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Önsöz 

Bu çalışma ilköğretim birinci kademe öğrencilerine anlaşmazlıklarını şiddet kullanmadan 

çözmeyi öğretmek amacı ile geliştirilmiş olan Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Çatışma 

Çözümü Eğitim Programının öğrencilerin çatışma çözme becerileri, sosyal yeterlikleri ve 

saldırganlık eğilimleri üzerindeki etkisini incelemek için yapılmıştır.  

Uygulama grubuna eğitim veren öğrencilerimize, koordinasyonu sağlayan rehber 

öğretmen Nesrin Batgi’ye, her iki okulun yöneticilerine, araştırmaya katılan öğretmenlere ve 

öğrencilere teşekkür ederiz. 

Bu araştırma 1 Şubat – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında, 106K366 proje numarası ile 

Tübitak (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenmiştir.  
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Özet 

 

Kişiler arası çatışma ile nasıl baş edeceklerini bilmedikleri ve onlara doğru çatışma 

çözümü yolları öğretilmediği için çocuklar, yaşadıkları çatışmaları genellikle ya şiddet 

kullanarak ya da boyun eğerek çözmeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı, araştırmacılar 

tarafından geliştirilen “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Eğitim Programı”nı kullanarak 

ilköğretim öğrencilerine çatışmalarını yapıcı yollarla çözmeyi öğretmek ve bu eğitimin 

öğrencilerin çatışma çözme becerileri, sosyal yeterlikleri ve reaktif ve proaktif saldırganlık 

eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma, 327’si uygulama grubunda, 67’si 

kontrol grubunda bulunan toplam 394 ilköğretim birinci kademe öğrencisi ile 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama grubuna haftada iki gün 40’ar dakikalık oturumlar şeklinde, 10 

hafta süreyle çatışma çözümü eğitimi verilirken, kontrol grubuna böyle bir eğitim 

verilmemiştir. Eğitimin öncesinde ve sonrasında hem uygulama hem de kontrol grubundaki 

öğrencilerin çatışma çözme becerileri, sosyal yeterlikleri, reaktif saldırganlık eğilimleri ve 

proaktif saldırganlık eğilimleri ölçülmüştür. Bulgular, Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz 

çatışma çözümü eğitiminin öğrencilerin yapıcı çatışma çözme becerilerini ve sosyal 

yeterliklerini arttırdığını reaktif saldırganlık eğilimlerini düşürdüğünü, proaktif 

saldırganlıklarını ise etkilemediğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çatışma çözümü eğitimi, ilköğretim, saldırganlık 
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Abstract 

 

Children have a tendency to resolve their conflicts by aggressive or submissive 

behaviors because they are not taught how to manage their conflicts constructively. The 

purpose of the study was to implement “we can resolve our conflicts” education program to 

elementary school students and to examine the effects of this program on students’ conflict 

resolution skills, social competence, and reactive and proactive aggression levels. 

Three hundred and ninety-four elementary school students participated in the study. 

The training group consisted of 327 students. The control group consisted of 67 students. A 

pretest-posttest control group design was used. The training students received the conflict 

resolution training 2 times a week in 40 minute sessions over a 10 week-period. The conflict 

resolution training program included cooperation, empathy, anger management, and conflict 

resolution skills. Before and after the training both training and control groups were assessed 

in terms of their conflict resolution skills, social competence, and reactive and proactive 

aggression levels. Results indicated that the conflict resolution education increased students’ 

constructive conflict resolution skills and social competence whereas decreased reactive 

aggression levels. However students’ proactive aggression levels did not decrease 

significantly.  

 

Key words: Conflict resolution training, elementary school, aggression 
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GİRİŞ 

 

Gerek son yıllarda medyada yer alan haberler gerekse araştırma sonuçları, okullarda 

yaşanan şiddetin pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de önemli sorunlardan biri olduğuna 

işaret etmektedir. Genel olarak, araştırmalar okul arkadaşları tarafından kendilerine zarar 

verilen öğrencilerin oranının  %10 ile %40 arasında olduğunu göstermektedir (örn. Collins, 

McAlleavy ve Adamson, 2004; Rigby ve Slee, 1991; Whitney ve Smith, 1993). 

Ülkemizde gerçekleştirilen bir çalışmada (Pişkin, 2003) ilköğretim öğrencilerinin % 

35’inin düzenli olarak akran zorbalığına maruz kaldığı, % 30’unun ise hem zorbalığa maruz 

kaldığı hem de zorbalık yaptığı bulunmuştur. Öğrencilerin %34’ünün fiziksel zorbalığa, 

%29’unun sözel zorbalığa, %21’inin ise dolaylı zorbalığa (dışlanma) maruz kaldığı 

saptanmıştır. Öğrenciler en fazla sınıf ortamında ve sınıf arkadaşlarınca sergilenen zorba 

davranışlara maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencileri ile yapılan 

başka bir çalışmada da (Pekel-Uludağlı ve Uçanok, 2005) öğrencilerin % 23.3’ünün ya 

kurban ya zorba ya da hem zorba hem kurban olduğu saptanmıştır. 

İlköğretim 5. ve 8. sınıf öğrencileri ile yapılan bir anket çalışmasında (Deveci ve Açık, 

2002) hayatlarının herhangi bir döneminde dayak sonucu yaralanan öğrencilerin %20’si bu 

dayağı arkadaşlarından yediğini söylemiştir. Benzer olarak Kapçı (2004) tarafından 

ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencileri ile yapılan bir çalışmada da çocukların % 44’ü ara sıra 

arkadaşlarının kendilerini ittiğini, %20’si ara sıra arkadaşlarının kendilerine tekme ya da tokat 

attığını, %29’u ara sıra arkadaşlarının bedenlerine kaba şakalar yaptığını söylemişlerdir. Yine 

aynı çalışmada çocukların yarısından fazlasına arkadaşları tarafından ad takıldığı, yarıya 

yakınına hakaret ve küfür edildiği bulunmuştur. Araştırmalar tutarlı bir biçimde ilköğretim 

öğrencilerinin birbirlerine karşı şiddet kullandığını göstermektedir. Sümer-Hatipoğlu ve 

Aydın (2000) ülkemizde okullarda yaşanan şiddetin hak ettiği ilgiyi göremeyen, ihmal edilmiş 
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bir konu olduğunu belirtmişler ve barışçı okullar yaratmak için çaba sarf etmek gerektiğini 

vurgulamışlardır. 

 

Okullarda Yaşanan Şiddetin Çocuklar Üzerindeki Etkileri 

Çocukların birbirlerine şiddet uygulaması genellikle hafife alınmakta ve göz ardı 

edilmektedir. Oysa şiddetin, özellikle de çocukluk döneminde yaşanan şiddetin, bireyin 

gelişimindeki olumsuz etkileri tartışma götürmez bir biçimde gözler önüne serilmiştir. Şiddeti 

uygulayanlar, şiddete maruz kalanlar ve şiddete tanık olanlar şiddetin doğurduğu farklı 

olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Araştırmalar şiddet uygulayan çocukların 

gelecekte okulu bırakma, başarısız olma ve suç işleme olasılıklarının daha yüksek olduğunu 

göstermektedir (Beland, 1996; Kochenderfer ve Ladd, 1996). Ayrıca, çocuklukta görülen 

saldırgan davranışların genellikle yetişkinlikte de devam ettiği (Jonson-Reid, 1998),  okul 

çağlarında akranlarına şiddet uygulayan çocukların gençlik ve yetişkinliklerinde de antisosyal 

ve suç içeren davranışlarda bulunma olasılıklarının daha yüksek olduğu (Olweus, 1993) 

bulunmuştur. 

Öte yandan şiddetin kurbanları fiziksel zararın yanında belki de bir ömür sürecek 

psikolojik problemler yaşamaktadır. Gerek şiddet kurbanları gerekse şiddete tanık olanlar 

kronik korku yaşamaktadır (Furlong ve Morrison, 1994).  Çocukluk döneminde şiddete maruz 

kalmak yatak ıslatma, uykusuzluk, karın ağrısı gibi sorunlara (Williams, Chambers, Logan ve 

Robinson, 1996), saldırgan davranışlara (Jonson-Reid, 1998) ve intihar düşüncelerine (Rigby 

ve Slee, 1999) yol açabilmektedir. Ayrıca şiddete maruz kalmak depresif semptomlarda artışa, 

öz saygıda ise düşüşe yol açmaktadır (Olweus, 1993).  Ülkemizde yapılan bir çalışmada da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Kapçı (2004) fiziksel, sözel, duygusal ya da cinsel zorbalığa 

daha çok maruz kalan çocukların, daha az maruz kalan akranlarına oranla daha düşük benlik 
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saygısına sahip olduklarını, daha yüksek düzeyde kaygı yaşadıklarını ve daha çok depresyon 

belirtileri gösterdiklerini bulmuştur. 

Ayrıca, araştırmalar okulda yaşanan şiddetin okulu sevmeme ve okuldan kaçmaya 

(Kochenderfer ve Ladd, 1996), öğrenme isteğinde dolayısıyla da öğrenme yeteneğinde düşüşe 

(Howard, Flora ve Griffin, 1999) neden olduğunu göstermektedir. Şiddet, gerek uygulayanlar 

gerek kurbanlar gerekse tanık olanlar üzerinde son derece olumsuz etkilere sahiptir. Bu 

nedenle çocuklara şiddet yerine alternatif yollar kullanmayı ve şiddete boyun eğmemeyi 

öğretmek oldukça önemlidir. 

 

Çatışma ve Çözümü 

Okullarda yaşanan şiddetin temel nedenlerinden biri öğrencilerin kişiler arası 

çatışmalarını yapıcı yollarla çözmeyi bilmemeleri ve çatışmalarını sıklıkla duygusal, fiziksel 

ya da sözel şiddet içeren yollarla çözmeye çalışmalarıdır. Deutsch’a (1973) göre bir kişinin 

amacına ulaşma çabaları bir başkasının amacına ulaşma çabalarını engellediği, ketlediği ya da 

sınırladığı durumlarda çatışma söz konusudur. Genel olarak, çatışma ihtiyaçlar, güdüler, 

dilekler ya da isteklerin uyuşmaması olarak tanımlanmaktadır (Bodine ve Crawford, 1998).  

Kriedler (1984) çatışmanın 3 nedeni olduğunu ifade eder: Sınırlı kaynakların 

paylaşılması, karşılanmamış temel psikolojik ihtiyaçlar ve farklı değerlere sahip olmak. 

Zaman, alan, para, varlık, donanım gibi sınırlı kaynakların paylaşılması kişiler arasında 

çatışmaya neden olabilmektedir. Sınırlı kaynaklar yüzünden çıkan çatışmalar insanların kıt 

kaynaklar için yarışmak yerine işbirliği yapmanın kendileri için en yararlı yol olduğunu 

öğrenmeleri ile çözülmesi en kolay çatışmalar haline dönüşür. 

Çatışmanın ikinci nedeni Glasser’in Kontrol Kuramı’nda (1986) belirtilen temel 

psikolojik ihtiyaçlardır. Bunlar; ait olma, güç, özgürlük ve eğlenme ihtiyaçlarıdır. Tüm 

ihtiyaçlar eşit öneme sahiptir ve hepsinin doyurulması gerekir. Bireyler ihtiyaçları 
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doyurulduğunda memnuniyet engellendiğinde ise rahatsızlık hisseder. İhtiyaçlar herkes için 

aynı olmasına rağmen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için seçtikleri yollar farklıdır. Kimisi 

güç ihtiyacını doyurmak için çok çalışarak başarılı olmayı seçerken bir diğeri bir çetenin 

lideri olarak bu ihtiyacını karşılamaya çalışabilir. Zaman zaman bir bireyin seçimi bir 

diğerinin seçimini kısıtlar ya da engeller. Örneğin,  bir bireyin güç ihtiyacını karşılama 

girişimi diğerinin özgürlük ihtiyacını engelleyebilir. Bu nedenle psikolojik ihtiyaçlar kişiler 

arası çatışmanın önemli kaynaklarından biridir. Çatışmanın üçüncü nedeni ise kişilerin farklı 

değerlere (inançlar, öncelikler, ilkeler) sahip olmalarıdır. Savunulan değerler karşıt ise çoğu 

zaman taraflar kendi değerlerinin iyi ve doğru, karşı görüşün ise kötü ve yanlış olduğunu 

düşünür. Değerler çatışması, insanların kendilerini saldırı altında hissetmelerine, çatışmayı bir 

tehdit olarak algılayıp kişiselleştirmelerine, savunmaya geçip, inançlarına sıkıca 

tutunmalarına yol açar. 

Genellikle çatışmada bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybı olarak düşünülür ve 

çatışma duygusal, sözel ya da fiziksel şiddet içeren yollarla çözülmeye çalışılır (Deutsch, 

1994; 2000). Bu bilişsel yapı daha çocuklukta oluşmaya başlar. Pek çok çocuk oyununda 

taraflardan birinin kazancı diğerinin kaybıdır. Masallar, filmler çocuklara nasıl davranmak ve 

nasıl düşünmek gerektiği konusunda modeller sunarlar. Masallarda, çizgi filmlerde ve 

filmlerde hep bir yanda iyiler öte yanda kötüler vardır. İyi ve kötü birbirinden kesin bir 

biçimde ayrılır. Kahramanlar ya iyidir ya da kötü bunun ortası yoktur: İyi kalpli pamuk 

prenses ve kötü kalpli üvey anne, iyi kalpli kırmızı başlıklı kız ve kötü kurt (Bodine ve 

Crawford, 1998). Çocuklar, iyiler ve kötülerin olduğu bir dünyada iyilerle kötülerin çatıştığı 

ve zaman zaman şiddet kullanarak çatışmanın iyiler lehine çözüldüğü mesajları ile 

büyütülürler. Kötü kalpli üvey anne uçurumdan yuvarlanır, kötü kurdun karnına taş 

doldurulur. Böyle modeller ve mesajlar ile kafamızda şöyle bir şema oluşur: Ortada bir 

çatışma varsa iyiler ve kötüler, haklılar ve haksızlar vardır. Çatışmada taraflardan biri biz 
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isek, biz iyi karşımızdaki de kötü olacaktır. İyi olan (biz) kazanmalı, kötü olan (karşıdaki kişi) 

ise kaybetmelidir. Bunun için şiddet dahil her yol mubahtır. Oysa ne dünya iyiler ve 

kötülerden ibarettir, ne de her zaman bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybıdır.  

Çatışma günlük yaşamın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Çatışma hem yapıcı hem 

de yıkıcı potansiyele sahip bir olgudur; doğru bir biçimde ele alındığında gelişmek, 

olgunlaşmak, öğrenmek ve değişmek için bir fırsat olabilir, ancak yıkıcı bir biçimde ele 

alındığında bireylere zarar verebilir. Yani, çatışma kendi başına yıkıcı ya da kişilere zarar 

verici bir süreç değildir. Ancak kişilerin çatışmayı ele alış biçimleri yıkıcı ya da zarar verici 

olabilir (Deutsch, 1994; 2000).  

Deutsch’un (1973; 2000; 2001) Karşılıklı Sosyal Bağımlılık Kuramı’na (Social 

Interdependence Theory) göre çatışma durumunda bireyler ya yarışmacı davranırlar ya da 

işbirliği yaparak çatışmayı çözmeye çalışırlar. Yarışmacı yaklaşım yıkıcı çatışma çözme 

sürecine yol açar. Çünkü yarışmacı yaklaşım baskı, tehdit ve aldatma taktiklerinin 

kullanılmasına, kişinin kendi ve diğeri arasındaki güç farkını artırma çabalarına, zayıf 

iletişime, şüpheci ve düşmanca tutumlara, benzerlikleri küçümseyip farklılıkları abartmaya, 

çatışmanın sonuçlarının önemini ve büyüklüğünü artırmaya neden olur. İşbirliği ise yapıcı 

çatışma çözümünü beraberinde getirir. Çünkü işbirliği, yarışmanın aksine, inançlarda ve 

tutumlarda algılanan benzerliğin artmasına, yardıma hazır olmaya, iletişimde açıklığa, güvenli 

ve arkadaşça tutumlara, genelin çıkarına duyarlı olmaya, ortak faydaları artırmaya neden olur. 

Schrumpf, Crawford ve Bodine (1997) ise çatışma durumunda verilen tepkileri 3 genel 

grupta toplamaktadır: Yumuşak tepkiler, sert tepkiler ve ilkeli tepkiler. Yumuşak tepkiler, 

çatışmadan kaçınma, uyma, kabullenme, geri çekilme, görmezden gelme ya da durumun bir 

çatışma olduğunu reddetme gibi tepkileri içerir. Yumuşak tepkiler genellikle hayal kırıklığı, 

kendinden şüphe etme, güvensizlik, korku ve gelecek kaygısı gibi duygulara neden olur. 

Yumuşak tepkiler ya her iki tarafın da kaybetmesiyle ya da taraflardan birinin kazanıp 
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diğerinin kaybetmesi ile sonuçlanır. Sert tepkiler tehdit, baskı, ceza, saldırganlık ve öfke 

içerir. Bu yıldırıcı taktikler karşı tarafın teslim olmasına neden olduğunda, sert tepkilerle 

çatışmayı çözmeye çalışan kişiler başarılı olduklarını hissederler. Çatışma durumunda verilen 

bu tür sert tepkiler düşmanlık, fiziksel zarar ve şiddetle sonuçlanır. Sert tepkiler de yumuşak 

tepkiler gibi ya taraflardan birinin kazanıp diğerinin kaybetmesiyle ya da her iki tarafın da 

kaybetmesiyle sonuçlanır. İlkeli tepkiler ise aktif ve empatik dinleme, karşıdakini duygusal ve 

mantıksal olarak anlamaya çalışma, kendi istek ve duygularını uygun bir dille ifade etme, 

kendi davranış ve duygularının sorumluluğunu üstlenme, problemin çözümünde işbirliği 

yapma, her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm yolları üretme gibi bir dizi süreci 

içerir. Çatışma durumunda ilkeli tepkileri kullanan kişiler kendilerini problem çözmeye 

çalışan insanlar olarak görürler; amaçları dostane bir yolla ve etkin bir biçimde akılcı 

çözümlere ulaşmaktır. Bu kişiler iyi gelişmiş iletişim ve çatışma çözümü yeteneklerine 

sahiplerdir. Bu kişiler iletişimin işbirliği için temel olduğunu bilirler.  Temel ilke önce 

karşıdakini anlamaya çalışmak sonra anlaşılmayı beklemektir. Çatışmayı ilkeli bir biçimde 

çözen kişiler aktif ve empatik dinleme yeteneklerine sahiptir. Bu kişiler problemi diğer kişinin 

gözünden görmeye çalışır ve karşıdakini duygusal ve mantıksal olarak anlamaya çalışır. 

Çatışmaya verilen ilkeli tepkiler her iki tarafında ihtiyaçlarını karşılayacak olanaklar yaratır. 

Çatışmaya verilen ilkeli tepkiler karşı tarafta aksi tesir yapmaz tam tersine karşı tarafında 

olumlu yaklaşmasını sağlar. İnsanlar çatışmaya olumlu yaklaşırlarsa kendilerini kurban gibi 

algılamazlar, durumun kontrolleri dışında olduğunu düşünmezler ve karşı tarafı ya da 

koşulları suçlamazlar. Bunun yerine kendi davranış ve duygularının sorumluluğunu üstlenirler 

ve çatışma çözme yeteneklerini kullanarak çözümü bir olasılık haline getirirler. 

Tüm çatışmalarda birey çatışmayı olumlu ya da olumsuz biçimlerde ele alma seçimine 

sahiptir. Ancak çatışmaya olumlu yollarla yaklaşmayı öğretecek eğitimsel fırsatların 

yokluğunda pek çok insan çatışma durumunu etkili bir biçimde kontrol altına alma konusunda 
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engellenir. Genellikle bireyler bir eğitim almadan alternatif çözümleri görme ve olumlu 

seçimler yapma yeteneğine sahip değildirler (Deutsch, 1994; Johnson ve Johnson, 1995).  

Doğal olarak yaşanan çatışmalar çocukların sosyal, ahlaki, duygusal ve entelektüel 

gelişimine katkıda bulunur (Sandy ve Cochran, 2000). Ancak çocuklar kişiler arası çatışma ile 

nasıl baş edeceklerini bilmedikleri ve onlara doğru çatışma çözümü yolları öğretilmediği için 

ya şiddet kullanmakta ya da çatışmadan kaçınmaktadır. Öğrencilerin çatışmalarını hangi 

yollarla çözdüklerini araştıran kapsamlı bir çalışmada (DeCecco ve Richards, 1974, akt. 

Johnson,  Johnson ve Dudley, 1992) 8500 öğrenciye arkadaşları ile yaşadıkları çatışmaları 

nasıl çözdükleri sorulmuştur. Bulgular, öğrencilerin yaşadıkları çatışmaların %90’ını ya 

çözemediklerini ya da yıkıcı stratejilerle çözmeye çalıştıklarını göstermiştir.  

Ülkemizde yapılan bir çalışmada da (Türnüklü, Öztürk ve Şahin, 2002) öğretmenler,  

öğrencilerin akranları ile yaşadıkları çatışmaları genellikle kaba kuvvet kullanma, dövüşme,  

sataşma, küfür etme, çeteleşme gibi şiddet içeren yollarla ya da öğretmene şikayet ederek 

çözmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada (Türnüklü ve Şahin, 2004) 

ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerine farklı çatışma senaryoları verilmiş ve bu çatışmaları 

nasıl çözecekleri sorulmuştur. Bulgular öğrencilerin fiziksel şiddet, sözel şiddet, yetişkine 

şikayet gibi yıkıcı ya da yararsız çatışma çözme stratejilerini yapıcı çatışma çözme 

yollarından daha çok tercih ettiklerini göstermiştir. Araştırmacılar öğrencilere yapıcı çatışma 

çözme yollarını ilköğretim eğitimi boyunca programlı bir biçimde öğretilmesinin gerekliliğini 

vurgulamışlardır. 

 

Çatışma Çözümü Eğitimi 

Çocuklar arasında yaşanan çatışmaları çözmek için öğüt vermek, doğru ve yanlışları 

söylemek, göz yummak, görmemezlikten gelmek, cezalandırmak bugüne kadar kullanılan 

ancak önemli sonuçlar alınamayan yollardır. Bu nedenle, çocuklara çatışmalarını şiddet 
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kullanmadan çözmeyi öğretmek amacı ile çatışma çözümü programları geliştirilmiştir (Örn. 

Davidson ve Wood, 2004; Johnson ve Johnson, 1995; Lantieri, 1995; Sandy ve Boardman, 

2000). ABD, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde öğrencilere okulda çatışma çözümü eğitimleri 

verilmektedir. Pek çok farklı formu olan çatışma çözümü eğitimlerinin uygulama ve yaklaşım 

farkları olmakla birlikte hepsi çocuklara çatışmayı şiddet içermeyen yollarla çözebilmeleri 

için ihtiyaçları olan bilgi ve yetenekleri kazandırmayı hedeflemektedir.  

Johnson ve Johnson (1995; 2001; 2004) tarafından Deutsch’un (1973) Karşılıklı 

Bağımlılık Kuramına dayanılarak geliştirilen Öğrencilere Barışçı olmayı Öğretme Programı 

(Teaching Students To Be Peacemakers) literatürde sıklıkla atıfta bulunulan ve etkililiği 

araştırmalarla sınanmış programlardan biridir. “Çatışmalar fiziksel ve sözel şiddet 

kullanmadan yapıcı bir biçimde çözülürse değerlidir” fikrini temel alan bu programda 

öğrencilere, kendi çatışmalarını çözmede kullanabilecekleri taktiklerin yanı sıra diğerlerinin 

çatışmalarında nasıl arabulucu olabilecekleri de öğretilmektedir. Bu programda çocuklara 

çatışmalarını çözmede kullanacakları 6 aşama öğretilir: 1) Ne istediğinizi söyleyin. 2) Ne 

hissettiğinizi söyleyin. 3) İsteklerinizin ve duygularınızın nedenlerini anlatın. 4) Olaya bir de 

diğer kişinin bakış açısından bakın ve diğer kişinin ne istediğini, ne hissettiğini, istek ve 

duygularının nedenini sizin anladığınız biçimde özetleyin. 5) Çatışmayı çözmek için birlikte 

ortak faydaları en üst düzeye çıkaracak üç plan yapın. 6) En iyi yolu seçin ve el sıkışın.  

Alanında ilk olması nedeniyle, Öğrencilere Barışçı Olmayı Öğretme Programı 

kendinden sonra gelen pek çok programa esin kaynağı olmuştur. Amerika’da geliştirilmiş 

olan Çatışmayı Yaratıcı Bir Biçimde Çözme Programı (Resolving Conflict Creatively 

Program; Lantieri, 1995; Lantieri & Patti, 1996), Barışçı Çocuklar Çatışma Çözümü Programı 

(The Peaceful Kids Conflict Resolution Program; Sandy ve Boardman, 2000), Kişiler arası 

Bilişsel Problem Çözme Programı (Interpersonal Cognitive Problem Solving; Shure ve 

Spivack, 1988), Avustralya’da geliştirilmiş olan Çatışma ile Başetme Programı (Dealing with 
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Conflict; Bretherton, 1996) yaygın olarak kullanılan çatışma çözümü eğitim programlarından 

birkaçıdır. Literatürde yer alan çatışma çözümü eğitim programlarının hemen hepsinde 

öğrenciler, çatışmanın doğası ve sosyal ilişkilerin önemi konusunda bilgilendirilmekte; 

ardından öğrencilere aktif dinleme, uygun bir dille kendini ifade etme, empati kurma gibi 

etkili iletişim becerileri ve ortak faydaya odaklanma, sorunun çözümünde işbirliği yapma, 

birlikte çözüm yolları üretme gibi yapıcı çatışma çözme becerileri kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. 

Okullarda uygulanan çatışma çözümü programlarının iki temel amacı vardır. Birincisi 

okulları çocukların birbirleri ile yapıcı ilişkiler yaşadıkları, her bir öğrencinin herhangi bir 

tehdit olmaksızın öğrenme ve çalışma olanağına sahip olduğu yerler yapmaktır. Güvenli 

okullar çocukların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini ve en iyi biçimde 

öğrenebilmelerini sağlayacaktır. İkincisi çocukların yaşamları boyunca iş, aile ve komşuluk 

ilişkilerinde yaşayacakları çatışmaları yapıcı bir biçimde çözebilmeleri için ihtiyaçları olan 

davranışları ve tutumları kazandırmaktır (Johnson ve Johnson, 2004). Böylece barış kültürüne 

sahip bireylerden oluşan barışçı toplumlar yaratmak mümkün olacaktır.  

Çatışma çözümü eğitim programları batı ülkelerinde 1980’li yılların başında 

uygulanmaya başlanmasına rağmen bu programların amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı konusunda 

yapılan araştırmalar 1990’larda başlamıştır. Johnson,  Johnson ve Dudley (1992) ilköğretim 

öğrencilerine 30 gün boyunca günde 30 dakika çatışma çözümü eğitimi verdikten sonra 

eğitimi alan ve almayan öğrencilerin kullandıkları çatışma çözme stratejilerini 

karşılaştırmışlardır. Çatışma çözümü eğitimi alan öğrencilerin hipotetik çatışma durumlarında 

çatışmayı çözmek için karşıdakine boyun eğmeyi ve öğretmene söylemeyi bu eğitimi almayan 

öğrencilere oranla çok daha az tercih ettiklerini bulmuşlardır. Yaratılmış bir çatışma (çatışma 

simulasyonu) durumunda ise bu eğitimi alan öğrencilerin duygularını ifade etme, nedensel 

açıklamalar yapma ve anlaşmaya varma gibi yapıcı çatışma çözme yollarını sıklıkla 
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kullanırken diğerlerinin kullanmadığını gözlemişlerdir. Ayrıca öğretmenler eğitimden sonra 

öğrencilerin çatışmalarının ciddiyetinin ve yıkıcılığının azaldığını kaydetmişlerdir. 

