğretmen ve 
öğrencilerimize yarar sağlayacağına inanıyorum.



07
.0

9.
19

99
 / 

E
.A

rı
oğ

lu
/ I

R
M

A
K

/

“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETME TEKNİKLERİ -II

ŞÖYLE BİR SINIF HAYAL EDİN...

Öğretmenin bir sorusuna cevap vermek üzere heyecanla kalkan eller sınıfı doldursun.

Öğretmen hiç bir zaman polis memurluğu yapmasın.

Sınıfta bir öğrenci söz alınca, bütün öğrenciler dikkatle ve sessizce dinlesinler.

Anne ve babaların günlük iş hayatında kullandığı metodları çocukları da bilsin.

Her öğrenci sınıf düzenini korumak için duyarlı olsun.

Her öğrenci kendi yeteneklerinin farkında olsun.

Her öğrenci sınıf içi ve okul kurallarına karşı sorumluluk duysun.

Her öğrenci kendini güvende hissetsin.

Her öğrenci kendini ifade ederken arkadaşları tarafından komik bulunmayacağını, 
öğretmeninin kendisini küçük düşürmeyeceğinden emin olsun.

Her öğrenci her sorunu sınıfta çözebileceklerine inansın.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

1. HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK
Giriş

1.a- Sınıfı-Takımı birbirine tanıtmak
1.b- Temel kuralları belirlemek
1.c- Beklentileri saptamak
1.d- Artılar/eksikler (geliştirilmesi gerekenler)

listesi yapmak
1.e- Sorun kutusu ile çalışmak

2. TAKIM HALİNDE ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK
Giriş

2.a- İyi dinleyici olmanın engellerini tanıtmak
2.b- İyi dinleyici olma becerilerini 

tanıtmak ve uygulamak
2.c- Çatışmayı tanıtmak
2.d- Çatışmayı yönetmek

3. DÜŞÜNMEYİ BAŞLATMAK (Ateşlemek)
Giriş

3.a- Beyin fırtınası yapmak
3.b- İlişkiler diagramı hazırlamak
3.c- Yöneten kuvvetler listesi yapmak

(Hedefe ulaşmayı destekleyen ve önleyen 
kuvvetleri belirlemek)

3.d- Değerlendirme ölçütleri koymak
3.e- Ağırlıklı oylamalar yapmak

4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK
Giriş

4.a- Iş akış diagramı hazırlamak
4.b- İlişkiler kurmak ağı kurmak
4.c- Neden / Sonuç diagramı 

(Fishbone diagram) yapmak
4.d- Ağaç diagramı kurmak
4.e- Eylem planı hazırlamak

5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye dayalı Düşünmek)
Giriş

5.a- Veri toplama (veri formları)
5.b- Verileri analiz etme
5.c- Bilgi işleme çevrimi

6. SONUÇLAR

• Bu Çalışmadan beklentiler
• Ölçülebilir hedefler koymak
• Ölçümlemeyi yapmak
• Sonuçlarını değerlendirmek ve kutlamak.

NOT: Her konu amacı-teknikleri ve öneriler şeklinde aktarılacaktır.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRETME TEKNİKLERİ PROGRAMI-III
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

1. HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -1

Giriş 

Bilgi işlemenin öğretilmesi için ilk ve başarıyı garanti eden en önemli adımdır.

Hür akademik ortam,  her türlü düşüncenin ifade edilebildiği güvenli bir ortamdır.

Güvenli ortam, öğrencilerin güven içinde oldukları bir yerdir. Sınıfın güvende 
olması hiç bir entellektüel tehlikenin olmadığını ifade eder. Öğrenci, düşüncesini 
tehdit eden risklerden korunmuştur. Çekinmeden katılımda bulunabilir.

Güvenli ortamda kişilikler bastırılmayacak, yaratıcılık zedelenmeyecektir.

Öğrenci; hür bir akademik ortamda, katılımda bulunduğunda - kendini sözlü veya 
yazılı ifade ettiğinde - arkadaşlarının kendisini komik bulmayacağından, 

kendisini  ciddiyetle dinleyeceklerinden, hiç kimsenin onu özgün 
düşüncesinden dolayı kınamayacağından, öğretmenin kendisini ciddiye 
alacağından, öğretmeninin kendisini küçük düşürmeyeceğinden emindir.

Güvenli ortam, açık ve katılımı garanti eden bir ortamdır.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -2
Giriş 

Geleneksel sınıf yönetim yöntemlerinde ortam güvenli değildir. 

Sınıf içinde paylaşılan değerler veya arzu edilen davranışlar üzerinde kabule dayalı 
ortak görüş olmadıkça güven ortamı oluşmaz.

Geleneksel sınıflarda kaideyi - yasayı öğretmen saptar. Öğretmen bu nedenle yönetim 
yasalarını hep izlemek ve kontrol etmek zorundadır.

Dokunma - rahat dur - sınıfta koşma - sınıfta sakız çiğneme-hep beraber konuşmayın gibi
bu davranıþ kalıplarının arkasında ne olduğunu ikinci kez çocuk düşünmez.

Geneksel sınıf yönetiminde durum kazan-kaybet pozisyonundadır. 
Öðretmenin kuralına uyan kazanır. Uymayan ceza alır kaybeder. 

Aslında ceza alan sınıftan kopabilir. Öğrenme yoðunlaşmasından  uzaklaşır.
Öğrenci öğrenemez duruma düşer. Öğrenci kaybeder - öðretmen kaybeder.

Bu nedenle güven ortamının yaratılmasý gerekir.

5 basit tekniği vardır:

a - Sınıfı birbirine (öðretmen dahil) tanıtmak - Çocuklara kendi kimliklerini keþfetme yolculuðuna başlatır.

b - Temel kurallarýbelirlemek - Yeni bir eğitim aracıdır. Paylaşılan deðerleri belirler.

c - Beklentileri saptamak - Beklentileri paylaşmak başarılı bir yıl için önemli bir adımdır.

d - Artılar - eksiler listesi yapmak - Her olayı deðerlendirmek için basit ve etkin bir araçtır.

e - Temel kurallarýbelirlemek - Sınıfta oluşan  sorunlardan herkes haberdar olur.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -3

a- Sınıfı birbirine tanıştırmak (mülakatlar)

Amacı : Sınıfta herkes bir takımdır (Öğretmen dahil). Herkes birbirini ne kadar iyi 
tanırsa karşılıklı saygı sınıfta artar.

Öğrencilere kişiliklerini keşfetmede yardım sağlar.

Tekniği : 1 nci adım : Sınıfa bilgi verilir : Tanışma işleminin amacı ve beklenen 
sonuçları açıklanır.

2 nci adım : Mülakat soruları seçilir : Sıınıfla tartışarak hangi soruların 
sorulması gerektiğini belirleyin (10 sorudan fazla  olmasın) 
(oylama yöntemi işe yarar).

3 ncü adım : Öğrenciler gruplara ayırılır : Her bir öğrencinin mülakatla 
grubu tanımasını sağlayın. Sizde bir gruba girin. Her 
öğrencinin bir öğrenciyi sunacağını belirtin.

4 üncü adım : Mülakatları süresinde bitirin : Her öğrencinin mülakat 
izlenimine göre bir arkadaşını 2 dakika içinde sınıfa 
tanıtmasını isteyin. Sizde bir öğrenciyi sıranız geldiğinde 
tanıtın. Sizi de bir öğrencinizin  tanıtmasını sağlayın.

5 inci adım : Bu süreçte çocukların neler öğrendiğini kendileri ile paylaşın
ve eğlenin :

✷

✷
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -4

b- Temel kuralları belirlemek

Amacı : Temel kurallar, güvenli ortam oluşturmanın en sağlam yoludur. 
Paylaşılan değerler ve arzu edilen davranışlar üzerinde kabule dayalı 
ortak görüş sağlar.
Öğretmen sınıf kurallarını öğrencileri ile birlikte oluşturduğunda, 
kuralın  sahibi ve koruyucusu bütün sınıf olacaktır.
Kurallar paylaşılmadıkça daima kuraldan kaçınma ve kural ihlali olur. 
Bu yöntemle kuralların koruyuculuğu sınıfa devredilir.
Kuralların disiplin sağlamak, ceza vermek için olmadığını, aksine 
değerlerimizi ve ihtiyaçlarımızı koruyacak ilkeler olduğu konusunda 
sınıfta görüş oluşturulur. Her iletişimin düşünceye dayandırıldığı gibi 
kurallara da dayandırıldığında sıhhatli olduğunu öğrenci öğrenmelidir. 

Tekniği : 1 nci adım : Sınıfa bilgi verilir : Öğrencilerinize bunu neden yaptığınızı 
kuralları neden birlikte belirlemek istediğinizi açıkca anlatın.

2 nci adım : Sınıfın içindeki roller açıklanır : Öğretmen rehber, koç 
rölündedir. Öğrenci takım elemanıdır. Sınıf öğretmen + 
öğrenciler bir takımdır.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -5

3 ncü adım : Örnek temel kuralların düşünme süreci başlatılır : Sınıfa 
sınıf içi temel kurallar neler olmalıdır diye sorulur. Herkesin 
konuşması sağlanır. Öğretmen de aktiv olarak katılır. Bir liste 
hazırlanır. Her öneri ayrı ayrı irdelenir. Son listeye gelinir ve 
temiz bir şekilde sınıfa asılır. Öğrencilere bu kuralları evde de 
ugyulayın denir. Ertesi gün evdeki uygulamalar hakkında 
herkesin konuşması sağlanır.

4 üncü adım : Kurallar bir süre uygulanır.
5 inci adım : Kuralları saptamak için oylama yapılır: Uygulanan kurallar 

listesi tek - tek tartışmaya açılır. Sınıf  düzenine yardım edip 
etmediği, amaçlara uyup uymadığı irdelenir, tek tek oylanır. 
Bütün sınıfın benimsediği kurallar Temel Kural ilan edilir. 
(Sizde oylamaya katılın).

6 ıncı adım : Kurallara sahip çıkılır ve her gün hatırlatılır:

Öneriler : Temel kuralları oluşturmak için öğretmen yaratıcı bir süreç uygulamalı ve 
rehberlik görevini tam anlamı ile sürdürmelidir.
Temel kuralların oluşma sürecinde; sınıfta ufak oyunlar düzenleyip 
kuralların nasıl işe yaradığını ve işi kolaylaştırdığını çocuklara gösterin.
Başarılı bir bilgi işlemeyi öğretmek için en önemli adımın bu adım 
olduğunu unutmayın ve yaratıcı olun.



07
.0

9.
19

99
 / 

E
.A

rı
oğ

lu
/ I

R
M

A
K

/

“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -6

c - Beklentileri Saptamak

Amacı : Öğrenciler öğretmenlerinin beklentilerini merak ederler. 
Öğrenciler diğer arkadaşlarının beklentilerini merak ederler.
Öğrenciler kendi beklentilerini paylaşmak isterler. 
Öğrenciler beklentilerini etrafına serbestçe anlatabilmelidirler. 
Kendilerini ifade etmenin en kestirme yolu budur. 
Beklentilerin bilinmesi takımın hedefini belirler.

Tekniği : 1 nci adım : Kısa açık ve doğru bir soru ortaya konur. 
2 nci adım : Soru üzerinde beyin fırtınası yapılır.
3 ncü adım : Sonuçlar deðerlendirilir ve listelenir.
4 ncü adım : Bir gün saklanır.
5 nci adım : Ertesi gün tekrar üzerinde konuşulup saklanır.
6 ncýadım : Eylemler sürdürülür, beklentilerle sonuçlar mukayese edilir. 

Sonuçlar kutlanır.

Öneriler : Bu teknik, düşünceyi ateşleme bahsinde beyin fırtınası yapılmasý 
öğrenildikten sonra uygulanmalıdır.
Örnek sorular : Bu yıl neler öğrenmeyi bekliyorsunuz ? / Bu proje 
sonunda neler öğrenmiþ olmalıyız ? / Öğretmenizden neler 
bekliyorsunuz / Yaşamdan beklentileriniz nedir?
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -7
d - Artılar / Eksikler Listesi Yapmak (Geliştirilmesi gerekliler listesi)

Amacı : Paylaşılan düşünceleri - fikirleri ve süreci ortaya çıkarmaktır.
Bir dersi, bir günü, bir haftayı, bir konuyu, bir projeyi, bir dönemi 
kapatırken uygulanabilecek çok faydalı ve basit bir yöntemdir.
Alışkanlık haline geldikçe sürecin ve tekniğin verimi artar.  
Öğrenciye neyi iyi yaptığı ve hangi hususların eksik kaldığı konusunda 
oto kontrole dayalı görüş oluşturur.
Beklentilerin bilinmesi takımın hedefini belirler.

Tekniği : 1 nci adım : Sınıfı bilgilendirin.
2 nci adım : Artılar / Eksikler çizelgesi çizin.
3 ncü adım : Herkesin katılarak artıları  ve eksikleri söylemesi sağlayın. 

(Dikkat tekrara imkan vermeyin)
4 ncü adım : Listeyi irdeleyin. Listeyi irdelemede sınıf tecrübe kazandıkça 

bir öğrenciye görev verin. Öğrenciyi sürekli değiştirin.
5 nci adım : Eksikler listesine yönelin. Önemini anlatın. Geliştirilecek 

hususların bu kolonun altında yattığını öğretin.
6 ncı adım : Eksikleri geliştirin ve kutlayın.

Öneriler : Öğrencilerin değerlendirmelerine müdahale etmeyin. Kendi aralarında 
sakince tartışmalarını sağlayın.
Önerilen her değerlendirmeyi mutlaka kayıt edin.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

E.Arıoğlu, Eylül 99

HÜR AKADEMİK ORTAM OLUŞTURMAK -8
e - Sorun kutusu ile çalışmak 

Amacı : Yapması ve uygulaması basit, fakat etkin ve güçlü bir araçtır.
Sınıfta ortaya çıkan sorunları gündeme getirir.
Daha uygun zamanda sorunları tartışabilmeye olanak hazırlar.
Alışkanlık haline geldikce sürecin ve tekniğin verimi artar.  
Öğrencilerin fikir yapısı hakkında bilgi verir.
İletişimi yapıcı olarak mecrasına oturtabilen bir araçtır.

Tekniği : 1 nci adım : Bir kutu hazırlayın - öğrencilerin gündeme getirmek istedikleri 
sorunları yazmalarını isteyin. Yazım kaideleri koyun. Açıkça 
bilinmesini sağlayın. (Yazıda, tarih ve isim soyadı, imza olmalı) 
Görevli bir öğrenci seçin. Öğrencinin görevinin,  sorun 
kutusunu her hafta açarak  sıraya dizmek ve öğretmene 
ulaştırmak olduğunu kendisine  anlatın.

2 nci adım : Öğrencileri bilgilendirin.
3 ncü adım : Öğrencileri sorun kutusunu kullanması için teşvik edin.
4 ncü adım : Sorunları gündeme getirin. Beyin fırtınası ve diğer sorun 

çözme teknikleri ile çözümünü sağlayın.
5 nci adım :  Sorun çözülünce sorunu ortaya atanı ve çözüm ekibini 

kutlayın.

Öneriler : Kutu mutlaka işe yarayacaktır.
Her atılan sorun kağıdı mutlaka tartışılıp sonuçlandırılmalıdır.
Yaratıcı olun.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

Çoğaltılamaz. Irmak Okulu Dışında Kullanılamaz. / E.Arıoğlu, Ekim 99

2. TAKIM HALİNDE ÇALIŞMAYI SAĞLAYAN ORTAMI OLUŞTURMAK - 1

G İ R İ Ş

✷ Başarılı akademik çalışma yılı geçirmenin ilk şartı hür akademik ortam oluşturmaktır.   
İkinci vazgeçilmez şartı ise; sınıfın; öğretmen dahil, bir öğrenme takımı olduğu bilincine 
ulaşmasıdır. Bilgi işleme tekniklerinin verimini artırmanın yolu takım birliği içinde 
davranıştan geçer.

✷ Sınıf birlikte çalışmayı öğrenemezse bilgi işleme teknikleri uygulanırken iletişim ve 
katılım tam olmayacaktır. Bu nedenle verim düşecektir.

✷ İletişim ve katılımı artıran iki önemli davranış bu bölümde tanıtılacaktır. 
- İyi dinleyici olma
- Çatışmayı yönetme 

✷ Hayatımızda dinleme ile iletişim kurmak için harcadığımız vakit, diğer iletişim çeşitlerine 
göre daha fazladır. Buna rağmen eğitimde yeteri kadar önem verilmez.

Günde Kullanım
Beceri Eğitim Süresi 8 saat içinde

Yazma 8 ~12 yıl %9
Okuma 6 ~ 8 yıl %16
Konuşma 1 ~ 2 yıl %35
Dinleme 0 ~ 6 ay %40
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

Çoğaltılamaz. Irmak Okulu Dışında Kullanılamaz. / E.Arıoğlu, Ekim 99

2. TAKIM HALİNDE ÇALIŞMAYI SAĞLAYAN ORTAMI OLUŞTURMAK - 2

G İ R İ Ş’e devam

✷ Öğrencilerin gelecekteki hayatlarında da etkinliklerini artıran bu iki beceri, sınıf içinde 
bilinçle uygulandığında bilgi işleminin verimini artıracaktır.

✷ Konuşmak ve dinlemek, soluk almak kadar, kolay zannedilir. İyi duyan iki kulağımız 
varsa ve kelimelerin bir araya geldiğinde oluşturduğu kavramları biliyorsak, dinleme için 
başka bir şeye ihtiyacımızın olmadığı düşünülür. Dinlemek, duymak değildir. Dinlemek 
bir beceridir, öz disiplin işidir. Çaba ister, iyi yüzücü olmak gibi. Ama karşılığı 
muhteşemdir.
Tekniklerle öğrenciye iyi dinleme becerisi kazandırılmalıdır. 

✷ Klasik eğitim, okuma ve yazmaya odaklanmıştır. Konuşmaya çok az önem verilir. 
Dinleme becerisi ile hiç ilgilenilmez, yalnız sınıf içi disiplin için dinle diye öğrenci azar 
işitir.

✷ Bu bölümde tanıtılan tekniklerle, öğrenciye iyi dinleme becerisi kazandırılır.