Öğretmenlere yansıyan çatışma oranının % 80 azaldığı, müdüre yansıyan çatışma sayısının ise 

sıfıra düştüğü bulunmuştur.  

Bir başka çalışmalarında (Johnson, Johnson, Dudley ve Açıkgöz, 1994) araştırmacılar 

ilkokul öğrencilerine altı hafta boyunca günde 30 dakikalık çatışma çözümü eğitimi 

vermişlerdir. Araştırma sonuçları öğrencilerin çatışma çözümü becerilerini kazandıklarını; bu 

bilgi ve yeteneklerini sınıf arkadaşları ile yaşadıkları çatışmalara uyguladıklarını göstermiştir. 

Çatışma çözümü eğitiminden dört ay sonra bile öğrencilerin öğrendiklerini yaşadıkları ciddi 

çatışmalarda kullandıkları gözlenmiştir. Çatışma çözümü eğitimi öğretmenlere ve müdüre 

yansıyan çatışma sayısında ciddi bir düşüşe yol açmıştır. Öğrenciler kendi çatışmalarını 

kendileri çözdüğünden öğretmenlerin zaman ve enerjilerini alan disiplin problemleri de 

ortadan kalkmıştır. 

 Aynı araştırmacılar tarafından yapılan bir başka çalışmada (Johnson, Johnson, Dudley 

ve Magnuson, 1995) ilköğretim 2., 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerine 2 ay süresince toplam 9 saat 

çatışma çözümü eğitimi verilmiştir. Ön-test son-test ölçümleri öğrencilerin çatışma 

durumunda verdikleri tepkilerin anlamlı bir biçimde değiştiğini göstermiştir. Araştırmacılar 

öğrencilerin bilgisayar kullanma sırası ile ilgili bir çatışma senaryosuna verdikleri tepkileri 

incelemişler ve eğitim öncesi öğrencilerin sıklıkla öğretmene söyleme, emretme, yalvarma 

gibi yolları tercih ederken eğitim sonunda öğrencilerin çoğunun (%42) karşılıklı konuşarak 

anlaşma yolunu tercih ettiklerini bulmuşlardır. 

Johnson ve Johnson (1995) geliştirmiş oldukları çatışma çözümü programının amacına 

ulaşıp ulaşmadığını 1988 ve 1994 yılları arasında yapmış oldukları yedi çalışma ile 

sınamışlardır. Araştırmalarının bulguları öğrencilerin yapıcı çatışma çözme yollarını 

öğrendiklerini ve bu bilgileri yıl boyu unutmadıklarını, günlük yaşamda yaşadıkları 
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çatışmalarda kullandıklarını, bu yetenek ve bilgileri okul dışı ortamlara da taşıdıklarını 

göstermiştir. Benzer olarak, Kanada’da ana sınıfından 6. sınıfa kadar olan ilköğretim 

öğrencileri ile gerçekleştirilen bir çalışmada da (Stevahn, Munger ve Kealey, 2005), sınıf 

öğretmenleri tarafından uygulanan Öğrencilere Barışçı Olmayı Öğretme Programı’nın 

çocukların yapıcı çatışma çözme becerilerini arttığı sonucu elde edilmiştir.  

Atlanta bölgesinde Çatışmayı Yaratıcı Bir Biçimde Çözme Programının uygulandığı 

okullarda yapılan araştırmalarda öğretmenlerin %64’ü sınıflarında şiddetin azaldığını, %75’i 

de öğrenciler arasında işbirliğinin arttığını söylemiştir. Öğrencilerin ise %92’si kendilerine 

yönelik daha olumlu duygular beslediklerini belirtmişlerdir (Metis, 1997; akt., Selfridge, 

2004).  Çatışmayı Yaratıcı bir Biçimde Çözme Programının uygulandığı bir başka çalışmada 

(Aber, Brown ve Jones, 2003) ise böyle bir eğitimi almanın düşük düzeyde düşmanca niyete 

yükleme yanlılığı ile ve yüksek düzeyde olumlu uzlaşma stratejileri ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. 

Araştırmalar Çatışma Çözümü Eğitimlerinin şiddet kullanımını azaltmasının yanı sıra 

doğrudan ya da dolaylı başka olumlu sonuçlarının da olduğunu göstermektedir. Üç yıl süren 

boylamsal bir çalışmada (Heydenberk, Heydenberk ve Perkins Bailey, 2003) çatışma çözümü 

eğitimi alan öğrencilerin çatışmaya karşı tutumlarının değiştiği ve ahlaki nedensellik (moral 

reasoning) yargılarının geliştiği görülmüştür. Kontrol grubunda ise böyle bir değişim 

gözlenememiştir. 

Johnson ve Johnson (1996) çatışma çözümü programlarının kullanılmadığı durumlarda 

çatışmanın okuldan soğuma ve düşük notları yordadığını söylemektedir. Heydenberk ve 

Heydenberk de (1997, akt., Heydenberk, Heydenberk ve Perkins Bailey, 2003) çatışma 

çözümü eğitiminin okula bağlanma üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuştur. 

Öğretmene, sınıf arkadaşlarına ve okula bağlanma okul başarısı üzerinde hayati bir rol 

oynamaktadır (Elias ve ark., 1997). Özetle, şiddetin günlük yaşamın bir parçası olduğu 
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günümüz toplumlarında okullarda uygulanan çatışma çözümü programlarının oldukça umut 

verici olduğu söylenebilir. 

Ülkemizde de öğrencilerin okullarda yaşadıkları çatışmalarını sıklıkla şiddet 

kullanarak çözdükleri yönünde bulgular olmasına karşın, çocuklara çatışmayı yapıcı bir 

biçimde ele alma ve çözmeyi öğretme ile ilgili görgül çalışmaların sayısı çok azdır. Bu 

çalışmalardan biri Uysal ve Temel (2006) tarafından 7. sınıf öğrencileri ile yapılmıştır. 

Araştırmacılar ülkemiz koşullarına uyarladıkları Şiddet Karşıtı Eğitim Programı’nın 

öğrencilerin çatışma çözme yöntemleri, şiddet eğilimleri ve şiddet davranışları üzerindeki 

etkisini sınamışlardır. Bulgular eğitimin öğrencilerin çatışma çözme becerilerinde olumlu 

yönde bir etkisi olduğunu ve öğrencilerin şiddet eğilimini azalttığını göstermiştir. Ancak 

eğitim öğrencilerin şiddet davranış puanlarında anlamlı bir fark yaratamamıştır.  

Bir başka çalışmada Çoban (2002) ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine her biri 45 dakika 

süren sekiz oturumda kendi geliştirdiği çatışma çözümü eğitimini vermiştir. Eğitim öncesi, 

eğitim sonrası ve eğitimin bitmesinden altı ay sonra çocukların çatışma çözme stratejileri 

kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda çatışma çözümü eğitimi alan grubun 

çatışma çözme stratejilerinin ön-testten son-teste anlamlı bir biçimde değiştiği ve bu etkinin 

altı ay sonra alınan izleme testinde de devam ettiği bulunmuştur. Kontrol grubunda ise ön-test 

ile son-test arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

Okullarda yaşanan şiddetin artması nedeniyle, her yıl okul yöneticileri tarafından 

uzmanlardan okullarda şiddet konusunda seminerler talep edilmektedir. Şiddet üzerine 

okullarda yapılan bir iki saatlik seminerler okullarda yaşanan şiddetle baş etmede etkili bir 

çözüm değildir.  Şiddeti önlemek için şiddet, saldırganlık ve çatışma çözümü konusunda 

geliştirilmiş kuramlara ve araştırmalara temellendirilmiş eğitim programlarına ihtiyaç vardır. 

Okullarımızda yaşanan şiddeti önleyebilmek için çocuklarımıza gerekli sosyal 

becerileri kazandıracak, kültürümüze uygun eğitim programlarına duyulan ihtiyaç nedeniyle 
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Akgün, Araz ve Karadağ (2006) tarafından ilköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Eğitim Programı geliştirilmiştir. Bu programın etkililiğini 

test etmek amacı ile yapılan ilk çalışmada (Akgün, Araz ve Karadağ, 2007) eğitimin 

öncesinde ve sonrasında hem uygulama hem de kontrol grubundaki öğrencilerin çatışma 

çözme becerileri, saldırganlık eğilimleri, davranım sorunları ve akran istismarına maruz 

kalma düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular, çatışma çözümü eğitiminin öğrencilerin yapıcı 

çatışma çözme becerilerini arttırdığını göstermiştir. Ancak bazı sınıflardaki öğrencilerin 

saldırganlık eğilimleri ve davranım sorunları eğitim sonrasında azalırken, bazı sınıflarda 

değişim gözlenmemiştir. Bu ilk araştırma sırasında öğrencilerden ve öğretmenlerden alınan 

geribildirimler ile çalışma ekibinin gözlemleri doğrultusunda programda gerekli değişiklikler 

yapılarak programa Akgün ve Araz (2007) tarafından son şekli verilmiştir (Bkz. Ek 1). 

 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Eğitim Programının Bileşenleri 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz öncelikle bir çatışma çözümü eğitim programıdır 

ancak bu program geliştirilirken literatürde saldırganlıkla ilişkili bulunan değişkenler 

incelenmiş ve gerek kuramsal olarak gerekse görgül araştırmalarla saldırganlıkla 

ilişkilendirilen başka bazı öğeler de programa alınmıştır. Bunlar; empati, öfke kontrolü, sosyal 

bilgi işleme hatalarıdır. 

 

Empati 

Empati, kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun 

açısından bakması, karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, 

hissetmesi ve kişiye onu anladığını göstermesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Rogers 1983). 

Bu tanıma göre empati hem bilişsel hem de duygusal bir süreçtir. Empatinin bilişsel öğesi, 

kişinin başkalarının içinde bulundukları durumu, koşulları, his ve düşüncelerini 
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anlayabilmesi, duygusal öğesi ise kişinin başkalarının durumunu ya da duygularını kendisini 

onun yerine koyarak hissetmesidir (Staub, 1987). 

Bebekler dünyaya gelmeleriyle birlikte diğerlerinin duygularına ve yüz ifadelerine 

tepki vermeye başlamaktadırlar. Araştırmalar, bebeklerin farklı yüz ifadelerini ayırt etme ve 

bunları duygusal ipuçları olarak yorumlama yeteneğine sahip olduklarını göstermektedir 

(Izard, Fantauzzo, Castle, Haynes, Rayias, ve Putnam, 1995; LaBarbara, Izard, Vietze, ve 

Parisi, 1976). Empatik ilginin habercisi olarak değerlendirilen bu tepkiler çocuğun büyümesi 

ile gerçek empatik tepkilere dönüşmektedir. Hoffman’a (1987) göre bebekler yaklaşık bir 

buçuk yaşlarına kadar kendisi ve diğerleri arasında net bir ayrım yapamadığından karşıdaki 

kişinin yaşadığı rahatsızlığı sanki kendi rahatsızlığıymış gibi algılamakta ve kendini 

rahatlatmaya yönelik tepkiler vermektedir. Bu dönemde verilen tepkiler niyetlenilmemiş ve 

otomatik olduğundan gerçek empatik tepkiler değildir.  Bir-iki yaşlarında çocuklar ben ve 

diğeri ayrımını yapmaya başladıklarında artık rahatsızlık yaşayanın kendileri değil karşıdaki 

kişi olduğunu kavramakta ve karşıdaki kişiyi rahatlatmaya çalışmaktadır. Çocuklar iki 

yaşından itibaren empatik tepkiler sergilemeye başlamaktadır ve yaşla birlikte empatik 

becerileri giderek gelişmektedir. Bir-iki yaşlarındaki çocukların empatik becerileri açısından 

karşılaştırıldığı bir çalışmada (Zahn-Waxler ve ark. 1992) çocukların diğerlerinin duygularına 

verdikleri tepkiler incelenmiştir. On üç - 15 aylık çocukların yarıdan fazlasının üzüntülü 

görünen birini gördüğü zaman ona dokunmaya, sarılmaya çalıştıkları, 18-25 aylık çocukların 

ise hem sözel tepkileri hem de davranışlarıyla üzgün kişiyi rahatlatmaya çalıştıkları 

gözlenmiştir. 

Empati, ahlak gelişiminin bir habercisi olarak görülmekte ve daha empatik çocukların 

daha az saldırganca davrandıkları daha yardımsever oldukları ve daha gelişmiş ahlaki 

yargıları olduğu belirtilmektedir (Van der Mark ve ark. 2002). Görgül araştırmalar da 

empatinin yardımseverlik ve paylaşma gibi olumlu sosyal davranışlarla (Ginsburg ve ark. 
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2003, Kalliopuska ve Titinen 1991), ahlaki değerlerin içselleştirilmesiyle (Hoffman ve 

Saltzstein 1967) ve iyi arkadaşlık ilişkileri kurabilmekle (Roberts ve Strayer 1996, Del Barrio 

ve ark. 2004) ilişkili olduğunu göstermektedir.   

Literatürde saldırganlık, empati kurma becerisindeki eksiklikle ilişkilendirilmektedir. 

Örneğin, Strayer ve Roberts (2004) tarafından yapılan bir çalışmada daha önce birbirini 

tanımayan yarısı kız yarısı erkek, 5 yaş grubu çocukları seçkisiz olarak altı oyun grubuna 

atanmıştır. Her bir grup üç kez bir araya getirilmiş ve bir yetişkinin olmadığı odalarda oyun 

oynarken davranışları kaydedilmiştir. Bulgular empatinin, kızgınlık ve saldırganlıkla negatif, 

olumlu sosyal davranışlar ile pozitif bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. Altı-yedi yaş 

grubundan çocuklar ile yapılan bir çalışmada (Findlay ve ark., 2006) da empatik becerileri 

düşük olan çocukların empatik çocuklara oranla daha saldırgan oldukları bulunmuştur. 

 Ayrıca empati eğitimi verilerek empatik becerileri geliştirilmeye çalışılan 

çocukların saldırgan davranışlarının azaldığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. 

Örneğin, Fesbach ve arkadaşları (1983, akt. Feshbach ve Feshbach 1997) ilkokul 

öğrencilerine verdikleri bir empati eğitimi sonrasında çocukların saldırganlıklarının 

düştüğünü, öz-saygı ve sosyal yeterliklerinin ise arttığını kaydetmişlerdir. Şiddeti önleme 

amacı taşıyan eğitim programlarının hemen hepsi empati eğitimini de kapsamaktadır.  

Araştırmalar genel olarak yüksek empatik becerinin saldırgan ve antisosyal 

davranışlarla negatif bir ilişkiye sahip olduğuna ve empatik becerilerin kazandırılmasının 

saldırgan davranışları azaltabileceğine işaret etmektedir  (Björkqvist ve ark. 2000, Bohnert ve 

ark. 2003, Miller ve Eisenberg 1988, Kalliopuska ve Titinen 1991, Kaukiainen ve ark. 1999).   

Literatürde bebeklerin empati ile ilgili biyolojik bir eğilimle doğdukları ancak sosyal 

öğrenmenin çocuğun empatik becerilerinin gelişiminde oldukça önemli rol oynadığı bu 

nedenle çocuğun empatik becerilerinin hem ebeveynler hem de eğitimciler tarafından 
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desteklenmesi gerektiği sıklıkla vurgulanmaktadır (Poole 2003, Poole ve ark. 2005, Zahn-

Waxler ve Radke-Yarrow 1990). 

Yukarda sözü edilen nedenlerden dolayı “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” eğitim 

programı hem bilişsel (örneğin, karton oyunu) hem de duygusal (örneğin, A böyle bir 

durumda ne hisseder?) empatiyi geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler içermektedir. Bu 

etkinliklerle kazandırılması hedeflenen beceriler şöyle sıralanabilir: Herkesin duyguları 

olduğu konusunda farkındalık kazanma,  kendi duygularını tanıyabilme ve kabul edebilme, 

karşıdakinin duygularını anlamak için o kişinin yüz ifadesi ve içinde bulunduğu durum gibi 

ipuçlarından yararlanabilme, olaylara farklı açılardan bakabilme, iyi dinleme ve karşıdakini 

anlamaya çalışma. 

 

Öfke  

Psikoloji sözlüğünde öfke “engellenme, saldırıya uğrama, tehdit edilme, yoksun 

bırakma, kısıtlama vb gibi durumlarda hissedilen ve genellikle neden olan şeye ya da kişiye 

yönelik şu ya da bu biçimde saldırgan davranışlarla sonuçlanabilen oldukça yoğun olumsuz 

bir duygu” (Budak, 2000) olarak tanımlanmaktadır. Golden’a (2003) göre öfke haksızlığa 

uğradığımızda, isteklerimiz ve beklentilerimiz karşılanmadığında yaşadığımız duygudur. 

Temel duygulardan biri olan öfke pek çok farklı biçimde ele alınmaktadır. Duygu 

olarak, bir dizi motor ya da fizyolojik tepki olarak, bir dizi davranış olarak ya da bunların 

hepsinin birleşimi olarak tanımlanabilmektedir (Berkowitz, 2001). Örneğin, bilişsel 

davranışçı yaklaşımda öfke, bilişsel eksiklikler, bilişsel bozukluklar ve uyumsuz davranışlar 

ile bağlantılı olumsuz duygu durumu olarak tanımlanmaktadır. Öfke kavramı duygusal 

deneyimi, davranışsal örüntüyü ve bilişsel yapıları içermektedir (Sukhodolsky, Kassinove, 

Gorman, 2004). Berkowitz (2001) ise öfkeyi diğer tüm yapılardan bağımsız bir biçimde, hoş 

olmayan dışsal bir olay sonucu yaşanan duygu olarak tanımlamaktadır.  
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Diğer tüm duygular gibi öfke duygusu da bir dizi fizyolojik değişikliğe yol açar. 

Öfkelenen bireyin vücudu kaçmaya değil kavgaya hazır hale gelir, kan akışı düşmana vurmayı 

kolaylaştırıcı şekilde ellere doğru harekete geçer, elleri titrer, yüz kasları gerilir, nefes alış 

verişleri hızlanır, kalp atışları artar, tansiyonu yükselir, kanındaki adrenalin seviyesi artar. 

Sonuç olarak harcanması gereken bir enerji açığa çıkar. Öfke duygusu yaşayan kişi bu 

enerjiyi harcama eğilimine girer (Goleman, 2005). 

Literatürde, öfke sıklıkla saldırganlıkla birlikte, hatta zaman zaman aynı anlamda 

kullanılmaktadır. Öfke tüm insanlar tarafından deneyimlenen bir duygudur. Saldırganlık ise 

bir başkasına ya da kendine zarar veren yıkıcı davranıştır. Öfke her zaman saldırganlığa 

dönüşmeyebileceği gibi saldırgan davranışlar da her zaman öfke duygusundan 

kaynaklanmayabilir. Öfke tüm insanların yaşadığı bir duygu olmasına rağmen, öfkenin ifade 

ediliş tarzı ve yönetimi bireyden bireye değişir. Öfkelendiklerinde bazı insanlar sözel ya da 

fiziksel saldırganlık sergilerken bazıları kendilerini saldırgan olmayan yollarla ifade etmekte 

ya da dikkatini durumdan uzaklaştırma gibi uyumlu davranışlar sergilemektedirler 

(Deffenbacher, 1999). Saldırgan davranışlar da her zaman öfke duygusu sonucu ortaya 

çıkmamaktadır. Örneğin, Hubbard ve arkadaşları (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, 

çocuklarda reaktif saldırganlığın öfke ile ilişkili olduğu ancak proaktif saldırganlığın öfke ile 

ilişkili olmadığı bulgusu elde edilmiştir. 

Öfke bir başkasına zarar vermek gibi uygun olmayan yollarla ifade edildiğinde 

sosyal problemlere yol açar. Kontrol edilmeyen öfke kişinin başkalarına, kendisine ya da 

çevresine zarar vermesi gibi pek çok olumsuz sonucu da beraberinde getirir. Saldırganlık 

eğilimi yüksek ve düşük çocukların karşılaştırıldığı bir çalışmada (Bohnert, Crnic, ve Lim, 

2003) saldırgan çocukların daha sık ve daha yoğun öfke duyguları yaşadıkları saptanmıştır. 

Yetişkinlerden farklı olarak, çocuklar öfkelerini sıklıkla etkisiz, yapıcı olmayan hatta 

yıkıcı yollarla ifade etme eğilimindedirler. Bunun nedeni; a) çocukların duygularını tanıma, 
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nedenlerini anlama ve ifade etme becerilerinin henüz olgunlaşmamış olması, b) engellenmeye 

dayanıklı olmamaları, c) dürtüsel kontrol becerilerinin yeterince gelişmemiş olması, d) 

problem çözme ve duygularını yönetme becerilerindeki eksikliklerden dolayı olumsuz bir 

duygu yaşadıklarında kendilerini sakinleştirememeleridir (Golden, 2003).  

Sosyal öğrenme kuramına göre (Bandura, 1973, akt., Durkin, 1995) çocuklar pek 

çok diğer davranış gibi öfkelerini ifade etmeyi de pekiştirme ve model alma yoluyla 

öğrenirler.  Çocuklar yetişkinleri öfkelerini sergilerken ve kontrol ederken gözlerler ve 

böylece öfkelerini yıkıcı yollarla ifade etmeyi de kontrol etmeyi de yetişkinlerden öğrenirler. 

Dolayısıyla, çocuklara öfkelerini kontrol etmeyi öğreterek, öfke duygusunun yol açtığı 

saldırganlığı azaltmak mümkün olabilir.  

Çocuklara ve ergenlere öfkelerini kontrol etmeyi öğreterek saldırganlığı azaltmak 

amacı ile geliştirilmiş pek çok eğitim programı vardır. Çocuk ve ergenlere uygulanan bilişsel 

davranışçı terapi yaklaşımına temellendirilerek oluşturulmuş öfke kontrol programlarının 

etkililiğini sınamak amacı ile yapılan 40 çalışmayı içeren bir meta-analizde (Sukhodolsky, 

Kassinove, Gorman, 2004), bu programların orta düzeyde etkili olduğu bulunmuştur. 

Okullarda uygulanan öfke kontrol programlarının etkililiğini test etmek amacı ile yapılan bir 

başka meta-analizde de (Gansle, 2005), okullarda uygulanan öfke kontrol programlarının dışa 

yöneltilen öfke tepkilerini azaltmada orta derecede etkili olduğu bulgulanmıştır.  

Ülkemizde yapılan bir çalışmada (Akgül, 2005) ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerine uygulanan öfke denetimi eğitiminin, öğrencilerin öfke düzeylerini düşürdüğü 

sonucu elde edilmiştir. Bir başka çalışmada da (Duran ve Eldeleklioğlu, 2005), bilişsel 

davranışçı yaklaşımla lise öğrencilerine uygulanan öfke kontrol programının, öğrencilerin 

öfke düzeylerini anlamlı biçimde azalttığı öfke kontrol düzeylerini ise anlamlı biçimde 

artırdığı bulunmuştur. 
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Öfkeli iken yapıcı çatışma çözümü aşamaları uygulanamayacağından ve öfke 

kontrolünün şiddeti azaltması beklendiğinden Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz programı 

kapsamında öfke kontrolü konusunda da eğitim verilmektedir. Programda öfke duygusunun 

doğasına ilişkin farkındalık ve öfkenin kontrol edebilmesi için gerekli bilişsel ve pratik 

becerileri kazandırmayı hedefleyen oturumlar yer almaktadır. 

 

Sosyal Bilgi İşleme 

Çocuklarda saldırgan davranışları açıklamaya çalışan kapsamlı modellerden biri de 

Sosyal Bilgi İşleme Modeli’dir (Crick and Dodge, 1994).  Bu modelde sosyal davranış, sosyal 

problem çözme stratejileri temelinde açıklanır. Bu stratejiler birbirini takip eden bir dizi adımı 

içeren bir döngüden oluşmaktadır. Bu adımlar; 1) sosyal ipuçlarının kodlanması, 2) sosyal 

ipuçlarının yorumlanması (nedensel ve niyetsel yüklemeler), 3) amacın belirlenmesi, 4) olası 

tepkilerin belirlenmesi, 5) bir tepkinin seçilmesi ve 6) davranışın sergilenmesidir.  

Bu adımların her birinin beceriyle sergilenmesi, herhangi bir durum karşısında uygun 

tepkiye yol açarken bu süreçte eksik ya da yanlı bilgi işleme süreci ise saldırganlık gibi 

uyumsuz (sapkın) sosyal davranışlara yol açmaktadır. Araştırmalar (Crick ve Dodge, 1994; 

Crick ve Dodge, 1996, Crick ve Ladd, 1990; Dodge ve Coie, 1987; Keltigangas-Järvinen, 

2001), saldırgan çocukların ve ergenlerin sosyal problem çözme stratejilerinde bazı 

eksiklikler olduğunu göstermektedir. Saldırgan çocuklar ve ergenler durumu düşmanca 

değerlendirmekte, duruma geniş açıdan bakmayıp bir iki noktayla ilgilenmekte ve uygun 

olmayan saldırgan hedefler seçmektedirler. Çok az ve niteliksel olarak zayıf, etkisiz ve 

saldırgan tarzda problem çözümleri üretmekte; tepkileri uygun olmayan biçimde 

değerlendirmektedirler. Örneğin, saldırgan tepkileri daha çok beğenmektedirler. Ayrıca 

kendilerini saldırgan davranma konusunda etkili hissetmektedirler. 
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Crick ve Dodge (1996), saldırganlığı açıklamaya çalışan kuramların farklı saldırganlık 

biçimlerinden söz ettiklerini vurgulamaktadır. Engellenme-saldırganlık kuramı, saldırganlığı 

amaca yönelik davranışın engellenmesi sonucu yaşanan öfke ve yıkıcı davranma eğilimi 

olarak tanımlarken; sosyal öğrenme kuramı, saldırganlığı davranışın sonucunda pekiştireç 

alabilmek yani amaca ulaşabilmek için yapılan yıkıcı davranış olarak ele almaktadır. Crick ve 

Dodge (1996), bu iki kuramda sözü edilen kavramsal saldırganlık tanımlarının saldırganlığın 

iki farklı formu olduğunu savunarak; engellenme ya da kışkırtma sonucu ortaya çıkan 

saldırganlığı reaktif saldırganlık, kişinin amacına ulaşmak için saldırganlığı bir araç olarak 

kullanmasını ise proaktif saldırganlık olarak adlandırmışlardır. Bu iki tür saldırganlık, bilgi 

işleme sürecinin farklı adımlarındaki eksiklik ya da bozukluklardan kaynaklanmaktadır. 

Reaktif Saldırganlık. Bazı yükleme çalışmaları çocuğun akranından gelen 

provakasyonu yorumlamasının akranına misilleme olarak saldırganca davranma olasılığının 

temel yordayıcısı olduğunu göstermiştir (Berkowitz, 1977, akt. Dodge ve Coie, 1987). 

Provokasyon niyetli olarak yapıldığında kazara olduğu duruma oranla daha çok saldırganlığa 

yol açmaktadır. Öngörülebilen provakasyonlar öngörülemeyenlerden; özgürce seçilmiş 

provakasyonlar ise zorunlu olan durumlara oranla daha çok saldırganlığa yol açmaktadır. 

Keyfi provakasyonlar hafifletici sebepler olduğu duruma oranla daha çok saldırgan tepkilere 

yol açar. Düşmanca niyete yükleme yapma ve saldırgan tepki arasındaki bu açık ilişki 

yüzünden araştırmacılar saldırgan davranma eğilimindeki bireysel farklılıkların provakatif 

koşullarda düşmanca niyete yükleme yapma eğilimi ile ilişkili olabileceği hipotezini 

kurmuşlardır.  

Sosyal ipuçlarının kodlanması ve yorumlanması aşamasında saldırgan çocuklar 

belirsiz kışkırtıcı durumlarda düşmanca niyete yükleme yanlılığı sergilemektedir. Akranının 

davranışını kasti olarak kendisine zarar verme amacı ile yapılmış bir davranış olarak algılayan 

çocuk misilleme olarak saldırgan bir tepkide bulunabilir ki bu tür saldırganlık reaktif 
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saldırganlıktır. Burada provakatörün gerçek niyeti değil çocuğun provakatörün niyetinin ne 

olduğu konusundaki algısı çocuğun saldırganca davranıp davranmayacağını belirler. 

Dodge (1985), saldırgan çocukların yaşadıkları olayları akranlarının düşmanca 

davrandığı yönündeki bir yanlılıkla yorumladıklarını, bu yanlılığın öç almak için saldırgan 

tepkiyi ortaya çıkaran koşullu bir uyarıcı olduğunu öne sürmektedir. Bu algısal çarpıtma, 

saldırgan çocuğun nötr olayları kışkırtıcı olarak görmesine ve bu olayları direkt saldırı olarak 

yorumlamasına yol açabilir. Bu düşmanca niyete yükleme yapma eğilimi çocuğun çevresel 

ipuçlarından yararlanamamasını, saldırgan ipuçlarını seçerek algılamasını ve karşıdakinin 

düşmanca niyetine aşırı yükleme yapmasını içerir.  

Dodge (1980), kronik biçimde saldırgan olan ve saldırgan olmayan erkek çocukların 

belirsiz provakatif durumlardaki davranışsal tepkilerini ve düşmanca niyete yükleme yapma 

eğilimlerini değerlendirdiği çalışmasında bu hipotezi destekleyen bulgular elde etmiştir. Her 

iki grup da provakatörün düşmanca niyetine yükleme yaptığında iyi niyetli olduğunu 

düşündükleri duruma oranla daha çok saldırgan tepkiler vermiştir. Ancak saldırgan çocuklar 

saldırgan olmayanlara oranla %50 daha fazla oranda düşmanca niyete yükleme yapmışlardır.  

Çalışmalarda genel olarak saldırgan çocukların belirsiz provakasyonlarda düşmanca 

niyete yükleme yanlılığı gösterdikleri, kazara ortaya çıkan provakasyonlarda ise niyeti 

yorumlama hataları yaptıkları gözlenmiştir (örn. Dodge ve Coie, 1987; Dodge ve Somberg, 

1987; Dodge ve ark., 2003). 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz eğitim programına sosyal bilgi işleme sürecinde işaret 

edilen eksiklikleri düzeltmeye yönelik etkinlikler de yerleştirilmiştir. Program kapsamında 

öğrencilere saldırgan olmayan ipuçlarını görebilme, iyi niyet ipuçlarına ve kaza ipuçlarına 

dikkat etme becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu kazanımlar aracılığıyla “düşmanca 

niyete yükleme yapma eğilimleri”nin en aza indirgenmesi dolayısı ile de reaktif saldırganlık 

düzeylerinin azaltılması hedeflenmiştir. 
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Proaktif Saldırganlık. Saldırgan çocukları karakterize eden bir diğer sosyal bilgi 

işleme örüntüsü, bilgi işleme sürecinde tepkiye karar verme aşamasında gözlenmektedir. Bu 

adımda çocuklar, her bir tepkinin olası sonuçlarının kazancı, her bir tepkiyi verebilme 

yetenekleri hakkındaki güvenleri vb. bazı kriterlere göre belirli bir sosyal durumdaki olası 

tepkileri değerlendirirler. Bu değerlendirmenin sonucunda hangi tepkiyi sergileyeceklerine 

karar verirler. Sosyal bilgi işleme sürecinin tepkiye karar verme aşamasını inceleyen 

çalışmalar, saldırgan çocukların saldırgan olmayan akranlarına oranla saldırgan 

davranışlarından daha olumlu sonuçlar beklediklerini ve saldırgan davranışlar sergileme 

yetenekleri konusunda da kendilerinden daha emin olduklarını göstermiştir (örn. Crick ve 

Dodge, 1996, Crick ve Ladd, 1990). Bu ikinci tür sosyal bilgi işleme örüntüsünü kullanan 

saldırgan çocuklar için saldırganlık, amaçlarına ulaşmanın uygun bir aracı olarak işlev 

görmektedir. Bu tür saldırganlık doğası gereği proaktif saldırganlıktır. 

Saldırgan çocuklar ve sosyal çocukların sosyal problem çözme biçimleri açısından 

karşılaştırıldığı bir çalışmada (Keltigangas-Järvinen, 2001) bu iki grup çocuğun problem 

çözme stratejilerinin farklı olduğu saptanmıştır. Sosyal çocuklar saldırgan çocuklara oranla 

daha iyi nedensel analizler yapmakta, davranışlarının sonucunu daha iyi görebilmekte ve daha 

çok yapıcı alternatifler üretebilmektedirler. Saldırgan davranmaya kışkırtan durumlarda 

saldırgan ve sosyal çocukların saldırgan stratejiler üretmede farklı olmadıkları ama saldırgan 

çocukların saldırganlığa alternatif yollar üretme yeteneğine sahip olmadığı gözlenmiştir. 

 Sosyal bilgi işleme modelini sınamak amacı ile yapılan bir başka çalışmada da (Crick 

ve Dodge, 1996) proaktif saldırgan çocukların sözel ve fiziksel saldırganlık içeren 

davranışları diğer çocuklardan daha olumlu değerlendirdikleri ve iyi ilişkiler kurmayı diğer 

çocuklardan daha az önemsedikleri bulunmuştur.   

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz programında öğrencilere çatışma durumunda 

verilebilecek tepkiler ve bu tepkilerin olası sonuçlarını doğru değerlendirebilme (ne yaparsam 
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ne olur?) ve olabildiğince çok çözüm üretebilme gibi yapıcı çatışma çözme becerileri 

kazandırılmaya çalışıldığından öğrencilerin proaktif saldırganlık düzeylerinin azalacağı 

düşünülmüştür. 

 

Çatışma Çözme Becerileri 

Daha önce de söz edildiği gibi çatışma durumunda yarışmacı yaklaşım, yıkıcı çatışma 

çözme sürecine yol açarken; işbirlikçi yaklaşım çatışmaların yapıcı biçimde çözülmesini 

sağlar. Bu nedenle programda öğrencilere yapıcı çatışma çözme yolları öğretilmeye 

çalışılmaktadır. Öncelikle öğrencilere anlaşmazlığın doğası ve anlaşmazlık karşısında verilen 

üç tür tepki ve bunların olası sonuçları konusunda eğitimler verilmekte, ardından öğrencilere 

çatışmalarını yapıcı biçimde çözebilmeleri için somut, yapılandırılmış yollar öğretilmektedir: 

1) Eğer kızgınsanız sakinleşmeye çalışın. 2) Karşınızdakine ne istediğinizi ve ne hissettiğinizi 

nedenleri ile anlatın. 3) Karşınızdaki kişiyi dinleyip anlamaya çalışın, olaya bir de onun 

açısından bakın. 4) Problemin ne olduğunu belirleyin. 5) Birlikte çözüm yolları üretin. 6) 

Birlikte en uygun çözümü seçin. 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz çatışma çözümü eğitiminin içeriği ve kullanılan 

aktiviteler araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerin oturumlara aktif olarak 

katılabilmeleri hedeflendiğinden programda öyküler, fotoğraflar, karikatürler, posterler, çizgi 

filmler gibi çocukların ilgisini çekebilecek materyaller kullanılmış, kalem-kağıt aktiviteleri, 

sınıf tartışmaları, oyun, rol oynama, drama gibi farklı tekniklerden yararlanılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Eğitim Programı’nı (Akgün ve 

Araz, 2007) kullanarak ilköğretim öğrencilerine yapıcı çatışma çözme yollarını öğretmek ve 

bu eğitimin çocukların çatışma çözme becerileri, sosyal becerileri ve saldırganlık eğilimleri 

üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki hipotezler test edilmiştir: a) Çatışma 

çözümü eğitimi alan öğrencilerin çatışma çözme becerileri artacaktır. b) Çatışma çözümü 
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eğitimi alan öğrencilerin sosyal yeterlikleri artacaktır. c) Çatışma çözümü eğitimi alan 

öğrencilerin reaktif saldırganlık eğilimleri azalacaktır. d) Çatışma çözümü eğitimi alan 

öğrencilerin proaktif saldırganlık eğilimleri azalacaktır.   
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YÖNTEM 

 

Örneklem 

Araştırma, Mersin ilindeki iki özel ilköğretim okulunda yürütülmüştür. Okullardan 

birinin 2., 3., 4. ve 5. sınıf düzeyindeki 17 sınıfına çatışma çözümü eğitimi verilmiştir. Diğer 

okulun dört sınıfı ise araştırmaya kontrol grubu olarak alınmıştır. Her sınıf düzeyinden dört 

şubenin bulunduğu (yalnızca 5. sınıf düzeyinde beş şube bulunmaktadır) uygulama grubu 154 

kız, 173 erkek toplam 327 kişiden oluşmuştur. Her sınıf düzeyinden bir şubenin bulunduğu 

kontrol grubu ise 29 kız, 38 erkek olmak üzere toplam 67 öğrenciden oluşmuştur. 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada öğrencilerden çatışma çözme becerilerine dair ölçüm alınmıştır. 

Öğretmenlerden ise her çocuk için Öğretmen Kontrol Listesini ve Sosyal Yeterlik Ölçeğini 

doldurmaları istenmiştir. Ayrıca uygulama grubu öğretmenleri Program Değerlendirme 

Formu üzerinde “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” programını değerlendirmişlerdir. 

Çatışma senaryoları. Öğrencilerin kullandıkları çatışma çözme yollarını 

değerlendirmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen ve her biri farklı bir çatışma konusu 

içeren üç senaryo kullanılmıştır. Bu senaryolardan ilkinde, kantin sırasında yaşanan bir 

çatışma, ikincisinde farklı oyun tercihlerinden kaynaklanan bir çatışma, üçüncüsünde ise tek 

bir kitabın paylaşılması ile ilgili bir çatışma betimlenmiştir. Senaryoların sonunda, öğrencilere 

böyle bir durumla karşılaşmaları koşulunda ne yapacakları sorulmuştur (Ek 2). Çocukların 

verdiği yanıtlar içerik analizi yapılarak kategorilendirilmiştir. Kantin sırası çatışmasına 

verilen yanıtlar şu şekilde kategorilendirilmiştir: Saldırgan tepki (döverim, bağırırım), bir 

yetişkine şikayet (öğretmene, kantinciye söylerim), boyun eğme (hiçbir şey yapmam, 

beklerim), ne istediğini söyleme (önümden çekilmesini söylerim), uygun açıklamalarla 
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kendini ifade etme ya da birlikte çözüm yolu arama (ona sıra olduğunu ve sıraya girmesi 

gerektiğini anlatırım, bu soruna birlikte çözüm bulalım derim). 

Farklı oyun tercihleri ve bir kitabın paylaşılması konulu çatışma senaryolarında ise şu 

kategoriler oluşturulmuştur: Saldırgan tepki (elinden çeker alırım), ben merkezci yaklaşım 

(benim istediğimi oynarız), bir yetişkine şikayet (öğretmene söylerim), boyun eğme (kitabı 

ona veririm), uzlaşmaya çalışma (önce ben okuyayım sonra sen oku derim), her iki tarafın da 

yararını gözeten adil çözüm önerileri sunma (kitabı ortaya koyup birlikte okuruz, bir sayfa 

birimiz bir sayfa birimiz okuruz). Çocuğun, karşıdakinin ne düşündüğünü hesaba katmadan, 

kendi isteğini ön plana çıkardığı ifadeler ben merkezci yaklaşım kategorisinde 

değerlendirilmektedir. Adil çözüm önerileri üretme kategorisinden farklı olarak, uzlaşmaya 

çalışma kategorisinde ise çocuğun önceliği kendine verdiği ve bunun için karşısındakini ikna 

etmeye çalıştığı çözüm önerileri yer almaktadır. 

Çocukların, hem ön-testte hem de son-testte, her bir senaryo için verdikleri yanıtların 

kategorilere ayrılması işlemi iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı yapılmıştır. Bu değerlendirme 

sürecinde, araştırmacı yanlılığını önlemek için, araştırmacılar değerlendirdikleri formun 

uygulama ya da kontrol grubuna ait olup olmadığını; ön-test ya da son-test olup olmadığını 

bilmeden değerlendirme yapmışlardır. Araştırmacıların yaptığı değerlendirmeler arası 

tutarlılık Cohen Kappa kullanılarak test edilmiştir. Kappa katsayıları .66 ile .88 arasında 

değişmektedir. Kappa katsayılarının yüksek çıkması nedeniyle araştırmacılardan birinin 

yaptığı kategorileme veri analizinde kullanılmıştır.   

Daha sonra bu kategoriler puanlanmıştır. Kantin sırası çatışmasında; ne istediğini 

söyleme kategorisine 1 puan, uygun açıklamalarla kendini ifade etme ya da birlikte çözüm 

yolu aramaya ise 2 puan verilmiştir. Diğer tüm kategoriler ise yapıcı çatışma çözümüne uygun 

içerikte olmadıkları için 0 puan almıştır. Farklı oyun tercihleri ve bir kitabın paylaşılması 

çatışma senaryolarında ise uzlaşmaya çalışmaya 1 puan, her iki tarafın da yararını gözeten 
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adil çözüm önerilerine 2 puan, diğer kategorilere ise 0 puan verilmiştir. Her öğrenci için tüm 

senaryolardan aldıkları puanlar toplanarak 0 ile 6 arasında toplam bir puan elde edilmiştir. 

Öğretmen Kontrol Listesi. Öğrencilerin akranlarına karşı saldırganlık eğilimleri Dodge 

ve Coie (1987) tarafından geliştirilen Öğretmen Kontrol Listesi ile ölçülmüştür. Sınıf 

öğretmenlerinin her öğrencisini saldırganlık eğilimi açısından değerlendirebilmesi amacıyla 

hazırlanmış olan ölçek, reaktif saldırganlık (“Bu çocuğa sataşıldığında ya da tehdit 

edildiğinde kolayca öfkelenir ve tepki verir.” ) ve proaktif saldırganlık (“Bu çocuk, istediğini 

elde etmek için diğerlerini tehdit eder ya da zorbalık yapar.”) olmak üzere iki alt ölçekten 

oluşmaktadır. Öğretmen Kontrol Listesi, beş dereceli Likert tipi bir ölçektir (Hiçbir zaman = 

0, Her zaman = 4). Ölçekten alınacak puanlar 0-24 arasındadır. Ölçeğin Cronbach alfa 

katsayısının .90 olduğu belirtilmiştir.  

Dodge ve Coie (1987), Sosyal Bilgi İşleme Modelinde öne sürülen iki farklı 

saldırganlık eğilimini (reaktif ve proaktif) ayırt etmek ve modeli sınamak için geliştirdikleri 

Öğretmen Kontrol Listesine uyguladıkları faktör analizi sonucunda özdeğeri (eigenvalue) 

1.00’in üzerinde olan tek bir faktör elde etmelerine rağmen; Sosyal Bilgi İşleme Modelini 

kriter alıp analizlerini iki faktör üzerinden gerçekleştirmişlerdir (reaktif saldırganlık faktörü 

için eigenvalue değeri 8.26 proaktif saldırganlık faktörü için eigenvalue değeri .74).  Ölçeğin 

Türkçeye çeviri çalışmaları Akgün, Araz ve Karadağ (2007) tarafından yapılmış (Ek 3) ve tek 

faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu çalışmada yapılan faktör analizi sonucunda da bir önceki 

çalışmada olduğu gibi tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ancak hem orijinal ölçek çalışması 

(Dodge ve Coie, 1987) hem de Sosyal Bilgi İşleme Modeli kriter alındığında ölçeğin faktör 

örüntüsünün iki faktör üzerinden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu şekliyle 

tekrarlanan faktör analizi sonucunda orijinal ölçek ile örtüşen iki faktörlü yapı elde edilmiştir 

(reaktif saldırganlık faktörü için eigenvalue değeri 4.31; proaktif saldırganlık faktörü için 

eigenvalue değeri .78). İki faktörlü yapı, varyansın % 85’ini açıklamaktadır. Ölçeği oluşturan 
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maddelerin faktör yükleri .68 ile .91 arasında değişmektedir. Bu haliyle Öğretmen Kontrol 

Listesi, öğrencilerin hem reaktif saldırganlık (madde1, 2 ve 3) hem de proaktif saldırganlık 

(madde 4, 5 ve 6) eğilimlerini ölçebilmektedir.  

Ölçeğin bu araştırma örneklemi için iç geçerliği gerek ön-testte (reaktif saldırganlık alt 

ölçeği için Cronbach alfa .92; proaktif saldırganlık alt ölçeği için Cronbach alfa .89), gerekse 

son-testte (reaktif saldırganlık alt ölçeği için Cronbach alfa .94; proaktif saldırganlık alt ölçeği 

için Cronbach alfa .90) oldukça yüksek bulunmuştur. Reaktif ve proaktif saldırganlık 

arasındaki korelasyonlar da yüksektir (ön-testte r=.71; son-testte r= .73). 

Sosyal Yeterlik Ölçeği: Öğrencilerin sosyal yeterlikleri Davranım Sorunlarını Önleme 

Araştırma Grubu (Conduct Problem Prevention Research Group, 2004) tarafından geliştirilen 

Sosyal Yeterlik Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ölçek maddeleri, bir çocuğun okulda 

gösterebileceği davranışları ifade etmektedir (Örneğin, “Oyun oynarken, oyun kurallarına 

uyar”, “Akranlarıyla yaşadığı sorunları kendi kendine çözebilir”, “Akranları ile işbirliği 

yapar”). Öğretmen, her bir ifadenin o öğrenciyi ne kadar tanımladığı konusunda değerlendirme 

yapar. Sosyal Yeterlik Ölçeği, beş dereceli (1= hiç tanımlamıyor, 5=çok iyi tanımlıyor) Likert 

tipi bir ölçektir. Yirmi beş maddeden oluşan ölçek olumlu sosyal davranış/iletişim becerisi 

(prosocial/communication skills), duyguları yönetme becerisi (emotional regulation skills) ve 

akademik beceri (academic skills) olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt ölçeklerin 

puanları ya da toplam puan kullanılabileceği gibi olumlu sosyal davranış/iletişim becerisi alt 

ölçeği ile duyguları yönetme becerisi alt ölçeklerinin toplam puanları da kullanılabilmektedir. 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı .97 olarak kaydedilmiştir (Corrigan, 2003). Bu çalışmada 

akademik beceriler alt ölçeği tercih edilmemiş, 19 maddelik olumlu sosyal davranış/iletişim ve 

duygu yönetimi alt ölçeklerinin maddeleri kullanılmıştır. Sosyal yeterlik ölçümü olarak iletişim 

becerileri ve duygu yönetimi alt testlerinin toplam puanı hesaplanmıştır.  
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Ölçeğin Türkçeye uyarlanması bu çalışma kapsamında yapılmıştır. Ölçek öncelikle iki 

araştırmacı tarafından İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, ardından araştırmacılar bir araya gelip 

en iyi ifadelerde uzlaşmışlardır. Ölçek, ileri düzeyde İngilizce ve Türkçe bilen bir kişi 

tarafından ise Türkçeden İngilizceye çevrilmiştir. Yapılan tersine çeviri ve orjinal ölçek 

ifadelerinin aynı anlama gelip gelmediği incelenmiş, gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Son 

şekliyle ölçek (Bkz. Ek 4), on sınıf öğretmenine verilmiş, bir öğrencilerini göz önünde 

bulundurarak ölçeği doldurmaları istenmiş, anlamadıkları ya da belirsizlik yaşadıkları ifadeler 

olup olmadığı sorulmuştur. Öğretmenlerden tüm ifadelerin açık ve anlaşılır olduğu 

geribildirimi alınmıştır. Ölçeğin bu çalışma örnekleminde Cronbach Alfa katsayısı ön-test için 

.96, son-test için .97 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca Sosyal Yeterlik Ölçeği ve Öğretmen 

Kontrol Listesi arasında -.55 ile -.69 arasında yüksek negatif korelasyonlar bulunmuştur.  

Program Değerlendirme Formu. Son-test aşamasında uygulama grubu öğretmenlerine 

programı değerlendirmeleri için yapılandırılmış bir soru formu verilmiştir. Öğretmenlere, bu 

eğitim süresince öğrencilerinde genel olarak olumlu yönde davranış değişikliği olup olmadığı, 

öğrencilerin anlaşmazlıklarını çözerken bu eğitim kapsamında öğretilen çatışma çözme 

yollarını kullanıp kullanmadığı gibi sorular sorulmuştur. Ayrıca programla ilgili düşüncelerini 

de belirtmeleri istenmiştir. Program değerlendirme formu Ek 5’de verilmiştir. 

 

İşlem 

Öncelikle eğitmen olarak çatışma çözümü eğitimini verecek olan psikoloji bölümü 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden dokuz kişiye araştırmacılar tarafından çatışma ve 

çatışma çözümü konusunda 10 saat kuramsal eğitim verilmiştir. Ayrıca programın uygulama 

sürecinde bu eğitmenler, haftada 2 saat, uygulama grubuna o hafta verecekleri eğitim ve 

kullanacakları materyaller konusunda eğitilmişlerdir. Uygulamanın yapılacağı okulun müdürü 
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ve rehber öğretmeni çatışma çözümü eğitimi ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Programın 

yürütülmesi esnasında okulun rehber öğretmeni, okul içinde gerekli organizasyonları yapmış, 

okul ve araştırmacılar arasındaki koordinasyonu sağlamıştır.  

2006–2007 eğitim öğretim yılı bahar döneminin başında yukarıda bahsedilen veri 

toplama araçlarını kullanarak hem uygulama hem de kontrol grubundan ön-test ölçümleri 

alınmıştır. Üç, dört ve beşinci sınıf öğrencileri çatışma senaryolarını kendileri yanıtlamıştır. 

İkinci sınıf öğrencileriyle bireysel olarak çalışılmış, senaryolar ve senaryolarla ilgili sorular 

araştırmacılar tarafından okunmuş, verilen yanıtlar araştırmacılar tarafından yazılmıştır. 

Uygulama grubuna haftada iki gün 40’ar dakikalık oturumlar şeklinde, 10 hafta süreyle 

çatışma çözümü eğitimi verilirken, kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmemiştir. 

Düzenlenen seminerlerde, uygulama grubunun sınıf öğretmenleri, çatışma çözümü eğitimi 

konusunda bilgilendirilmiş ve eğitim sırasında sınıfta kalmaları istenmiştir. Toplam 21 

oturumluk çatışma çözümü eğitiminin sonrasında hem uygulama hem de kontrol grubundan 

ilgili ölçümler tekrar alınmıştır.  

Veri toplama aşaması tamamlandıktan sonra kontrol grubunun çatışma çözümü 

eğitimini alamamasının yarattığı etik problemleri ortadan kaldırmak amacı ile kontrol grubu 

olarak alınan okulun rehber öğretmeni Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz eğitim programı 

hakkında bilgilendirilmiş, kendisine gerekli materyaller sağlanmıştır. 2007-2008 eğitim 

öğretim yılı itibarı ile program okulun rehber öğretmeni tarafından bu okulda da uygulanmaya 

başlanmıştır. 
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BULGULAR 

 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz çatışma çözümü eğitiminin, öğrencilerin çatışma 

çözme becerileri, sosyal yeterlikleri, reaktif ve proaktif saldırganlık eğilimleri üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olup olmadığını test etmek amacı ile uygulama grubundan elde edilen 

verilere 2 (cinsiyet) x 2 (öntest-sontest) faktörlü son faktörde tekrar ölçümlü araştırma 

desenine uygun varyans analizi uygulanmıştır. Uygulama grubundaki öğrencilerin ön-test ve 

son-test ölçümlerinin ortalama ve standart sapmaları Tablo 1’de gösterilmiştir. Varyans 

analizi sonuçları öğrencilerin çatışma çözme becerilerinin (F(1,325) = 50.09, p<.01, η2 = .13)  

ve sosyal yeterliklerinin (F(1,325) = 18.51, p<.01, η2 = .05) ön-testten son-teste anlamlı 

biçimde değiştiğini göstermiştir. Öğrencilerin çatışma çözme becerileri ön-testten (3.64) son-

teste (4.38) anlamlı biçimde yükselmiştir. Benzer olarak öğrencilerin sosyal yeterlilikleri de 

ön-testten (74.51) son-teste (76.53) anlamlı biçimde yükselmiştir.  

Varyans analizi sonuçları, öğrencilerin reaktif saldırganlık düzeylerinin ön-testten 

(3.95) son-teste (3.76) anlamlı bir biçimde değişmediğini göstermiştir (F(1,325) = 2.49, 

p>.05, η2 = .008). Analiz sonuçları öğrencilerin proaktif saldırganlık eğilimlerinin de ön-

testten (1.60) son-teste (1.48) anlamlı biçimde değişmediğini göstermiştir (F(1,325) = 1.44, 

p>.05, η2 = .004). Ön-test son-test ve cinsiyet ortak etkisi hiçbir ölçüm için anlamlı değildir. 
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Tablo 1. 

Uygulama Grubundaki Öğrencilerin Ön-test ve Son-test Ölçümlerinin Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 Ön-test Son-test 

Ölçümler Cinsiyet Ortalama 
Standart 

sapma 
Ortalama 

Standart 

sapma 

Kız 3.79 1.82 4.45 1.47 

Erkek 3.49 1.83 4.30 1.50 

Çatışma 

Çözme 

Becerileri Toplam 3.63 1.83 4.37* 1.48 

Kız 77.94 11.06 79.75 11.80 

Erkek 71.09 13.05 73.31 13.88 
Sosyal 

Yeterlik 
Toplam 74.31 12.61 76.34* 13.32 

Kız 3.12 2.83 3.10 2.98 

Erkek 4.79 3.46 4.42 3.37 
Reaktif 

Saldırganlık 
Toplam 4.00 3.28 3.80 3.25 

Kız 1.17 2.17 1.06 1.97 

Erkek 2.02 2.92 1.89 2.67 
Proaktif 

Saldırganlık 
Toplam 1.62 2.62 1.50 2.40 

N=327,  * p<.01 

 

Öğrencilerin ön-test reaktif saldırganlık puanları incelendiğinde 54 öğrencinin bu 

ölçekten 0 puan aldığı gözlenmiştir. Sıfır puan, öğrencinin hiçbir zaman reaktif tarzda 

saldırganca davranmadığı ve reaktif saldırganlık düzeyinin daha fazla düşmesinin mümkün 

olmadığı (taban etkisi) anlamına gelmektedir. Bu nedenle reaktif saldırganlık puanı 0 olan 54 

öğrenci çıkarılarak geriye kalan 273 öğrenci ile 2 (cinsiyet) x 2 (öntest-sontest) faktörlü son 

faktörde tekrar ölçümlü yeni bir varyans analizi yapılmıştır. Bu analizde bağımlı değişken 
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olarak yalnızca reaktif saldırganlık düzeyi alınmıştır. Bu grubun ön-test ve son-test reaktif 

saldırganlık puanlarının ortalama ve standart sapmaları Tablo 2’de gösterilmiştir. Ön-test 

reaktif saldırganlık puanları 0 olmayan öğrenciler için yapılan analiz sonuçları reaktif 

saldırganlık düzeylerinin ön-testten (4.71) son-teste (4.33) anlamlı bir biçimde düştüğünü 

göstermiştir. (F(1,271) = 6.84, p<.01, η2 = .03). 