✷ Birinin konuşmasını dinleyen ortalama bir yetişkin, konuşmanın hemen ardından ancak 
söylenenlerin %50’sini hatırlar. 48 saat sonra kalıcı hafızada kalanlar ise %20’ler 
seviyesine düşer. Bu istatistiklerden çıkarılan bilgiyi, bir de çocuk faktörü ile çarparsak 
(çevrede gürültüler, yanındaki arkadaşın baskısı, maskaralık yapan diğer öğrenciler) 
dinleme becerisi kazandırmanın önemi kavranmış olur.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”

Çoğaltılamaz. Irmak Okulu Dışında Kullanılamaz. / E.Arıoğlu, Ekim 99

2. TAKIM HALİNDE ÇALIŞMAYI SAĞLAYAN ORTAMI OLUŞTURMAK - 3

G İ R İ Ş’e devam

✷ İkinci önemli konu çatışmayı yönetmektir. Yetişkinlerin konuşarak iletişiminde bile yanlış 
anlama, eksik anlama, kafa karışıklığı ve çatışma olasallığı her zaman vardır. Çatışma 
olasallığı, iletişim sürecinin doğal  ve ayrılmaz parçasıdır. Bu böyle kabul edilmelidir. İyi 
dinleme becerisinin olması, sınıf içi temel kuralların tesbit edilmiş olması, beklentilerin 
bilinmesi, sorun kutusunun sınıf içinde bulunması çatışma potansiyelini düşürür, fakat 
tamamen ortadan kaldıramaz.

✷ Sınıf cennetden bir parça değildir. Öğrenciler de peygamber sabrı ile donatılı değillerdir. 
Onlar çocukturlar. Tüm çabalara, iyi niyete rağmen çatışma sınıfta çıkar, çıkmalıdır.

✷ Öğrencilerin çoğu çatışma sürecini yönetmeyi bilemezler. Zorlanırlar. Duygusal olarak 
yara alırlar. Sonuçta, tahmin edilemeyen davranışlara yönelebilirler.

✷ Çocuklar, yetişkinlerin çoğu gibi çatışmayı yapıcı bir şekilde ele almayı 
öğrenmemişlerse, ya çatışmayı şiddete (öç ve intikam duyguları ile besleyerek) çevirirler 
veya çoğunluğun yaptığı gibi (acıdan kaçmak için) sorunlarını görmezden gelmeye, 
gözardı etmeye başlarlar. Her iki davranış da tehlikelidir.
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G İ R İ Ş’e devam

✷ Öğrencilere çatışmaları çözümlenmek üzere, bir uğraş verilmesi gerektiği ve bu 
uğraşının hayatın doğal bir parçası olduğu iyice anlatılmalıdır.

✷ Takım halinde çalışmayı sağlamak için 4 basit teknik tanıtılacaktır. Bu ortamı yaratmak -
pekiştirmek - sürekliliğini sağlamak için öğretmenin bazı ek teknikleri kendi yaratıcılığı 
ile zenginleştirmesi çok faydalı olur.

a. İyi dinleyici olmanın engellerini tanıtmak - iyi dinlemeyi başlatır.
b. İyi dinleyici olma becerilerini tanıtmak ve uygulamak  - iyi dinlemeyi sürekli kılar.
c. Çatışmayı tanıtmak - öğrencilerin arasındaki potansiyel çatışmaları azaltır.
d. Çatışmayı yönetmek - öğrencilerin gelecekleri için çok faydalı bir tekniktir.
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a- İyi Dinleyici Olmanın Engellerini Tanıtmak

Amacı : Etkili ve iyi dinleyici olma kavramlarını tanıtmaya engellerden başlamak 
eğlenceli ve faydalıdır.

Öğrencilerin hemen tümü dinlemeleri ile ilgili azar işitmişlerdir.

Öğrenciler öğrenme yeteneğinin bir kişilik özelliği olduğunu 
düşündükleri

gibi, dinlemenin de doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünebilirler. 
Bunlar yanlış düşüncelerdir.

Dinlemenin, öğrencilerin kontrol edebildikleri bir süreç olduğunu 
öğrenmeleri için yetersizliklerin farkında olmaları gerekir. Ancak bu 
dengeyi anladıklarında dinleme engellerini ortadan kaldırabilirler. 

Bu nedenle, önce iyi dinleme engellerinin ve kötü dinleme 
alışkanlıklarının öğrencilere iyice tanıtılması yarar sağlar.

Tekniği : 1 nci adım : Sınıfa bilgi verilir : Öğrencilerinize iyi dinleyici olmanın
engellerini ve kötü dinleme alışkanlıklarını neden tanıttığınızı
iyice anlatın.
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2 nci adım : İyi dinleme engellerini bir beyin fırtınası süreci ile öğrencilere
listelettirilir: Tahtaya İyi Dinlemenin Engelleri diye yazın. 
Öğrencilerinize sizi dinlemeden alıkoyanlar neler diye sorun. 
İlk engelinizi siz yazın, öğrencilerin hep beraber aynı anda 
konuşmaları diye yazın. Her öğrenciyi katılıma sokun. Bu 
konuda fikirler bitinceye kadar süreci yürütün. Listeyi dış 
engeller ve iç engeller diye ikiye ayırarak engeller listesine 
başlıklar hazırlayın. Listeyi temize çektirip asın.

(Dış engeller : Dışardan gelen gürültü - Fiziksel ortamın ısısı, 
konforu - Dinleme pozisyonu - Pencere dışında fakat görünen 
olaylar - Konuşanın aksanı, konuşma hızı, sestonu)

(İç engeller : Kişisel sorunlar - arkadaşlarla kavga - Evdeki 
problemler, konuşmanın süresi, fiziksel yorgunluk - Aşırı bilgi 
yüklemesi - Hızlı düşünme, dakikada 100-125 kelime söyler; 
beynimizde 600 kelime geçiririz, bu nedenle zihin dinlerken 
gezinir durur - Fiziksel kondisyon, hastalık, yorgunluk, 
depresyon, duyma bozukluğu)
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3üncü adım: Kötü Dinleme Alışkanlıklarını Bir Beyin Fırtınası Süreci ile
Öğrencilerinize Listelettirin : Tahtaya Kötü Dinleme 
Alışkanlıkları  neler olabilir? Diye yazın. Dinler gibi yapmak
diye yazarak, öğrenciliğinizde bazen sınıftaki olaylardan nasıl 
uzaklaşarak, düşüncelerinizin sınıfın dışına çıktığını eğlenceli
bir hikaye ile anlatın. Sonra öğrencilerin diğer alışkanlıklarını 
sıralamasını sağlayın. (Dinler gibi yapmak - Kavgacı bir 
tavırla dinlemek - Seçerek dinlemek - Savunma 
pozisyonunda dinlemek - Aklımız problemlerimizde iken 
dinlemek ……. gibi)

4üncü adım : Engellerle ve Kötü Dinleme Alışkanlıkları ile Mücadele
Etmeyi Tartışın: Öğrencilerinize önce dış engelleri nasıl 
kontrol edeceklerini tartıştırın. Sonra iç engellerle nasıl 
mücadele edeceklerini tartıştırın. Sınıf için Temel kuralları-
nızı bir kere daha gözden geçirin. Bu temel kurallara 
yeni bir kural gerekiyor mu?
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Öneriler : Çocuklara kulaktan - kulağa bir cümle oyununu oynatın. Sonucu tartışın. 
Dinleme alışkanlıkları ile ilintisini kurun. Hep beraber eğlenin. 

Sınıftan 5 gönüllü seçin. Gönüllüleri dışarı çıkarın. Öğrencilere oyunu 
anlatın. Birinci gönüllüyü çağırın bir paragraflık bir kaza hikayesini ağır 
ağır ona okuyun. İkinci gönüllüyü çağırın. Birinci gönüllünün hikayeyi 
ikinciye tekrarlamasını söylesin. Devam ederek beşinci gönüllüyü çağırın. 
Dördüncü gönüllünün hikayeyi anlatmasını söyleyin. Beşinci gönüllüye,  
sınıfa doğru, ağır ağır hikayeyi anlattırın ve yazın. Farkları görün, nedenlerini 
tartışın eğlenin.

1-3 sınıflar için öneri bir metin. 

Bahçede oynayan öğrenciler, 1.A sınıfının penceresine top attılar. Öğretmen 
ne olduğuna bakmak için camı açtı. Nöbetçi öğretmen düdüğünü öttürerek 
1.A sınıfına girdi. Kırmızı gömlekli bir çocuk sınıfta ağlıyordu. Irmak okulu  
formalı iki çocuk tartışıyordu. Müdür geldiğinde sınıftan çıkan bir kız
çocuğu ağlıyarak Müdür Beye  doğru koştu. Elinin kanadığını söyledi. 
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4-8 sınıflar için öneri bir metin.

Pazartesi günü ikinci dersi takip eden teneffüste, bahçede oynayan
öğrenciler 1A sınıfının penceresine taş attılar. Sınıf öğretmeni ne 
olduğuna bakmak için camın yanına gitti. Müdür bey koşarak sınıfa girdi. 
Müdür Bey sınıfa girdiğinde saatler 10.15 idi. Sarı bir gömlek giymiş, 
altıncı sınıfa giden bir öğrenci, 1A öğrencisine bağırıyordu. Başka bir 1A  
öğrencisi Müdür Bey’e doğru koşarak kanayan elini gösterdi. Bu sırada 
saatler 10.17 idi. Müdür Bey kız öğrencinin kanayan eline beyazlı-sarılı 
mendilini sardı. Kız öğrencinin  kanaması durduğunda saat tam 10.20 idi.
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b- İyi Dinleyici Olma Becerilerini Tanıtmak

Amacı : Öğrenciler dinleme engellerini tanıdıkça, iyi bir dinleyici olmanın 
olay bir şey olmadığını anlarlar.

Bir iletişimde dinleyen tarafın pasif bir taraf olmadığını, aksine hem 
dinleyenin hem de konuşanın karşılıklı birbirlerini anlama 
sorumluluğunda oldukları anlatılmalıdır. Konuşma - dinleme 
yoluyla iletişimin karşılıklı etkileşimle yürütülen bir süreç olduğunu 
gösterilmelidir. Etkili ve iyi bir iletişimin eğitim ve uygulama
gerektiren bir takım sporu olduğu vurgulanmalıdır. Takım haline 
dönüşmek iyi dinleyen olmakla başlar.

Aşağıda sıralanan temel beceriler öğrencilere tanıtılmalı ve 
gösterilen  teknikle öğretilip sınıfta uygulanmalıdır. Tanıtılan teknik 
atom tekniği olmasada güçlü ve sonuç alan bir tekniktir. 
Öğrencileriniz hızla öğrenip kısa sürede iyi dinleyici olacaklardır.

Tanıtılacak temel beceriler 4 adettir. 
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DİKKAT ODAKLAMA

Dakikada 125 kelimelik konuşma hızı genç dimağlar için, dikkatini odaklamada zorluk 
yaratır. İyi dinleminin anahtarı 600 kelime ile çalışabilen bir zihni konuşmaya 
odaklatmaktır. Odaklanmada sınıfta dikkat dağıtan olaylar önlenir, objeler azaltılır. Gözün 
konuşmacı ile temas halinde tutulması, zihinde yalnız anlatılanların gözden geçirilmesi 
veya görsel hale getirilerek imgelettirilmesi tavsiye edilmelidir.

ANLAMAYI BERRAKLAŞTIRMAK

Dinleme etkileşimli bir süreçtir. Aktif bir dinleyici periyodik olarak soru sorar ve  
anlamasını kolaylaştırır. Sorunun uygun yerde, güzel bir şekilde sorulması öğretilmelidir. 
Sorular yalnız dinleyenin anlamasına yardımcı değildir. Konuşanın da fikirlerini 
berraklaştırır.

ANLAMANIN SAĞLANDIĞINI DOĞRULAMA

Konuşmacı konusunu ortaya sererken, dinleyen periyodik olarak mesaj aldığını belirten 
ve kendi sözcükleri ile temel bölümleri özetler. Konuşmacı bu özetleri dikkatle dinleyip 
doğrulama yaparak mesajın gerçekten alındığını anlar. 

ÖZETLEME

Konuşmacı ve dinleyen, karşılıklı, birbirini anlama sorumluluğundadır. Konuşmanın son 
bölümünde her ikiside temel noktalar üzerinden karşılıklı bir daha gitmelidirler.
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Tekniği : 1inci adım: Sınıfa Bilgi Verilir: Öğrencilerinize  neleri, niçin öğreteceğini-
zi, amacınızı ve beklentilerini iyice açıklayın. Açıklamaları-

nızın iyice anlaşıldığını anlamak için küçük sorular sorun, 
sınıfın tam katılımını sağlayın.

2 nci adım: Temel Becerileri Tanıtım: Tahtaya 4 temel beceriyi yazın. Her 
bir beceriyi kısa net cümlelerle tanıtın. Sınıfı temel beceriler
üzerinde tek tek konuşturun. Bir öğrenci seçin. Ona din-
leyici, kendiniz de konuşmacı rölü verin. 10 dakikalık ör-
nek bir uygulama yapın. Dikkat odaklanması için sınıfta 
gürültüyü önleyin. Konuşurken göz temasını hep muhafaza 
edin. Sorular sordurun. Dinleyicinin temel bölümlerde özet 
yapmasını sağlayın. Konuşmanızın özeti üzerinde 
dinleyiciniz ile aktif biçimde tartışın.

3üncü adım:  Becerileri Uygulattırın: Öğrencilerinizi 3’lü grublara ayırın.  
Siz grublara girmeyin. Her grubta bir öğrenciyi konuşmacı,  
bir öğrenciyi dinleyici, bir öğrenciyi izleyen seçin. Her gruba 
ayrı bir konu vererek 10 dakika içinde dinlemenin temel 
becerilerini uygulattırın. İzleyen öğrencinin not tutmasını 
isteyin. Grubta rolleri değiştirin öyleki, her öğrenci konuşan, 
dinleyen, izleyen olsun. Her konuşma dinleme süreci 
tamamlandığında izleyen tarafından nelerin iyi yapıldığını 
gruba açıklattırın. Siz grublar arasında gezinin, çocukların işi
iyi tuttuklarını görün ve memnun olun.
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4üncü adım: Becerilerin Uygulama Sonuçlarını Sınıfta Tartışın:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Öğrencinize  ne yaptığını, bu faaliyetten ne öğrendiğini, tec-
rübe sonuçlarını ve iyi bir dinleyen olup olmadığını sorun. 
Başarısını kendisine değerlendirtin. İyi dinleyen olanlara bir 
yaka rozeti verin. Bir hafta içinde her öğrencinin rozet 
takmasını sağlayın. Çocuklara evde iyi bir dinleyen olma 
gayretlerini anne ve babaları ile paylaşmasını sağlayın. 
Başarılı olduğunu söyleyen öğrencilerinizi kutlayın, eğlenin.

Öneriler : Öğrencilerinizi en iyi siz değerlendirebilirsiziniz. İyi dinleyen 
olmanın bir derece olduğunu, bunu başaran öğrencilerin 
öğrenme kapasitelerinin çok artacağını vurgulayın. Her 
fırsatta dinleme uygulamalarını   ve temel dinleme becerileri-
nin göz önünde olmasını sağlayan bir pankart hazırlattırıp 
sınıfa asın.
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c- Çatışmayı Tanıtmak

Amacı : Sınıf organik ve canlı bir sistemdir. Sınıfın içindeki olaylar dışardan bir 
gözlemciye eğlenceli gözükebilir. Hakikat öye değildir. Öğrenciler arasın-
daki etkileşim oldukça karmaşıktır. Sınıfa giren ve bir sırada yer işgal eden 
öğrenci kişisel ilgiler, konular ve farklılıklar yumağı ile sınıfta yerini alır. 
Bunu 24’le  çarparsak ilişki ağlarının sayısı milyarları bulur. Böylece 
öğretmen sınıfın içinde gözle görülmeyen, fakat potansiyel çatışmaların 
akımı ortasında yaşar.

Bu akımı öğretmenlerin kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmesi im-
kansızdır. Hele bağırmak - çağırmak - azarlamak akımı azaltamaz, tersine 
güçlü kılar, keskinleştirir.  

Amaç öğrencilerinize çatışmaya nelerin yol açtığını farkettirmek ve çatış-
manın yapılanma süreçlerini öğretmektir. Böylece çatışmayla isteyerek 
yüzleşirler. Bu aşama çatışmayı yönetmeye başlamanın ilk adımıdır.

Çatışma tiplerini öğrenmek, farkında olmak bir beceridir. 

Öğrenciler bir beyin fırtınası ile, çatışma tiplerini kendileri saptayarak, 
öğrenirlerse çatışmayı önlemenin ilk adımını gerçekleştirmiş olurlar.
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Tekniği : 1 inci adım : Sınıfa Bilgi Verilir : Öğrencilere ne öğreteceğinizi amacınızın 
ne olduğunu, beklentilerinizi açıkca anlatın. Amacınızın iyice 
anlaşıldığını anlamak için sınıfa küçük sorular sorun. Anla-
şıldığınızdan katılımı tam sağlayarak emin olun. 

2 nci adım : Tahtaya Aşağıdaki Matriksi Kurun:

Öğrencilerin Girdiği Çatışmalar

Evde Okulda Sınıfta

Anne - Baba Topumu alırlarsa Gülerim
Kardeş Defterimi alırlarsa Rahatsız olurum
Yakın Arkadaş … İncinirim
Sınıf Arkadaşı … Küserim
Diğer Öğrenciler … Öfkelenirim
Öğretmen … Bozulurum-ses çıkarmam
Diğer Öğretmenler … Bozulur - bağırırım
Okul Çalışanları … Bende eşyasını alırım

Eşyamı izinsiz alırsa Kavga ederim
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3üncü adım: Beyin Fırtınası yaparak Matriksi Çocuklara Doldurtturun:
(Not: Beyin fırtınası tekniği 3üncü bölümde anlatılacaktır) 
Beyin fırtınasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. (Takım halinde 
çalışmayı sağlayan ortamı oluşturmak - 6-7 Nolu tablo yardımcı 
olacaktır. O tabloyu dikkatle inceleyin ve kendi tecrübelerinizi katarak 
beyin fırtınasının başarısını artırın)

4üncü adım: Sınıf İçinde En Çok Oluşan Çatışmaları Bulun: Öğrencilerle 
çatışma listesi üzerinden bir-bir giderek en çok rastlanan 
sınıf içi çatışma listesi oluşturun. Çok rastlanan çatışmaları 
ortadan kaldırmak için neler yapmalı konusunu işleyin. 
Temel kurallar listesine dönün. Yeni bir temel kural gere-
kiyor mu sınıfla tartışın. Öğrencilerinize çatışmaların kaçı-
nılmaz olduğunu ortadan tamamen kaldırılamayacağını 
vurgulayarak konuyu kapatın.
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Öneriler: Öğrenciler çatışmanın neler olduğunu anlatıklarında, çatış-
mayı önlemeye katkıda bulunurlar. İnsanoğlunun açık ve 
evrensel duygusu barış ve istikrardır. Şiddete arzu  duyanlar 
çok çok azdır. Onların tedavi edilmesi gerekir. Okul rehberi 
ile çalışmaya girilmelidir.

Elde ettiğiniz çatışmalar matriksini (belki özetini) öğrenci-
lererinize evlerinde velileri ile paylaşmalarını önerin. Her öğ-
rencinin çatışma nedenlerini ve davranışlarını kayıt edin. Yıl 
sonuna kadar saklayın. Sınıfınızda çatışma nedenlerini 
gözleyin, istatistik tutun. Yaratıcı olarak nasıl azalttığınızı 
not edin. Bu konudaki bilgileri meslektaşlarınız ile paylaşın. 
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d- Çatışmayı Yönetmek

Amacı : Çatışmalar aniden görülür ama aniden oluşmaz. Her tip çatışmaya hazır-
lanmada aşağı - yukarı benzer duygular ve davranışlar gözlenir. Çatışma-
ların ilk aşaması  ılımlıdır. Korkutucu değildir. Bu aşama sarı bayrak 
aşamasıdır. Sarı bayrak aşamasında çatışmayı önlemek daha kolaydır. 
Maliyeti azdır. Öğrenciler bu aşamayı bilirlerse kendilerine hakim olmayı 
deneyeceklerdir. Sarı bayrak aşaması  tanıtılmalıdır.  

Sarı bayrak aşaması gözardı edilirse, çatışma kırmızı bayrak aşamasına 
gelir. Kırmızı bayrak aşaması gözardı edilemez. Fakat uğraşılması çok 
zordur. Bu aşamadaki duygular ve zararları öğrencilere iyice tanıtılmalıdır.

Çatışmanın zaman içinde tırmanan veya üstüne gidilemezse bazen sönen 
ve nadiren zamanın tamir edici özelliğinin kullanılabileceği bilgileri de 
verilmeli, çatışmayı yönetmenin bir ileşitim becerisi olduğu anlatılmalı ve 
beceri uygulattırılmalıdır.

Tekniği : 1inci adım: Sınıfa Bilgi Verilir: Öğrencilerinize çatışmayı yönetmeyi niçin  anlat-
tığınızı, amacınızı, beklentilerinizi açıklayın. Amaç ve beklentilerin 
sınıfta iyice anlaşıldığından emin olun.  
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2 nci adım : Tahtaya çatışma aşamaları için verilen bilgi tablosunun çerçevesini
hazırlayın: Tablonun içini sınıfla birlikte beyin fırtınası yaparak doldurun. 
Her aşamanın, tanımın, belirtilerin ve sebeplerin iyice anlaşıldığından emin 
olun.

3 ncü adım : Öğrencilerinize, çatışmaya genel yaklaşım tiplerini tanıtın: Bu tiplerle ilgili 
günlük hayattan seçilmiş somut örneklemeler yapın.

Tip 1 : Sorundan Kaçınma: Başı kuma gömme, çatışma yokmuş gibi 
davranma, sorunun kendiliğinden gideceğini sanma.

Tip 2 : Sorunun Üstünü Örtmek: Sorunu örtüştürmek, üstüne bant 
çekmek, sorunla yaşamak.

Tip 3 : Kazanmak veya Kaybetmek Üzere Çatışmaya Girmek: Savaşa 
girer gibi çatışmaya girmek. Bu çatışmadan birisi kazançlı çıkar
gözüksede - herkez kaybeder. (Bu tip çatışmanın hiçbir kimseye 
yarar sağlamadığını, uygar bir toplulukta yeri olmadığını iyice 
anlatın)
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Tip 4 : Kazan - Kazan Çözümü (Yeşil Bayrak): Sorunu herkesin kazana-
cağı yapıda ve içtenlikte çatışmayı çözmek için bir öneri tablosun-
da verilen teknikle ele almak.

Öğrenciler çatışmaları kendilerine has tarzlarla yönetirler. Bazıları saklanıp, 
çatışmadan kaçarken, bazıları savaşı hemen giren bir tarzı benimsiyecek-
lerdir. Bazıları uzlaşmaya hazır bekliyeceklerdir. Bazı çatışma sebeplerinde, 
bazı çocukların tarzı konuyu çözer. Bazen ters tepki verir. Bu nedenle 
çocukların çatışmanın gelişim süreçlerini, kendi çözüm tipini iyice tanıması 
sağlanmalıdır.

4üncü adım: Çatışmayı  Çözmek Üzere Bir Öneri Oluşturun ve Aşamaları Tanıtın:
Öğrencilere kazan-kazan sonucu almak üzere çatışmayı nasıl 
yöneteceklerini anlatın. Çatışmayı çözmek üzere öneri tablosunu tahtaya 
asarak üzerinden gidin. Çatışmayı uzatmanın maliyetini anlatın. Örnekler 
verin. Sorunlarla ve kendisi ile yüzleşmenin faziletini iyice kavrattırın. Bir 
kavga varsa, iki tarafın da hatası olabileceğini söyleyin. Değişik bakış 
açılarının faydasını ve empatiyi anlatın. Kazan-kazan arayışının her öğren-
cinizde (bir akademik yıl içinde) refleks haline geldiğinden emin olun. 
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5 inci adım: Çatışmayı yönetme Becerisini Pekiştirmek İçin Uygulama Yapın: Çocukları 4 
gruba ayırın. Her gruba ayrı bir çatışma yaratan sorun verin. (c- çatışmayı 
tanıtma bölümünde oluşturulan listeden faydalanabilirsiniz) Her gruptan

- Sorun ile ilgili sarı bayrak aşaması duygularını 
- Sorun ile ilgili kırmızı bayrak aşaması duygularını 
- Sorun ile ilgili Yeşil bayrak aşaması duygularını 

listelettirin. Çatışmayı çözmek üzere gruba bir seneryo hazırlamalarını 
söyleyin. Her grubun senoryasını dinleyin, tartışın, eğlenin.

6 ncı adım: Öğrencilerinizin 5inci adımdaki çalışmalarını değerlendirin. Onları kutlayın. 
Temel kuralları gözden geçirin. Yeni bir temel kural gerekiyormu?

Öneriler : Çocuklarınıza çatışmayı önlemek için 5ci adımda yaptıkları grup listelerini 
evde kardeşleri ve anne babaları ile paylaşmayı önerin, velilere yöntemi 
anlatın. Evde tekrarlanmasını isteyin.

Sorunu sarı bayrak aşamasında çözme ile, kırmızı bayrak aşamasında 
çözme arasındaki zorlukları öğrencilerinize gösterecek somut örnekleri 
sınıfta yakalayın  ve tartışın.
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Ek bilgi - ÇATIŞMANIN AŞAMALARI

Aşama

Sarı Bayrak
Erken Uyarı
(Dur ileri gitme)

Kırmızı Bayrak
(Son uyarı yapma)

Yeşil Bayrak
Tüm Sistemleri İşlet
(Böyle düşün)

Tanım

İçten Kaynama
Kıvılcımlar halinde 
duygular
Dış gıcırtıları

Kaynamanın 
dışavurumu
Donanma Fişekleri 
halinde duygular
Patlama

İç yatıştırma
Kazan-Kazan’a yönelme

Belirti

Alaylı gülmeler
Rahatsızlık
İncinme
Küsme
Sinirlenme
Karşılık vermek için hazırlık

Sözlü Saldırı
Sözlü değerlere saldırı
Oyundan çıkma
Kurallara isyan
Kısas’la ani cevap
Şiddet kullanma
Taraflarda yıkım duyguları 
Buhran

Onarılan Duygular
Paylaşılan Anlayış ve
Güven duygusu
Daha kuvvetli arkadaşlık
Barış

Sebepler

Eşyasına zarar verme
Eşyasını alma
Gecici zarar verme
Vucuduna dokunma-vurma
Sözle kimliğini kınama-alay 

etme küçük düşürme 
- aşağı görme
Sözle değerlerine saldırma -

değerlerini aşağılama
Yalan, iftira
Vucuduna zarar verme
Sözlü ve Fiziksel taciz
Oyun bozma
Kurallara uymama

Adalet duygusunun tatmin 
etmek

Gerginlik içinde yaşamaktan 
bıkmak

Kurallara uyma duygusunun 
rahatlığını hissetmek.

İki tarafın da kazançlı 
çıkacağını bilmek.
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Ek bilgi - ÇATIŞMAYI ÇÖZMEK İÇİN BİR ÖNERİ

1 nci adım: Karşınızdakine neden rahasızlık duyduğunuzu (incindiğinizi, küstüğünüzü,  
sinirlendiğinizi) güven vererek, dürüstçe, adalet duyguları ile açıklayın.
Sorunu çözmeye çok istekli olduğunuzu söyleyin. Bu açıklamaları yaparken 
yanlız soruna bağlı kalın, başka konulara yönelmeyin, sıçramayın.

2 nci adım: Karşınızdakine görüşünü sorun. İletişim başladığında, iyi dinleyici olma  be-
cerinizi sonuna kadar kullanın. Sabırlı olun. 

3 ncü adım: KAZAN-KAZAN yaklaşımını önerin. Gerçekleri birlikte gözden geçirin. Ger-
çekler konusunda fikirbirliği yaratın.

4 ncü adım: Olası çözümleri önerin. Birlikte irdeleyin. Önerileri irdelerken adalet duy-
gunuzu, vicdanınızı, empati kabiliyetinizi, yaratıcılığınızı harekete geçirin.

5 nci adım: Her iki tarafa eşite yakın kazançlar sağlayan çözümü seçin ve uygulayın 

Her zaman iki tarafında üzerinde anlaşabileceği bir çözüm mutlaka vardır. İnsanlar için 
çözümsüz sorun (ölüm hariç) yoktur. Bazen iki tarafa eşit kazanç sağlayan çözümü bulmak 
zor olabilir. Vakit alabilir. Yılmayın, sabırlı olun, arayın. Mutlaka çözümü bulacaksınız.
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G İ R İ Ş

✷ Günümüz iş hayatında gözlenen temel süreçlerin; veri toplamak, plan yapmak, organize 
etmek, problem (sorun) çözmek, karar vermek, denetlemek, sonuçlardan gözlemle tekrar 
veri toplamak gibi ana süreçlerle sürdürüldüğünü hep biliyoruz.

✷ Bu temel süreçlerin başarı ile yönetilmesi için fikir üretmeye, anlamlı ilişkileri açığa 
çıkarmaya, olayı yönlendiren kuvvetleri tespit etmeye, fikirlerimize değer biçerek 
karşılaştırma yapma tekniklerine ihtiyaç duyulur. Bu teknikler genelde üniversitelerde 
öğretilip, meslek ve iş hayatında kullanılmaktadır.

✷ İnsanlar; ortak akılı ne kadar sık harekete geçirirlerse, ortak akıl o kadar hızlı ve çok fikir 
veya bilgi üretir. Bir konuda en iyi fikrin bulunabilmesi için elimizde, çok sayıda iyi fikir 
olmalıdır. İyi fikirler arasından en iyisini bulmak için bazen, fikirler arasındaki ilişki açığa 
çıkarılır. Bir diğer yol da, etki eden faktörlerin (kuvvetlerin) yönlerini analiz etmektir. 
Fikirlere ortak akılla değer biçmek, diğer bir yöntemdir. Bu teknikler yalnız yetişkinlerin 
kullandığı iş hayatına özel teknikler değildir. Çağımızda ileri ülkeler, bu teknikleri bece-
riler halinde, öğrencilerine küçük yaşlarda öğretmekte ve eğitimde de kullanmaktadırlar. 
Böylece eğitimin kalitesi yükseltilirken, öğrenciler gelecekte kullanacakları düşünce 
teknikleri ile tanışmaktadırlar.
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G İ R İ Ş’e devam

✷ Bu bölümde yetişkinlerin öğrendikleri düşünceyi ateşleyen teknikler IRMAK öğrencileri 
için beceri metodları haline getirilmiştir. Bu araçlar her öğrencinin derse katılımını 
sağlar, dikkatlerini konuya odaklar, düşüncelerini ateşler, bilgi işleme verimlerini artırır. 
Daha da iyisi teknikler eğlenceli ve kolaydır. Sınıfta her uygulandığında takım ruhu sınıf 
içini kaplar.

✷ Düşünceyi ateşlemek üzere 5 basit teknik tanıtılacaktır. 

a. Beyin fırtınası yapmak  - düşünceyi tetikler.
b. İlişkiler diagramı hazırlamak - fikirler arasında ilişkiyi kurar.
c. Yöneten kuvvetler listesi yapmak - fikirlerin analiz edilmesini sağlar.
d. Değerlendirme ölçütleri koymak - fikirlere değer biçmeyi öğretir.
e. Ağırlı oylamalar yapmak - fikirler hakkında ortak akıl ile sağlıklı karar ürettirir.

Bu teknikler sınıfta hepbirlikte uygulandığı gibi; öğrenciler; kendi ödevleri ve projeleri için 
tek başına da aynı teknikleri başarı ile uygulayabilirler.
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a- Beyin Fırtınası

Amacı : Beyin fırtınası düşünceyi ateşler. Ortak aklı harekete geçirir. Bir konu etra-
fında topluca düşünen insanlar takım ruhu içine hemen girerler.

Yanlış söylerim diye tereddüt geçiren öğrenciler, söz almakta çekingen 
du- ranlar, kendisini göstermek isteyen fakat fırsat bulamayan öğrenciler bu 

teknikle fikir üretme ve ifade etme sürecinin içine düşerler, içine çekilirler. 
Katılımcı olurlar. Tekniğin kuralı gereği; fikirleri itibar gördüğünden; ikinci 
tura daha istekli girerler ve cesaretleri  de gittikçe artar.

Öğrenciler, fikir ürettikçe ve fikirleri itibar gördükçe sevinirler. 
Özgürleşirler. Sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine güven duyarlar.

Beyin fırtınası yapmak için kara tahtadan başka bir şey gerekmez. Fiziksel 
ortamı kurmak kolay olsa da, zihinsel ortamı oluşturmak öğretmenin yara-
tıcılığını  gerektirir.
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Beyin fırtınası, kurallarına bağlı kalarak yürütülürse, etkinliği çok artar. 
Kurallar aşağıda sıralanmıştır.

- Her öğrencinin, katılmasına olanak tanıyın, katılım için teşvik edin.

- Beyin fırtınasında her fikir iyi fikirdir. Fikirleri kesinlikle değerlendirilme-
yin, yargılamayın veya listeden çıkarmayın.

- Her öğrencinin, katılmasına olanak tanıyın, katılım için teşvik edin. 

- Öğretmenler; konuyu canlandırmak için, zihinleri meşgul tutmak için, 
fikirleri fışkırtmak için; sınıfa kışkırtıcı, uyarıcı ve yaratıcı küçük sorular 
yöneltebilirler.

- Öğrencilerin fikirleri ile oynamayın, değişiklik yapmayın, değişiklik gere-
kiyorsa öğrencinin yapmasını sağlayın.

- Fikirleri, çocukların ifade ettikleri gibi yazın.

- Olabildiğince çok fikir alın. Fikirler bitinceye kadar bekleyin.

Tekniği : 1inci adım : Sınıfa bilgi verilir : Öğrencilerinize beyin fırtınasının önemini, 
amacını ve kullanıldığı yerler hakkında açıklayıcı bilgiler verin. 
Tekniği  niçin öğrettiğinizi anlatın.
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2nci adım: Beyin fırtınasının kurallarını öğretin : Kurallar aşağıda özetlen-
miştir.

- Herkes katılmalıdır.

- Her fikir iyi fikirdir. Değerlendirme yapılmaz.

- Fikirler, fikri söyleyenin ifadesi ile yazılır.

- Olabildiğince çok fikir alınır.

- Fikirler bitinceye kadar, beyin fırtınası devam eder.

(Fikir fışkırması seyrekleşince, fikirler tekrara dönüşür. Artık
fikirlerin tükendiği biraz sonra belli olur)

3üncü adım: Konu seçilir, soru ortaya konur ve tahtaya yazılır: Sorunun 
yaratıcı biçimde, güzel tertiplenmesi fırtınanın başarısını artı-
rır.«İyi bir öğrencinin davranışlarını sayın» yerine, «başarılı bir 

eğitim yılı için öğrenciler neler yapmalı sayın» diye sormak 
belki daha çok verimli fikir çıkarır. «Bir otomobili projelendir-
seniz neler yapardınız.»  yerine, «geleceğin otomobilinde ne 
gibi özellikler olacak?» diye sormak daha iyi sonuç verebilir.
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4üncü adım:  Fikirlerin yazılması: Her öğrencinin katılımı sağlanır, öğren-
cinin fikri, kendi ifadesi çerçevesinde yazılır. Öğrencilerden 
fikirlerini, kısa ve açık bir şekilde ifade etmeleri istenir. 
Küçük sorular ile fikirlere berraklık getirilebilir. Daha sonra 
fikir tahtaya yazılır.

5inci adım:  Anlayışın Berraklaştırılması: Fikirler bittikten sonra, elde 
edilen fikirler listesi gözden geçirilir. İyi anlaşılmayan fikirler 
için sahibine tekrar yönelerek fikir berraklaştırılır. Çocukların 
liste üzerindeki fikirlerle ilgili soru sormalarına, tartışma yap-
malarına müsaade edilir. Hiçbir fikir yargılanmaz, listeden 
çıkarılmaz, her fikrin  saygıya layık olduğu vurgulanarak 
beyin fırtınasının sonuçlandığı açıklanır.

Öneriler: Beyin fırtınaları mısır patlamasına benzer. İlk fikirler seyrek gelir. Ortam (mı-
sırlar) yeteri kadar ısınınca fikirler boşalır, fışkırır. Sonra fikirlerin patlaması
bitince, seyrek  ve benzer fikirler gelmeye başlar.

Bazen fikirler tıkanır. Yaratıcı sorularla fikirlerin yeni bir sağanak halinde 
gelmesi sağlanabilir.

Beyin fırtınalarını  öğrencilerin de yönetmelerine izin verilmeli hatta teşvik 
etmelidir.
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b- İlişkiler Diyagramı Hazırlamak

Amacı: İlişki diyagramı hazırlama tekniği  basit bir tekniktir. Fakat fikirleri daha kuv-
vetli kılar. Fikirlere toplu bir anlayış getirir. Aralarındaki ilişkiyi - bağı açığa 
çıkarır.