Öğrencilerin ön-test proaktif saldırganlık puanları incelendiğinde ise 163 öğrencinin 

bu ölçekten 0 puan aldığı gözlenmiştir. Sıfır puan öğrencinin hiçbir zaman proaktif tarzda 

saldırganca davranmadığı ve proaktif saldırganlık düzeyinin daha fazla düşmesinin mümkün 

olmadığı (taban etkisi) anlamına gelmektedir. Bu nedenle proaktif saldırganlık puanı 0 olan 

163 öğrenci çıkarılarak geriye kalan 164 öğrenci ile 2 (cinsiyet) x 2 (öntest-sontest) faktörlü 

son faktörde tekrar ölçümlü yeni bir varyans analizi yapılmıştır. Bu analizde bağımlı değişken 

olarak yalnızca proaktif saldırganlık alınmıştır. Bu grubun ön-test ve son-test proaktif 

saldırganlık puanlarının ortalama ve standart sapmaları Tablo 3’de verilmiştir. Ön-test 

proaktif saldırganlık puanları 0 olmayan öğrenciler için yapılan analiz sonuçları proaktif 

saldırganlık düzeylerinin ön-testten (3.15) son-teste (2.60) anlamlı bir biçimde düştüğünü 

göstermiştir (F(1,162) = 9.15, p<.01, η2 = .05). 
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Tablo 2. 

Uygulama Grubunda Ön-Test Reaktif Saldırganlık Puanı Sıfır Olan 54 Öğrenci Analizden 

Çıkarıldığında Uygulama Grubundaki Öğrencilerin Ön-test ve Son-test Reaktif Saldırganlık 

Puanları Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

 Ön-test Son-test 

Cinsiyet Ortalama 
Standart 

sapma 
Ortalama 

Standart 

sapma 

Kız 3.93 2.62 3.69 3.03 

Erkek 5.48 3.14 4.98 3.22 

Toplam 4.79 3.02 4.40* 3.20 

N=273, * p<.01 

 

Tablo 3. 

Uygulama Grubunda Ön-Test Proaktif Saldırganlık Puanı Sıfır Olan 163 Öğrenci Analizden 

Çıkarıldığında Uygulama Grubundaki Öğrencilerin Ön-test ve Son-test Proaktif Saldırganlık 

Puanları Ortalama ve Standart Sapmaları 

 

 Ön-test Son-test 

Cinsiyet Ortalama 
Standart 

sapma 
Ortalama 

Standart 

sapma 

Kız 2.69 2.59 2.09 2.59 

Erkek 3.61 3.08 3.10 2.97 

Toplam 3.23 2.92 2.69* 2.82 

N=164, * p<.01 
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Uygulama ve Kontrol Gruplarının Karşılaştırılması 

Çatışma çözümü eğitimi verilen öğrencilerin çatışma çözme becerilerinin, sosyal 

yeterliklerinin ve saldırganlık eğilimlerinin bu eğitimi almayan öğrencilerden farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla uygulama grubu ile kontrol grubu, ölçümü yapılan 

değişkenler açısından karşılaştırılmıştır. Ancak uygulama ve kontrol grubu okullarının toplam 

öğrenci sayılarının çok farklı olması nedeniyle (sırasıyla 327 ve 67 öğrenci) analiz 

sonuçlarının dakikliğini sağlamak adına uygulama grubundaki her sınıf düzeyinden bir şube 

kura ile belirlenmiş (toplam 84 kişi) ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Uygulama ve 

kontrol grubundaki öğrencilerin ön-test ve son-test ölçümlerinin ortalama ve standart 

sapmaları Tablo 4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. 

Uygulama ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Ön-test ve Son-test Ölçümlerinin Ortalama ve 

Standart Sapmaları 

 Ön-test Son-test 

Grup Ölçümler Ortalama S Ortalama S 

Çatışma Çözme 3.54 1.96 4.30 1.51 

Sosyal Yeterlik 68.08 12.84 72.60 15.24 

Reaktif Saldırganlık 4.33 2.99 3.60 2.87 

Uygulama Grubu 

n=84 

Proaktif Saldırganlık 1.69 2.33 1.54 2.13 

Çatışma Çözme 3.32 1.68 3.19 1.90 

Sosyal Yeterlik 65.28 16.51 64.43 15.88 

Reaktif Saldırganlık 5.93 2.96 6.00 3.32 

Kontrol Grubu 

n=67 

Proaktif Saldırganlık 3.34 2.99 3.30 3.39 
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Araştırmada denekler uygulama ve kontrol gruplarına seçkisiz olarak atanmamış, 

mevcut sınıflar kullanılmıştır. Bu nedenle uygulama ve kontrol gruplarının ön-test puanları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla her iki grubun çatışma çözme 

becerileri, sosyal yeterlikleri, reaktif ve proaktif saldırganlık eğilimleri bağımsız gruplar için 

t-test ile karşılaştırılmıştır. T-test sonuçları (Tablo 5) uygulama ve kontrol grubundaki 

öğrencilerin ön-testten aldıkları çatışma çözme beceri puanları (t (148)= .70, p>.05) ve sosyal 

yeterlik puanları (t (122)= 1.14, p>.05) arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

Uygulama ve kontrol grubundaki öğrencilerin ön-testte aldıkları reaktif (t (149)= 3.27, p<.01) 

ve proaktif (t (122)= 3.71, p>.05) saldırganlık puanları ise anlamlı biçimde farklıdır.  

 

 

Tablo 5. 

Uygulama ve Kontrol Gruplarının Ön-test Ölçümlerinin Karşılaştırıldığı T-Test Sonuçları 

Ölçümler 

Uygulama Grubu 

Ortalaması 

n=84 

Kontrol Grubu 

Ortalaması 

n=67 

t df 

Çatışma Çözme Becerileri 3.54 3.33 .70 148 

Sosyal Yeterlik 68.08 65.28 1.14 122 

Reaktif Saldırganlık 4.33 5.92 3.27* 149 

Proaktif Saldırganlık 1.69 3.34 3.71* 122 

* p<.01 

 

 

Uygulama ve kontrol gruplarının ön-test puanları kontrol edilerek çatışma çözme 

becerisi, sosyal yeterlik, reaktif ve proaktif saldırganlık son-test puanları (Tablo 6) kovaryans 

analizi ile karşılaştırılmıştır. Kovaryans analizi sonuçları uygulama grubunun çatışma çözme 
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becerileri düzeltilmiş son-test puanlarının (4.26) kontrol grubundan (3.24) anlamlı biçimde 

yüksek olduğunu göstermiştir (F(1,148) = 16.07, p<.01, η2= .10). Uygulama grubunun 

düzeltilmiş son-test sosyal yeterlik puanları (71.67) da kontrol grubundan (65.60) anlamlı 

biçimde yüksektir (F(1,148) = 11.07, p<.01, η2= .07). 

Kovaryans analizi sonuçları, uygulama grubunun düzeltilmiş reaktif saldırganlık 

puanlarının (4.06) kontrol grubundan (5.41) anlamlı biçimde daha düşük olduğunu (F(1,148) 

= 11.27, p<.01, η2= .07) ancak uygulama (2.05) ve kontrol (2.66) grubunun düzeltilmiş son-

test proaktif saldırganlık puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını (F(1,148) = 2.99, 

p>.05, η2= .02) göstermiştir. 

 

 

Tablo 6. 

Uygulama ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Ön-test Puanları Kontrol Edildiğinde 

Düzeltilmiş Son-test Ortalamaları 

 Son-test Ortalamalar 

Ölçümler Uygulama Grubu 

n=84 

Kontrol Grubu 

n=67

Çatışma Çözme 4.26* 3.24 

Sosyal Yeterlik  71.67* 65.60 

Reaktif Saldırganlık 4.06* 5.41 

Proaktif Saldırganlık 2.05 2.65 

* p<.01 
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Öğretmenlerin Programla İlgili Değerlendirmeleri 

Program değerlendirme formu aracılığıyla öğretmenlerden toplanan veriler de 

araştırmanın bulgularını desteklemektedir. On yedi sınıf öğretmeninin on altısı eğitim 

sonrasında öğrencilerinde olumlu yönde davranış değişikliği oluştuğunu, on beşi 

öğrencilerinin anlaşmazlıklarını çözerken sergiledikleri yapıcı davranışlarda artış olduğunu, 

on dördü öğrencilerinin eğitim kapsamında öğretilen çatışma çözümü yollarını kullandıklarını 

belirtmişlerdir. Beş öğretmen öğrencilerinin çoğunda, dokuz öğretmen yarısında, iki öğretmen 

çok azında olumlu yönde davranış değişikliği olduğunu kaydederken bir öğretmen ise 

öğrencilerinin hiçbirinde olumlu yönde davranış değişikliği olmadığı değerlendirmesini 

yapmıştır. 

Program değerlendirme formunda öğretmenlerden, öğrencilerinde oluşan davranış 

değişikliğine dair örnekler vermeleri de istenmiştir. Örneğin, dördüncü sınıf öğretmenlerinden 

biri, sınıfça gittikleri kampta erkeklerin maç kızların ise başka bir program izlemek 

istediklerini, biraz tartıştıktan sonra sorunu Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz eğitim 

programında öğretilen yapıcı çatışma çözme yollarını kullanarak çözdüklerini belirtmiştir. 

Üçüncü sınıf öğretmenlerinden biri ise istediğini yaptırabilmek için arkadaşlarına sürekli 

şiddet uygulayan bir öğrencisinde değişim gözlemlediğini; öğrencisi ile bu değişime ilişkin 

konuştuğunda öğrencisinin programdan etkilendiği söylediğini belirtmiştir. 
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TARTIŞMA 

Bu çalışma, araştırmacılar tarafından geliştirilen Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz 

çatışma çözümü eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin çatışma çözme becerileri, 

sosyal yeterlikleri, reaktif ve proaktif saldırganlık eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek 

amacı ile yapılmıştır. Araştırma bulguları, çatışma çözümü eğitimi alan öğrencilerin çatışma 

çözme becerilerinin artacağı hipotezini desteklemiştir. Çatışma çözümü eğitimi sonrasında 

uygulama grubundaki öğrencilerin çatışma çözme becerilerinin arttığı bulunmuştur. Ayrıca 

Kovaryans analizi de ön-test çatışma çözme beceri puanları kontrol edildiğinde uygulama 

grubundaki öğrencilerin son-test çatışma çözme beceri puanlarının kontrol grubundaki 

öğrencilerden anlamlı biçimde yüksek olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın bulguları da 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz eğitim programının etkililiğini test etmek amacı ile yapılan 

ilk çalışmanın (Akgün, Araz ve Karadağ, 2007) bulguları ile tutarlı olarak eğitimin 

öğrencilerin yapıcı çatışma çözme becerilerini arttırdığını göstermiştir.  

Ayrıca bu bulgular, Johnson ve Johnson (2001) tarafından yapılan bir dizi araştırma 

bulgusu ile de tutarlıdır. Araştırmacılar yaptıkları on yedi çalışmada da çatışma çözümü 

eğitiminin öğrencilerin yapıcı çatışma çözme stratejilerini artırırken, yıkıcı stratejilerin 

kullanımını azalttığını bulmuşlardır. Benzer olarak Kanada’da yapılan bir başka çalışmada 

(Stevahn, Munger ve Kealey, 2005) da Öğrencilere Barışçı Olmayı Öğretme Programının 

öğrencilerin kullandığı yapıcı çatışma çözme stratejilerini artırdığı saptanmıştır. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda da (Çoban, 2002; Uysal ve Temel, 2006) çatışma çözümü eğitiminin 

ilköğretim öğrencilerinin çatışma çözme becerilerini artırdığı bulunmuştur. Literatürdeki 

diğer çalışmalar gibi bu çalışmanın bulguları da, çatışma çözümü eğitimleri ile çocuklara 

yapıcı çatışma çözme yollarını öğretmenin mümkün olduğunu göstermektedir. 
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Çatışma Çözümü eğitiminin öğrencilerin olumlu sosyal davranışlarını ve duygularını 

yönetme becerilerini yani sosyal yeterliklerini de artırması beklenmiştir. Bu beklentilere 

uygun olarak çatışma çözümü eğitimi alan öğrencilerin sosyal yeterliklerinin arttığı 

bulunmuştur. Ayrıca ön-test sosyal yeterlik puanları kontrol edildiğinde uygulama grubunun 

son-test sosyal yeterlik puanlarının kontrol grubuna oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Her iki analizin sonucu da Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz çatışma çözümü eğitiminin 

öğrencilerin sosyal yeterliklerini artırdığına işaret etmektedir.  

Sosyal Bilgi İşleme Modeli doğrultusunda Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz 

programının, öğrencilerin düşmanca niyete yükleme yanlılığını dolayısıyla da reaktif 

saldırganlık düzeylerini azaltması hedeflemiştir. Bulgular uygulama grubundaki öğrencilerin 

reaktif saldırganlık eğilimlerinin ön-testten son-teste anlamlı bir düşüş göstermediğine işaret 

etmiştir. Ancak, ön-test reaktif saldırganlık puanı sıfır olan öğrenciler çıkarılarak, kalan 273 

öğrenci ile yapılan analiz ortalama reaktif saldırganlık puanlarının ön-testten son-teste anlamlı 

biçimde düştüğünü göstermiştir. Kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada da öğrencilerin ön-

test reaktif saldırganlık eğilimleri kontrol edildiğinde, uygulama grubunun reaktif saldırganlık 

eğiliminin kontrol grubundan anlamlı biçimde düşük olduğu görülmüştür. Bu bulgular 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz eğitim programının reaktif saldırganlığı azaltmada etkili 

olduğunu göstermektedir. 

Literatürdeki diğer çalışmalarda da öğretmenler çatışma çözümü eğitimi sonrasında 

öğrencilerin çatışmalarının yıkıcılığının (Johnson ve Johnson, 1995) ve sınıflarında yaşanan 

şiddetin azaldığını (Metis, 1997; akt., Selfridge, 2004) belirtmişlerdir. Ancak bu çalışmalarda, 

çatışma çözümü eğitiminin saldırgan davranışlar ve şiddet üzerindeki etkisine ilişkin veriler, 

öğretmenlerin program ve öğrencilerin davranışları hakkındaki genel değerlendirmelerine 

(öğretmene yansıyan çatışma sayısı, sınıfta yaşanan şiddetin oranı vb.) temellendirilmiştir. 
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Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada, her öğrenci eğitim öncesi ve sonrası 

saldırganlık eğilimleri açısından değerlendirilmiştir.  

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz programı aracılığıyla proaktif saldırganlığa neden 

olduğu belirtilen alternatif çözümler üretememe, çatışma çözümünde saldırgan davranışları 

tercih etme ve doğru davranışı seçme konusundaki bilişsel sorunların dolayısıyla proaktif 

saldırganlığın azaltılması hedeflenmiştir. Bulgular, uygulama grubundaki öğrencilerin ön-test 

proaktif saldırganlık puanları ile son-test proaktif saldırganlık puanları arasındaki farkın 

anlamlı olmadığını göstermiştir. Ancak ön-test proaktif saldırganlık puanı en az bir olan 

öğrencilerle yapılan analizde proaktif saldırganlık puanlarının ön-testten son-teste anlamlı 

biçimde düştüğü bulunmuştur. Ön-test proaktif saldırganlık puanları kontrol edilerek yapılan 

kovaryans analizinde, uygulama ve kontrol grubundaki öğrencilerinin son-test proaktif 

saldırganlık puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Özetle, kovaryans analizi 

anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz eğitim programının reaktif saldırganlığı azalttığına, proaktif 

saldırganlığı ise anlamlı biçimde azaltamadığına işaret etmektedir. Bunun nedeni programın 

proaktif saldırganlığı azaltmada yetersiz kalması olabileceği gibi proaktif saldırganlığı 

azaltmak için daha uzun süreli bir eğitime ihtiyaç duyulması da olabilir. Daha önce yapılan 

çalışmalarda reaktif ve proaktif saldırganlık ayrı ayrı ölçülmediğinden bu bulguları başka 

bulgular ile karşılaştırmak mümkün olamamıştır. Coleman ve Fisher-Yoshida (2004) program 

değerlendirme ve davranış araştırmalarının, birey ve sistem düzeyindeki değişimin teşvik 

edicilerini saptama ve izleme açısından paha biçilmez olmasına rağmen okullarda uygulanan 

çatışma çözümü eğitimlerinin değerlendirilmesi için gerekli verilerin toplamasının ihmal 

edildiğini belirtmektedirler.  

Saldırgan çocukların saldırganca davranmaları genellikle onaylanmamaktadır ancak 

bu çocuklara saldırganlığa alternatif yollar da öğretilmemektedir (Keltigangas-Järvinen ve 

Kangas, 1988). Oysa sadece çocuklar değil yetişkinler de, bir eğitim almadan alternatif 
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çözümleri görme ve olumlu seçimler yapma yeteneğine sahip değildirler (Deutsch, 1994; 

Johnson ve Johnson, 1995). Bu nedenle, çocuğa neyi yapmaması gerektiğini söylerken, neyi 

yapması gerektiğinin de gösterilmesi gerekir. Çatışma çözümü eğitim programları saldırganlık 

eğilimi yüksek çocuklara saldırganlığa alternatif yollar öğreterek ve somut olarak nasıl 

davranmaları gerektiği konusunda rehberlik ederek saldırganlık eğilimlerini azaltmaktadır.  

Çatışma çözümü eğitim programlarının yalnızca saldırganlık eğilimi yüksek çocuklara 

değil tüm çocuklara verilmesi önemlidir. Sosyal öğrenme kuramına göre saldırganlık 

ödüllendirildiğinde tekrar etme olasılığı artar. Diğer çocuklar boyun eğdikçe saldırgan 

eğilimli çocuğun bu eğilimi pekiştirilir. Bu programlarda çocuklara boyun eğmek yerine 

yapıcı çatışma çözme yollarını kullanmaları öğretildiğinden saldırgan çocukların saldırganlık 

eğiliminin akranları tarafından pekiştirilmesi engellenmiş olur. Ayrıca bazı araştırmacılar 

(Dusenbury, Falko, Lake, Brannigan ve Bosworth, 1997) saldırgan eğilimi olan çocukları ne 

amaçla olursa olsun diğerlerinden ayırıp, ayrı bir gruba koymanın şiddeti azaltmayacağını 

aksine artıracağını savunmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı yüksek saldırganlık eğilimi 

olan çocukların, yalnızca onlar için hazırlanmış programlara oranla diğer çocuklarla birlikte 

alacakları çatışma çözümü eğitim programlarından daha çok yararlanacakları söylenebilir. 

Çocuklarda gözlenen saldırgan eğilimler okul sıralarında yaşanan ve öğrenmeyi 

engelleyen bir süreç olarak kalmaz, bu çocuklar birer yetişkin olduklarında da sorunlar devam 

eder. Sonuçta, şiddet kullanma eğiliminde olan bireylerden oluşan suç oranı yüksek toplumlar 

ortaya çıkar. Araştırma bulguları saldırgan davranışların oldukça durağan olduğunu 

göstermektedir. Örneğin, Finlandiya’da yapılan yedi yıllık boylamsal bir çalışmada 

(Keltigangas-Järvinen, 2001), akran değerlendirmelerine göre saldırgan ve sosyal olarak iki 

gruba ayrılan 10-11 yaş çocukları, ergenliklerinde tekrar değerlendirilmişlerdir. Öğrencilerin 

%80’inin kendi kategorisinde kaldığı, yani saldırgan çocukların saldırgan ergenler, sosyal 



50 
 

çocukların ise sosyal ergenler olduğu bulunmuştur. Araştırmacı, bulguların saldırgan gruptan 

sosyal gruba geçişin neredeyse mümkün olmadığını gösterdiğini vurgulamıştır. 

Sosyal bilgi işleme kuramına göre saldırgan davranışlar kişinin erken yaşlarda 

öğrendiği sosyal problem çözme kalıpları tarafından kontrol edilmektedir. Eğer erken 

yaşlarda çocuklara sosyal problemlerini çözmeleri için yapıcı yollar kullanmayı öğretmezsek 

yetişkinliklerinde bu kalıpları değiştirmek çok daha zor olacaktır. Çatışma çözümü eğitiminin 

mümkün olduğunca erken yaşlarda verilmeye başlanması ileriki yıllarda yaşanabilecek şiddeti 

de azaltacaktır. Son yıllarda yapılan çalışmalar okul öncesi çocukların bile bu eğitimden 

yararlanabildiğini göstermektedir (Arcaro-McPhee, Dopler ve Harkins, 2002; Sandy ve 

Boardman, 2000; Stevahn, Johnson, Johnson, Oberle ve Wahl, 2000).  

Clayton, Ballif-Spanvill ve Hunsaker (2001) de şiddeti önlemek için hazırlanmış 

eğitim programlarının ilköğretim çağında uygulanmasının gerekliliğini vurgulamakta ve 

bunun için üç neden göstermektedir. 1) Şiddeti önlemek için geliştirilmiş programların 

öğretmeyi hedeflediği kişisel ve sosyal beceriler ilköğretim çağında şekillenmektedir. Bu 

nedenle, bu tür beceriler gelişim aşamasında öğretilmelidir. 2) Saldırgan davranışlar, 

genellikle erken yaşta başlamakta ve zamanla kalıcı hale gelmektedir. Bu nedenle erken 

müdahale önemlidir. 3) Yetişkinlerin çocuklar üzerindeki etkisi, ergenlik döneminde 

azalmakta ve ergen daha çok akran grubundan etkilenmektedir. Çatışma çözümü eğitimlerinin 

ilköğretimde verilmeye başlanması ilköğretim 2. kademede ve ortaöğretimde yaşanan şiddetin 

de önüne geçilmesini sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz çatışma çözümü eğitimi bu konuda 

eğitim almış psikoloji öğrencileri tarafından verilmiştir. Çatışma çözümü eğitiminin sınıf 

öğretmenleri tarafından verilmesinin eğitimin etkisini artıracağı düşünülmektedir. Eğitimin 

sınıf öğretmenleri tarafından verilmesi öğretmenlerin kendilerini programın bir parçası olarak 

görmelerini, bu konuda daha çok sorumluluk almalarını ve güdülenmelerini sağlayacaktır. 
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Ayrıca öğretmenler günün en az yarısını öğrencileri ile geçirdiklerinden daha çok pratik 

yaptırma, program kapsamında öğrettiklerini okul içinde yaşanan gerçek çatışmalara 

uygulama ve programda öğretilenleri hatırlatma şansına sahip olacaklardır. Nitekim uygulama 

grubu öğretmenleri, bir anlaşmazlık durumunda öğrencilerine programda öğretilenleri 

hatırlattıklarında yapıcı çatışma çözme yollarını uygulamaya başladıklarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca, okulda öğrencilere çatışma çözümü eğitimi verilirken, ailelere hem çocukları 

ile yaşadıkları çatışmaları yapıcı yollarla nasıl çözecekleri hem de çocuklarının akranları ya 

da kardeşleri ile yaşadıkları çatışmalarda nasıl davranmaları gerektiği konularını kapsayan bir 

çatışma çözümü eğitimi verilmesi bu eğitimin eksik kalan aile ayağını tamamlayacaktır. 

Programın uygulandığı okulun sınıf öğretmenleri çatışma çözümü eğitiminin ailelere de 

verilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır.  

Çalışmanın kısıtlı süresi içinde öğrencilere yalnızca 21 ders saati süren bir eğitim 

verilmiştir. Oysa çatışma çözümü eğitimlerinin öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerine 

paralel olarak her yıl daha komplike bir biçimde 12 yıl boyunca verilmesi çocukların yapıcı 

çatışma çözme yollarını içselleştirmelerini sağlayacaktır. Uygulama grubu öğretmenleri de 

programın birinci sınıftan başlayarak düzenli olarak verilmesinin daha iyi sonuçlar vereceği 

yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Bu çalışmada, genel olarak, Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz Eğitim Programı’nın 2,5 

ay gibi kısa bir sürede bile öğrencilerin yapıcı çatışma çözme becerilerini ve sosyal 

yeterliklerini artırdığı, reaktif saldırganlık eğilimlerini ise azalttığı yolunda bulgular elde 

edilmiştir. Eğitim sistemimiz son derece yarışmacı olduğundan, daha çok öğrencilerin 

akademik becerilerine odaklanılmaktadır. Öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini 

geliştirmek için hazırlanmış çağdaş eğitim programları bilinmemekte; hala öğüt vermek, 

hakemlik yapmak ya da cezalandırmak gibi, çocuklara çatışmalarını yapıcı yollarla çözme 

becerilerini yeterince kazandıramayan geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Oysa en temel 



52 
 

ihtiyaçlardan biri olan güvenlik ihtiyacının karşılanmadığı bir ortamda akademik verimliliğin 

sağlanması pek mümkün görünmemektedir. Bugün gelinen noktada, okullarda yaşanan 

şiddetin azaltılması, güvenli bir ortamın sağlanabilmesi için öğrencilere çatışmalarını şiddet 

kullanmadan, yapıcı yollarla çözmeyi öğretecek çağdaş eğitim programlarının tıpkı diğer 

dersler gibi müfredatın bir parçası olarak verilmesi gerekmektedir. Böylece barış kültürüne 

sahip bireylerden oluşan barışçı toplumlar yaratmak mümkün olacaktır.  
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I. OTURUM 
Amaç: Öğrencilerle tanışarak, oturumların kurallarını belirlemek. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Bir adet top 

 Kurallarımız posteri 

 

Ön hazırlık: Topu temin edin. 
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Merhaba çocuklar, 

Eğer çalışacağınız gruptaki çocuklarla tanışıklığınız yoksa, adınızı soyadınızı 

söyleyerek kendinizi tanıtınız. 

 

Bundan sonra sizlerle her hafta …… günleri …… ders saatinde, sınıf 

toplantıları yapacağız. 

 

Bu toplantılarda duygularımız, davranışlarımız, arkadaşlık, işbirliği, 

anlaşmazlıklar gibi konular üzerine konuşacağız. Sınıf tartışmaları 

yapacağız, oyunlar oynayacağız, resimler yapacağız, öyküler 

okuyacağız. Birlikte hem düşüneceğiz hem de eğleneceğiz. Aynı 

zamanda yaşamımız boyunca kullanabileceğimiz bazı beceriler 

kazanacağız. 