İlişkiler diyagramı dağınık olarak elde bulunan fikirlere uygulanır. Veya bir 
beyin fırtınası ile elde edilmiş fikirler listesine uygulanarak fikirlerin değerleri 
artırılır.

İlişkiler diyagramı oluşturma tekniği basitçe birbirleri ile ilintili fikirleri anlamlı 
başlıklar altında toplama tekniği olarak tarif edilebilir.

Çok yaratıcı bir süreçtir. Öğrencilere zevk verir. Tartışma yaratır. Sınıfta 
topluca uygulandığında ortak anlayışı oluşturduğu için takım ruhu oluştur-
maya yardımcı olur.

Beyin fırtınasına göre daha sakin bir düşünce sürecidir. Beynin her iki lobunu 
aynı anda kullandıran bir tekniktir. Sağ taraf fikir üretir, sol taraf analiz ederek 
organize eder. 
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Tekniği: 1inci adım: Sınıfa bilgi verilir: Amacı ve süreci, istenen sonucu sınıfa 
açıklayın. Tekniğin faydaları ve kullanıldığı yerler hakkında 
bilgi verin.

2nci adım: Bir beyin fırtınası sonucu elde edilmiş listeyi alın ve toplu 
bir konu başlığı tesbiti için sınıfı tartıştırın: Bazen konu 
başlığı beyin fırtınasını başlatan sorunun aynısı olabilir. 
Bazen beyin fırtınasının genel sonuçlarına göre daha güzel 
ifade edilen yeni bir başlık da olabilir.

3üncü adım: İlintili fikirleri yanyana veya alt-alta toplattırın: Bu iş için bir 
öğrenci görevlendirin. Kesinlikle hepbir ağızdan konuşma 
olmasına müsaade etmeyin (sınıf içi Temel Kuralları ve iyi dinleme 
tekniğini hatırlatın). Herkesin odaklanarak düşünmesini tavsiye 
edin. Herkesin defterinde öneri listeler oluşturmasını  sağla-
yın. Sonra tahtadaki öğrenciye grupları kendi görüşüne göre 
oluşturmasını söyleyin. Gruplama bitince öğrencilere fikir-
lerini sorun. Tartıştırın. Herkesin ortaya çıkan gruplamadan ve 
mevcut ilişkilerden, hoşnut oluncaya kadar listenin değiş-
tirilmesine müsaade edin.
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4üncü adım: Öğrencilerinize ilinti gruplarını gözden geçirtin: İlintilerde ortak 
bir görüşün olduğunu, en iyi gruplamanın eldeki liste olduğunu 
konusunda sınıftaki fikir birliğini kontrol edin. Sessiz kalan öğ-
rencileri özellikle konuşturun. Liste hakkında görüşlerini alın.

5inci adım: Başlıkların Yaratılması: Her grup fikir için, en uygun başlıkları 
sınıfa sorarak önerileri tahtaya listelettirin. En iyilerini seçmek 
için bir süreç tanıyın. Sınıf en anlamlı başlıkta karar kıldığında, 
sınıfı kutlayın. Eğlenin. Son listeyi meslektaşlarınızla paylaşın.

Öneriler : Öğrencilerinizin son listeyi diğer sınıflarla ve velileri ile paylaşmasını önerin.

Bazı yaratıcı beyin fırtınalarının sonuçlarını diğer sınıfların da görmesi için 
sergileyin. Öğrencileriniz sınıfın ortak üretiminin sergilenmesinden çok  
memnun olacaklardır.
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b- İlişkiler Diyagramı Hazırlamak - Örnek 

ÖRNEK BİR BEYİN FIRTINASI SONUCU

Fil
Yağ
Kemik
Balıklar
Örümcek
Ot

Köpekler
Lahana
Çekirge
Balık Pulları
Sümüklü Böcek
Kereviz

Çicekler
Kürk
Vitamin
Fare
Protein
Kurbağa

Ağaçlar 
Solucanlar
Havuç
Tavşan
Tırnak
Saç Kılı

C A N L I   V A R L I K L A R  
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b- İlişkiler Diyagramı Hazırlamak - Örnek 

Fil
Kurbağa
Balıklar
Örümcek
Köpekler
Sümüklü Böcek
Fare
Solucanlar
Tavşan
Çekirge

Lahana
Çicek
Ot
Ağaçlar
Havuç
Havuç

Yağ
Vitamin
Protein

Tırnak
Kürk
Balık Pulları
Kemik
Saç Kılı

C A N L I   V A R L I K L A R  
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b- İlişkiler Diyagramı Hazırlamak - Örnek 

Filler
Köpekler
Tavşanlar
Fareler

Sümüklü Böcekler
Solucanlar

Çekirgeler
Örümcekler

Balıklar
Kurbağalar

Ağaçlar
Çicekler

Kereviz
Lahana
Havuç

Ot

Kürk
Balık Pulları

Tırnak
Saç Kılı

Kemik

Yağ
Vitamin
Protein

C A N L I   O R G A N İ Z M A L A R  

Havyanlar Bitkiler Canlıların Parçaları
Canlı Organizmalar 

İçin Yiyecekler
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c- Yöneten Kuvvetler Listesi Yapmak
(Hedefe Ulaşmayı destekleyen ve önleyen kuvvetleri belirlemek)

Amacı: Bu teknik, olayı yöneten kuvvetler alanını analiz etme tekniğidir. Kuvvet alanı 
analizi yapmak öğrencilere hedefe giden yolda nelerle boğuşması gerektiği 
konusunda bir bilinç yaratır. Karar verirken gerçekçi olmayı sağlar. 

Yöneten kuvvetleri listelemek, bir yandan destekleyen, bir diğer yandan engel-
leyen kuvvetleri saptamaktır. Çoçuklar tartışarak yöneten kuvvetleri sözlere 
döktükçe ve sıraladıkça, hedefe ulaşma süresi ve süreci  hakkında gerçekci 
bir resim elde ederler.

Öğrencilerinize hakiki dünyanın ve tabiat olaylarının; bir çok destekleyen 
kuvvetler ile engelleyen kuvvetlerin etkisi altında olduğunu ve olayların bu 
güçlerin bileşkelerine göre oluştuğunu vurgulayın.

Tekniği : 1inci adım: Sınıfa bilgi verilir: Öğrencilere bu tekniğin, ne işe yarayacağı 
hakkında bilgi verilir.
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2nci adım: Yöneten Kuvvetler Listesi için hazırlanacak format tanıtılır: For-
mat basit bir çizelgedir. Konu çizelgenin tepesine açık ve net bir 
ifade ile yazılır. Konunun altı çizilir. Çizelge alanı düşey bir çizgi 
ile ikiye bölünür. Sol alanın üstüne hedefe ulaşmayı destekleyen 
kuvvetler sağ tarafında da engelleyen kuvvetler yazılır. Format 
hazırdır(Örneği inceleyiniz).

3üncü adım: Destekleyen ve Engelleyen Kuvvetler Saptanır: Öğrencilere he-
def konuya ulaşmayı destekleyen ve engelleyen kuvvetlerin 
neler olduğunu sorun. Tartışarak bulduğunuz kuvvetleri uygun 
yerlere yazın. Öneriler tükeninceye kadar beyin fırtınası tekni-
ğine uygun olarak  bekleyin.

4üncü adım: Listelenen Kuvvetleri Gözden Geçirin, Kontrol Edin: Kuvvetler 
listesi üzerinde tartışma açın, çocukların kuvvetleri teker teker 
gözden geçirmesini ve doğru alanda olup olmadığını kontrol 
etmelerini sağlayın. Gereğinde kuvvetler arasında ilişki varsa 
onu tespit edin. İlişkili kuvvetleri alt alta yazdırın.

5nci adım: Yöneten Kuvvetler Listesini Paylaşın: Sınıfın bu güzel analizini, 
diğer sınıflarla - velilerle paylaşmasını önerin. Çocuklarınızı 
güzel bir analiz yaptıkları için kutlayın. Eğlenin.
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Öneriler: Yöneten kuvvetler listesindeki kuvvetlerle ilgili bir analizi, arkasından hemen 
yapılacak bir beyin fırtınası, çok etkili kılar. Böyle bir beyin fırtınası iki 
aşamalı olmalıdır. 1. Destekleyen kuvvetler nasıl güçlendirilir? 2. Engelleyen 
kuvvetler nasıl azaltılır? Beyin fırtınası sonuçları daha sonra bir eylem 
planına dönüştürülür (Gelecek seminerde anlatılacak.)

Öğrencilerinize, ev ödevi olarak bazı konular verin ve evde tekniğin uygulan-
masını  sağlayın ve velileri ile paylaşmalarını önerin.

Bazı öneri konular : Sınıfımızın aylık bir gazete yayınlaması

Ödevlerin zamanında bitirilmesi

Sınıfa zamanında girilmesi

Kütüphaneden daha çok faydalanma

Sınıfımız öğrencisi xxx okulumuzu nasıl temsil eder  
duruma gelir.

Sınıf içini temiz ve düzenli tutmak.
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c- Yöneten Kuvvetler Listesi Yapmak - Örnek 

1inci Adım

Ev Ödevlerinin Zamanında Bitirilmesi Ev Ödevlerinin Zamanında Bitirilmesi

Temel Kurallara bağlılık
Derslerde başarılı olma

isteği
Ödev için 

yeterli zaman 
ayırma

Ödevi geç 
saatlere 

bırakmama
Günü planlama
Uygun 

zamanda yeteri 
kadar zaman ayırma.

Eve geç gitme
Evde oyuna dalma
Evde kardeşinin 
ödevine yardım etme
Televizyon seyretme
Okul dönüşü dışarda 
çok kalıp, oynayıp, 
yorulma 
Ev ödevini unutma
Ev ödevini iyi 
anlayamama
Eve gelen misafirlerle 
gereksiz yere meşgul 
olma

Destekleyen Kuvvetler Engelleyen Kuvvetler
Günü planlama
Ödev için yeterli 

zamanı uygun 
zamanda ayırma

Derslerde 
başarılı 

olma isteği
Temel kurallarımıza 

bağlılık

Ev ödevini unutma
Ev ödevini iyi anlamama
Okul dönüşü dışarda çok 
kalıp, oynayıp, zaman 
kaybetme ve yorulma
Evde oyuna dalma
Televizyon seyretme ve 
arkadaşlarla lüzumsuz 
telefon konuşmaları 
yapma 
Evde kardeşin ödevine 
yardım etme
Eve gelen misafirlerle 
gereksiz yere  meşgul 
olma.

Destekleyen Kuvvetler Engelleyen Kuvvetler

(1inci Aşama) (2nci Aşama)
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d- Değerlendirme Ölçütleri Listesi Yapmak

Amacı: Ortaya çok sayıda fikirler çıkınca, en iyi fikri seçmek için öğrenciler zorlanır. 
Böyle bir aşamada fikirler ile  ilgili  bir değerlendirme ölçütleri listesi hazırlat-
tırmak fayda sağlar. Fikirlerin ölçütlere uyumunun fikirlere değer kazandırdığı 
öğrencilere anlatılmalıdır.

Böyle bir süreç, karar için çok önemlidir. Öğrencilere sürecin faydaları  
anlatılmalıdır.

Bazı ölçütler, öğretmen tarafından kesin ölçütler başlığı altında konabilir. 
Fikrin seçiminde bu kesin ölçütlere uymayan fikirler olabilir. (Kesin ölçütleri 
öğretmenler koyar diye bir kaide yok. Unutmayın)

Değerlendirme ölçütleri listesi yapma süreci düşünceye dayalı karar verilmesi 
için ilk adımdır.

Tekniğin tanımı basittir. Fakat uygulanmasında başarı elde etmek kolay 
değildir. Uygulama alıştırmaları her fırsatta yapılmalıdır. Böylece beceri 
pekişir.

Fikirleri değerlendirme ölçütleri listesi yapmak, aslında beyin fırtınası 
tekniğine dayanır. Prensipleri benzerdir.
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Tekniği : 1inci adım: Sınıfa bilgi verilir: Öğrencilerinize bu tekniği neden öğrettiğinizi 
ne işe yaradığını, sağlayacağı faydaları açıkca anlatın.

2nci adım: Değerlendirme ölçütleri listesi ile ilgili beyin fırtınasını yapın: 
Bunun için ölçütlerin önce iki grupta toplamak gerektiği hak-
kında bilgi verin.

1inci Grup ölçütler : Zorunlu ölçütler (olmazsa olmaz)
2inci Grup ölçütler : Gerekli ölçütler

Gerekiyorsa zorunlu ölçütleri siz koyun. Gerekmiyorsa beyin 
fırtınasına açın. Beyin fırtınası zorunlu ve gerekli ölçütler olmak 
üzere iki grup için aynı anda yürütülebilir. Veya zorunlu ölçütler 
önce tesbit edilir, sonra gerekli ölçütler üzerinde beyin fırtınası 
yapılabilir. Her beyin fırtınasında olduğu gibi ölçütlerle ilgili konu 
açık net bir biçimde soru haline getirilir ve tahtaya başlık olarak 
konulur. Süreç beyin fırtınası (3-a bölümünde verilen) tekniği ile 
yürütülür ve sonuçlandırılır.
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3üncü adım:  Ölçütler listesini gözden geçirin ve son şekline getirin: Öğrenci-
lerinizden listeyi son defa gözden geçirmelerini, tekrarları yok
etmelerini, benzer ölçütleri birleştirmelerini isteyin. Ayrıca de-
ğerlendirme listesini zorunlu ölçütler ve gerekli diğer ölçütler 
diye ikiye bölerek sonuçlandırmalarını sağlayın.

4üncü adım: Öğrencilerinize uygulama yaptırın: Uygulamalar, ölçüt oluşturma 
konusunda, öğrencilerinizin becerilerini pekiştirir. Liste, tekniği-
ne uygun olarak hazırlanınca, kararlara uygulattırılır. Bu yolla 
elde edilen kararları kutlayın. Eğlenin.

Öneriler: Zorunlu ölçütler, genellikle kaynak anlamındaki ölçütlerdir. (Bütçe kısıtı,  
zaman kısıtı, malzeme kısıtı gibi). Hatırlayın! Biz yaratıcı düşünceyi en az 
kaynakla en çok verim sağlayan fikir olarak tarif ettik. Öğrencilerinizi yara-
tıcılığa sürükleyin. 
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3. DÜŞÜNME SÜRECİNİ BAŞLATMAK (Ateşlemek) - 20

e- Ağırlıklı Oylama Yapmak

Amacı: Beyin fırtınaları bir dizi fikri ortaya koyar, fakat hangisinin en değerli olduğunu 
belirlemek ve karar vermek için değerlendirme ölçütleri listesi yapmak yardım-
cı bir tekniktir, son karar süreci değildir. Ağırlıklı oylama yapmak son karar 
süreci olabilir.

Değerlendirme ölçütleri listesindeki zorunlu ölçütler, beyin fırtınası listesin-
deki bir kısım fikirleri eleyebilir. Hala geride bir grup fikir vardır. Öğrencilerin  
en değerli fikri seçmeleri için ağırlı oylama yapmaları, çocukları yeni bir dü-
şünce sürecine sokar. Ortak akıl harekete geçer ve burada anlatılan teknikle 
karar verildiğinde, hemen hemen herkesin sonuçtan memnun kaldığı gözle-
necektir. Bu teknik sınıfta kazan-kaybet pozisyonundan kazan-kazan durumu-
nu sağlayarak her öğrenciyi mutlu kılar. Çünkü her öğrenci eşit ağırlıkta oy 
verecektir. Üstelik düşünerek verecektir. Herkes katılır. Herkes kazanır.

Tekniği :   1inci adım: Sınıfa bilgi verilir: Her zamanki  gibi teknik açıklanır. Tekniğin 
amacı anlatılır. Sonuçta ne elde edileceği açıklanır. Tekniğin 
yararı ve demokratikliği konusunda her öğrencide berrak ve net 
bir fikir oluşması sağlanır. 
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3. DÜŞÜNME SÜRECİNİ BAŞLATMAK (Ateşlemek) - 21

2nci adım: Oylanacak Fikirler Listesini Asın: 

3üncü adım: Ağırlık Puanı tesbit Edin: Bu konuda öğrencilerle birlikte bir ağırlı 
puana karar verilir. Genelde ağırlıklı oylama eleman sayısının 3’te 
biri için yapılır. (Örnek: tahtada oylanacak fikir adedi 12 tane ise 12/3=4 oy 
seçilir). Bazen oylanacak eleman sayısına bakılmaksızın 10’lu puan 
veya 5’li puan kullanılır. İlk sistemde (4 oy sistemi) öğrenci ilk 
seçeneğine 4 puan, ikinci seçeneğine 3  puan, üçüncü seçeneğine 
2 puan, son ve dördüncü seçeneğine 1 puan verir. 5’li veya 10’lu 
sistemde, öğrenciden 5 puanını veya 10 puanını dilediği gibi dağıt-
ması istenir. Öğrenci isterse bir tek seçeneğe 5 (veya 10) puan ve-
rir. Veya iki seçeneğe 2 (2) veya 3 (8 puan) verebilir veya 5 seçe-
neğe (10 Seçeneğe) 1’er puan dağıtır.

4üncü adım: Her fikirin aldığı ağırlıklı oylar sayılır: Her fikrin aldığı oylar topla-
nır. Tahtaya fikirler oyların en çoğunu alandan başlayarak aza 
doğru sıralanır. Böylece nihai karara hazır yeni bir liste elde edilir.

5inci adım: Sonuçlar Tartışılır: Yeni liste sıralaması tartışmaya açılır. Sınıfın 
karar birliği içinde olduğu gözlenir. Bu güzel karardan ve çocuk-
ların tekniği başarı ile uygulamalarından dolayı kutlama yapılır. 
Liste elde edilince; çocukların içlerinde duyacakları sevinci pay-
laşın ve eğlenin.
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3. DÜŞÜNME SÜRECİNİ BAŞLATMAK (Ateşlemek) - 22

Öneriler: Sınıfta her beyin fırtınasından sonra değerlendirme ölçütleri listesi yapıl-
ması beyin fırtınası sonuçları üzerinde oluşan bilinci pekiştirecektir.

Daha sonra zorunlu ölçütlere uymayan fikirlerin elenmesi ile 
listenin daral-tılması, faydalı olur ve karar sürecine geçmeyi kolaylaştırır. 
Karar süreci de böylece kısaltılır.