 

Sınıf toplantılarında bazı kurallarımız olacak. Bu kurallar 

toplantılarımızın daha faydalı geçmesi için konmuş olan kurallar. 

 

Kurallarımız posterinden kuralları okuyun. Maddeleri okurken, o madde için 

açıklama yapmanız gerekiyorsa gerekli açıklamayı yapıp, bir sonraki 

maddeye geçin. Kurallarımız posterini her öğrencinin görebileceği şekilde 

uygun bir yere asın. Poster, uygulamaların devam ettiği tüm haftalar 

boyunca asılı kalsın. 
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KURALLARIMIZ  

(Açıklamalar) 

 

1. Hepimiz düşündüklerimizi söyleme hakkına sahibiz. 

2. Başkaları hakkında değil, kendimiz hakkında konuşacağız.  

 Konuşurken verdiğimiz örnekler başkaları ile ilgili 

değil, kendimizle ilgili olacak.  

 Bir başka arkadaşımızla yaşadığımız bir olayı 

anlatırken arkadaşımızın adını söylemeyeceğiz. Onun 

yerine “Bir arkadaşım” diye bahsedeceğiz. Örneğin, 

“Geçen gün Ahmet beni itti” yerine “Geçen gün bir 

arkadaşım beni itti” diyeceğiz. 

3. Söz isterken parmak kaldıracağız. 

4. Hepimiz birbirimizi dinleyeceğiz. 

 Bir arkadaşımız söz isteyip konuşmaya başladığı 

zaman kendi aramızda konuşmayacağız, onu 

dinleyeceğiz. 

5. Konuşan kişinin sözünü kesmeyeceğiz. 

6. Arkadaşlarımızın fikirlerini eleştirmeyeceğiz ve anlamaya 

çalışacağız. 

 Birbirimize saygı göstereceğiz. Arkadaşımız bizim gibi 

düşünmediği zaman ona kızmayacağız ya da onunla 

alay etmeyeceğiz. 

7. Gizlilik İlkemiz: Konuştuklarımız burada kalacak. 

Arkadaşlarımızın verdiği örnekleri, anlattığı olayları başka 

yerde konuşmayacağız. Burada yaptığımız etkinlikleri, 

oynadığımız oyunları tabiî ki her zaman konuşabilirsiniz ama 

arkadaşlarınızın anlattığı ve yalnızca sınıfla paylaştığı 

olayları ya da düşünceleri başka yerde konuşmayacağız. 
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Haydi tanışalım.  

Uygulama sınıf öğretmeni tarafından yapılıyorsa, bu ifade atlanabilir. 

 

Bu topu elinde tutan kişi, adını soyadını, nelerden hoşlandığını ve 

hoşlanmadığını söyleyecek, sonra topu yanındaki arkadaşına verecek.  

 

Topu elinize alın. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, kendinize ilişkin kısa bir 

açıklama yapın. 

Benim adım … Yüzmeyi, resim yapmayı, çocuklarla sohbet etmeyi çok 

severim. Hiç sevmediğim şeyse yalan söylemek… 

Şimdi topu alan kişi adını soyadını, yapmaktan en çok hoşlandığı ve 

hoşlanmadığı şeyleri söyleyerek kendini tanıtsın. 

 

Uygulamayı yapın. 
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Hepimiz düşündüklerimizi söyleme hakkına 

sahibiz.

Başkaları hakkında değil, kendimiz hakkında 

konuşacağız. 

Söz isterken parmak kaldıracağız.

Hepimiz birbirimizi dinleyeceğiz.

Konuşan kişinin sözünü kesmeyeceğiz

Arkadaşlarımızın fikirlerini eleştirmeyeceğiz ve 

anlamaya çalışacağız.

Gizlilik İlkemiz: Konuştuklarımız burada kalacak. 

Arkadaşlarımızın verdiği örnekleri, anlattığı 

olayları başka yerde konuşmayacağız. 

KURALLARIMIZ







☺
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II. OTURUM 
 

Amaç: Öğrencilerin, duygulara ilişkin genel bir farkındalık oluşturmalarını 

sağlamak. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Durum-Duygu Posteri 

   Duygularımız Posteri 

  *  Duygu kartları 

 

Ön hazırlık: Gerekmiyor. 
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Bugün sizinle duygularımız hakkında konuşacağız. Hepimiz yaşadığımız 

olaylar karşısında bazı duygular yaşarız.  

Örneğin,  

 Sıra arkadaşınız size bir hediye verirse, mutlu olursunuz. 

Tahtaya “mutluluk” yazın. 

 Yolda giderken bir köpek size havlarsa, korkarsınız.  

Tahtaya “korku” yazın. 

 Sınıfa öğretmeniniz yerine bir palyaço girerse, şaşırırsınız. 

Tahtaya “şaşkınlık” yazın. 

 

Başka hangi duygular var? Kim söyleyecek? 

Çocukların ekleyeceği duyguları tahtaya yazın. 

Verilmeyen duygu örneklerini siz söyleyin.  

 

 Bir arkadaşınız sizi itip düşürürse, kızarsınız.  

Tahtaya “kızgınlık” yazın. 

 Bir arkadaşınız hasta olursa, üzülürsünüz.  

Tahtaya “üzüntü” yazın. 

 Burnunu karıştıran bir çocuk görürseniz, iğrenirsiniz.  

Tahtaya “iğrenme” yazın. 

 Bir arkadaşınıza vurup canını acıtırsanız, suçluluk duyarsınız. 

Tahtaya “suçluluk” yazın. 
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Duygularımız Posterini uygun bir yere yapıştırın. Çocuklardan her bir 

ifadenin hangi duyguyu yansıttığını bulmalarını ve ilgili duygu kartını 

resmin altına yapıştırmalarını isteyin.  

 

Her gün pek çok farklı duygu yaşarız. Örneğin, dün, benden izin 

almadan kazağımı giydiği için kardeşime kızdım. Ona kazağımı 

giymeden önce benden izin alması gerektiğini söyledim. 

 

Siz dün hangi duyguları yaşadınız? Ne yaptınız? Şöyle bir düşünün ve 

hatırlayınca söyleyin.  

Çocukların sadece olayı anlatması ve duygularından bahsetmemesi 

koşulunda “Peki, böyle bir durumda sen ne hissettin?” sorusunu sorun. 

 

Durum- Duygu Posterini duvara asın. Her ifadeyi okuyarak, çocukların böyle 

bir durumla karşılaşmaları koşulunda hangi duygu ya da duyguları 

hissedebileceklerini bulmalarını sağlayın. Duygu kartlarını ilgili yerlere 

yapıştırtın.  

 

Bugün farklı durumlarda farklı duygular yaşadığımızı ve gün boyu farklı 

duygular yaşayabileceğimizi; bazen üzülüp bazen mutlu olabileceğimizi 

gördük. Ayrıca birbirimizden farklı da olsak, benzer durumlarda benzer 

duygular yaşadığımızı da öğrendik. 
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DURUM DUYGU

Arkadaşın sana, senin çok iyi bir arkadaş 
olduğunu söyledi.

Arkadaşın seni dinlemeden, “kitabımı niçin 
yırttın” diye kızdı. Oysa kitabı sen 
yırtmamıştın.

Arkadaşını ittin. Arkadaşın düştü ve dizi 
kanadı.

Arkadaşların bir oyun oynarken onlarla 
oynamak istedin; ama onlar seni oyuna 
almadı.

Arkadaşının anlamadığı bir konuyu ona 
anlattın ve öğrettin.

Tenefüste koşarken düşen bir arkadaşına 
yardım ettin ve onu sınıfa götürdün. 

Arkadaşına söz verdiğin halde, onun sırrını 
başka bir arkadaşına söyledin.

En iyi arkadaşının başka bir şehre 
taşınacağını öğrendin.

Öğretmenin en iyi arkadaşınla sinemaya 
gitmen için sana iki bilet verdi.
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D U Y G U L A R I M I Z
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III. OTURUM 

Amaç: İnsanların yüzlerine bakarak, neler hissetmiş olabileceklerini tahmin 

etmeye ilişkin beceri kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Küçük el aynaları 

 I numaralı duygu ifadeleri seti 

 * Duygu kartları 

 

Ön hazırlık: Oturumdan bir gün önce her öğrencinin küçük birer el aynası 

getirmesini isteyin (Koşullar uygun olmadığında, siz temin edin). 
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Geçen toplantımızda duygulardan söz ettik. Peki, duygularımız 

yüzümüzden anlaşılır mı? Bugün bu konu üzerine konuşacağız. Önce bir 

oyun oynayacağız. Size aynalar vereceğim ve hep birlikte aynaya 

bakarak benim söylediğimi yapacaksınız. 

Her çocuğa birer el aynası verin ve çocuklardan farklı duyguları 

oynamalarını isteyin. 

 

Aynayı yüzümüze tutuyoruz, herkes o güzel yüzünü aynada gördü mü? 

Hadi, şimdi üzgün olalım, üzgün bir insan gibi görünelim. Çok üzgünüz. 

Her duygu için 10-15 saniye kadar bekleyin. Tüm duygularda istediğiniz 

duyguyu yansıtacak bir ses tonu ile konuşun. 

 

Şimdi kızgın olalım, kızgın bir insan gibi görünelim. Çok kızgınız. 

Sesiniz ve vurgularınızla kızgınlığı yaşatın.  

 

Şimdi şaşırmış bir insan gibi görünelim. Hiç beklemediğimiz anda bir 

şeye şaşırmışız, çok şaşırmışız. 

 

Şimdi korkmuş bir insan gibi görünelim. Çok korkmuşuz. 

 

Şimdi utanmış bir insan gibi görünelim. Çok utanmışız. 

 

Şimdi de bir şeyden iğrenmiş gibi görünelim. Çok iğrenmişiz, ıııı iğrenç. 

 

Şimdi de mutlu olalım, mutlu bir insan gibi görünelim. Çok mutluyuz. 



 77

Aşağıdaki uygulama 1 numaralı duygu ifadeleri seti ile yapılacaktır. 

Bir soru soracağım. Karşımızdaki insanın ne hissettiğini onun yüzüne 

bakarak anlayabilir miyiz? Şimdi size bazı fotoğraflar göstereceğim. Bu 

fotoğrafların hepsinde bir kız çocuğu var. Adı Yeşim. Her fotoğrafta 

Yeşim farklı bir duyguyu yaşıyor.  

 

Tahtaya içlerinde doğru duygunun da bulunduğu 3 fotoğrafı yapıştırın. 

Fotoğrafların altına tebeşirle 1- 2- 3 diye numara verin.  

Birinci fotoğraf mutlu, ikinci fotoğraf üzgün, üçüncü fotoğraf korkmuş yüz 

ifadesini yansıtacak şekilde fotoğrafları dizin.  

 

Sizce bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim üzülmüş?  

Çocukların yanıt vermesini bekleyin. 

 

 Evet, 2. fotoğrafta Yeşim üzgün.  

Üzerinde “üzgün” yazan kartı bir çocuğa verin ve fotoğrafın altına 

yapıştırmasını isteyin.  

 

Farklı 3 resmi tahtaya tutturun. Fotoğrafları aşağıda belirtilen sırayla dizin. 

 

Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim kızgın?  

 1. mutlu, 2. şaşırmış, 3. kızgın 

 

Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim korkmuş?  

 1. şaşırmış, 2. korkmuş 3. üzgün 
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Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim mutlu?   

 1. utanmış, 2. iğrenmiş, 3. mutlu 

 

Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim şaşırmış?  

 1. korkmuş, 2. şaşırmış, 3.  küçümsemiş 

 

Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim utanmış?  

 1. utanmış, 2. üzgün, 3. kızgın 

 

Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim iğrenmiş? 

   1.şaşırmış, 2. iğrenmiş, 3. üzgün 

 

Bu fotoğraflardan hangisinde Yeşim birini küçümsüyor? 

   1.mutlu, 2. korkmuş, 3. küçümsemiş 

 

Bugün farklı duygu durumlarında, insanların yüzlerinin de farklı 

olduğunu gördük. İnsanların yüzlerine bakarak onların ne hissettiğini 

anlayabileceğimizi öğrendik. 
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IV. OTURUM 

Amaç: İnsanların yüzlerine bakarak, neler hissetmiş olabileceklerini tahmin 

etmeye ilişkin beceri kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci: II numaralı yüz ifadeleri seti 

 

Ön hazırlık: Gerekmiyor. 
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Geçen toplantıda duygular hakkında konuşmuştuk. İnsanların yüzlerine 

bakarak onların duygularını anlamaya çalışmıştık. Bugün de bu 

oyunlara devam edeceğiz. 

 

Bu egzersiz için hazırlanmış olan “II numaralı Duygu İfadeleri Seti”ni 

göstererek, 

Şimdi sizi Selim’le tanıştıracağım. Bu Selim. Selim de sizin gibi bir 

ilköğretim okuluna gidiyor. Selim bugün, okulda bazı olaylar yaşamış. 

Size bu olayları anlatacağım. Hep birlikte Selim’in bu olaylar 

sonrasındaki duygularını bulmaya çalışacağız. 

 

 Selim arkadaşları ile futbol oynamak istiyor ama arkadaşları onu 

oyuna almıyor. Böyle bir durumda Selim ne hisseder? 

Çocuklar doğru duyguyu bulunca,  

Evet, Selim üzülür. 

 

Tahtaya duygu ifadeleri setindeki tüm fotoğrafları tutturun ve aşağıdaki 

soruları sorun.  

Selim bu fotoğraflardan hangisinde üzgün görünüyor? 

Çocuklar doğru fotoğrafı bulunca,  

Evet, bu fotoğrafta Selim üzgün.  

Bir çocuktan fotoğrafın altına, üzerinde “üzgün” yazan kartı yapıştırmasını 

isteyin.  
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 Selim sınıfa giriyor ve bir arkadaşının sınıfa kuzu getirdiğini görüyor.  

Böyle bir durumda Selim ne hisseder? 

Çocuklar doğru duyguyu bulunca,  

Evet, Selim şaşırır. 

Selim bu fotoğraflardan hangisinde şaşırmış görünüyor? 

Çocuklar doğru fotoğrafı bulunca,  

 

Evet, bu fotoğrafta Selim şaşırmış. 

 Bir çocuktan fotoğrafın altına, üzerinde “şaşırmış” yazan kartı 

yapıştırmasını isteyin.  

 

 Selim bahçede top oynarken, topa hızla vurduğu için öğretmenler 

odasının camı kırılıyor. 

 

Böyle bir durumda Selim ne hisseder? 

Çocuklar doğru duyguyu bulunca,  

 

Evet, Selim utanır. 

Selim bu fotoğraflardan hangisinde utanmış görünüyor? 

Çocuklar doğru fotoğrafı bulunca, 

 

Evet, bu fotoğrafta Selim utanmış. 

Çocuklardan birinden fotoğrafın altına, üzerinde “utanmış” yazan kartı 

yapıştırmasını isteyin.  
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 Arkadaşları Selim’le “Bücür Selim” diye alay ediyorlar.  

Böyle bir durumda Selim ne hisseder? 

Çocukların doğrularını kabul edin.  

Evet, üzülmüş olabilir. Başka ne hissetmiş olabilir? Evet utanmış da 

olabilir. Peki, başka ne hissetmiş olabilir? 

 

Evet, Selim utanabilir, üzülebilir ve kızabilir. 

Bu 3 duyguyu da kabul edebilirsiniz. Daha önceden duygu kartı ile uygun 

fotoğraf eşleştirilmiş ise o fotoğrafı işaret ederek çocuğun söylediği duygu 

durumunu onaylayabilirsiniz. 

 

Selim bu fotoğraflardan hangisinde kızgın görünüyor? 

Çocuklar doğru fotoğrafı bulunca,  

 

Evet, bu fotoğrafta Selim kızgın.  

Çocuklardan birinden fotoğrafın altına, üzerinde “kızgın” yazan kartı 

yapıştırmasını isteyin (henüz yapıştırılmamış ise). 

 

 Bir arkadaşı Selim’e “sen çok yardımseversin.” diyor. Bu durumda 

Selim ne hissetmiş olabilir?  

 mutluluk 

 

 Selim beslenme teneffüsünde kekini yerken, kekin içinden kıl 

çıkıyor. Bu durumda Selim ne hissetmiş olabilir?  

   iğrenme 
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 Selim kitap okurken bir arkadaşı üstüne plastikten yapılmış oyuncak 

bir yılan fırlatıyor. Bu durumda Selim ne hissetmiş olabilir?  

   korku 

 

Bugün, insanların farklı durumlarda farklı duygular yaşayabileceğini 

gördük. İnsanların duygularını yüzlerine bakarak anlayabilmemiz için 

iyi bir gözlemci olmamız gerekir. Peki, siz iyi bir gözlemci olmanın ne 

demek olduğunu biliyor musunuz?  

Çocukların yanıt vermesi için biraz bekleyin.  

 

İyi bir gözlemci olmak demek, etrafımıza dikkatle bakmak ve olup 

biteni anlamaya çalışmak demektir. 

 

Oturumun bitiminde öğrencilere aşağıdaki ev ödevini verin. 

 

Ev ödevi:  

Bu hafta evde bir film ya da çizgi film izlerken bir kahraman seçin ve 

yüz ifadelerine dikkat edin. Yüzü ne söylüyor anlamaya çalışın. 

Gerekirse açıklama yapın. 
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V. OTURUM 

Amaç: Karşımızdaki kişinin duygularını anlayabilmeye ilişkin beceri 

kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Bir yüzü siyah öteki yüzü beyaz renkte karton 

 Renkli kartondan hazırlanmış gözlükler  

 

Ön hazırlık: Her öğrenci için bir adet karton gözlük temin edin. 
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İki çocuğu seçip tahtaya çıkarın. Yüzleri birbirine dönük olacak şekilde 

karşılıklı durmalarını isteyin. Bir yüzü beyaz öbür yüzü siyah kartonu zarfın 

içerisinden çıkarıp, dik tutarak, çocuklara kartonun ne renk olduğunu 

sorun. Sonra çocuklardan yer değiştirmelerini isteyin ve tekrar kartonun ne 

renk olduğunu sorun.  

Bu uygulamayı yaparken, hem sınıfın hem de tahtaya kalkan öğrencilerin 

kartonun iki farklı yüzü olduğunu göremeyecekleri şekilde duruşunuzu 

ayarlayın. 

 

 

Gördünüz mü, kartonun rengi nereden baktığınıza bağlı olarak 

değişiyor. 

 

Karşıdaki kişiyi anlamak için kendimizi onun yerine koyup, olaya bir de 

onun açısından bakmak anlaşmazlıklarımızın çözümünü kolaylaştırır. 

Çünkü olaya bir de karşımızdakinin bakış açısından bakmak, 

görmediğimiz şeyleri görmemizi sağlayabilir. Unutmayalım ki, her şey 

aslında bizim gördüğümüz gibi olmayabilir.  
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SİHİRLİ GÖZLÜKLER  

 

Sihirli gözlükler egzersizi için aşağıdaki ön açıklamayı yapın. 

 

Çocuklar biliyor musunuz, benim sihirli bir gözlüğüm var. Ben 

karşımdakinin ne hissettiğini anlayabilmek için bazen bu gözlüklerimi 

takıyorum. Şimdi size yaşadığım bir olayı anlatacağım: 

Bu sabah kahvaltıda kardeşim (koşullarınıza uygun olarak çocuğum, 

arkadaşım vb. de diyebilirsiniz) masaya çayını döktü. Benim kitaplarım da 

masadaydı ve bir bölümü ıslandı. Bu durum beni kızdırdı ama bir şey 

söylemeden önce sihirli gözlüklerimi taktım ve onun ne hissettiğini 

anlamaya çalıştım. (Sihirli gözlüğü gözünüze takarak) Kardeşim kazayla 

kitaplarımı ıslattığı için çok üzülmüş ve çok utanmıştı. Bu yüzden ona 

kızmadım; çünkü o zaten üzülmüştü ve bilerek yapmamıştı. 

 

Çocuklara renkli kartondan hazırlanmış gözlükleri dağıtın. 

 Bu gözlükler sihirli. Bunları takarak insanların duygularını 

anlayabiliriz. Hadi, şimdi hep birlikte anlatacağım öykülerdeki 

çocukların neler hissettiğini anlayabilmek için sihirli gözlüklerimizi 

kullanalım. 

 Her örnekte gözlükler takılıp çıkarılacak. 

 

 Diyelim ki, Cemil adında bir arkadaşın var. Cemil teneffüste top 

oynarken sen gidip topunu elinden alıyor ve oradan uzaklaşıyorsun.  

                                                 
 Teolis’den (2002) esinlenilmiştir. 
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Hadi, şimdi sihirli gözlükleri takalım ve Cemil’in neler hissetmiş 

olabileceğini anlamaya çalışalım. 

Sizce böyle bir durumda, Cemil ne hisseder? 

 

Evet, Cemil üzülür ya da kızar.  Artık Cemil’in duygularını biliyorsunuz. 

Şimdi ne yaparsınız? 

 

Sınıfın görüşünü alın. Çocukları, doğru davranışı bulmaları için yönlendirin. 

Uygun davranışı bulsalar da bulamasalar da şu açıklamayı yapın:  

Evet, Cemil’e topunu geri vermek ve özür dilemek sanırım en iyi yol.  

 

 Diyelim ki, Buse adında bir arkadaşın var. Buse tahtayı iyi göremediği 

için annesi onu göz doktoruna götürüyor. Doktor, Buse’nin gözlük 

kullanması gerektiğini söylüyor. Bunun üzerine Buse, gözlük takmaya 

başlıyor. Gözlükleri ile sınıfa girdiğinde sen, Buse’ye gülerek “Dört göz, 

dört göz” demeye başlıyorsun. 

 

Hadi, şimdi sihirli gözlükleri takalım ve Buse’nin neler hissettiğini 

anlamaya çalışalım. Sizce böyle bir durumda Buse ne hisseder? 

 

Buse çok üzülür, utanır ya da kızar.  Artık Buse’nin duygularını 

biliyorsunuz. Şimdi ne yaparsınız? 

Sınıfın görüşünü alın. Çocukları doğru davranışı bulmaları için yönlendirin. 
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Evet, Buse’den özür dilemek ve bir daha ona “dört göz” demeyeceğinizi 

söylemek sanırım en doğru yol. 

 

 Diyelim ki, Berna adında bir arkadaşın var. Teneffüs zili çalıyor. 

Koşarak teneffüse çıkarken, Berna’ya çarpıyor ve onu düşürüyorsun. 

Hadi şimdi sihirli gözlüklerimizi takalım ve Berna’nın neler hissettiğini 

anlamaya çalışalım. 

 

Sizce böyle bir durumda Berna ne hisseder?   

 

Evet, Berna çok üzülür ya da kızar.  

 

Sihirli gözlükler sayesinde Berna’nın neler hissettiğini gördünüz. Böyle 

bir durumda ne yapmayı düşünürsünüz? 

 

Evet, onu yerden kaldırmak; özür dilemek ve kazayla çarptığınızı 

söylemek sanırım en doğru yol. 

 

Şimdi size bir soru soracağım. Karşımızdakinin ne hissettiğini anlamak 

için muhakkak bu gözlükleri takmamız gerekiyor mu?  

Sınıfın görüşünü alın. 

 

Aslında bu sihirli gözlükler hepimizin içinde ama bazıları bunu 

kullanmayı bilmiyor. Biz bugün içimizdeki sihirli gözlükleri nasıl 

kullanacağımızı öğrendik.  
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Bundan sonra arkadaşlarımızla ya da bir başkası ile bir anlaşmazlık 

yaşadığımızda içimizdeki sihirli gözlükleri kullanıp onun ne hissettiğini 

anlamaya çalışmalıyız. Ben ne zaman birisi ile bir anlaşmazlık yaşasam 

sihirli gözlüklerimi kullanır ve karşımdakinin ne hissettiğini anlamaya 

çalışırım. Çok işe yarıyor. Hepinize tavsiye ederim. 

 

Bugün karşımızdaki kişiyi anlamak için olaylara onun bakış açısından 

bakabilmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Olaylara 

karşımızdakinin bakış açısından bakabilmeye EMPATİ denir.  

Tahtaya “empati” yazın.  

 



 90

VI. OTURUM 
Amaç: Kızmanın ya da öfkelenmenin doğal olduğu, ancak kızdığımızda 

kendimize ya da başkasına zarar vermenin kabul edilemez olduğu bilincini 

oluşturmak. 

 

Uygulama araç-gereci: Kızdığım Bir Durum Formu 

 

Ön hazırlık: Kızdığım Bir Durum Formundan her öğrenci için bir adet 

çoğaltın. 
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Geçen toplantıda olaylara karşımızdaki kişinin bakış açısından 

bakabilmeyi öğrenmiştik. Buna ne deniyordu?  

 

Evet, olaylara karşımızdakinin açısından bakabilmeye empati 

deniyordu.  

Tahtaya empati yazın.  

 

Bugün sizlerle öfke ya da kızgınlık üzerine konuşacağız. Hepimiz zaman 

zaman öfkelenir ya da kızarız. Siz hiç kızmayan bir insan gördünüz mü? 

Ben hiç görmedim. Kızmak ya da öfkelenmek oldukça doğaldır. Peki, 

hangi durumlarda öfkelenir ya da kızarız? 

 

Hepiniz, içinizden daha önce yaşadığınız ve kızdığınız bir olayı 

hatırlayın. Şimdi size dağıtacağım kağıtta yazılı sorulara yanıt verin.  

Herkes bitirdikten sonra çocuklardan kağıtları toplayın. 
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KIZDIĞIM BİR DURUM 
 
 

 
Kime kızdın?          _____________________________ 
 
Ne Oldu?                   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Kızdığın kişi ne istedi? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Sen ne istedin? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

                                                 
 Bodine, Crawford ve Schrumpf’dan (2002) alınmıştır. 
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Daha önce de konuştuğumuz gibi, her insan kızgınlık hissini 

yaşayabilir. Ancak birimizi kızdıran şey diğerimizi kızdırmayabilir.  

 

Çocukların kendilerini ifade etmesine yardımcı olmak için kendinizden, bir 

arkadaşınızdan ya da aile bireylerinizden birinden örnekler verin.  

Örneğin, ben bir başkası benim sıramı aldığı zaman kızarım. Annem de 

(siz koşullarınıza uygun bir başka kişiye de atıfta bulunabilirsiniz) kendisi 

konuşurken karşısındaki onu dinlemediği zaman kızar. 

Peki, siz hangi durumlarda kızarsınız?  

Öğrencilere tek tek hangi durumlarda kızdıklarını sorun. Sınıftan gelen 

yanıtları tahtaya yazın. 

           

KIZDIĞINIZ ZAMAN VÜCUDUNUZDA NE TÜR DEĞİŞİKLİKLER OLUR? 

 

Kızdığımız zaman vücudumuzda değişiklikler olur mu?  

Yanıtları bekleyin. 

 

Ne tür değişiklikler olur? 

Yanıtları bekleyin. 

Sonra çocuklara şu soruları sorun: 

 

Nefes alışınız hızlanır mı, yavaşlar mı? 

Kalp atışlarınız hızlı mıdır, yavaş mıdır? 

Elleriniz kuru mu olur, yoksa terli mi? 

Ağzınız kurur mu? 
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Bir sopa gibi gergin mi olursunuz,  bir bez bebek gibi yumuşak mı? 

Su gibi serin mi olursunuz, ateş gibi sıcak mı hissedersiniz? 

Herhangi bir şeye kızdığınızda alçak sesle mi konuşursunuz, yüksek 

sesle mi? 

Peki, yüzünüz nasıl olur? Yüzünüz kızarır mı? 

 

Kızdığımızda ya da öfkelendiğimizde, vücudumuzda böyle bazı 

değişiklikler oluyor. Öfkeli ya da kızgın olduğumuzu işte bu 

değişiklikler sayesinde anlayabiliyoruz. 

              

 

KIZDIĞIN ZAMAN NELER YAPARSIN? 

 

Benim karşı komşumun bir çocuğu var.  O kızdığı zaman yumruklarını 

sıkıyor ve bağırıyor. Peki, siz kızdığınız zaman neler yapıyorsunuz? 

Parmak kaldıranlara söz hakkı verin. Parmak kaldıran olmazsa, isim 

belirterek siz sorun. Cevapları fiil olarak tahtaya yazın.  

 

Bazen insanlar çok kızdığında; kızdığı kişiye kötü sözler söylerler, 

vururlar, iterler, canını yakarlar. Ama bir insana vurmak, itmek ya da 

kötü sözler söylemek doğru davranışlar değildir. Bazıları da kendilerine 

zarar verirler. Örneğin, duvarı tekmeler ya da yumruklarlar. Başkalarına 

zarar vermek doğru değil ama kendimize zarar vermek de doğru değil. 

Peki, sizce bunların yerine yapılabilecek doğru davranışlar var mıdır? 

Düşünmeleri için kısa bir süre bekleyin. 
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Çocukların önerdikleri yolları tahtaya yazın. 

Bugün kızmanın ya da öfkelenmenin oldukça doğal olduğunu, hepimizin 

zaman zaman kızabileceğini, ancak kızdığımızda kendimize ya da bir 

başkasına zarar vermenin kabul edilemez olduğunu öğrendik. 
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VII. OTURUM 

Amaç: Öfke kontrolüne ilişkin yapılabilecekler konusunda bilinçlendirme. 

 

Uygulama araç-gereci:  

* “Kırmızı Duygu: Öfke” adlı öykü kitabı 

* Karikatür 

 

 Ön hazırlık: “Kırmızı Duygu: Öfke” öyküsünü her öğrenci için bir adet 

çoğaltın. 
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Geçen günkü toplantımızda hangi konuda konuştuğumuzu hatırlıyor 

musunuz?  

Yanıt vermeleri için zaman tanıyın.  

 

Evet, geçen toplantımızda hangi durumlarda kızdığımızı, kızdığımız 

zaman vücudumuzda nasıl değişiklikler olduğunu ve neler yaptığımızı 

konuşmuştuk. Şimdi hep beraber “Kırmızı Duygu: Öfke” adlı öyküyü 

okuyacağız. Bu öykü kitabından hepinize birer tane dağıtacağım. Ben 

okurken dikkatle takip edin. Bakalım öykümüzün kahramanı Murat, 

kızınca neler yapmış?  

 

Çocuklara öykü kitabını dağıtın ve yüksek sesle okuyun. Okuma işlemi 

bittikten sonra aşağıdaki soruları sorun. 

 

Murat neden kızdı?  

Peki, Murat kızınca neler yaptı?  

Gelen yanıtları tahtaya alt alta yazın. Söylenmeyenleri siz ekleyin. 

 

Meltem’e bağırdı ve vurdu.  

Sıraya vurdu ve bağırdı.  

Yavaş yavaş nefes alıp verirken kendi kendine “sakin ol, 

sakin ol” dedi.  
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Evet, Murat kızınca Melteme bağırdı ve vurdu. Peki, Meltem’e bağırınca, 

vurunca öfkesi geçti mi? 

Yanıtları alın. Öfkenin azalması konusunda işe yaramayan davranışların 

yanına aşağıdaki gibi somurtan adam çizin. 

 

Peki, bağırarak sıraya vurunca öfkesi geçti mi? Bu yollardan hangisi işe 

yaradı, yani Murat’ın kızgınlığını geçirdi? 

Yanıtları alın. 

 

Evet, yavaş yavaş nefes alıp verirken kendi kendine “sakin ol”, “sakin 

ol” deyince kızgınlığı geçti.  

Bu davranışın yanına gülen adam çizin. 

 

 

 

Meltem’e bağırdı ve vurdu  

Sıraya vurdu ve bağırdı      

Yavaş yavaş nefes alıp verirken kendi kendine 

“sakin ol, sakin ol” dedi  

 

 

 

Kızgınken yaptığımız pek çok davranış nedeniyle daha sonra pişmanlık 

duyarız ya da üzülürüz. Kızgınlığımızı ya da öfkemizi kontrol etmek, 
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kızgınken yanlış davranışlar yapmamak için bazı yollar vardır. Bugün 

kızgınlığımızı nasıl kontrol edebileceğimizi öğreneceğiz. 

 

Kızgınlığımızı azaltmak yani kontrol etmek için kullanabileceğimiz 

yollardan biri gülmektir. Kendi kendimize yaptığımız komik 

hareketlere, bir fıkraya, izlediğimiz bir film sahnesine, yaşadığımız 

komik bir olaya, yaptığımız sakarlıklara ya da böyle bir karikatüre 

gülebiliriz (karikatürü tahtaya yapıştırın).  

 

Hepimiz farklı şeylere gülebiliriz. Hadi, şimdi herkes en çok neye 

güldüğünü bulmaya çalışsın.  

Öğrencilere kısa bir süre tanıyın.  

 

Kim söylemek ister? 

Birkaç kişiye söz hakkı verin.  

 

Evet, gördüğümüz gibi herkesin komik bulduğu bir şeyler var. Komik 

bulduğumuz bu şeyleri kızgınlığımızı azaltmada kullanabiliriz. Hadi 

deneyelim. Şimdi herkes kendini kızdıran bir olayı düşünsün. 

Kızgınsınız ama çok kızgınsınız.  

5-10 saniye kadar bekleyin. 

 

Şimdi de komik bulduğunuz şeyi düşünün.  

Çocuklar güldükçe “çok güzel”, “aferin”, “başardınız” gibi olumlu geri 

bildirimler verin. 
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Evet, artık hepimiz kızdığımızda komik bir şeyler yaparak ya da komik 

bir şeyleri düşünerek öfkemizi nasıl azaltabileceğimizi öğrendik.  

 

Şimdi size kızgınlığınızı azaltmak için kullanabileceğiniz bir hareket 

öğreteceğim. Adı çekirge hareketi. Bu hareketi bahçede hep birlikte 

yaparak öğreneceğiz. Diğer sınıflarda dersler devam ettiği için gürültü 

yapmadan, sessizce bahçeye çıkıyoruz ve toplantımıza orada devam 

ediyoruz.  

Çekirge hareketi çocukların sinirlendikleri zaman enerjilerini ve dikkatlerini 

farklı bir yöne kanalize etmeyi hedefleyen, birkaç saniyelik vücut 

egzersizidir.  Biz çalışmalarımızda çocuğun önce sağ ayağını sonra sol 

ayağını ardından gene sağ ayağını yukarıya doğru çektiği, iki ayak üzerinde 

bir kere zıpladığı ve son olarak vücudunun etrafında 360 derece döndüğü 

kısa bir egzersiz oluşturduk. Siz de kendi tercihinize göre kısa süreli bir 

egzersiz hareketi oluşturabilirsiniz. 
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VIII. OTURUM 

Amaç: Öfke kontrolüne ilişkin yapılabilecekler konusunda bilinçlendirme. 

 

Uygulama araç-gereci: Yok. 

  

Ön hazırlık: Gerekmiyor. 
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Geçen toplantıda kızgınlığımızı azaltmada kullanabileceğimiz bazı 

yollar öğrenmiştik. Bugün de başka bazı yollar öğreneceğiz. 

 

 Kızgınlığımızı kontrol etmenin bir başka yolu da kızdığımızda 

içimizden ona kadar saymaktır. 

 

Kızdığınızda bir süre için hiç tepki vermeyin. İçinizden ona kadar sayın 

ve kendinize “sakin ol”, “rahatla” gibi sözler söyleyin. 

 

Hadi, hep birlikte yapalım. Diyelim ki, bir arkadaşımıza çok kızdık.  Ne 

yapacağız? İçimizden ona kadar sayacağız ve sonra kendimize “sakin 

ol” “rahatla” “gevşe” diyeceğiz. 

 

 Öfkemizi ya da kızgınlığımızı kontrol etmenin bir başka yolu da 

karnımızdan nefes alıp vermektir. Şimdi size karından nefes almanın 

nasıl olduğunu göstereceğim. Elimi karnıma koyuyorum. Karnımın bir 

balon olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş derin bir nefes alıyorum ve 

karnımı şişiriyorum. Sonra nefesimi yavaş yavaş veriyorum ve balonu 

söndürüyorum. 

Bu komutları verirken, çocuklara nefeslerini nasıl kullanacaklarını gösterin. 

 

Hadi, hep birlikte yapalım. Elimizi karnımıza koyuyoruz. Yavaş yavaş 

karnımızdan nefes alıyoruz. Karnımızın bir balon olduğunu 

düşünüyoruz ve şişiriyoruz. Sonra nefesimizi yavaş yavaş veriyoruz; 

balonu indiriyoruz. Tekrar nefes alıyoruz ve yavaş yavaş veriyoruz. 
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Bunu arka arkaya üç kez yapıyoruz. Nefes alıp verirken yine kendimize 

“sakinleş”, “öfkemi kontrol edebilirim.” gibi sözler söylüyoruz. 

 

Hem bu oturumda hem de geçen oturumda kızgınlığımızı azaltmak için 

kullanabileceğimiz yollar öğrendik. Bu yollar nelerdi?  

Sınıftan cevapları alın. 

 

 Komik bir durumu düşünmek 

 Çekirge hareketi yapmak  

 İçimizden 10’a kadar saymak ve kendimize “gevşe”, “sakin ol” 

demek 

 Karnımızdan nefes alıp verirken kendimize “sakinleş”, “öfkemi 

kontrol edebilirim” gibi sözler söylemek 

 

Ev ödevi: Bundan sonra kızdığınız durumlarda bu yolları tek tek 

deneyin. Sizi hangisinin en çok rahatlattığını bulmaya çalışın. 
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IX. OTURUM 

Amaç: Arkadaşlığa ve arkadaşların yaşamımızdaki yerine ilişkin farkındalık 

kazandırmak.  

 

Uygulama araç-gereci: Yok. 

 

Ön hazırlık: Gerekmiyor. 
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Bugün arkadaşlık üzerine konuşacağız. Hepiniz gözlerinizi kapatın ve 

şimdi anlatacaklarımı kafanızda canlandırmaya çalışın. 

 

Tüm arkadaşlarının bir başka gezegene gittiğini düşün. Sabah okula 

gitmek için evden çıkıyorsun. Yolda, serviste ya da okul bahçesinde 

daha önce rastladığın hiçbir arkadaşına rastlamıyorsun.  Sınıfa 

giriyorsun. Sınıfta senden başka öğrenci yok. Dersi tek başına 

dinliyorsun, teneffüse tek başına çıkıyorsun, eve tek başına gidiyorsun. 

Okul dönüşü oynamak için dışarı çıktığında, oynayabileceğin bir 

arkadaşının olmadığını görüyorsun. 

 

Şimdi gözlerinizi açın. Arkadaşlarımız olmasa, yaşam nasıl olurdu? 

Neleri yapamazdık? 

Yanıtları alın. 

 

Arkadaşlarımız olmasa oyun oynayamazdık, eğlenemezdik, 

sevinçlerimizi, sıkıntılarımızı paylaşamazdık, yardımlaşamazdık, 

şakalaşamazdık. Yani kendimizi çoook yalnız hissederdik. Zaman 

zaman anlaşmazlık yaşasak da iyi ki arkadaşlarımız var.  

 

Şimdi, arkadaşlık üzerine biraz düşünmenizi istiyorum. Arkadaşlık 

dendiğinde aklınıza neler geliyor? Sizce iyi bir arkadaş nasıl olmalı?  

Boş bir kağıda yazın. 
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Çocuklara biraz süre tanıyın ve düşüncelerini yazmalarını sağlayın. Birkaç 

çocuğun yüksek sesle değerlendirmelerini okumalarına izin verin. Tüm 

çocuklardan kağıtları toplayın.  

 

Mümkünse çocukları daire şeklinde oturtun. 

Şimdi de, çok özel bir uygulama yapacağız. Herkes yanında oturan 

arkadaşına, onunla ilgili güzel bir şey söyleyecek. Ama bir kuralımız 

var: Mutlaka güzel bir şey söyleyeceksiniz. Hoş olmayan şeylerin 

söylenmesi yasak. Arkadaşınızın sevdiğiniz pek çok özelliği olabilir ama 

bunların içinden bir tanesini yüksek sesle ona söyleyeceksiniz. Örneğin, 

onun yardımseverliğini, çalışkanlığını, yaptığı şakaları, iyi niyetli 

oluşunu, bilgili oluşunu, dürüstlüğünü ya da gözlerinin rengini 

beğendiğinizi söyleyebilirsiniz.  

 

İki öğrencinize onlarla ilgili olumlu geri bildirim verin. Örneğin, 

Selen, ben senin güler yüzlü olduğunu düşünüyorum ve bu özelliğini 

çok beğeniyorum.  

Engin, senin sakin oluşun çok hoşuma gidiyor. 

 

Uygulamayı öğrencilerin katılımıyla devam ettirin. 

Hadi Ahmet, seninle başlayalım. Ayşe’ye dön ve onunla ilgili beğendiğin 

güzel bir şeyi söyle. 

 

Çocukların birbirlerine verdikleri olumlu geri bildirimin sonrasında, geri 

bildirim vermediğiniz öğrencilerinizin her birine onlarla ilgili beğendiğiniz, 
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güzel bir özelliklerini söyleyin. (Bu uygulama öğrencilerinizin kendilerini iyi 

hissetmelerini sağlayacak; büyük bir olasılıkla söylediklerinizi hiç 

unutmayacaklardır). 

 

Bu oturumda, uygulama araç gereci olarak arkadaşlığa ilişkin öykü 

kitaplarından yararlanabilirsiniz.  
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X. OTURUM 

Amaç: İşbirliği yapmanın olumlu sonuçlarına ilişkin farkındalık 

kazandırmak.  

 

Uygulama araç-gereci:  

 “Birlikten kuvvet doğar” kartı  

 “Bir elin nesi var iki elin sesi var” kartı 

 İp 

 İşbirliği karikatürü 

           Yardımlaşan insanların fotoğraflarının ya da resimlerinin yer aldığı 

çok sayıda gazete, dergi 

 Yapıştırıcı 

 Makas 

 Bir adet karton 

 

Ön hazırlık: Uygulama araç-gerecini temin edin.  
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Bugün işbirliği hakkında konuşacağız.  

Tahtaya üzerinde “Birlikten kuvvet doğar” yazılı olan kartı yapıştırın.  

 

Bir işi tek başımıza değil de başkaları ile birlikte yaptığımız zaman 

işbirliği yapmış oluyoruz. Örneğin, küme çalışması yaptığımızda ya da 

sınıfça okulun bahçesini temizlediğimizde, aslında işbirliği yapıyoruz. 

 

Sizce başka hangi durumlarda işbirliği yapıyoruz? 

Yanıtları alın. 

Aşağıdakilerden söylenmemiş olanları ekleyin: 

 

 Bayramlarda sınıfı süslediğimizde,  

 ip atladığımızda,  

 futbol, basketbol ya da voleybol oynadığımızda,  

 arkadaşlarımızla ders çalıştığımızda,  

 sınıfça ağaç diktiğimizde,  

 sınıfı temiz tuttuğumuzda,  

 sınıfta ders işlediğimizde,  

 tiyatro, piyes ya da halk oyunları gibi etkinliklerde işbirliği yapıyoruz. 

 

Hadi şimdi işbirliğinin gücünü görelim. 

Sınıfın ortasına bir çizgi çizin. Bir öğrenciyi tahtaya kaldırın ve şu açıklamayı 

yapın: 
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Ben çizginin bu tarafında duracağım sen de öbür tarafında. İpi çekerek 

beni çizginin bu tarafından karşı tarafına geçirmeye çalışacaksın. 

Geçirebilirsen kazanacaksın.  

İpi öyle tutun ki, ne siz karşıya geçin ne de çocuğu sizin tarafınıza çekin. 

 

Çocuk, sizi çizginin öbür tarafına çekmeyi başaramadıktan sonra, onun 

yanına sınıftan iki kişi daha çağırın ve ipi hep birlikte çekmelerini isteyin. 

 

Hadi, üçünüz birlikte beni bu çizginin öbür tarafına geçirmeye çalışın. 

Üç çocuğun sizi karşı tarafa çekmesine izin verin. 

 

Gördünüz mü tek başına başarılamayan bir şeyi, üç kişi bir araya gelip 

işbirliği yaptığınızda başardınız.  

 

Hadi, şimdi de sınıfça işbirliği yapacağımız bir oyun oynayalım. 

Üzerinde “Bir elin nesi var iki elin sesi var” yazan kartonu alın. Çocuklara 

kartonun yazısız kısmını göstererek şu açıklamayı yapın: 

 

 Bu kartın üzerinde bir atasözü yazılı. İşbirliği yaparak bu kartı 

bulursanız, üzerinde ne yazdığını öğrenebileceksiniz. Oyunumuz şöyle: 

İçinizden biri dışarı çıkacak. O sırada ben bu kartonu sınıfta bir yere 

saklayacağım. Arkadaşınız sınıfa girdiğinde kartonu bulmaya çalışacak, 

siz de ona yardımcı olacaksınız. Kartona yaklaştıkça güçlü bir sesle 

vızzz (sesi çıkarın) diyeceksiniz, uzaklaştıkça da alçak sesle vızz (sesi 

çıkarın) diyeceksiniz. Arkadaşınız kartonu bulunca, üzerinde yazanı tüm 
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sınıfa okuyacak. Böylece işbirliği yapmanın sonrasında, kartonda ne 

yazdığını öğrenebileceksiniz. 

Uygulamayı yapın. 

 

Tahtaya birbirine bir iple bağlı iki eşeğin yer aldığı İşbirliği Posterini asın. 

Karikatürde gördüğümüz gibi Uzun Kulak ve Kocaoğlan bir iple 

birbirlerine bağlılar. Her ikisi de kendi tarafındaki otu yemek istiyor. 

Ama ip yeterince uzun olmadığı için ne Uzun Kulak ne de Kocaoğlan ota 

ulaşamıyor. Çünkü her ikisi de kendi karnını doyurmayı düşünüyor ve 

işbirliği yapmıyor. Karınlarını doyuramayınca, işbirliği yapmaya karar 

veriyorlar ve oturup düşünüyorlar. Birlikte önce Uzun Kulak’ın 

tarafındaki otları sonra da Kocaoğlan’ın tarafındaki otları yemeye karar 

veriyorlar. Gördüğünüz gibi problemi çözmek için işbirliği 

yaptıklarında, her ikisi de ota ulaşıp karınlarını doyurabiliyorlar.  

 

Karikatürde gördüğümüz gibi işbirliği yapmayınca her iki eşek de ota 

ulaşamıyor. Ama problemi çözmek için işbirliği yaptıklarında, her ikisi 

de ota ulaşıp karınlarını doyurabiliyorlar.  

 

Hadi, şimdi sınıfça işbirliği yaparak bir “İŞBİRLİĞİ POSTERİ” 

hazırlayalım.  

Aslında bir kolaj çalışması olan bu posterin nasıl yapılacağını çocuklara 

anlatın.  Her öğrencinizden sırayla, sınıfa getirdiğiniz dergi ve gazetelerdeki 

insanların birlikte bir şeyler yaptığı fotoğraf ya da resimleri kesmelerini ve 

renkli karton üzerine yapıştırarak bir kolaj çalışması oluşturmalarını isteyin.  
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XI. OTURUM 

Amaç: Bir başkasıyla çatışma yaşamanın doğal olduğu, ancak yanlış 

davranışlar sergilendiği zaman çatışmanın şiddetinin giderek artacağı 

konusunda bilinçlendirme. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 “Kırmızı Pabuçlar” adlı öykü kitabı  

 Anlaşmazlık Yaşadığımda Neler Yaparım? Formu 

 

Ön hazırlık: Anlaşmazlık Yaşadığımda Neler Yaparım Formunu ve Kırmızı 

Pabuçlar” öyküsünü her öğrenci için birer adet çoğaltın. 
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Bugün, arkadaşlarımızla yaşadığımız anlaşmazlıklar üzerine 

konuşacağız. Hepimiz zaman zaman arkadaşlarımızla anlaşmazlık 

yaşarız. Bu oldukça doğal bir durumdur.  

Tahtaya aşağıdaki cümleyi yazın. 

 

    Anlaşmazlık günlük yaşamın doğal bir parçasıdır.  
 

Şimdi bir örnek görelim.  

Aynı kitabı okumak isteyen iki çocuğun öyküsünü okuyun.  

 

Lale sınıfa girdi. Sırasına oturdu ve kütüphaneden yeni aldığı 

öykü kitabını çantasından çıkardı. Kitabın renkli kapağı sıra 

arkadaşı Halil’in dikkatini çekti.  Halil, kitaba bakmak istedi. 

Kitabı alıp kapağını açtı. Lale “Kitabı ben okuyacağım, onu bana 

ver.” dedi. Halil bakmaya devam etti. Lale sinirlendi ve kitabı 

Halil’in elinden çekti. Halil de baktığı kitabın elinden çekilmesine 

sinirlendi. O da kitabı çekti. Kitabın bir ucundan Lale, bir 

ucundan da Halil çekiyordu. Kitap bu çekiştirme sonucunda 

ortadan ikiye yırtıldı.  

 

Bu öyküde Halil ve Lale bir anlaşmazlık yaşadı mı? 

Anlaşmazlık konusu neydi? 

 

Şimdi siz de arkadaşlarınızla anlaşmazlık yaşadığınız durumları 

düşünün. Hangi durumlarda anlaşmazlık yaşıyorsunuz örnek vermek 
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isteyen var mı? Bu toplantıların kuralını unutmuyoruz ve örnekleri 

verirken anlaşmazlık yaşadığımız kişinin ismini vermiyoruz. Bir 

arkadaşım, bir büyüğüm, tanıdığım birisi gibi ifadeler kullanıyoruz.  

Çocukların söylediklerini tahtaya yazın.  

Söylenmeyenleri ekleyin. Örneğin, 

 

 Arkadaşınız size hoşlanmadığınız bir isim taktığında… 

 Siz ve arkadaşınız farklı oyunlar oynamak istediğinizde… 

 Siz oyun oynamak isterken arkadaşınız ders çalışmak istediğinde… 

 Arkadaşınız sırrınızı başkasına söylediğinde… 

 Arkadaşınızla alay ettiğinizde…  

 Arkadaşınız onun yeni oyuncağı ile oynamanıza izin vermediğinde… 

 En yakın arkadaşınız sizinle değil de bir başka çocukla oynadığında… 

 Bir arkadaşınızı oyuna almadığınızda… 

 Bir arkadaşınızın elinden simidini aldığınızda… 

 Arkadaşınız size bir şeyler söylerken onu dinlemediğinizde… 

 Herhangi bir şeyi örneğin bir topu, bir kalemi paylaşamadığınızda 

anlaşmazlık yaşanır. 

 

Peki, siz bir arkadaşınızla anlaşmazlık yaşadığınızda neler yaparsınız? 

Size dağıtacağım kağıtlarda bazı davranış örnekleri var. Anlaşmazlık 

yaşadığınızda, her davranışı ne sıklıkla yaptığınızı işaretlemenizi 

istiyorum. 



 115

Anlaşmazlık Yaşadığımda Neler Yaparım? Formunu dağıtın ve nasıl 

yanıtlanacağına ilişkin açıklama yapın. 

 

Arkadaşlarınızla anlaşmazlık yaşadığınızda sıklıkla bağırıyorsanız 

“sıklıkla yaparım” yazan kutunun altına çarpı işareti (tahtaya X yazın) 

koyun. Bazen bağırıyor, bazen bağırmıyorsanız “bazen yaparım” yazan 

kutunun altına çarpı işareti koyun. Anlaşmazlık yaşadığınızda hiç 

bağırmıyorsanız “hiç yapmam” yazan kutunun altına çarpı işareti 

koyun.  

 

Çocuklar formu doldururken, sınıfta dolaşarak doğru işaretleyip 

işaretlemediklerine ve her bir madde için işaretleme yapıp yapmadıklarına 

bakın. 

 

Herkes bitirdi mi? Çok güzel. Şimdi herkes çarpı işaretlerine baksın ve 

sıklıkla yaptığı şeyleri bulsun. Sıklıkla yaparım dediğiniz şeyleri daire 

içine alın. Herkes anlaşmazlık durumunda sıklıkla neler yaptığını buldu 

mu? Söylemek isteyen var mı?  

Yanıtları dinleyin. 
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ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞIMDA NELER YAPARIM? 

 

Arkadaşlarınızla anlaşmazlık yaşadığınızda sıklıkla bağırıyorsanız sıklıkla yaparım yazan 

kutunun altına çarpı işareti (tahtaya X yazın) koyun, bazen bağırıyor bazen bağırmıyorsanız 

bazen yaparım yazan kutunun altına çarpı işareti koyun, anlaşmazlık yaşadığınızda hiç 

bağırmıyorsanız hiç yapmam yazan kutunun altına çarpı işareti koyun.  

 

 

 Sıklıkla 

Yaparım 

Bazen 

Yaparım 

Hiç 

Yapmam 

Bağırırım.    

Hiçbir şey yapmam    

Öğretmenime ya da müdüre söylerim.    

Kızdığım arkadaşımla alay ederim.    

Ağlarım    

Vururum ya da iterim.    

Küserim.    

Arkadaşım nasıl istiyorsa öyle yaparım.    

Kaçarım    

Anlaşmaya varmaya çalışırım    

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Bodine, Crawford ve Schrumpf’dan (2002) uyarlanmıştır. 
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Görüldüğü gibi bir anlaşmazlık yaşadığımızda, kimimiz sıklıkla 

arkadaşımıza vurup itiyoruz, kimimiz sıklıkla hiç bir şey söylemiyor ya 

da kaçıyoruz, kimimiz de sıklıkla anlaşmaya varmayı deniyoruz. 

           

ANLAŞMAZLIĞIN (KAVGANIN) TIRMANIŞI 

 

Şimdi size bir öykü okuyacağım. Bu öyküde, iki çocuk arasında yaşanan 

anlaşmazlığı ve bu anlaşmazlığın giderek nasıl tırmandığını, 

şiddetlendiğini göreceğiz. 

Kırmızı Pabuçlar öykü kitabını öğrencilere dağıtın. Sonra yüksek sesle 

okuyun. 

 

Bu öyküde anlaşmazlık ne zaman başladı? İlk ne oldu?  

Ayşe, Zeynep’e “Ayakkabılar sana hiç yakışmamış; çok komik 

olmuşsun.” dedi. 

Tahtaya bir merdiven çizin. Merdivenin ilk basamağına bu cümleyi yazın. 

 

Sizce Zeynep, bu durumda ne hissetmiştir?  

 

Sonra ne oldu?  

Zeynep, Ayşe’ye “Senin o eski ayakkabıların kadar komik olamaz.” 

dedi.  