Sınıfta 3,4,5,10 puan ağırlığı ile çeşitli oylama denemeleri yapılarak 
fikir sa- yısının azlığı ve çokluğu ile nasıl daha sıhhatli sonuçların alınacağı 
konu- sunda sınıf içi bir pratik ve görüş oluşturmak mümkündür.

Öğrenciler bu tekniği öğrendiklerinde sık sık sınıfta uygulamaktan zevk 
alacaklar ve eğleneceklerdir.

(Ağırlıklı oylama yapmanın öğretmene sağladığı faydalar nelerdir?)
(5 dakikalık bir beyin fırtınası)
(Dengeli, ihtiyatlı veya hedefe amaca yönelen)
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3. DÜŞÜNME SÜRECİNİ BAŞLATMAK (Ateşlemek) - 23
Değerlendirme Ölçütleri Listesi Yapmak - Örnek

Derse zamanında girip çıkarız.
Söz hakkı alarak konuşuruz.
Söz sırası almadan konuşmam.
Konuşanı dikkatle dinlerim.
Söz sırası almadan konuşmam. Konuşanı 
dinlerim
Öğretmenimizi  ve arkadaşlarımızı dinleriz.
Araç gereçleri önceden hazırlar, düzenli kullanırız.
Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanırız.
Ödevin bir sorumluluk olduğunu biliriz zamanında 
ve düzenli yaparız.
Kendime yapılmasını istemediğim hiç bir 
davranışta bulunmam.
Arkadaşlarımıza ve kendimize fiziksel zarar vermeyiz.

Sınıf İçi Temel Kurallar 
A - Sınıf için

Sınıfa zamanında hazırlı gelirim.

Sıralı düzenli ve sesiz gireriz.
Belirlenen yerimize otururuz.
Musluklarla oynamayız - Stor perdelerle oynamayız.
Elektrik üniteleri ile oynamayız.
Laboratuvardaki kimyasal maddelere dokunmayız, 
koklamayız ve tatmayız.
Deney malzemelerini dolaplara yerleştirdikten, 
masaları temizledikten sonra laboratuvardan düzen
içinde ayrılırız.
Bilgisayarları, ders aletlerini, deney malzemelerini 
dikkatli, verimli ve bana öğretilen biçimde kullanırım.

B - Laboratuvar-Bilgisayar Odası Temel Kuralları

Sınıf ve Laboratuvar/Bilgisayar 
Odaları için geçerli ortak bir liste 
olmalı.

En az 7 en çok 10 temel kural 
konulmalı.

Dur-yapma tipi yasaklar yerine 
öğrencilerin evrensel değerlere önem 
vermesini sağlayan temel kurallara öncelik 
verilmeli.

Değerlendirme Ölçütleri

Ev ödevlerine sorumluyum. Zamanında ve en iyi 
şekilde hazırlanırım.
Sınıfımızı temizliğinden düzeninden sorumluyum.

Sınıfımızın başarısından sorumluyum.
Sözlerim; her zaman; düşünce ve davranışlarıma 
uygundur.
Sınıflardaki elektrik ve mekanik düzenekleri dikkatli 
ve bana öğretilen biçimde kullanırım.
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3. DÜŞÜNME SÜRECİNİ BAŞLATMAK (Ateşlemek) - 24

Değerlendirme Ölçütleri Listesi Yapmak - Örnek (2inci Aşama)

Ağırlıklı Oylama Yapmak - Örnek

Söz sırası almadan konuşmam

Konuşanı dikkatle dinlerim.

Sınıfa zamanında ve düzen içinde gelirim.

Ev ödevlerine sorumluyum. Zamanında ve en iyi şekilde 
hazırlanırım.

Kendime yapılmasını istemediğim hiç bir davranışta bulunmam

Sınıfın başarısından sorumluyum.

Sınıfın düzeninden ve temizliğinden sorumluyum.

Sözlerim; her zaman; düşünce ve davranışlarıma uygundur.

Sınıflardaki elektrik ve mekanik düzenekleri dikkatli ve bana 
öğretilen biçimde kullanırım.

Bilgisayarları, ders aletlerini, deney malzemelerini dikkatli,  
verimli ve bana öğretilen biçimde kullanırım.

Sınıfımızın (Laboratuvar-Bilgisayar Sınıfları dahil) Temel Kuralları

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOPLAM
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 1

G İ R İ Ş

✷ Düşünüyorum, o halde varım. - De scartes
✷ Her eylemin atası, düşüncelerdir. - R. W. Emerson
✷ Düşüncelerimiz davranışlarımızı, davranışlarımız alışkanlıklarımızı, alışkanlıklarımız huylarımızı, 

huylarımız karekterlerimizi oluşturur. Karekterimiz de kaderimizi etkiler. - Nüvit Osmay
✷ Davranışlar düşünceye dayanmalıdır. Bu bilgeliktir. Bilgelik düşünceye dayanan davranışlarla 

belirginleşir. - Platon
✷ Düşünüp, işlemek âyinimdir. - Teyfik Fikret
✷ Saçlarımı tararken, yalnız saçlarımı düşünürüm. - Clemanceau
✷ Düşünce kabiliyetimizi öldüren en büyük düşman, alışkanlıklarımızdır. - Sommerset Maugham
✷ Düşünmeden okumak körletir; okumadan düşünmek yanıltır. - Clairvany
✷ Önceden görmek için bilmek, yapmak için de önceden görmek; hem bilmek, hem yapmak için 

düşünmek gerek. - A . Comte
✷ Düşünceden ve bilgiden doğar; soru da, cevap da. - Mevlâna
✷ Yapmak kolay, düşünmek zordur. Goethe
✷ Düşünmek  denilen  hakiki çalışmadan  kaçınmak  için insanoğlunun bulabileceği en az bin bahane 

vardır. - Edison
✷ Birçok insan için düşünmek yeni bilgiler bulmak değil, yalnız mevcut önyargılarını yeniden 

organize etmektir. - William James
✷ Yanlış veya doğru fikir yoktur. Verimli veya az verimli fikir vardır. - E.A.
✷ Yeni bir fikirle gelişen kafa, asla eski boyutlarına döndürülemez. - O.W. Holmes
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 2
G İ R İ Ş’e devam

✷ Bir düşünce, bir düşünce sürecinin sonucu olarak doğar.

✷ İnsan oğlu; gelecekte olacakları merak eder, bilmek ister. Oysaki geleceği tahmin et-
mek,  betimlemek  için bilgilerimiz çoğu kere yetersizdir. Bu bilgi açığını kapatmak 
için, onun  yerine  geçecek  ön  kabuller  yapmak,  kararlar  vermek gerekir. Bu ne-
denle düşünmek gerekir.

✷ Mevcut bilgileri daha iyi ve verimli kullanmak için yeniden düşünmek gerekir. Yeni 
bir durum  yaratmak,  yeni  fikirler  bulmak  için  yine düşünmek, diğer kelimelerle 
düşünme sürecine girmek gerekecektir.

✷ Özetle: Düşünmek, yeni fikirler ve bilgiler bulmak veya  mevcutları tekrar organize 
etmektir. Gelecek zamana yönelik olduğu gibi geçmiş zamana da yönelik olur.

✷ Nedir düşünce süreci? Düşünce süreci herşeyden önce, beyinsel bir faaliyettir. Bir
gayrettir. Tıpkı yürümek, koşmak, zıplamak veya yüzmek gibi bir beden faaliyetidir. 
Düşünce sürecinde en aktif organlar, önce beyin kasları; sonra 5 duyu organlarıdır. 
Yürürken en faal organlarımız önce ayak kaslarımız, sonra yürümeye katılan diğer 
kaslarımız olduğu gibi.

✷ Düşün! Demekle düşünce sürecine girilir mi? Hiç düşünmeyi bilmeyen birisine söy-
leniyorsa,  hayır!  Hiç yüzme bilmeyen birisini denize attığınız da ne olursa, hiç dü-
şünme sürecini tanımayan birisine de aynı şeyler olur. Bilinçsizce çırpınışlar, bilinç-
sizce bakışlar.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 3

G İ R İ Ş’e devam

✷ Oysaki her bedensel faaliyet gibi, düşünmek de bir beceri haline sokulup geliştirile-
bilir.  Aynen  yüzme öğrenip, geliştirmek gibi. Yüzme faaliyeti, uygulandıkça  yüzme  
becerisi  gelişir, hızlanır; gittikçe rutinlere veya reflekslere dönüşür. Düşünmek ey-
lemi için de durum aynıdır. Düşünmeyi, diğer kelimelerle sürece girmeyi  ve  süreci  
yönetmeyi öğrendikten  sonra,  uygulama ile geliştirilir. Her öğrenci düşünmeyi öğ-
renir. Her insan düşünmeyi alışkanlık haline getirerek düşünce adamı olabilir. Öğ-
retmenlerimiz düşünce adamıdırlar. Çünkü düşünme beceresini en çok onlar kul-
lanmayı bilirler.

✷ Düşünce adamı ne yapacağını, ne zaman yapacağını nasıl yapacağını ve nerede       
yapacağını bilir. Ayrıca düşünce adamları yetiştirme becerisine de sahiptir.

✷ Düşünce adamı işleri olur kılar. Her zaman olumlu enerji üretir. İnsani hisleri, heye-
canları ve değerleri bilir. Düşünce sürecini yönetirken; insan hislerini, heyecanlarını 
ve insani değerleri hep olumlu yönde kullanır.

✷ Düşünce adamı düşünce sürecini yönetmek için düşünce araçlarını ve metodlarını 
doğru yerlerde en  verimli şekilde kullanır. Düşünce araçları yerinde kullanıldığında 
çok verimli sonuçlar elde edilir.

✷ Düşünce adamı, düşünce sürecinin bir insani ibadet olduğunu, en yüksek ve ulvi bir 
insani üretimle sonuçlanacağını bilir: FİKİRLER-YENİ BİLGİLER-ANLAMLI ÖĞRENME
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 4

G İ R İ Ş’e devam

✷ Düşünce adamları (bilgeler), dünyamızın geleceğinin ve toplumların başarısının dü-
şünme   becerisine sahip bireylerin çokluğuna ve becerilerini kullanmadaki verim-
liliğine bağlı olduğunu bilirler.

✷ Bilgelik düşünme ve davranışla gerçekleşir. - Aristo

✷ Düşünce süreci sonucunda bir zihinsel üretim yapılır, bilgi üretilir. Bu üretim ile bir 
sorunun veya problemin çözüm yolu bulunmuş, bir eylem planı hazırlanmış, bir ko-
nuda karar verilmiş, bir tasarım yapılmış, bir seçim sonuçlandırılmış, bir kalite ya-
ratma  yolu  bulunmuş,  bir hipotez kurulmuş veya ispatlanmış, bir tahmin yapılmış 
veya bir gözlem sonuçlandırılmış, yeni bir teknoloji düşünülmüş veya mevcut fikir-
ler yeniden daha verimli hale getirilme olanağı yaratılmış olacaktır. Düşünce süreci 
mutlaka  bir ürünle  (bilgilerle) sonuçlanır. Bu nedenle bu sürece bilgi işleme veya 
öğrenme süreci de denir. Bilgi işleme diğer kelimelerle öğrenme bir düşünce süre-
cinin  sonunda gerçekleşir. Bir düşünce süreci sonunda elde edilmeyen ve rutin’e
dönüşmüş bazı bilgilerin hafızaya yerleştirilme işlemine ezber denir. Bir şiir’i ince-
lemek ve öğrenmekle şiir ezberlemek arasındaki fark gibi. Ancak sürecin süresi ke-
siksiz  olabileceği gibi, kesikli kesikli (zaman zaman girilen) sürdürülen bir süreçte 
olabilir.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 5

G İ R İ Ş’e devam

✷ Mutlak bilgi (tüm bilgiler) yeteri kadar mevcutsa ve bilgilerin yerleri biliniyorsa  dü-
şünmeye gerek kalmaz. Bazı alanlarda bilgiler tamamlanabilir. Bu durumlarda sade-
ce  data  bankalarının kurulması ve bazı rutinler veya algoritmalarla bilgilerin orga-
nize edilmesi gereği olabilir. Günümüzde, bir düşünce tarzı rutin’e veya algoritmaya
dönüştürülürse bu süreçler bilgisayarlara bırakılmaktadır. 

✷ Düşünce süreçleri iki grubta toplanabilir.
Katılımsız  Pasif  Düşünce  Süreci: Önümüze konulan data veya bilgi çerçevesinde 
yürütülen bir düşünce sürecidir. Katılım sınırlıdır. Okulda ders dinlemek, televizyon 
seyretmek,  gazete  okumak, imtihan olmak, kitap okumak gibi. Bu süreç sonunda 
önümüze konulan bilgi yığınları ile sınırlı reaksiyon vermemiz talep edilir. Düşüne-
nin  katılımı çok  azdır. Bu durumda daha çok şu sorular sorulur.

- Bunu (dersi, TV programını, haberi) anladım mı?
- Bu doğrumu, yanlış mı?
- Bu bilgiyi, sorulacak bir soruya cevap verirken nasıl kullanırım?

Katılımsız ve sınırlı bilgiye dayalı düşünce süreçleri yaratıcı olamaz, yeni bilgi doğ-
urmaya elverişli değildir. Ezber’e iter.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 6

G İ R İ Ş’e devam

Katılımlı (Aktif) Düşünce Süreci: Sürecin  sonunda bir eylem gerekiyor ve bu eylem için 
kişiden katılım bekleniyorsa bu sürece Katılımlı Düşünce Süreci denir. Bir karara 
katılmak, bir eylem planının parçasını uygulamak, bir seçim yapmak, münazaraya 
katılmak, beyin fırtınasına katılmak, bir konuda tartışmaya açık konuşma hazırlamak, bir 
senaryo düzenlemek ve sahneye koymak, deney yapmak, hipotez ispatlamak, bir proje 
yapmak hep katılımlı düşünce süreçleri dir. Aktif  katılımlarla işlenen bilgilerin ve 
öğrenilenlerlerin unutulması zordur. Bu öğrenme yolu anlamlı öğrenmedir. Katılımlı 
süreçe girmek için aşağıdaki hususlar yerine getirilir.

- Beyin Fırtınası yapılır - Yöneten kuvvetler sorulur - ilişkiler kurdurulur.
- Değerlendirme Kriterleri tespit ettirilir - Karar verdirilir.
- Seçim yaptırılır.
- Öykü yazdırılır. (senorya kurdurulur) - Canlandırma yaptırılır.
- Hipotez kurdurulur - Tahmin yaptırılır - Gözlem yaptırılır.
- Deney yaptırılır.
- Proje yaptırılır.

Bu düşünce süreçlerin sonunda daima anlamlı öğrenme oluşur. Bu nedenle sınıflarımızı 
KATILIMLI DÜŞÜNCE SÜREÇLERİ ile yönetmeliyiz. Bu nedenlerle IRMAK OKULU 
KATILIMLI DÜŞÜNCE SÜREÇLERİ ile eğitim-öğretim vermelidir.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 7

G İ R İ Ş’e devam

✷ Genelde katılımlı düşünce sürecinden çıkmadan önce aşağıdaki soruların sorulması 
çok yerinde olur: (SÜREC SONU SORULARI)

- DÜŞÜNCE SÜRECİ SONUNDA ÜRETTİKLERİMİZ;

✷ Doğru bilgi ve bilinen gerçeklere mi dayanıyor?

✷ Doğru yorumlanmış ve yerinde kullanılmış tecrübelere mi dayanıyor?

✷ Doğru bilinen gerçeklerden ve tecrübelerden yararlanırken yaptığım çıkarımlar 
lojik, mantıklı ve bilimsel metodlara mı dayanıyor”

✷ Uygulandığında ne gibi sonuçlar doğuracak?

✷ Bu sonuçlar benim (toplumun) hedeflerime, öncelliklerime, değerlerime 
uygun mu ?

✷ Bu sonuçları almak için sarfetdeceğim kaynaklarım (toplumun kaynakları) 
yeterlimi, elde edeceğim sonuçlara değer mi?

✷ Sonuçların kişiliğime (veya toplumumun kimliğine) ve çevreye zarar verme 
riski veya tehlikesi varmı?
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 8

G İ R İ Ş’e devam

✷ Düşünce sürecinin yönetimi için, en önemli ve ilgiye layık konulardan birisi, ideal ve 
standart bir düşünce süreci haritası veya tipi veya yolu veya yöntemi varmı dır so
rusuna verilecek cevaptır. Ne yazık ki; insan aklının düşünce süreci için henüz ideal 
ve  standart,  her  insana uygun bir düşünce süreci haritası yoktur. Çünkü insanla-
rın ilgileri  ve  kabiliyetleri,  kapasiteleri  standart değildir. Evren sistemi içinde dün-
yamız kendi içinde çalışan bir sistemdir. Dünya içinde insanlar topluluğu bir diğer 
sistemdir.  İnsan  sisteminin   içinde  yer  alan her bireyin görevi  farklıdır ve kendi 
içinde  bir   sistemdir,  ana  sistemi  tamamlar  ve  onu  geliştirir. Bu nedenle  bazı  
bireyler,  ayırıcı - kesici, bazı bireyler birleştirici yapıştırıcıdır. Bazı bireyler 
şekil vericidir.

✷ Yukarıda anlatılanlar açılırsa; bir düşünce süreci içinde çeşitli düşünce araçları kul-
lanılır. Tıpkı bir  marangozun  kullandığı  çeşitli  araçlar gibi. Testere, tutkal-çivi bu 
araçlara örnektir. Testere malzemeyi parçalara ayırırken, tutkal-çivi parçaları birleş-
tirir.  Bu  iki  tip  aletinde işlevleri farklı olmasına rağmen bir sandalye yapımı için; 
ikiside çok gereklidir. Tıpkı  bir düşünce süreci yönetilirken düşünce, araçları (veya 
metodları) yerinde  kullanıldığında   mükemmel   sonuçlar  vermesi gibi. Bu nedenle 
düşünce  süreçleri  için  yeri  geldiğinde  doğru  araç seçerek mükemmel sonuçlar 
alınır.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 9

G İ R İ Ş’e devam

✷ Düşünce araçlarını  marangoz  modelini  geliştirerek tanımlayabiliriz. İyi bir marangoz güzel bir
sandalye yapmak için, önce sandalye siparişi almalıdır. Daha sonra alternatif tasarımlar yapmak 
ve bir tasarımı müşterisine göstererek seçtirmelidir. Bundan sonra tasarıma uygun malzemelere
ve aletlere ihtiyacı vardır. Önce malzemeleri ölçümlendirecek - kesecek  sonra  bir araya getirip 
birleştirecekdir. Ensonunda bazı parçalara biçim verecek, cilalayacak-boyayacaktır. Belkide en 
sonunda üstüne oturup sandalyenin işlevini kontrol edecektir.