Merdivenin 2. basamağına bu cümleyi yazın. 

                                                 
 Bu uygulamayı 2. sınıf öğrencileri ile yapıyorsanız ve sınıfınızın yapısı gereği öğrencilerinizin “tırmanmak” 
fiilini iyi anlayamayabileceğini düşünüyorsanız, “tırmanmak” yerine “artmak” ya da “büyümek” fiillerinden 
birini de kullanabilirsiniz. 
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Sizce Ayşe, bu durumda ne hissetmiştir? 

 

Sonra ne oldu?  

Ayşe, Zeynep’i itti.  

Merdivenin 3. basamağına bu cümleyi yazın. 

 

Sizce Zeynep ne hissetmiştir? 

 

Sonra ne oldu?  

Zeynep de Ayşe’yi itti. 

Merdivenin 4. basamağına yazın. 

 

Sizce Ayşe ne hissetmiştir? 
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Gördüğünüz gibi Zeynep’le Ayşe arasındaki anlaşmazlık gittikçe 

artıyor. 

5., 6., 7. ve 8. maddeler için yukarıdaki formatı kullanarak devam edin. 

5. Ayşe, Zeynep’in ayakkabısına bastı. 

6. Zeynep, Ayşe’nin ayakkabısını çizdi.  

7. Birbirlerini itip kakmaya, birbirlerinin saçını yolmaya başladılar. 

8. İkisi de “Bana yeni bir ayakkabı alacaksın” diye bağırarak ağladı. 

 

Gördüğünüz gibi Zeynep’le Ayşe arasındaki anlaşmazlık gittikçe arttı. 

Anlaşmazlık arttıkça Zeynep ve Ayşe’nin duygularının giderek daha 

şiddetlendiğini, yoğunlaştığını söyleyebilir miyiz? 

 

Evet, anlaşmazlık tırmandıkça Zeynep ve Ayşe’nin kızgınlıkları da 

arttı. 

 
 
Ayşe ve Zeynep bir anlaşmazlık durumu yaşadılar. Birbirlerine hoş 

olmayan şeyler söylediler ve doğru olmayan davranışlar yaptılar. Bu 

nedenle anlaşmazlıkları giderek tırmandı. Birbirlerine olan kızgınlıkları 

giderek arttı. Sonuçta ikisi de zarar gördü. 

 

Başta da söylediğimiz gibi anlaşmazlık, yaşamın doğal bir parçasıdır. 

Ama yanlış davranışlar sergilediğimizde, anlaşmazlık gittikçe tırmanır 

ve her iki tarafa da hoş olmayan duygular yaşatır. 
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XII. OTURUM 

Amaç: Anlaşmazlık durumunda sergilenen yıkıcı, çekingen ve yapıcı 

davranışlara ilişkin farkındalık kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Winnie the Pooh CD’si 

 Ev ödevi formu 

* XII. Oturuma ait kartlar 

 

Ön hazırlık:  

* Winnie the Pooh CD’sinden “Bulut, Bulut Çekil Git” isimli filmi 

izleyerek, uygulama sırasında hangi sahnelerde durduracağınız konusunu 

netleştirin.  

 Ev ödevi formunu her öğrenci için bir adet çoğaltın. 
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ANLAŞMAZLIK DURUMUNDAKİ YIKICI DAVRANIŞLARIMIZ 

 

Geçen toplantıda konuştuğumuz gibi anlaşmazlık, günlük yaşamın doğal 

bir parçasıdır. Hepimiz zaman zaman bir büyüğümüzle ya da bir 

arkadaşımızla anlaşmazlık yaşayabiliriz. Ama önemli olan anlaşmazlığı 

nasıl çözdüğümüz, neler yaptığımızdır. Bazen bir anlaşmazlık 

yaşadığımızda karşımızdaki kişiyi iter, ona vurur, bağırır ya da tehdit 

ederiz. Sizce bunlar doğru davranışlar mı?  

Kısa bir süre bekleyin. 

 

Evet, bunlar doğru davranışlar değildir. İşte bu tarz davranışlara “yıkıcı 

davranışlar” diyoruz.  

Üzerinde “yıkıcı davranışlar” yazan kartı tahtaya yapıştırın. 

 

Neymiş yıkıcı davranışlar bir kez daha tekrarlayalım. 

Sınıftan yanıtları alın. 

 

Eğer karşımızdaki kişiyi itiyorsak, vuruyorsak, bağırıyorsak ya da 

tehdit ediyorsak bunlar yıkıcı davranışlardır. 

 

Şimdi hep beraber bir çizgi film izleyeceğiz. Bu çizgi filmde, Tiger ve 

Bulut arasında yaşanan bir anlaşmazlık anlatılıyor.  

                                                 
 “Bulut, Bulut Çekil Git” isimli çizgi film,   Winnie The Pooh’nun Sihirli Dünyası: Pooh ile Büyüyelim 
VCD’sinde yer almaktadır. Bu CD’yi, piyasadan temin edebilirsiniz. 
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Çocuklara “Bulut, Bulut, Çekil Git” videosunu, Tiger’ın Bulut’u iple 

yakalamaya çalıştığı sahnenin öncesine kadar izletin. Filmi durdurun ve 

aşağıdaki soruları sorun.  

 

Burada problem ya da anlaşmazlık neydi? 

Yanıtları alın.  

Doğru yanıt: Tiger ağacın tepesine zıplamak istedi ama Bulut ağacın 

üzerinde durduğu için, Tiger’ın zıplamasına engel oldu. 

 

Tiger anlaşmazlığı çözmek için ne yaptı? 

Çocukların yanıt vermesini bekleyin. 

 

Evet, buluta taş attı.  

Peki, yaptığı bu davranış anlaşmazlığı ya da sorunu çözdü mü? 

Sorun çözülmedi. 

Peki, yaptığı doğru muydu?  

Haklısınız doğru değildi. Çünkü Tiger, yıkıcı davrandı ve problem 

çözülmedi.  

 

ANLAŞMAZLIK DURUMUNDAKİ ÇEKİNGEN DAVRANIŞLARIMIZ 

 

Bazen de bir anlaşmazlık yaşadığımız zaman korkup kaçabiliriz, hiç 

tepki göstermeyebiliriz, susabiliriz, sanki bir problem yokmuş gibi 

davranabiliriz. İşte bu tarz davranışlara “çekingen davranışlar” diyoruz. 

Tahtaya üzerinde “çekingen davranışlar” yazılı kartı yapıştırın.  
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Çekingen davranışlar neymiş bir kez daha tekrarlayalım. 

Sınıftan yanıtları alın. 

 

Bir anlaşmazlık durumunda korkup tepki göstermediğimizde, 

sustuğumuzda, bir problem yokmuş gibi davrandığımızda çekingen 

davranmış oluyoruz. 

 

Biraz önce izlediğimiz bölümde, Tiger’ın yıkıcı davrandığını ve 

anlaşmazlığı çözemediğini gördük. Bakalım Tiger, anlaşmazlığı çözmek 

için bu sefer ne yapacak. 

Tiger ve Bulut videosunun 2. bölümünü seyrettirin.  

 

Tiger anlaşmazlığı çözmek için bu sefer ne yaptı? 

Çocukların yanıt vermesini bekleyin.  

 

Buluttan kaçmaya, saklanmaya çalıştı. 

 

Kaçarak, saklanarak anlaşmazlığı ya da sorunu çözebildi mi?  

 

Haklısınız kaçarak anlaşmazlığı çözemedi. Tiger Bulut’tan kaçarak, 

saklanarak çekingen davrandı. Çekingen davranışlar anlaşmazlığı 

çözemez.  
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ANLAŞMAZLIK DURUMUNDAKİ YAPICI DAVRANIŞLARIMIZ 

 

Gördüğümüz gibi, bir anlaşmazlık durumunda yıkıcı davrandığımızda da 

çekingen davrandığımızda da problem çözülmüyor. Peki, anlaşmazlığı 

çözmek için doğru olan davranışlar nelerdir? Ne yaparsak anlaşmazlığı 

çözebiliriz?  

Doğru yanıt vermelerini beklemenize gerek yok.  

 

Karşımızdaki kişiye ne hissettiğimizi söylersek, onu anlamaya 

çalışırsak, birlikte çözüm yolları ararsak, bunlar doğru davranışlardır. 

Anlaşmazlığı çözmemize yarayan bu tarz doğru davranışlara, biz “yapıcı 

davranışlar” diyoruz. 

Tahtaya üzerinde “yapıcı davranışlar” yazan kartı yapıştırın. 

 

Bazen bir anlaşmazlık yaşadığımızda yapıcı davranırız. Anlaşmazlık 

yaşadığımız arkadaşımızı dinleriz, onu anlamaya çalışırız. Kendi 

hissettiklerimizi bağırmadan söyleriz, sonra da arkadaşımız ile birlikte 

bir çözüm yolu buluruz. 

 

Bakalım Tiger, Bulut ile yaşadığı anlaşmazlığı çözmek için şimdi ne 

yapacak? 

Tiger ve Bulut’un üçüncü bölümünü izletin.  

 

Tiger anlaşmazlığı çözmek için şimdi ne yaptı? 

Yanıtları alın. 
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Önce Bulut’u iple yakalamaya çalıştı. Yani, yıkıcı davrandı ama 

problemi çözemedi. Sonra Bulut’a ne hissettiğini, neden ona taş attığını 

anlattı. Taş atarak hatalı davrandığını söyledi ve Bulut’tan özür diledi.  

Peki, anlaşmazlık ya da sorun çözülebildi mi?  

 

Evet, anlaşmazlık çözüldü. Demek ki, yapıcı davranışlarla 

anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz. 

 

Bugün bir anlaşmazlık durumunda bazen bağırarak, alay ederek, vurarak 

yıkıcı davranışlarda bulunduğumuzu; bazen de susarak, görmezden 

gelerek kaçtığımızı yani çekingen davrandığımızı gördük.  

 

Hem kaçmanın hem de kavga etmenin sorunu çözmediğini; en iyi yolun 

yapıcı davranmak olduğunu öğrendik.  

 

Anlaşmazlık yaşadığımız bir durumda, karşımızdaki kişiyi dinleyip ne 

istediğini anlamalı, sonra kendi istek ve duygularımızı anlatmalıyız.  

Son olarak da anlaşmazlığı çözmek için birlikte çözüm yolları 

düşünmeliyiz. 

 

 

 

 

 



 126

EV ÖDEVİ 

1. Bir arkadaşını ittiğin, vurduğun, bağırdığın ya da tehdit ettiğin yani 

yıkıcı davrandığın bir durumu düşün. Sonra aşağıdaki boşluğa bu 

durumu yaz. Ne oldu? Sen ne yaptın? Arkadaşın ne yaptı? Anlaşmazlık 

ya da sorun çözüldü mü? 

 

 

 

 

2. Bir arkadaşınla anlaşmazlık yaşadığında hiç şunları yaptın mı? 

 Anlaşmazlığın geçeceğini umarak, görmezlikten geldin mi?  

 Sessiz kalıp, duygularını paylaşmadığın oldu mu? 

 Korkup, sustuğun oldu mu? 

 

Bunlardan birini ya da birkaçını yaptığın yani çekingen davrandığın bir 

durumu düşün. Sonra aşağıdaki boşluğa bu durumu yaz. Ne oldu? Sen 

ne yaptın? Arkadaşın ne yaptı? Anlaşmazlık ya da sorun çözüldü mü? 

                                                 
 Bodine, Crawford ve Schrumpf’dan (2002) esinlenilmiştir. 
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3. Bir arkadaşınla anlaşmazlık yaşadığında hiç şunları yaptın mı? 

 Arkadaşını anlamak için onu dinledin mi? 

 Arkadaşına kendi duygularını ve düşüncelerini anlattın mı? 

 Birlikte anlaşmazlığı çözecek yollar aradınız mı? 

 Özür diledin mi? 

 

Bunlardan birini ya da birkaçını yaptığın yani yapıcı davrandığın bir 

durumu düşün. Sonra aşağıdaki boşluğa bu durumu yaz. Ne oldu? Sen 

ne yaptın? Arkadaşın ne yaptı? Anlaşmazlık ya da sorun çözüldü mü? 
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XIII. OTURUM 
Amaç: Bir çatışma durumunda sergilenen yıkıcı, çekingen ve yapıcı 

davranışların sonuçlarına ilişkin farkındalık kazandırmak.  

 

Uygulama araç-gereci:  

 İki adet balon 

 Ev ödevi formu 

* XIII. oturuma ait kartlar 

  

Ön hazırlık:  

Oturum sürecindeki üç farklı senaryoyu canlandırmak üzere iki 

öğrenci belirleyin. İlgili oturumun öncesinde, senaryonun yazılı olduğu 

formdan her iki öğrenci için de çoğaltın ve rollerini ezberlemelerini isteyin.  

Ev ödevi formundan her öğrenci için bir adet çoğaltın. 
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Geçen toplantımızda insanların anlaşmazlığı üç farklı yolla çözmeye 

çalıştığını görmüştük. Bunlar nelerdi?  

Yanıtları alın. 

 

Evet,  yıkıcı davranışlar, çekingen davranışlar ve yapıcı davranışlar.  

Yıkıcı davranışlara örnek vermek isteyen var mı? 

 Bağırmak, alay etmek, vurmak, kavga etmek. 

 

Çekingen davranışlara örnek vermek isteyen var mı? 

 Susmak, görmezden gelmek, kaçmak, ortamdan uzaklaşmak. 

 

Yapıcı davranışlara örnek vermek isteyen var mı? 

 Karşımızdaki kişiyi dinlemek, ne istediğini anlamaya çalışmak, 

kendi istek ve duygularımızı anlatmak. 

 

Bugün bir anlaşmazlık durumunda yıkıcı, çekingen ya da yapıcı 

davranırsak neler olur, anlaşmazlık nasıl sonuçlanır? konusu üzerine 

konuşacağız. 

 

Bir anlaşmazlık yaşadığımızda bazen taraflardan biri kazanır, diğeri 

kaybeder. Yani birisi sonuçtan memnun olur, diğeri olmaz.  

Tahtaya BİRİ KAZANIR DİĞERİ KAYBEDER         kartını yapıştırın. 

 

Bazen iki taraf da kaybeder. Yani ikisi de sonuçtan memnun olmaz.  

Tahtaya İKİ TARAF DA KAYBEDER        kartını yapıştırın.  
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Sizce iki tarafın da kazanması mümkün mü? 

Kısa bir süre bekleyin. 

 

Evet, her iki tarafın da kazanması mümkün. Bazen iki taraf da kazanır. 

Yani sonuçtan ikisi de memnun olur. 

Tahtaya İKİ TARAF DA KAZANABİLİR         kartını yapıştırın. 

 

Aşağıdaki uygulamalar için daha önceden belirlediğiniz öğrencilerden yardım 

alın. 

Şimdi Ayşe ve Gülay, iki çocuk arasında geçen bir anlaşmazlığı 

canlandıracaklar. Arkadaşlarınızı dikkatle izleyin. Bakalım yaşanan 

anlaşmazlık nasıl çözülecek? 

 

Senaryo 1 

Ayla, elindeki balona vurarak yere düşürmemeye çalışıyor ve çok eğlenerek 

oynuyor. 

 BERNA:  Ben de seninle oynamak istiyorum. (Balona vurarak, Ayla’ya 

katılmak ister.) 

AYLA (Sakince): Balonu önce ben aldım. (Berna’yı görmezlikten gelir ve 

oyununa devam eder.) 

Berna, kısa bir süre Ayla’yı seyreder.  Üzgündür, oradan uzaklaşır. 

 

Burada anlaşmazlık neydi? 

Yanıtları alın. 

                                                 
 Balon senaryolarında (Bodine, Crawford ve Schrumpf’dan (2002) esinlenilmiştir. 
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Evet, Ayla balonla kendisi oynamak istiyor. Berna da, Ayla ile birlikte 

balonla oynamak istiyor. 

 

Berna anlaşmazlık karşısında nasıl davrandı? 

Yanıtları alın. 

Berna oradan uzaklaştı yani çekingen davrandı. 

 

Peki, Ayla kazandı mı? 

Yanıtları alın. 

 

Berna kazandı mı? 

Yanıtları alın. 

 

Evet, Ayla kazandı ama Berna kaybetti. 

İlgili kartı işaret edin. 

 

Bakalım şimdi Ayla ile Berna anlaşmazlığı nasıl çözecekler? 

 

Senaryo 2 

AYLA, elindeki balona vurarak yere düşürmemeye çalışıyor ve çok 

eğlenerek oynuyor. 

BERNA: Ben de seninle oynamak istiyorum. (Balona vurarak Ayla’ya 

katılmak ister.) 

AYLA: Balonu önce ben aldım, ayrıca bu benim balonum. 
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BERNA: (Kızarak) Her şeyi önce sen alırsın zaten. Eğer şimdi beni de 

oynatmazsan bir daha seninle hiç oynamayacağım. 

AYLA: Git buradan! Seninle oynamak istemiyorum! 

Berna, Ayla’yı iter, balonu kapışırlar ve balon patlar (Aslında rol gereği 

öğrencilerden biri, izleyenlerin fark edemeyeceği şekilde elindeki toplu 

iğneyle balonu patlatır). 

 

Berna anlaşmazlık karşısında nasıl davrandı? 

Yanıtları alın. 

 

Berna bağırarak, “Benimle oynamazsan bir daha seninle hiç 

oynamayacağım.” dedi. Sonra da Ayla’yı itti. Yani yıkıcı davrandı.  

İlgili kartı işaret edin. 

 

Ayla kazandı mı? 

Yanıtları alın. 

 

Berna kazandı mı? 

Yanıtları alın. 

 

Ayla da Berna da kaybetti. Her ikisi de balonla oynamak istiyordu ama 

balon patladı.  
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Bakalım şimdi Ayla ile Berna anlaşmazlığı nasıl çözecekler? 

Anlaşmazlığı her ikisinin de memnun olacağı biçimde çözebilecekler 

mi? 

 

Senaryo 3 

AYLA, elindeki balona vurarak yere düşürmemeye çalışıyor ve çok 

eğlenerek oynuyor. 

BERNA: Ben de seninle oynamak istiyorum. (Balona vurarak Ayla’ya 

katılmak ister.) 

AYLA: (Yüksek sesle sekiz, dokuz, on diye sayarak) Balonla kendi başıma 

oynamak istiyorum.  

BERNA: Neden balonla kendi başına oynamak istiyorsun? 

AYLA: Çünkü kendi rekorumu kırmaya çalışıyorum. Daha önce balonu 

hiç düşürmeden üç dakika boyunca saydırabilmiştim. Şimdi en az beş 

dakika hiç düşürmeden saydırmaya çalışıyorum.  

 BERNA: Ama ben de seninle oynamak istiyorum. 

AYLA: Biraz bekle. Rekorumu kırayım. Ondan sonra beraber oynarız. 

BERNA: Tamam. (Ayla’yı seyreder.) Çok iyisin. Hiç yere düşürmüyorsun.  

 

Berna anlaşmazlık karşısında nasıl davrandı? 

Yanıtları alın. 

 

Berna, Ayla’ya neden balonla kendi başına oynamak istediğini sordu. 

Yani yapıcı davrandı.  

İlgili kartı işaret edin. 
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Peki, Ayla kazandı mı? 

Yanıtları alın. 

 

Berna kazandı mı? 

Yanıtları alın. 

 

Evet, Ayla da Berna da kazandı. Her ikisinin istediği de oldu. Önce Ayla 

biraz çalıştı, sonra da balonla birlikte oynadılar. Ayla da, Berna da 

mutlu oldu. 

 

Gördüğünüz gibi anlaşmazlıklar karşısında yapıcı davrandığımızda her 

iki tarafın da kazanması ve mutlu olması mümkün.  

 

Aşağıdaki uygulamayı ev ödevi olarak öğrencilere verin. 
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EV ÖDEVİ 

Bir arkadaşınla kısa bir süre önce yaşadığın bir anlaşmazlığı düşün ve 

soruları cevapla. Aşağıda senin yaşında bir çocuğun, bu soruları nasıl 

cevapladığını gösteren bir örnek göreceksin. Sen de kendi yaşadığın bir 

anlaşmazlığı düşünerek soruları cevapla.  

● Ne oldu? 

 

● Sen ne yaptın? 

 

 

● Bu davranışın ne tür bir davranıştı? 

Yapıcı                               Yıkıcı                  Çekingen   

● Sonuç ne oldu? 

 

 

 

 

ÖRNEK 

● Ne oldu? 

Bir arkadaşım ve ben bisiklet sürüyorduk. Bir taşa çarptım. Düştüm ve ağladım. 

Arkadaşım bana “Anne kuzusu nasıl da ağlarmış” dedi. Bu sözler beni çok kızdırdı.  

● Sen ne yaptın? 

Arkadaşıma vurdum. Sonra kavga ettik. 

● Bu davranışın ne tür bir davranıştı? 

Yapıcı                               Yıkıcı                    Çekingen   

● Sonuç ne oldu? 

Kavgadan sonra birlikte oynamadık. İkimiz de mutsuz olduk. Yani ikimiz de kaybettik. 

 

                                                 
 Bodine, Crawford ve Schrumpf’dan (2002) alınmıştır 
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XIV. OTURUM 
Amaç: İyi dinleme ve kötü dinlemeye ilişkin farkındalık kazandırmak. 

  

Uygulama araç-gereci:  

 Dinlerken… Posteri  

 Bir adet oyuncak 

 

Ön hazırlık:  

 Oturum sürecindeki üç farklı senaryoyu canlandırmak üzere iki 

öğrenci belirleyin. Oturumun öncesinde, senaryonun yazılı olduğu formdan 

her iki öğrenci için de çoğaltın ve rollerini ezberlemelerini isteyin.  

 Hacivat ve Karagöz oyunu için iki öğrenci belirleyin. Uygulama 

öncesinde metnin yazılı olduğu formdan her iki öğrenci için de çoğaltın. 

Canlandırma sırasında metni kağıttan okumalarına izin verin. İsterseniz 

çocuklara makyaj yaparak ya da bazı aksesuarlar kullanarak 

canlandırmanın daha teatral olmasını sağlayabilirsiniz. 
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Geçen toplantımızda, anlaşmazlıklar karşısında yapıcı davrandığımızda 

her iki tarafın da kazanmasının ve mutlu olmasının mümkün olduğunu 

öğrendik. Bundan sonraki toplantılarımızda anlaşmazlıklarımızı nasıl 

yapıcı bir biçimde çözebileceğimizi öğreneceğiz. 

 

Anlaşmazlıklarımızı yapıcı bir biçimde çözmenin ilk kuralı, 

kızgınlığımızı ya da öfkemizi kontrol etmektir. Çünkü kızgınken, yanlış 

davranışlar yapabiliriz. Daha önce kızgınlığımızı nasıl azaltabileceğimizi 

öğrendik. Kızgınlığımızı azaltmak için hangi yolları öğrenmiştik? 

Yanıtları alın. 

 

Evet,  

 Komik bir durum düşünmek 

 Çekirge hareketi yapmak  

 İçimizden 10’a kadar saymak ve kendimize “gevşe”, “sakin ol” 

demek 

 Karnımızdan nefes alıp verirken kendimize “sakinleş”, “öfkemi 

kontrol edebilirim” gibi sözler söylemek kızgınlığımızı azaltır.  

 

Bunlardan birini ya da bir kaçını yaparak sakinleştikten sonra ikinci 

aşamaya geçebiliriz. 

 

Anlaşmazlıklarımızı yapıcı bir biçimde çözebilmenin ikinci kuralı, 

karşımızdakini dinlemektir.  
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Dinlemek diğer insanların ne istediğini ve ne hissettiğini anlamamızı 

sağlar. Eğer karşımızdaki kişiyi iyi dinlersek ve o da bizi iyi dinlerse 

anlaşmazlıklarımızı daha kolay çözebiliriz.  

 

Bugün karşımızdakini nasıl dinlememiz gerektiğini öğreneceğiz. 

 

Şimdi hep beraber bir uygulama yapacağız. Bir dakika için hepimiz 

sessiz kalıp, çevredeki sesleri dinleyeceğiz. Hep birlikte arkamıza 

yaslanıyoruz ve hiç ses çıkarmadan dinliyoruz. 

 Bir dakika bekleyin. 

 

 Neler duydunuz? 

Çocukların söylediklerini “evet” diyerek onaylayın. 

 

Dikkatle dinlemeye çalıştığımızda, daha önce duymadığımız ya da 

farkında olmadığımız sesler duyduk değil mi? İşte iyi dinlemek 

karşımızdakinin ne söylediğine dikkat etmektir. Yani can kulağıyla 

dinlemektir.  

 

Onları iyi dinlemediğimiz zaman karşımızdaki insanlar üzülebilirler, 

kırılabilirler ve bizimle konuşmak istemeyebilirler.  

 

Aşağıdaki uygulama için daha önce belirlediğiniz öğrencilerinizden yardım 

alın. Canlandırma sürecinde öğrencilerin kendi isimlerini değil, senaryoda 
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belirtilen isimleri kullanın. Roldeki ismini bir kağıda yazarak, çocuğun 

önlüğüne iliştirin. 

Şimdi iki arkadaşımız, bizim için Oğuzhan ve Zafer adlı iki çocuk 

arasında geçen bir konuşmayı canlandıracaklar. Hep beraber izleyelim.  

 

Senaryo I 

Zafer, elindeki oyuncakla kendi kendine oynuyordur. Oğuzhan, heyecanla 

koşarak arkadaşı Zafer’in yanına gelir. 

Oğuzhan: Ne oldu biliyor musun? Geçen ay resim yarışmasına katılmıştım 

ya işte o yarışmada 3. olmuşum. Az önce resim öğretmenimiz söyledi ve beni 

tebrik etti. Ödül olarak kocaman bir boya seti hediye ettiler. 

(Oğuzhan bunları söylerken Zafer herhangi bir mutluluk ifadesi 

sergilemeden oyuncağı ile oynamaya devam eder.) 

Oğuzhan: Çok sevindim. Hiç beklemiyordum. Biliyor musun bir de  

kocaman bir madalya yollamışlar. Annem ve babam da çok sevinecekler. 

(Zafer, Oğuzhan’ın sözünü bitirmesini beklemeden, madalya dediği andan 

itibaren konuşmaya başlar. Oğuzhan ise cümlesini tamamlar. Yani bu 

aşamada, ikisi de karşılıklı olarak aynı anda konuşurlar.)  

Zafer: Ben de geçen gün okulun futbol takımına kaptan seçildim. Bizim 

takım geçen sene Mersin birincisi oldu ne haber… Hepimize birer madalya 

verdiler. Okulun girişindeki o kupa var ya işte onu bizim takım kazandı. Bak 

görürsün bu sene de kupayı biz alacağız. Aaaa geç kaldım, antrenmana 

gitmem lazım. (Oradan uzaklaşır). 

Oğuzhan: (Mutsuz bir ifadeyle) Gördünüz mü? En iyi arkadaşım Zafer benim 

resim yarışmasında aldığım ödülle hiç ilgilenmedi. Halbuki, ben çok 
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sevinmiş ve bu mutluluğumu ilk onunla paylaşmak istemiştim. Buraya 

gelirken nasılda heyecanlıydım oysa şimdi bütün keyfim kaçtı.  

Sizce Zafer, Oğuzhan’ı iyi dinledi mi?  

İyi dinlemedi. 

 

Peki, iyi dinlemediğini hangi davranışlarından anladınız? 