✷ Düşünce süreci de böyledir. Sürece odaklanmak ve başlatmak gerekir. Düşünenin malzemeleri 
fikirler, fikirler ve yine fikirlerdir. Bu fikirler (olgular, önbilgilerle) önce birbirinden ayrılarak ana-
liz edilir. Daha sonra sentezler yapılır.  Tahminler  yapılır.  Tahminler  gözlenir, sınanır. Elde edi-
len sonuç ürünler, süreç sonu soruları ile sınanır. 

MARANGOZ DÜŞÜNCE ADAMI

Ön İşlemler : - Sipariş - Dikkat Odaklama
- Tasarım - Sürec Ateşleme ATEŞLEME
- Alternatifler - Fikirler BAŞLATMA
- Seçim - Soru Tertibi

Ana İşlemler : - Ölçü-Kesme - Analiz YÖNETME ve ÜRETME
- Birleştirme - Sentez (Enerji verme)
- Biçim verme - Sınama (Isıtma/Dövme-Öğütme/

işleme tabi tutma)

Son İşlemler : - Boya SÜREC SONU ÜRÜN
- Kontrol SORULARI
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 10

G İ R İ Ş’e devam

✷ Öğrencilere,  düşünmenin davranışlarımızı yönettiği anlatılmalıdır. Bunu kavrayan öğrenci 
düşünme sürecini yönetmenin, bir beceri olduğunu hemen kavrayacaktır. Çünkü sık-sık 
kullanarak düşünce konumuna geçmeyi öğrenecektir. 

✷ Buraya kadar anlatılan teknikler uygulandığında, öğrenciler sürece girmeyi öğrenmiş  ola-
caklardır.  Öğrenci  her  düşünce  sürecinin bir zihinsel ürünle sonuçlandığını ve bu ürü-
nün kendisine çok faydalar sağladığını anladığında; öğrenme yolunda beklenenden, umu-
landan hızlı gelişmeler göstereceklerdir.

✷ Çocuklarımıza,  oğlum - kızım düşün! Niçin düşünmüyorsun! demenin bir faydası yoktur. 
Öğrencilerin dikkatlerini odaklattırıp, güzel bir soru veya ödev ile düşünce sürecine çekip 
süreci tamamlamasına yardım etmek en güzel ve verimli yoldur.

✷ Öğrenme için en verimli yol, öğrencilerin proje hazırlamalarıdır. Projeler tek başına veya 
grup halinde hazırlattırılır. Proje yapımının grup halinde olması daha iyi öğrenme sağlar. 
Proje yapımında  bir çok düşünme araçlarının birbirini  tamamlayan  biçimde  kullanılması  
mümkündür. Kavramdan - sunuşa kadar  çocuklar bir  çok süreci  yaşarlar  ve  öğrenirler. 
Günümüz eğitim sistemlerinde bu nedenle sınıflarda ev ödevleri projelere çevrilmektedir. 
Irmak  öğretmenleri  proje  konusu seçme-proje yönetme ve sonuçlandırma konularında 
mahir olmalıdırlar. (üniversite hocaları master ve doktora yaptırır)

✷ Düşünce  sürecini  yönetmek için bu bölümde bilinen 4 basit teknik, metod halinde tanıtı-
lacaktır.  

a) İş akış çizelgesi hazırlamak
b) Neden/sonuç çizelgesi yapmak
c) Ağaç çizelgesi kurmak
d) Eylem planı hazırlamak.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 11

G i r i ş’e devam
BAZI TEMEL DÜŞÜNCE ARAÇLARI - I

1. Araştırma - Keşif

2. Tarama 

3. Soru Sorma ? ????

4. Genişletme 

5. Diğer 
Bakış Açısı

6. Analiz
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 12

G i r i ş’e devam

BAZI TEMEL DÜŞÜNCE ARAÇLARI - II

7. Çıkarım 

8. Kıyaslama 

9. Alternatif 
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 13

G i r i ş’e devam

BAZI TEMEL DÜŞÜNCE ARAÇLARI - III

12. Tasarım 

10. Seçim 11. Sentez 

13. Bilgi İşleme
Süreci
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 14
a- İş Akış Çizelgesi Hazırlamak

Amacı : İş Akış çizelgeleri bir düşünce veya eylem sürecinin temel adımlarını sıra-
layan basit çizelgelerdir. Ancak süreçlerin bölünebilir ve daha küçük işler-
den  (aktivitelerden) oluştuğunu kavrattıran araçlardır. Öğrencilere işin ba-
şında  bir  planlama  süreci  yaratarak  ister  zihinsel  süreci, isterse eylemi 
kavrattırarak; planlanmasını sağlar. Öğrencilerin  işin başında işleri  böle-
rek,  önceliklerini belirlemeleri, sonuca ulaşmak için mükemmel bir resim; 
diğer kelimelerle; bir harita sağlar. 

Metod, tüm süreci görmeyi ve kavramayı sağlar.

Hangi  işlerin  delege  edilebileceğini gösterir. 

Hangi işlerin karmaşık ve daha çok zamana ihtiyaç gösterdiği belli olur.

Akış  diyagramları  basit  veya karmaşık olabilir. İşler  yeteri kadar 
ayrıntılı parçalara  bölünebilir. Süreç,  genel  kilometre taşları ile, 
tarif edilebileceği gibi,   çok   ayrıntılı   haritalarada çevrilebilir. Başlangıç 
için akış diyagram-ları temel adımların listelenmesi düzeyinde olması 
yeterlidir.

Öğrenciler   sembolleri   tanıdıkca ve   işleri   bölmeyi   öğrendikce 
sadece sürecin   ana   adımlarını   değil,   faaliyetleri  kimlerin   
yapacağını, gerekli kaynakların   nerede   lazım   olduğunu   ve  iş için  
gerekli  süreleride gös- terebilirler.

Öğrencilere, iş akış çizelgelerini, yalnız grup projelerinde değil; kendi 
işle- rinde de sık sık kullanmaları öğütlenmelidir.
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“Öğrenmeyi Öğretmek, Bilgi İşlemeyi Öğretmektir.”
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 15

Tekniği: 1inci adım : Sınıfa Bilgi Verilir: Aracın amacı ve faydaları anlatılır. 

2nci adım : Kullanılan  Semboller Tanıtılır:  İş   akış   çizelgelerinde 
kullanılan semboller tahtaya çizilerek tanıtılır. Her sembol 
için basit kullanım örnekleri verilir.

3üncü adım: Projenin Konusu Basit ve Açık bir İfade İle Yazılır:

4üncü adım: Projede Görev Alacak Aktörler Tesbit Edilir. Listelenir: Okul 
Müdürü,  Aile Birliği,  Sınıf  Öğretmeni,   Kütüphane,  Okul 
Yönetimi, Veliler, Öğrenciler, Mahalli İdareler. v.b. (Bu liste 
için beyin fırtınası yapılır.)

5nci adım : Projenin Temel Adımları Tesbit Edilir: Bu adım  iş akış çizel-
geleri için en zor, fakat en yaratıcı adımdır. Öğrenciler,beyin 
fırtınası tekniğini kullanarak, bu listeyi tesbit ederler. Doğru
bir listeleme için öğretmenler öğrencilerin projeyi yaşama-
larını, gözlerinin içinde canlandırmasını sağlayacak yol gös-
terici açıklamalar yapmalıdır.

6ncı adım : Temel Adımlar Oluş Sırasına dizilir: Öğrencilerinize başlan-
gıç noktasını  belirlemekte yardım ettikten sonra,  her temel 
işin (adımın) zamana  göre  nasıl yeraldığını  beyin  fırtınası
ile sıralayın.  Bu  konuda  tahtanın  soluna  çizilen bir düşey 
zaman çizgisi epeyce yardımcı olur.

Faaliyet iş
Aktivite

Karmaşık faaliyet
Bir basit faaliyetten
daha çok faaliyet.
Kendi başına bir 
süreç.

Grup Toplantısı

Karar

Katkı-Yardım

Rapor

Raporlar

Son
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 16

7inci adım : Her Aktivite’nin (Temel Adımın) Tanımı Yapılarak Uygun 
Senboller İle İfade Edilir: Her temel adım ele alınarak bir 
karar aktivitesi mi?, bir iş aktivitesimi?, toplantı mı veya 
katkı bekleme noktası mı? olduğu konusunda karar veri-
lerek ilgili sembolleri çizilir ve ilgili kişilerin altına yazılarak 
oklarla işin akışı gösterilir. 

8inci adım : Elde Edilen İş Akış Diyagramı Kontrol Edilir:

Öneriler : Öğrencilerinize  akış  çizelgelerini  hazırlarken çok ayrıntıya girerek 
boğulmamalarını öğütleyin.

Akış  çizelgelerini  okumak çok kolay, hızlı ve etkilidir. Bu nedenle öğ-
rencilere bireysel çalışma veya sorunlarını çözerken her fırsatta iş akış 
çizelgesi ile çalışmalarını öğütleyin. 

Öğrencilerinize  iş  akış  çizelgelerinin  proje  raporları  ve sözel sunular 
için çok faydalı araçlar olduğunu anlatın.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 17

BİR PROJE KONUSUNUN SEÇİLMESİ - örnek

KütüphaneEbeveyn Ahmet Ayşe Sınıf Öğretmeni

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

Ah. ve Ay.
birlikte proje 
yapacaklar

Öğretmen: Bana iki gün içinde konular getirin

İş Akış diyagramı Toplantısı

Liste Hazırlama Liste Hazırlama

Konu seçilmedi

Listeleri Birleştirme

Öneri
Liste

Konu 
Seçimi

Zaman
Proje İş Akış Diyagramı

Konu seçildi
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 18

b- Neden-Sonuç Çizelgesi Yapmak - (Fishbone Diyagramı veya Ishikawa Diyagramı)

Amacı : Neden-Sonuç çizelgesini ilk defa meşhur kalite uzmanlarından Japon 
Dr. İshikawa  tanıtmıştır.  Bu çizelge  çoğukere ilk sunucunun ismi ile 
veya  balık  iskeletine  benzediğinden çocuklar tarafından balık kılçığı 
çizelgesi olarak anılır.

Teknik  uygulanırken,  öğrenciler   her bir kılçık ile bir neden 
üstünde kendilerini odaklanmış olarak bulurlar.

Tekniğin uygulanması kolaydır ve etkileşimli katılım sağlar. Grup 
pro- jeleri için harika görsel malzeme sağlar.

Neden - Sonuç çizelgesi var olan bir sorunun nedenlerini 
incelemede kullanılır.

Tekniği: 1inci adım : Sınıfa Bilgi Verilir: Tekniğin amacını süreci ve ulaşılması is-
tenen sonucu sınıfa açıklayın. Tekniğin faydaları ve kullanıl-
dığı yerler hakkında bilgi verin. 

2nci adım : Gerekli  Görsel  Hazırlığı  Yapın: Tahtaya  bir balık kılçığının 
ana  omurgasını  ve kuyruğunu çizin, başını yerleştirin (Bkn. 
Ilgili örnek).
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 19

3ncü adım : İncelenecek Konuyu Saptayın: Konuyu veya analiz etmek is-
tenen sorunu belirleyin. Açık ve net bir ifade ile balığın başı-
na yazın. (Laboratuvarda  bir  deney  nasıl yürütülmelidir vb. 
gibi) 

4ncü adım : Konuyu Etkileyen “Temel Nedenleri” Belirleyin: Temel ne-
denleri saptamak için beyin fırtınası tekniğini uygulayın. Te-
mel nedenleri ana balıkkılçığı olarak sıralayın.

5nci adım : Her Grup Temel Neden İçin Ayrıntılı Nedenleri Sıralayın: Ay-
rıntılı nedenler için (her kılçık üzerinde) beyin fırtınası yapın. 
Ayrıntı nedenler saptandıkça ilgili balık kılçığı altına kayde-
din.

6ncı adım : Sonucu Gözden Geçirin, Gerekiyorsa Küçük Düzeltmeleri 
Yapın: Ayrıntılı nedenler, temel nedeni yöneten kuvvet ana-
lizi gibi düşünülerekte tertiplenir. Ayrıntılı nedenlerin ilişkili 
olanlarını yakın yakın yazmak çizelgenin anlamını artırır.

Öneriler : Temel  nedenler  sıralanırken  genelde Dr. Ishikawa, İnsanlar, Araçlar, 
Çevre, Malzemeler, Yöntemler, Yönetim, Ölçümler olarak ana kılçıklar 
önermektedir. Tabiatıyla bunlardan ilgili olanlar gözetilir.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 20

LABORATUVARDA BİR DENEYİN YÜRÜTÜLMESİ - örnek

Laboratuvarda 
Bir Deney 

Nasıl Yürütülmelidir

Güvenli

Temiz

Ferah

Yöntem Öğrenciler

Malzemeler

Dikkatli

Talimatları İzleyen

İyi Bilgilenmiş
Kendinden Emin

Eksiksiz Katılım

Atik-tetik
İyi Planlanmış

Açık ve Net Amaç
Anlaşılır Talimatlar

Organize

Yeterli Zaman

Düzenli

Sabırlı

Yardımcı

Laboratuvarda Hazır

Sürekli Dikkatli

Atik-tetik

Bilgili

Organize

Cam Kaplar v.b.

Bursen Alevi

İyi Çalışan Ekipman

İyi Etiketlenmiş

Su v.b.

Herkese yeterli

Temiz

Havadar

Ortam

Öğretmen
Bu balık diyagramı her durumdaki neden-sonuç ilişkisini analiz etmek için kullanılabilir. 
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 21

c- Ağaç Çizelgesi Hazırlamak

Amacı : Çizelgenin şeklinden   dolayı   ağaç çizelgesi  denilmektedir.  Süreci  
kavrattıran  mantıksal   bir  bölümlemedir.  Proje  önce ana başlıklarla 
ana gövdeyi teşkil   eden   grup  görevlere   bölünür.  Daha  sonra her 
bir grup görev aktivitelere (faaliyetlere),  her bir faaliyette daha küçük 
olaylara ayrılır.  Adeta  proje  bir gövdeden ana dallara, ana dallardan 
yan dallara ve nihayet yapraklara ayrılmıştır.

Öğrenciler ağaç çizelgesi ile çalışmayı öğrenince bazen ne kadar 
çok düşünülmesi gereken ayrıntının olduğunu ve hedefe ulaşmak için 
her ayrıntının  incelenmesi  gereğini  hemen  farkederler.  Zamanı  
kavrat- makta çok faydalı bir tekniktir.

Yeteri  detayda  hazırlanmış  bir  ağaç çizelgesi ilişkilerin 
kavranması için çok başarılı bir resim ve bir mantık 
alıştırmasıdır.

Tekniği: 1inci adım : Sınıfa  Bilgi  Verilir: Araç sınıfa  tanıtılır.  Amacı  ve faydaları 
anlatılır.

2nci adım : Temel  Hedef  Saptanır: Temel  Hedef boş alanın alt ortasına 
bir dikdörtgen kutu içine açık bir ifade ile yazılır.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 22

3ncü adım : İlk  Düzey  Ana Grup Görevlerini Saptayın: Sınıfa beyin fırtı-
nası yaptırılarak ilk ana grupları belirleyin ve sıralayın.

4ncü adım : Her Bir İlk Düzey Ana Grup Görevlerini  Ayrıntılandırın: Ay-
rıntılandırma  beyin  fırtınasına  yeteri  seviyede  ayrıntı  elde 
edilinceye kadar  devam  edin.  Ne olmalı? ve  bundan sonra 
ne  yapmalıyız soruları  ile  öğrencilerin  fikir boşaltmalarına 
yardım edin.

5nci adım : Ağaç Çizelgesini Gözden Geçirin: Bütünlüğü  saptamak için 
her dala bakın. En küçük ayrıntı bir sonraki daha genel düze-
ye  ulaşıyormu  kontrol  edin.  Sınıfınızı  başarısından  dolayı
kutlayın.

6ncı adım : Elde Edilen Sonuçları Eylem Planı’na Aktarın :

Öneriler : Ağaç  çizelgeleri  iyice kontrol edildikten sonra Eylem Planı’na aktarıl-
ması çok başarılı sonuçlar verir. 

Eylem Planı ile süreler belirlenir, sorumluluklar dağıtılır.

Sonra  düğmeye basın ve başlayın deyin. Alınacak sonuçlara çok sevinip 
mutlu olacaksınız.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 23
AĞAÇ ÇİZELGESİ - örnek Oturma Düzeni

Sınıf Tiyatrosu

Stil Saptama

Kostümlerin 
Planlaması

Yer Tarih Davetli
Listesi

Adres 
Tespiti

Telefonla Takip

Adreslere Yollama

Davetiye Basımı

Davetiye Metni

Karşılama Ekibi

Protokol

Sayı Kontrolü
Son Davetli Listesi

Not: Örnek niteliğinde, sadece bazı 
ana aktiviteler açılmıştır 
(davetliler ve duyurma)

Sahne
Planı

Işıklandırma

Tasarım

Ekip

Dekorlar

Tasarım

Malzeme

Satın Alma

Üretim

Gazeteler

El İlanı

Poster

Duyurma

Metin

Metin

Mizanpaj
ve

Metin

Müzik
ve

Metin

Radyolar

DavetlilerProvalar
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 24

d- Eylem Planı Hazırlamak

Amacı : Eylem Planları  düşünce  sürecinden  çıkmadan  önce  öğrencilere bir 
yol  haritası  verir.  Bu  yol  haritasında sorumluluklar dağıtılmış ve ta-
rihler belirlenmiş olacaktır. Bu plan her türlü karışıklığı önler.

Eylem  Planları   işin  yapılmasını  güvenceye alır.  İlerlemeyi  
izlemek için çok verimli bir araçtır. İşleri gününde tamamlamak için 
hızlanmak mı gerekiyor,yoksa herşey yolundamı sorusu hakkında açık 
fikir verir. 

Eylem  Planları   sürecin   bir  fikirle   başladığını,  analiz ve 
planlama ile geliştiğini, sentezlerle sonuçlara varıldığını ve fikirlerin
durmadan işlenmesi  ile  işlerin  mükemmele  doğru  
yöneldiğini görürler, bu ko- nuda aydınlık bir iç-görüş geliştirirler. 

Sınıf bu aracı kullanmayı öğrendiğinde ve eylem planı  hazır 
olduğun- da hemen kolları sıvayacaktır. Planın tıkır-tıkır 
işlemesi herkezi mem- nun edecektir.

Eylem  Planları katı  ve  değişmez  değildir.  Aksine zaman 
ilerledikce yeni konularla zenginleşir ve daha düzgün bir yapıya 
kavuşur.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 25

Tekniği :   1nci adım : Sınıfa Eylem Planı Hakkında Bilgi Verilir: Amaçlar açıklanır, 
uygulamadaki faydaları açıklanır.

2nci adım : Hazırlık: Projenin adı tahtaya yazılır. (Ağaç çizelgesi ile aynı 
biçimde)  kağıt  üç  bölüme  ayrılır.  Sutunların  üzerine konu,
sorumlu kim ve bitme tarihi yazılır.

3ncü adım : İşlerin Verilmesi: Projenin bölümleri (ağaç çizelgesinden alı-
nır) için sorumlular gönüllü öğrencilere verilir. Makul süreler 
verilerek Eylem Planı tamamlanır. Her sorumlu öğrencide bir 
plan olması sağlanır.

Öneriler : Eylem Planları çok basit çizelgelerdir. Fakat  çok faydalıdırlar. 

Faydasının anlaşılması için her fırsatta uygulanmalıdır.

Öğrencilere kendi işleri için uygulamaları öğütlenmeli, hatta uygulama-
larını öğretmenleri ile paylaşmaları için teşvik edilmelidir.
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4. DÜŞÜNME SÜRECİNİ YÖNETMEK - 26

EYLEM PLANI HAZIRLAMAK - ÖRNEK
SINIF TİYATROSU - İLK TEMSİL 25 Haziran

Konu Sorumlu Zaman

Duyurma

Sahne Planları

Kostümler

Provalar

Davetliler

Öğrenci 1

Öğrenci 2

Öğrenci 3

Öğrenci 4

Öğrenci 5

10-25 Haziran

01-20 Haziran

05-23 Haziran

01-25 Haziran

01-23 Haziran
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 1

G İ R İ Ş - 1

✷ İyi düşünen olmak, (Düşünce adamı olmak) meslek yaşamında başarıyı sağlayan özelliklerden 
birisidir. Rekabet için esastır. Birçok insanın aksi yöndeki kanısına rağmen, düşünmek zor ve sıkıcı 
değildir. Düşünce adamı olmak için, üstün zihinsel yeteneklere de gerek yoktur. Yeter ki, düşünce 
sürecine girmeyi refleks haline veya başka bir deyişle, sistematik bir teknik haline getirelim. 
Bunun, okullarda eğitimle kazandırılması mümkündür ve gereklidir.

✷ Birçok çağdaş düşünürün ve büyük eğitimcilerin günümüz eğitim sistemleri üzerindeki eleştirileri, 
çoğu okullarda bilgi işlemenin öğretilmediği konusunda yoğunlaşmaktadır. Okullarda çoğu kere 
mevcut bilgilerin düzenlenmesi ve sınırlı analiz yöntemleri bilgi işlemek olarak algılanmaktadır. 
Bazı okullar ise eleştirisel düşünceyi bilgi işleme olarak öğretirler. Tüm bu öğretiler eksiktir ve 
eğitimin çağdaş talebine cevap verememektedir. Oysa ki, bilgi işlemenin çok daha ileri boyutları 
vardır. 

✷ Gerçek hayat bir değerler sistemidir. Dünyayı bu şekilde ele alan metafiziğe, nitelik veya değerler 
metafiziği denir. Nitelik metafiziğinde özne ile nesne arasındaki etkileşimden değer doğar. Değer ne 
öznedir, ne de nesne. Başka bir kategoridir.

✷ Fizikte, başka şeylerden ayırt edilemeyen bir şeyin var olmadığı ilkesi geçerlidir. Nitelik metafiziği 
bu ilkeye ikinci bir ilke daha ekler: değeri olmayan bir şey başka şeylerden ayırt edilemez. Bu iki 
ilke birleştirilirse, değeri olmayan bir şey var olamaz  sonucuna ulaşılır. O halde dünyada var 
olabilen şeyler yalnız  değerlerdir. Başka bir deyişle, dünyamız iç-içe geçmiş bir değerler 
sistemidir.
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 2

✷ Değerler, özne ile nesnelerin iletişiminden doğar. Nitelik metafiziğine göre deneylerin ve 
gözlemlerin özünde değer vardır ve özne ile nesneden daha ampriktir; diğer bir deyişle deney ve 
gözlemde ilk ortaya değerler çıkar. Deney ve gözlemin ilk ve gerçek bulgusu değerdir ve deney 
bulgusu gerçeğin ta kendisidir. Bir deneyde değer; daha sonra  atfedileceği nesne ve özneden 
önce ve dolaysız olarak duyularımıza ulaşır. Bir kızgın soba üstüne oturan deneyci, sıcağı sobadan 
önce duyumsar. Sıcak olmak bir değerdir. Bu değer deneyi yapana acı verir ve yerinden zıplatır. 
Gözlemci değiştirilse de sonuç değişmez. Sıcak hissedilecek ve acı duyulacaktır.

✷ Dünyadaki varlıkları dört değer biçimi olarak ele almak mümkündür. 
1. İnorganik biçimler 2. Biolojik biçimler 3. Sosyal biçimler 4. Entellektüel biçimler. Dünyada var 
olan herşey bu 4 katagoriden birine girer. Mesala 2 hidrojen ile oksijeni bir arada tutarak su yapan 
değer ile bireyleri bir arada tutarak ulus yapan değer farklı değerlerdir. Birincisi inorganik bir biçim, 
ikincisi sosyal bir değer biçimidir. Bu 4 kategori birbirinden bağımsızdır ve farklıdır. Ancak tek 
ortak yanları bir evrim süreci içinde oluşmalarıdır. Entellektüel biçimler, sosyal biçimlerden doğar. 
Sosyal biçimler, biyolojik biçimlerin ürünüdür. Biyolojik biçimler ise inorganik doğadan doğmuştur. 
Başka bir deyişle; insanın düşüncülerine (entellektüel biçim) sosyal biçimler; sosyal biçimlere, 
biyolojik biçimler; biyolojik biçimlere ise inorganik biçimler hükmeder.
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 3

Değerin Evrim Süreci : İnorganik biçimler Biyolojik biçimler Sosyal biçimler
Entellektüel biçimler

Değer Sistemlerinin Evrimi : İnorganik biçimler kaos’u yenerek doğa yasaları oluşturur.
(Örnek: Çekim Kanunu, Termo dinamik kanunlar vb.)

Biolojik biçimler açlığı ve öldürücü inorganik güçleri yenerek 
orman yasasını oluşturur. (Örnek: Güçlü haklıdır, cinsel çekim vb.)

Toplumsal biçimler biyolojik biçimleri yenerek yasalar sistemini
oluşturur. (Örnek: Senin hürriyetinin sınırı, benim hürriyetimin sınırıdır  vb.) 

Entellektüel biçimler, toplumsal biçimleri yenerek entellektüel ahlak 
sistemini oluşturur.  (Örnek: Demokrasi; insan hakları; çevre koruma 
kanunları; terör-uyuşturucu önleme vb uluslarüstü sistemler)

✷ Görüldüğü gibi değerlerin üretilmesi ile sürekli bir üst seviyede organize olunmakta ve evrim 
böylece sürekli olarak yürümektedir. Evrimin yönü basitten karmaşık sistemlere doğrudur. Okul 
sistemlerinin evrimi de böyledir. İnsanlık yeni değerler ürettikçe, okulun içine yeni öğeler girecek ve 
bir üst düzeyde organize olacaktır. Yeni girmekte olan öğeler gözden geçirildiğinde eğitim 
araçlarının hızla değiştiği, öğrenciye sunulan hizmet ve servislerin çeşitlendiği görülür. Ders 
programları da toplumsal anlayışın değişimine paralel gider. Okulların, değişimleri (evrimi) takib 
etmesi ve toplumsal isteklere cevap vermesi gerekir. Oysa ki evrim bir süreçtir. Eğitim de bir 
süreçtir. Diğer kelimelerle, birer zaman tüketimi  ve zaman yatırımıdır. Bu nedenle okullar toplumun 
önde giden rehberi olmalıdır. Toplumsal isteği - değişimi - evrimi sezerek öğrencilerini önceden yeni 
değişimlere hazır olarak yetiştirirler. (Okulların genelde hep geç kaldığı eleştirisi çok yaygındır.)

✷

✷

✷

✷
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 4

✷ Okullar çoğu kere toplumsal denetime tabidirler. (Milli Eğitim Bakanlığı gibi) Toplumsal denetim, 
bazı toplumsal kanun ve yönetmeliklere uymayı zorunlu kılar. Kanun ve yönetmeliklerin evrime 
hemen uydurulması zaman alır. Bu nedenle okullar evrime uygun program uygulamakta geç kalırlar.

✷ Bir yandan mevcut programları uygulayarak eğitim yaparken; paralelinde yeni düşünceleri 
mevcutlarla uyumlandırmak yüksek bir entellektüel kabiliyet ve çalışma gerektirir. Bunu başaran 
okullar ve öğretmenler için sonuçlar muhteşem olmaktadır. En iyi ve en ahlaklı davranış, evrimi 
geliştirmek, hızlandırmak ve evrime yardım etmektir. 

✷ Dünyamızdaki evrim; bilgi biriktirmek, bilgi işlemek ve mevcut bilgileri bir üst düzeyde organize 
ederek daha değerli kılma faaliyetleri üzerinde devam etmektedir. Daha evvel insanlığın gelişim 
tarihinin güzel öyküsünde gördüğümüz gibi insanlık bilgiyi işleyerek, bilgiye daha yüksek anlamlar 
kazandırarak diğer bir deyişle bilim yaparak ve teknolojiler üreterek gelişmekte ve ilerlemektedir.

✷ Bilgi işlemek; daha önce de zaman zaman söylediğimiz gibi; mevcut bilgileri yeniden ilintilendirip 
organize ederek, daha değerli yeni bilgilere ulaşmak; bilgiden daha çok ve yüksek fayda 
sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için bilgi işleyen insanın düşünce sürecine girmesi gerekir. 
Düşünce süreci bir zaman ayırımı veya başka bir deyişle zaman yatırımıdır. Düşünce sürecinin 
sonucunda yeni fikirler, bilgiler, bulgular, olgular, sorunlar, görüler, hipotezler, çözümler 
teknolojiler, buluşlar, yenilikler, ürünler, teoriler, doğa kanunları elde edilir. Düşünce sürecinin etiği; 
evrime açık, evrimi destekleyen bilgileri bulmaktır. Düşünce süreci sonunda sistemlere zarar verici 
bilgiler de üretilebilir. Bu tür bilgiler insanlığın amacı değildir.
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 5

✷ Bilgi işlemenin malzemesi bilgidir. Gayesi de, evrime yardım edecek yeni bilgi elde etmektir. Ama 
insanın önüne çeşitli bilgiler konulsa; bunlar durduk yerde yeni bilgiye dönüşmez. İnsan bilgi 
kullanmaya ihtiyaç duyduğunda; düşünce süreci de başlar. Bilgilerin en iyi biçimde en çok fayda 
sağlayacak biçimde işlenmesi esastır. Çünkü evrime bu kavram daha çok yardım eder. 

✷ Biliyoruz ki, düşünce zihinsel bir faaliyettir. Zeka ile ilişkisi vardır. Zeka bir potansiyeldir. Görecedir. 
Genetikle ilgilidir. İnsanın zekası ile ilişkisi, bir arabanın motor gücü ile şöförü arasındaki ilişki 
gibidir. Motor gücü yüksek bir araba kötü kullanılırsa veya araba kullanma becerisi yoksa hiç bir işe 
yaramaz. Düşük güçlü bir motora sahip araba; çok iyi kullanılarak; çok verimli sonuçlar alınabilir. 
Okullar, motoru değiştiremez ama zeka’nın (motorların) gürültüsüz, düzenli ve verimli çalışmasını 
sağlar. 

✷ Zeka ile akıl arasındaki ilişki, otomobil motoru ile direksiyon arasındaki ilişki gibidir. Akıllı insan 
geniş açık bir merceğe sahipttir. Akıl, zekayı bilgeliğe götüren, düşünce süreçlerini yöneten bir 
zihinsel özelliktir. Akıl terbiye edilebilir. Zararlı eylemlerden uzaklaştırılabilir. Okul ve aile eğitimi 
akıla rehberlik görevi yaparlar.

✷ Bilgi notu 9’un dağıtıldığı seminerde düşünce süreçlerinin, iki grubta toplanabileceği anlatılmıştı. 
Kısaca tekrarlarsak: Katılımsız düşünce süreci: Pasif ve sadece tepkiye dayanan bir süreçtir. 
Önümüze konulan bilgi çerçevesinde tepki vermemiz istenir. Katılımsız ve sınırlı bilgiye dayanan 
düşünce süreçleri yaratıcı değildir. Geniş ve evrime yardım eden değer üretilemez. Süreci ezbere 
yöneltir. 

✷ Katılımcı Düşünce Süreci: Bu düşünce süreci şeyleri elde etmeye, şeyleri bulmaya, yapmaya, 
oluşturmaya kısaca eyleme yönelmiştir. Yapıcı, üretici ve yaratıcı bir süreçtir.  Katılımlı düşünce 
süreci tam bir bilgi işleme sürecidir.

G İ R İ Ş’e devam
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 6

✷ Düşünce süreçlerini insani duygular etkiler ve çoğu kere de zararlı, verimsiz yıkıcı durumlara sokar. 
Düşünce keskin bir kılıçtır. İnsani duygular süreci verimli kılmalıdır. Özellikle düşünce sürecine 
benlik duygusu, kibir, duygusal duyular karışabilir. Benlik duygusu ve kibir en tehlikeli duygulardır. 
Sabit fikirler yaratır. Yanlız benim doğrum var anlayışını öne çıkarır. Bu duygularla, düşünce 
sürecine girenler meydan okuma-pretosto, entellektüel saldırı, yıkıcı eleştiri, her zaman kendi 
doğrusunu ispatlama gayreti ve yanlış bilgiyi-kendi doğrusunu yayma isteği gösterirler. Özellikle 
genç dimağlar; bu tuzaklara sıkça düşebilirler. Yetişkinlerde görüldüğünde önce çocukluk, sonra 
akılsızlık, daha sonra despotluk, en sonra sorumsuz insan nitelikleri ile değerlendirilir. Öğrencilerin 
özellikle kibir ve benlik duygularından sıyrılarak düşünce süreçlerine girmesi  sağlanmalıdır. 

✷ Düşünce süreçleri için bazı olumlu insani duygular da vardır. Bunlar sezgiler, heyecanlar ve olumlu 
dürtülerdir. Bu duyguların süreci yönlendirmesi sonuçların sıhhatine etki edebilir. Fakat tam 
zamanında ve tam yerinde kullanıldığında; sürecin verimini artırır ve süresini kısaltabilir.

✷ Bilgi işlemek üzere girilen bir süreçte; çeşitli düşünce aşamaları, biçimleri ve süreçleri yer alır. Bu 
aşama ve biçimlerin belirgin ve rutin haline getirilmiş bir sırası yoktur. Bu süreçler özetlenirse: 
Olguları - olayları dikkatle izlemek, ön fikirler toplamak, sorunları saptamak, soru sormak-
tertiplemek, sorun belirlemek, amaç saptamak, hedef koymak, kural koymak, beklenti düzenlemek, 
beş duyuyu kullanmaya odaklanmak, düşünce sürecine odaklanmak, ortamları hazırlamak, ilişkileri 
gözlemek, ilişkileri sınıflamak, ilişkileri yönetmek (çatışmayı önlemek), değerlendirme ölçütleri 
geliştirmek, araştırma yapmak bilgi toplamak, bilgileri sınıflamak, veriye dayalı analiz yapmak, 
hipotez kurmak, teori ispatlamak, model yapmak, konu tartışmak, doğruyu değerlendirmek, 
spekülasyon yapmak, gözlem yapmak, deney yapmak, sezgi kullanmak, tahmin yapmak, mantık 
yürütmek, sentez yapmak, tasarım yapmak, düzeltmek, kontrol metodları tasarlamak, kıyaslamak, 
çıkarım yapmak, alternatif koymak, seçim yapmak.

G İ R İ Ş’e devam
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 7

✷ Bir bilgi işleme sürecinde; bu süreçlerin bir kısmı veya hepsi veya daha başka süreçlerle 
zenginleştirerek kullanılması geçerli yöntemlerdir. Süreçler karmaşık hale geldikçe, başarı ile 
yürütülürse verimi de o kadar yüksek olur.

✷ Bilgi işleme sürecine çoğu kere bilim yapmak denildiğini ifade etmiştik. Bilim: «gözlem ve gözleme 
dayalı akıl yürütme yolu ile önce olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları bulma 
süreci» Betrand Russel.

Bilim: «denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı mantıklı düşünme yolundan giderek, olguları 
açıklama gücü taşıyan, hipotezler (açıklayıcı genellemeler) bulma ve bunları doğrulama yöntemidir.» 
Prof. Dr. Cemal Yıldırım.

✷ İnsanlar bazen hatalı algılamalar  yaparlar veya yeterli bilgileri olmadığı için zaman zaman yanlış 
bilgiler üretebilirler. Bazen, bazı insanlar ün-menfaat-iktidar uğruna ve sırf keyif olsun diye sahte 
bilgi yaratıp topluma sunabilirler. Bu nedenlerle; insanlık bilgi biriktirirken yanlış bilgiler de 
biriktirmiştir. Yanlış, hatalı ve sahte bilgileri doğrulardan ayırt etmenin tek yolu bilim yapmaktır.

✷ Bilim yapmak, tariften anlaşıldığı gibi dört ana süreç içerir. Modelleme / Analiz - Hipotez Kurma / 
Sentez - Tahmin / Gözlem ve Sınama / Tekrar Model kurma. Bu istasyonların en önemlisi gözlem 
veya deney yapmaktır. Gözlem aşaması olmadan bilim yapma süreci eksik kalır. Hipotez sınanır ve 
sınama sonucunda doğrulanır. (Bakınız Bilgi İşleme Çevrimi tablosu).

G İ R İ Ş’e devam
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BİLGİ İŞLEME ÇEVRİMLERİ
(Bilim Yapma Yöntemi -Yaratıcı Düşünce Üretme Süreci)

1. Yöntem, başlangıcı ve sonu olmayan bir çevrimler sürecidir. Algoritmik ve rutin değildir.
2. Çevrim sayısı arttıkça elde edilen bilgilerdeki kesinlik artar.
3. Çevrime başlama yerinin önemi yoktur. Çevrimde sıra önemli değildir.
4. Çevrim ticari ve endüstriyel bir hedefe yöneltilirse, Araştırma-Geliştirme süreci olur. Ar-Ge çevrimleri 

yeni ve daha kaliteli ürünler ve teknolojiler üretir.
5. Çevrim sorun çözme için de kullanılır.
6. Elde edilen sonuçlar en az kaynakla en verimli, yeni ve orijinal durumlar olması halinde Bilgi İşleme 

çevrimi, Yaratıcı Düşünce sürecine dönüşmüş olur.
7. Basit olgular için modele ihtiyaç olmayabilir. O takdirde, çevrim üç istasyonludur.

OLGULAR 
DUYU VERİLERİ
ÖN FİKİRLER GÖZLEM

DENEY

TAHMİN

HİPOTEZ TEORİ TABİAT KANUNU

MODEL

TİCARİ ÜRÜN-ALET
ÜRETİM SÜRECİ
SORUNLAR

Aynı şartlarda düzenlenmiş deneylerle
farklı kişiler, farklı yerlerde

aynı ölçüm sonuçlarına ulaşmalı KNOW-HOW, YENİ ÜRÜN, TEKNOLOJİ, KALİTE

2

1

3
GÖZLEM ve DENEY TAHMİN

HİPOTEZ

K
av

ra
m

a 
- A

na
liz

Sentez

OLGU

Ölçme - Sınama

Tüm
den gelim

Deneme - Yanılma

Tü
m

ev
ar

ım
Model: Fiziksel olgu temsilcisi
Hipotez: İspata hazırlanan öngörü, 

açıklama, çözümlenen hipotez
Tahmin: Genişletilmiş hipotezin  tekrarı 

için iddia

Yaratıcılık: En az kaynak kullanımı ile
En verimli hipotezi,
En verimli ürünü,
En verimli teknolojiyi,
En yüksek kaliteyi,
En faydalı çözümü

elde etmektir.

ÇÖZÜM
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 9

1. Olguları Bilme
Haberdar olma, 
Malumat sahibi olma 
Soba sıcaktır. El yakar.

[Malumat sahibi]

Ne, Nedir sorusu çevre-
sinde üretilir.
Bilginin atomik düzeyidir. 
Sadece bilgi ve haber verir. 
Olayın ne olduğunu açıklar.
İçgüdü ve  şartlanmalar da 
bu bilgi düzeyindedir.
Pasif tepkiyi doğuran bilme 
düzeyidir.
Sonuçlara doğru tepki 
vermeyi sağlar.
Kişisel deneyimlerle kaza-
nılır.
Günlük hayatta, okulda, 
meslek içinde öğrenilir.
Birisinden dinleme yolu ile 
veya kitap-gazete okuya-
rak öğrenilir. Seyahat bilgiyi 
artırır.

2. Entellektüel Bilgi
Anlama
Yorum Yapma, 
Sobanın sıcağı, el 
dokusunu bozar.

[Entellektüel]

Neden ve Niçin soruları 
çevresinde doğar.

Neden sorusu genellikle 
çok seçenekli bilgiler üretir.
Entellektüel kritik ve teklif 
getirme düzeyidir.
Pasif tepkili bir bilme 
düzeyidir.
Sebep - sonuç ilişkileri ku-
rulma seviyesidir. 
Tepkiler, sonuçlara değil, 
sebeplere yöneltilir.
Okullarda ve meslek içi 
eğitimde öğrenilir.
Birisinden dinleyerek veya 
tartışma ile veya kitaplar-
dan kısa sürede öğrenilir.

BİLME DÜZEYLERİ
3. Bilgiyi Kullanma

İş yapma                     
Beceri kazanma, 
Amyat eldiven, eli 
sıcaktan korur

[İş yapar üretici]

Nasıl sorusu ile ulaşılır.
Soyut ve somut bilgiler 
içerir.
Yapabilmeyi, diğer keli-
melerle, becerileri temsil 
eder.
Yönlendirici bir eyleme yol 
açar.
Sorun çözme ve know-how 
aşamasıdır.
Sürekli uygulamalı bir çaba 
ile öğrenilir.
Yazılı veya sözlü bir tarif 
gerektirir ve mutlaka ikinci 
düzeyden geçilerek kaza-
nılır.
Okullarda alışkanlıkları 
öğretilir.
Meslekte uygulama ile derin 
uzmanlık kazanılır.

4. Bilgileri İşleme
Bilim yapma                 
sistemli sorgulama, 
Sıcak ısıdır. Isı Enerjidir 
ısı termadinamik 
yasalarına uyar.

[Bilge]

Mevcut bilgiler, ilintilen-
direrek ve gözlem/deney
yaparak elde edilir. Her 
türlü sorudan doğar.
Soyut ve somut bilgiler 
içerir.
Bilgilerden verim almayı 
sağlar. 
Sistematik sorgulama 
alışkanlığı verimi artırır.
Tepki ve davranışların en 
rasyonel hale gelmesini 
sağlar.
Yaratıcı düşünce en çok bu 
bilgi düzeyinde gö-rülür.
Daha yeni ve doğru bil-
giler ve toplumsal deği-şim 
sağlar.
Okulda ve meslek içinde 
öğrenilir.

Canlı tepkisi verir
Sabit fikirlidir
Bildiğim doğrudur der.

İnsan tepkisi verir.
Sadece eleştirir.
Başkasının yanlışına ilgi  duyar.

Yapmaya, çözmeye yönelir.
Kendi yanlışlarını bulup 
düzeltmeye ilgi duyar.

Sistem kurar. 
Sistemin çalışma düzenine 
ilgi duyar.
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G İ R İ Ş’e devam
ÖZET

BİLGİ İŞLEME ÇEVRİMİN REFLEKS HALİNDE UYGULANMASI

Bilgide
✷ Sahte bilgiyi ayıklar.
✷ Yanlışları düzeltir.
✷ Doğru bilgiyi inşa eder.
✷ Devamlı doğruya uzanır.
✷ Düşünce sürecini objektif 
kılar.

Bilgi İşleyen İnsanda

✷ Hoşgörü yaratır.
✷ Kendine güven verir. 
✷ Topluma Güven verir.
✷ Ömrü uzar.
✷ Yaşam kalitesi artar.
✷ İnsanı, toplum içinde değerli kılar.
✷ Bilgelik vasfı oluşturur.

Toplumda

✷ Refah ve zenginlik yaratır.
✷ Toplumun yaşam kalitesini arttırır.
✷ Faydalı teknoloji oluşturur, varsa zararını giderir.
✷ Demokrasiyi olgunlaştırır.
✷ Barışı kalıcı kılar.

BİLGİ İŞLEME SÜRECİ
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G İ R İ Ş’e devam

✷ Geneleksel düşünce süreci tartışmaya, eleştiriye, protestoya, meydan okumaya, analize ve mantığa 
önem verir. Eleştiri - protesto - meydan okuma olumsuz düşünce süreçlerinin sonucudur. Bir çok 
insan, tüm düşünce süreclerini yalnızca eleştirmek ve tartışmak olarak görür. Genellikle genç 
dimağlar, düşünce sürecini; eleştirmeyi öğrenmek ve karşı çıkmak süreci olarak görürler. Genç 
öğrenciler neden erken kalkmalıyım, neden kravat takmalıyım, neden okul kurallarına uymalıyım 
diye soru sormaya bayılırlar ve bir şeylere karşı çıkmakla, fikirlerde kamplar yaratmakla mutlu 
olurlar. Pretosto etmenin, bir şeyi eleştirmenin biçimi, dozu ve yeri ve zamanı varır. Aksi halde 
faydalı sonuç doğurmaz. Bu türlü düşünce süreci çocuğun velilerinden her problemini istemesi, 
dayatması, huysuzluk etmesi gibidir. Yapıcı, üretici ve yaratıcı ortamlar için negatif eleştiri -
tartışma - protesto - meydan okuma süreçleri gereksizdir, zararlıdır ve sadece zaman kaybettirici 
süreçlerdir. Değer yaratma ile ilgisi yoktur.

✷ Geleneksel düşünce süreçlerindeki eleştiri sürecini; yaratıcılığa, tartışma - protesto - meydan 
okuma süreçlerini; veri toplama ve araştırma süreçlerine yöneltmek gerekir. Analiz sürecini, sentez 
ve tasarımlarla desteklemek; mantık yürütme sürecini ise algılama ile pekiştirmek bilgi işleme 
sürecini çok verimli kılar.

✷ Bilgi işleme sürecinin; mutlaka ve mutlaka başka insanların düşüncelerine yer vererek, öncellikler 
ve bütünleştirmeleri gözeterek, alternatifler yaratarak, çatışmaları önleyerek, sorunları yok ederek, 
olumlu eylemler düzenlemek şeklinde sürdürülmesi gereği öğrencilere anlatılmalıdır. 
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G İ R İ Ş’e devam

✷ Bilgi işleme süreci için en gerekli şey mevcut bilgiler, gözlemle bulunan bilgiler, başkalarının 
konuyla ürettiği bilgilerdir. Bu bilgilerin veriler haline dökülmesi önemlidir. Bir şeyi ifade edebilmek 
için onu ölçülebilir hale getirmek esastır. 

✷ Bilgi işleme süreci bir sistem düşüncesidir. İçinde pekçok süreç yer alarak sistemi tamamlar. 
Öğrenciler sistem düşüncesini bilgi işleme süreci ile çok iyi öğrenirler. Bilgi işleme sürecine 
girdiklerinde farklı süreçleri görürler, anlarlar. Sistem düşüncesi sistematik çalışmayı öğretir. 
Öğrenciler, akademik başarı için zamanı iyi kullanmayı öğrenmelidirler. Zamanın en önemli kaynak 
olduğu kendilerine açıklanmalıdır. Sistematik çalışma zaman tasarrufu sağlar.

✷ Akış diyagramı çıkarmak, eylem planı yapmak, ilintileri - yöneten kuvvetleri analiz etmek, 
değerlendirme ölçütleri koymak çocukları sistematik sorgulama dünyasına sokar. Ama, bilimsel 
düşünce sistematiğine girmek için bir adım daha ileri gitmek gerekir. Bilimsel düşünce sistematiği 
en basit tarifle öğrenme ve çalışmanın sistematik bir yoludur. Öğrencilerimize bilimsel düşünme 
sürecinin yalnız üniversite hocalarına ait bir metod olmadığı ve yalnız büyük bilimsel araştırmalar 
için kullanılmadığı açıkca anlatılmalıdır. 

✷ Bilgi işleme sistematiğine girmek için gerekli bir adı, veri toplamak ve veriye dayalı düşünme 
sürecini tanımaktır. Öğrencilerimize önsezilerden çok, verilere dayanarak karar vermenin çok daha 
verimli ve sağlıklı olduğunu anlatılmalıdır. Yüzeysel belirtilerin ve yüzeydeki fikirlerin ötesine 
gidilmesi gereği açıklanmalıdır. Olayların köküne kadar inip tam gerçeği yakalamak bir insanlık 
ahlakıdır.
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 13

G İ R İ Ş’e devam

✷ Bu seminerde tanıtacağımız teknikler; öğrencilerimizin veri toplamalarına, bunları organize 
etmelerine ve sergilemelerine yardımcı olacaktır. Buradaki teknikler basit kolay ve eğlencelidir. 
Öğrencilerimiz veri toplayarak, verileri düzenleyerek ve veriye dayalı kararlar vererek, kendi 
özgüvenlerini artıracaklar ve veriler aleminde muhteşem serüvenler yaşacaklardır.

✷ Gerek veri toplamak, gerekse verileri analiz etmek veya topluca bilgi işlemek kendi içlerinde 
anlamlı öğrenme süreçleri yaratır. Bilgi işlemeyi öğrenmiş bir öğrenci öğrenmeyi öğrenmiş 
demektir. Bilgi işlemeyi öğrencisine öğretmiş bir öğretmenimiz öğrencisine öğrenmeyi öğretmiştir. 
Bu nedenle Irmak Okulunun öğrenmeyi öğretme olarak özetlenmiş amacı; somut olarak bilgi 
işlemeyi öğrencilerimize öğretmek hedefine yöneltilmiştir. Böylece; bu seminerler dizisi ile bir 
söylem, somut ve çağdaş bir eğitim metoduna dönüştürülmüştür. Öğretmenlerimiz bu metodu, 
kendi tecrübelerinden oluşan eğitim kriterleri ile yoğurup; her fırsatta kullanarak; çocuklarımızı 
yarınlara hazırlamalıdırlar. Bilgi toplumu bizden bilgi işlemeyi bilen bir nesil beklemektedir. Bu 
seminerlerde sunulan bilgileri, öğretmenlerimize emanet ederek uygulamada zenginleştirmelerini 
bekliyorum. 

✷ Bilgi işleme = veriye dayalı düşünce süreci için üç teknik tanıtılacaktır. 

a - Veri toplamak - Araştırma kapasitesi yaratır.
b - Verileri analiz etmek - Verileri görsel olarak sergiler, sentezleri ve  kararları kolaylaştırır.
c - Veriye dayalı düşünmek - Bilgi işlemeyi ve bilimsel düşünmeyi sağlar.
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 14

a- Veri Toplamak

Amacı ve : Bir proje yapılmasına,  bir sorun  çözümlenmesine karar verildiğinde, önce 
Teknikleri öğrenciler  amaç  ve  gayelerini belirlemelidirler. Bunun için beyin fırtınası 

iyi  bir  metodtur.  Hemen  arkasından  mevcut  durumu  saptayacaklardır.  
Gayeleri  ile, diğer  bir  deyişle, ulaşmak  istedikleri  yeni  durumla, mevcut 
durum  arasında  bilgi  eksikliği  hemen  kendini gösterecektir. Bu nedenle 
veriye ihtiyaçları olacaktır.

✷ Öğrenciler  yeni  verileri  nasıl,  nereden,  ne sürede toplayacaklarına karar 
vermelidirler. Bunun için bir eylem planı (akış planı) yapmaları gerekir.

✷ Sorunlardan  birisi;   veri   toplarken   kaynak   kısıtları önemli bir konudur.
(süre ve  bütçe)

✷ Veri toplamak için kaynak kısıtı sorunu çözümlenince toplanacak verilerin 
tipleri belirlenmelidir. Toplanacak verileri iki grupta toplamak mümkündür.

I - Mevcut duruma ait veriler.
II - Hedef durum için gerekli veriler.

Toplanacak  veriler  ya bir araştırma ile veya gözlemlerle elde edilir. Her iki 
hal için de  ölçümler ana eksen olmalıdır.

✷
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 15
✷ Gözlemlerle veya deneylerle yapılacak veri toplamada deneyi planlamak - deney yapmak - ölçü 

almak - ölçü hassasiyetini değerlendirmek esaslı adımlardır. Öğrencilerimiz bu becerilerini 
laboratuvarlarımızdaki deneyler ile pekiştirebilirler. Gözlemlerde elde edilen veriler form denilen 
bazı kağıtlara yazılır. Bu formatı öğrenci duruma göre belirler. Formlarda aşağıdaki bilgiler 
bulunmalıdır.

- Deneyin  adı - projenin adı - deney  tarihi  ve  saati - süresi - alınan  ölçümler - ölçümlerin 
birimleri - deney sırasındaki önemli olaylar - deney düzeneği. Kayda geçecek bilgiler 
bu  liste ile kısıtlı değildir. Gerekli her bilgiyi; en ufak ayrıntısına kadar; kayda geçirmek 
gerekir.

✷ Araştırmalar, mevcut literatür kaynaklarından veri toplamak şeklinde olabileceği gibi, anketler ve 
saha gözlemleri de olabilir. Çocuklar anketler ve saha gözlemlerinden; sosyal  ilişkiler  kurdukları 
için çok hoşlanırlar. Araştırmalar için çok fazla derinlik gerekebileceği gibi; sınırlı genel veya özel 
konulara da yönelik olur. Araştırma aşamaları; planlama, iletişim, yazma, hesaplama, sunum 
becerileri ister ve geliştirir. Araştırmada önce kapsam belirlenir. Kapsamın derinliği hakkında karar 
verilir. Anketlerin, mülakatlerın, mevcut literatür verilerinin mümkün olduğunca sayısal baza 
indirilmesi çok önemlidir. 

✷ Veri toplama da, öğrencilerin aşağıdaki soruları sormalarını ve bu sorulara cevap verebilecek bir 
veri toplama kağıdı hazırlaması istenir.

- Hangi verilere ihtiyaç var?
- Bu veriler size ne söyleyecek?
- Verileri nasıl toplayacaksınız?
- Bu  verileri kimler toplayacak?
- Bu verileri ne sürede toplayacaksınız?
- Topladığınız veriler size neleri söylemeyecek?
- Verilerin söylemediklerini nasıl tamamlayacaksınız?
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5. BİLGİ İŞLEMEK (Veriye Dayalı Düşünmek) - 16

b- Verileri Analiz Etmek

Amacı ve : Öğrenciler tüm verileri topladıklarından emin olduktan sonra verileri analiz 
Tekniği edeceklerdir.

✷ Burada   tanıtılacak  teknikler;  öğrencilerimizin verileri  organize  ederek  
analiz  etmelerine  yardım   edecektir. Bu teknikler   için   çok   az  istatistik 
matematiğine  ihtiyaç  duyulur veya bazı teknikler için hiç gerek yoktur.

✷ Öğrenciler   verileri   analiz   ederken;  verilere  etki  eden parametreleri de 
saptayıp   inceleyeceklerdir.   En    kuvvetli    etkenleri   de hemen   teşhis 
edeceklerdir.   Veri   analizine   dayalı   kararın    doğru   olma   olasılığı çok 
yüksektir.

✷ Öğrenciler   analiz teknikleri ile aynı zamanda bulgularını sunma teknikleri 
de   öğrenirler.   Diğer    taraftan  öğrenciler   bulgularının   veriye    dayalı  
olmasının   sonuçlara   kuvvet   kazandırdığını   görerek  çok mutlu olurlar. 
Sevinç duyarlar.

Burada 4 tip veri analiz yöntemi tanıtılacaktır.

b I - Verilerin zamana göre değişiminin analizi - “Veri / zaman” diyagramı
bII - Verilerin ikili ilişkilerinin analizi - “Veri / veri” ilişki diagramı
bIII- Verilerin oluşma sıklığının analizi - “Veri histogramları”
bIV-Verilerin oluşma sıklığının çoktan - aza dizilmesi - “Pareto” analizi

✷
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