Tahtaya “kötü dinleme” yazın. Gelen yanıtları altına yazın. 

 

 Zafer, Oğuzhan’in yüzüne bakmadı.  

 Elindeki oyuncakla oynamaya devam etti.  

 Oğuzhan’ın söylediklerine karşılık vermedi.  

Sözünü kesti, konuyu değiştirerek kendi başarısından söz  

etmeye başladı. 

 

Peki, bu durumda Oğuzhan ne hissetmiştir? 

Oğuzhan üzülmüştür. 

 

Bakalım şimdi Zafer, Oğuzhan’ı nasıl dinleyecek? 

 

Senaryo II 

Zafer, elindeki oyuncakla kendi kendine oynuyordur. Oğuzhan, heyecanla 

koşarak arkadaşı Zafer’in yanına gelir. 
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Oğuzhan: Ne oldu biliyor musun? Geçen ay resim yarışmasına katılmıştım 

ya…  İşte o yarışmada 3. olmuşum. Az önce resim öğretmenimiz söyledi ve 

beni tebrik etti. Ödül olarak kocaman bir boya seti hediye ettiler.  

(Yaren bunları söylerken Zafer, Oğuzhan’ın yüzüne bakarak ilgiyle 

dinlemektedir.) 

Zafer: Bu harika bir haber. Çok mutlu olmalısın. 

Oğuzhan: Evet çok mutluyum. Hiç beklemiyordum. Biliyor musun bir de  

kocaman bir madalya yollamışlar. Annem ve babam da çok sevinecekler. 

Zafer: Ben de çok sevindim. Zaten sen çok güzel resim yapıyorsun. Hadi 

gidip diğer arkadaşlara da bu güzel haberi verelim. 

(Oğuzhan çok mutludur. Birlikte uzaklaşırlar). 

 

Sizce Zafer, Oğuzhan’ı iyi dinledi mi?  

Evet, iyi dinledi. 

 

Peki, iyi dinlediğini hangi davranışlarından anladınız? 

Tahtaya “iyi dinleme” yazın. Gelen yanıtları altına yazın. 

 

 Zafer, Oğuzhan’ı onun yüzüne bakarak ilgiyle dinledi. 

 Oğuzhan’ın mutluluğunu gördü ve paylaştı. 

 

Peki, bu durumda Oğuzhan ne hissetmiştir? 

Evet, Oğuzhan mutlu olmuştur. 
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 Uygun bir yere “Dinlerken Bunları Yap” posterini asın. Her çocuğa bir 

maddeyi okutun (Poster, eğitim devam ettiği sürece asılı kalsın). 

 

Bugün iyi dinleme ve kötü dinleme arasındaki farkı gördük. İyi bir 

dinleyici olmak için, dinlerken başka şeylerle ilgilenmeyin. Konuşan 

kişinin gözlerine bakın. Sözünü kesmeyin. Kendinizi diğer kişinin 

yerine koyarak ne anlatmaya çalıştığını, neler hissettiğini anlamaya 

çalışın. Söyledikleri ile alay etmeyin, eleştirmeyin. Ona ne yapması 

gerektiğini söylemeyin. Arkadaşınızı çok iyi dinlediğiniz halde ne 

anlatmaya çalıştığını tam olarak anlamadıysanız, duruma göre ona şu 

sorulardan birini ya da hepsini sorabilirsiniz: 

 

 Ne söylemek istediğini anlayamadım. Ne istediğini bir kez daha   

söyler misin? 

 Ne istiyorsun? 

 Neden? 

 

İyi dinlememek, yalnızca karşımızdaki kişinin kendini kötü 

hissetmesine ve anlaşmazlıkların büyümesine yol açmakla kalmaz 

bazen bizi komik durumlara da düşürebilir.   

 

Hadi, şimdi hep birlikte Karagöz ve Hacivat’ı izleyelim.   

Bu uygulama için, önceden görevlendirdiğiniz öğrencilerinizden yardım alın. 
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HACİVAT VE KARAGÖZ 

Hacivat: Vay Karagözüm benim iki gözüm merhaba.  

Karagöz: Hoş geldin suda pişmiş balkaba. 

Hacivat: Bak Karagözüm sen benim kırk yıllık arkadaşımsın. Sana birkaç 

kelime öğreteyim de her nereye gidersen sana itibar etsinler.  

Karagöz: Öğret bakalım.  

Hacivat: Dinle, bir kibar yere gittiğinde sana bir şey sorarlarsa ne diyeceksin 

biliyor musun?  

Karagöz: Yoo...  

Hacivat: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim, arada sırada da 

ne buyrulur efendim diyeceksin.  

Karagöz: Sonra ne olacak?  

Hacivat: İşte böylece sen adam olacaksın herkesin yanında itibar göreceksin. 

Karagöz: Olur Hacivat, şey ne diyecektim.  

Hacivat: Evet efendim.  

Karagöz: Evdedir efendim.  

Hacivat: Öyle değil canım.  

Karagöz: Öyleyse dükkandadır efendim.  

Hacivat: Canım Karagözüm ben nasıl söylersem sen de öyle söyle. 

Karagöz: Olur yaparım, nasıldı?  

Hacivat: Evet efendim.  

Karagöz: Evet efendim.  

Hacivat: Aferin Karagözüm, öyledir efendim.  

Karagöz: Hayır ikindidir efendim.  
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Hacivat: İkindiyi bırak, öyledir efendim.  

Karagöz: İkindiyi bırak akşamı yakala, öyledir efendim.  

Hacivat: Münasiptir efendim diyeceksin. 

Karagöz: Münasiptir efendim.  

Hacivat: Arada sırada ne buyurursunuz efendim.  

Karagöz: Arada sırada burnumu yersiniz efendim.  

Hacivat: Ne dedin?  

Karagöz: Arada sırada dedim.  

Hacivat: Şimdi seninle kibar bir konağa gitmişiz, konağın sahibi çok kibar 

bir adam, sohbet sırasında sana der ki, efendim ne buyurulur? O zaman sen 

ne diyeceksin?  

Karagöz: Haberim yok derim.  

Hacivat: Olmaz . 

Karagöz: Yaa?..  

Hacivat: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim, arada sırada ne 

buyurulur a benim efendim diyeceksin.  

Karagöz: Boyuna böyle mi diyeceğim?  

Hacivat: Evet.  

Karagöz: Yaparım öyleyse be Hacıvat.  

Hacivat: Efendim zatıâlinizi çok iyi görüyorum.  

Karagöz: Evet efendim öyledir efendim, sonra neydi?  

Hacivat: Müna...  

Karagöz: (keser) Münasiptir efendim, Sonra ?...  

Hacivat: Arada...  

Karagöz: (keser) Arada sırada ne halt edersiniz a benim efendim.  
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Hacivat: Öyle halt karıştırma, ne buyurursunuz a benim efendim.  

Karagöz: Ne buyurursunuz a benim efendim ha?  

Hacivat: Aferin Karagözüm.  

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim, arada sırada ne 

buyurursunuz a benim efendim.  

Hacivat: Çok güzel.  

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim, arada sırada ne 

buyurursunuz a benim efendim.  

Hacivat: Ne buyurulur a benim efendimi arada sırada söyleyeceksin.  

Karagöz: Evet efendim.  

Hacivat: Yani sana . 

Karagöz: (Hacivat’ın sözünü keser) Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir 

efendim.  

Hacivat: Ama Karagöz biraz beni dinle.  

Karagöz: Evet efendim.  

Hacivat: Biraz dinlerler.  

Karagöz: Evet efendim.  

Hacivat: Ama biraz da beni dinle.  

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.  

Hacivat: Ama beni dinlemiyorsun Karagöz.  

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim.  

Hacivat: Beni kızdırıyorsun Karagöz. 

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.  

Hacivat: Beni adam yerine koymuyorsun Karagöz.  

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.  
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Hacivat: (kızgın bir ifadeyle) Ben adam değil miyim yani?  

Karagöz: Evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim.  

Hacivat: Sen ne demek istiyorsun Karagözüm…  

Karagöz kaçar, Hacivat kovalar. 
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DİNLERKEN

♥ Konuşan kişinin gözlerine bakın

♥ Kendinizi diğer kişinin yerine koyun ve 

ne   anlatmaya çalıştığını, neler hissettiğini 

anlamaya çalışın

♥ Anlamadığınızda, sorular sorun

Başka şeylerle ilgilenmeyin

♥ Sözünü kesmeyin

♥ Eleştirmeyin

♥ Ona ne yapması gerektiğini söylemeyin

♥ Söyledikleri ile alay etmeyin
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XV. OTURUM 

 

Amaç: Kendimizi doğru ifade etmeye ilişkin farkındalık kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci: Tahtayı rahat göremeyen çocuk karikatürü 

 

Ön hazırlık: Gerekmiyor. 
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Daha önceki toplantılarımızda anlaşmazlıklarımızı yapıcı bir biçimde 

çözmenin ilk kuralının kızgınlığımızı ya da öfkemizi kontrol etmek 

olduğunu öğrendik. Anlaşmazlığı çözebilmenin ikinci kuralı 

karşımızdaki kişiyi dinlemekti.  

 

Bugün üçüncü kuralı öğreneceğiz. Üçüncü kural, ne hissettiğimizi ve ne 

istediğimizi karşımızdaki kişiye uygun bir biçimde anlatmaktır. Bazen 

bir anlaşmazlık durumunda arkadaşlar birbirlerine hoş olmayan sözler 

söylerler. Örneğin, biraz kiloluysa “şişko”, zayıfsa “çiroz”, uzun 

boyluysa “sırık” derler. Oyunda bir kurala uymadığında “mızıkçı”, 

ağladığında “sulu göz” derler. Size böyle sözler söylense, kendinizi nasıl 

hissedersiniz? 

Yanıtları alın. 

 

Hiç kimse kendisine bu tür şeylerin söylenmesinden hoşlanmaz. 

Kendisine böyle şeyler söylenen biri kızabilir, üzülebilir ya da kendisi 

de böyle hoş olmayan sözlerle karşılık verebilir. Sonuçta anlaşmazlık 

çözülmez aksine daha da tırmanır. Öyleyse karşımızdakine böyle 

incitici şeyler söylememeliyiz.  

 

Bir anlaşmazlık durumunda ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi 

söylerken dikkat etmemiz gereken bir başka konu da karşımızdaki 

kişiyi suçlamamaktır. Bazen bir anlaşmazlık durumunda arkadaşlar 

birbirlerini suçlarlar. Örneğin, verdiği sözü yerine getirmeyen 

arkadaşlarına “yalancı” derler. İzin almadan eşyalarını kullanan 
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arkadaşlarına “hırsız” derler. Kazayla bir şeyleri kırıp döken 

arkadaşlarına “sakar” derler. Farklı bir oyun oynamak isteyen 

arkadaşlarına “mızıkçı” derler. Ya da “kavgacı”, “tembel”, “huysuz” 

diyerek arkadaşlarını suçlarlar. Ayrıca karşıdaki kişinin bütün iyi 

taraflarını görmezden gelerek “sen hep böylesin”, “zaten, sen her 

zaman böyle yaparsın”, “çok kötüsün” gibi suçlayıcı sözler 

söyleyebilirler. Bütün bu suçlamalar karşımızdaki kişiyi 

kızdıracağından, anlaşmazlık çözülmez aksine tırmanır.  

 

Şöyle bir örneği gözümüzün önünde canlandıralım. Teneffüste Deniz ve 

Sibel kovalamaca oynarken Deniz, Sibel’i ebeliyor. Sibel “Çok yoruldum. 

Ben sınıfa gidiyorum.” diyor. Deniz kızıyor ve Sibel’e “Sen zaten hep 

böyle yaparsın, şişko mızıkçı ne olacak” diyor.  

Sizce bu sözleri duyan Sibel ne hisseder? 

Cevapları alın. 

 

Sibel kızabilir, üzülebilir. 

 

Peki, sizce bu durumda Sibel ne yapar? 

Cevapları alın. 

 

Sibel de Deniz’e “Sensin mızıkçı. Sen nesin? Sıska maymun. Bir daha 

seninle oyun oynamayacağım.” gibi şeyler söyleyebilir ya da küsebilir. 
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Bir anlaşmazlık durumunda ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi 

nedenleriyle birlikte karşımızdakine kötü sözler söylemeden, onu 

suçlamadan anlatmamız gerekir.  

 

Sibel ile Deniz’in konuşmasına tekrar dönecek olursak; Deniz Sibel’e 

“Sen zaten hep böyle yaparsın şişko mızıkçı” yerine “Tam ebe olma 

sırası sana geldiğinde oyunu bırakmana kızdım. Ben oyuna devam 

etmek istiyorum.” diyebilirdi. Deniz bunları söylediğinde, Sibel’e kötü 

sözler söylemeden, onu suçlamadan, ne hissettiğini ve ne istediğini 

söylemiş olurdu. Böyle konuştuğu zaman Deniz, Sibel’e hem duygularını 

hem de duygularının nedenini anlatmış olurdu.  

 

Peki, Deniz neden kızgın?  

Yanıtları alın.  

 

Evet, tam ebe olma sırası Sibel’e geldiğinde, Sibel oyunu bıraktığı için. 

 

Bir anlaşmazlık durumunda kendimizi doğru ifade edebilirsek, 

anlaşmazlık büyümez. Şimdi ne hissettiğimizi ya da ne istediğimizi 

karşımızdakine uygun bir biçimde nasıl anlatabileceğimizi öğreneceğiz. 

Hadi, hem yanlış hem de doğru örnekleri karşılaştıralım. 

 

 Ali ile Murat, Türkçe dersindeler. Ali dersi dinlemeye çalışırken, 

Murat sürekli Ali’yi dürtüklüyor.  
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Ali, Murat’ın elini hızla itip,  “Git başımdan”  demek yerine “Ben ders 

dinlemeye çalışırken beni dürtüklediğinde dersi anlayamıyorum. Bu da 

beni sinirlendiriyor. Lütfen beni dürtükleme.” derse doğru olur. 

 

NOT: Gerek bu örnekte gerekse bundan sonraki örneklerde “lütfen” kelimesi 

rica eden yumuşak bir tonla değil; kararlı bir ses tonuyla ve vurgu yaparak 

söylenmelidir.  

 

Peki, Ali’nin “Ben ders dinlemeye çalışırken beni dürtüklediğinde dersi 

anlayamıyorum; bu da beni sinirlendiriyor. Lütfen beni dürtükleme.” 

demesi niye daha doğru? 

 

Çünkü böyle konuştuğu zaman Ali, arkadaşına neden kendisini 

dürtüklemesini istemediğini açıklıyor.  

Peki, neden dürtüklemesini istemiyormuş?  

Yanıtları alın. 

 

Çünkü dersi anlayamıyormuş. 

 

 Ayşe kitap okurken, Neşe yanına gelip “Beraber oyun oynayalım mı?” 

diye soruyor.  

 

Ayşe’nin “Görmüyor musun, kitap okuyorum. Git başımdan.” demek 

yerine “Seninle oyun oynayamam. Kitabın en heyecanlı yerindeyim ve 

sonunu çok merak ediyorum.” demesi doğru olur. 
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Peki, neden bu cümle daha doğru? 

Çünkü Ayşe, neden Neşe ile oynamak istemediğinin açıklamasını 

yapıyor. 

Peki, Ayşe neden Neşe ile oynamak istemiyor? 

Yanıtları alın. 

 

Evet, Ayşe Neşe ile oynamak istemiyor; çünkü okumakta olduğu kitabın 

sonunu merak ediyor. 

 

 Sen televizyonda, Temel Reis’i seyretmek isterken, arkadaşın 

Pokemon’u seyretmek istiyor.  

 

“Pokemon mu? Iıııııııı iğrenç.” demek yerine “Temel Reis daha güzel, 

hadi onu seyredelim.” denebilir. 

 

*   Tahtayı rahat göremeyen çocuk karikatürünü asın ve tartışın. 

 

 Arkadaşın “Hadi, adam asmaca oynayalım” diyor. Sen ise adam 

asmaca değil, futbol oynamak istiyorsun.  

 

“Hep senin dediğin oyunu oynuyoruz. Hem adam asmaca çocuk oyunu.”  

demek yerine “Ben futbol oynamak istiyorum, hadi futbol oynayalım.”  

denebilir. 
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 Arkadaşın kalemini sıranın üzerine açıyor ve çöpünü orada bırakıyor 

sen ise bundan rahatsız oluyorsun. 

“Kalem buraya mı açılır, pis pasaklı.” demek yerine “Kalemini sıranın 

üzerine açınca önlüğüm kirleniyor. Kirli bir önlükle dolaşmak 

istemiyorum.”  denebilir. 

 

 Sıra arkadaşın, boya kalemlerini sık sık senden izinsiz kullanıyor.  

 

Böyle bir durumda “Sen hep benim eşyalarımı alırsın zaten, hırsız.”  

demek yerine, “Boya kalemlerimi benden izinsiz almandan 

hoşlanmıyorum. Bana lazım olduğunda boya kalemlerimi bulamıyorum. 

Lütfen bundan sonra onları kullanmak istediğinde, benden izin al.” 

denebilir. 

 

 Üçüncü teneffüste, sen ve bir arkadaşın masa tenisi oynamak 

istiyorsunuz. Aynı teneffüste başka arkadaşlarınız da masa tenisi 

oynamak istiyorlar. 

 

“Biz ne zaman oynamaya kalksak, siz de o zaman oynamaya 

kalkıyorsunuz. Kuyruk gibi peşimizdesiniz.” demek yerine “Bu teneffüs 

biz oynayalım, öbür teneffüste de siz oynayın.” denebilir. 

 

Bugün bir anlaşmazlık durumunda ne hissettiğimizi ve ne istediğimizi 

karşımızdaki kişiye uygun bir biçimde anlatmayı öğrendik.  
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Anlaşmazlık yaşadığımızda karşımızdakine “aptal”, “şapşal”, “tembel” 

gibi hoş olmayan sözler söylememeliyiz. Çünkü bu tür sözler 

karşımızdakini incitir, üzer ya da kızdırır. Ayrıca anlaşmazlığı 

çözmemizi engeller. 

 

Anlaşmazlık durumunda ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi söylerken 

karşımızdaki kişiyi suçlamamalıyız. “Hep senin yüzünden”, “Her şeyi 

mahvettin”, “Sen zaten hep böyle mızıkçılık yaparsın” gibi sözler 

karşımızdaki kişiyi incitir, üzer ve kızdırır. Böyle konuşmalar 

anlaşmazlığı çözmez, tırmandırır. 

 

Bir anlaşmazlık durumunda ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi, 

karşımızdakine kötü sözler söylemeden; onu suçlamadan anlatmamız 

gerekir. Ayrıca nedenlerimizi de açıklamalıyız. Böylece karşımızdaki 

kişi bizi daha iyi anlar. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 156

 
Tahtayı Rahat Göremeyen Çocuk 

 
 
 

    
 

YANLIŞ 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

DOĞRU 
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XVI. Oturum 

Amaç: Bir çatışma durumunda her iki tarafın da kazanabileceği ortak 

çözüm yolları bulmaya ilişkin farkındalık kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci: Bir adet top 

 

Ön hazırlık: Öğrencilerinizin birinden o gün için sınıfa bir top getirmesini 

isteyin ya da siz getirin.  
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Daha önceki toplantılarımızda anlaşmazlıklarımızı çözmek için neleri 

yapıp neleri yapmamamız gerektiğini öğrenmiştik. Bunlar nelerdi? 

Çocukların yanıt vermelerini bekleyin. 

 

Bir anlaşmazlık durumunda, 

 Eğer kızgınsak sakinleşmeye çalışacağız. 

 Karşımızdaki kişiyi dinleyip anlamaya çalışacağız. 

 Karşımızdakine ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi nedenleri ile 

anlatacağız. 

 

 Bugün bir anlaşmazlık durumunda her iki tarafın da kazanabileceği 

ortak çözüm yollarının nasıl bulunabileceğini öğreneceğiz. 

 

Şimdi hep birlikte iki arkadaşımızın canlandıracakları oyunumuzu 

izleyelim. Kahramanlarımızın her ikisi de okulun futbol takımındalar. 

Beden eğitimi öğretmeni, Ahmet’ten top sektirme çalışmaları 

yapmasını istiyor. O gün, Ahmet, okul çıkışı top sektirmeye karar 

veriyor. Topu almak için gittiğinde odadaki tek topu arkadaşı Veli’nin 

almak üzere olduğunu görüyor. Bakalım anlaşmazlığı, problemi nasıl 

çözecekler? 

 

Ahmet: Aaa merhaba. Ben de top almaya gelmiştim. Başka top kalmamış 

mı? 

Veli: (elindeki topu göstererek) Bir tek bu var.  
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Ahmet: Tüh... Beden eğitimi öğretmenimiz “Top sektirmeye çalış.” demişti. 

Ben de şimdi çalışacaktım. 

Veli: Bana da “top sektirmeye çalış”, demişti. Ben de çalışmaya geldim. Ne 

olacak şimdi? 

Ahmet: Evet bir problemimiz var. İkimizin de top sektirme çalışması 

yapması gerekiyor ve bir tek topumuz var. 

Veli: Bu problemi çözmek için ne yapabiliriz? 

Ahmet: Yarım saat birimiz, yarım saat birimiz çalışabiliriz. 

Veli: Yarım saat çok uzun. Topu düşürene kadar saydıralım. Top 

düştüğünde sıra diğerine geçsin. 

Ahmet: Tamam bu iyi bir fikir. 

Veli:  Peki ilk kim başlayacak? 

Ahmet: Yazı tura atalım. Kazanan ilk başlasın. 

Veli: Tamam. Hadi yazı tura atalım. 

 

Aşağıdaki posteri tahtaya asın. 

 

Problemin ne olduğunu belirleyin. 

Birlikte çözüm yolları üretin. 

En uygun çözümü seçin.  

 

Ahmet ve Veli’nin bir problemi vardı. Gördüğünüz gibi bu problemi 

kavga etmeden başarı ile çözebildiler. Önce problemin ne olduğunu 

belirlediler. Problem neydi?  
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Problem tek bir futbol topunun olması ve her ikisinin de top sektirmeyi 

istemesiydi. Problemin ne olduğunu belirledikten sonra birlikte çözüm 

yolları bulmaya çalıştılar. 

 

Ahmet sırayla yarımşar saat çalışmayı önerdi. Veli ise top yere düştüğü 

zaman sıranın diğerine geçmesini önerdi. Ahmet, Veli’nin önerdiği bu 

çözüm yolunu beğendi ve bunu uygulamaya karar verdiler. Yani her 

ikisi de en uygun çözümün bu olduğunu düşündüler. Sonuçta her 

ikisinin isteği oldu. Yani her ikisi de kazandı. İkisi de mutlu oldu.  

 

Şimdi de Sabri ve Ayhan adındaki iki arkadaşın yaşadıklarına bakalım. 

 

 Sabri ve Ayhan, top oynarken Sabri’nin ayağı takılıp yere düşüyor ve 

canı acıyor. Ayhan ise Sabri’nin düşmesine yüksek sesle gülüyor. Sabri, 

Ayhan’ın kendisine güldüğünü görüyor ve bundan rahatsız oluyor. 

 

Sizce böyle bir durumda Sabri neler yapabilir?  

Hepiniz Sabri’nin neler yapabileceğine dair aklınıza gelen doğru ya da 

yanlış tüm yolları söyleyin. Mümkün olduğunca çok fikir üretin. 

 

Çocukların verdiği yanıtları tahtaya yazın. 

Aşağıdakilerden söylenmemiş olanları siz ekleyin. 

Ayhan’a vurabilir. () 

Ayhan’ı itebilir. () 

Ayhan’ın üzerine yürüyebilir. () 
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Ayhan’a “ne gülüyorsun be” diye bağırabilir. () 

Ayhan’a küfür edebilir. () 

Düşmesini komik bularak kendisi de gülebilir. () 

Hiçbir şey söylemeyebilir. () 

Ayhan’a küsebilir. () 

“Bundan sonra seninle oynamayacağım” diyebilir. () 

Duyduğu rahatsızlığı Ayhan’a söyleyebilir.  

 Düştüğüm için canım çok acıyor; ama sen karşıma geçmiş bana 

gülüyorsun. Bu da beni kızdırıyor. Lütfen gülmeyi bırak. () 

 

Şimdi Sabri’nin yapabileceği her davranışın ne gibi sonuçları 

olabileceğine bakalım. 

 

 Eğer Sabri Ayhan’a vurursa, Ayhan da ona vurabilir ve kavga çıkabilir. 

Sizce bu iyi bir çözüm mü? 

Öğrencilerden bu ve bundan sonraki her seçeneği değerlendirmesini isteyin. 

Her değerlendirmenin sonrasında yukarıdaki listenin ilgili maddesinin 

yanına  ya da  sembolünü çizin. 

 

 Eğer Sabri Ayhan’ı iterse, Ayhan da onu itebilir ve kavga çıkabilir. Sizce bu 

iyi bir çözüm mü? 

 Eğer Sabri Ayhan’ın üzerine yürürse Ayhan’la kavga etmeye başlayabilirler 

ya da Ayhan kaçabilir. Sizce bu iyi bir çözüm mü? 

 Eğer Sabri Ayhan’a “ne gülüyorsun be” diye bağırırsa, Ayhan da ona “çok 

komiksin, tabi gülerim” diyebilir. Sizce bu iyi bir çözüm mü? 
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 Eğer Sabri Ayhan’a küfür ederse, Ayhan da ona küfür edebilir. Sizce bu iyi 

bir çözüm mü? 

 Eğer Sabri de kendisine gülerse kızgınlığı azalabilir. Sizce bu iyi bir çözüm 

mü? 

 Eğer hiçbir şey söylemezse kızgınlığı daha da artabilir ve başka sefer 

düştüğünde Ayhan yine ona gülebilir. Sizce bu iyi bir çözüm mü? 

 Eğer Sabri, Ayhan’a küserse, barışana kadar birlikte bir şey yapamazlar. 

Sizce bu iyi bir çözüm mü? 

 Eğer “Bundan sonra seninle oynamayacağım” derse birlikte eğlenemezler. 

Sizce bu iyi bir çözüm mü? 

 Eğer Ayhan’a “Düştüğüm için canım çok acıyor ama sen karşıma geçmiş 

bana gülüyorsun. Bu da beni kızdırıyor. Lütfen gülmeyi bırak” derse hem ne 

hissettiğini ve ne istediğini söylemiş olur hem de Ayhan’ın onu anlamasını 

sağlar. Sizce bu iyi bir çözüm mü? 

 

Gördüğünüz gibi Sabri’nin iki çözüm yolunda gülen adam var: Sabri’nin 

kendisine gülmesi ve duyduğu rahatsızlığı Ayhan’a söylemesi 

koşullarında. Sizce bunlardan hangisi daha iyi bir çözüm yolu? 

Yanıtları alın. 

 

Eğer Sabri kızdığı halde gülüyorsa, bu çok iyi bir çözüm olmayabilir. 

Ancak Sabri gerçekten gülmek istediği için gülüyorsa, o zaman bu iyi 

bir çözüm yolu olabilir. 
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Eğer bu durum Sabri’yi rahatsız ettiyse, duyduğu rahatsızlığı Ayhan’a 

söylemesi en iyi çözüm yolu. Çünkü ne hissettiğini ve ne istediğini 

söylüyor. Böylece Ayhan’ın onu anlaması kolaylaşıyor. 

 

Ayhan ve Sabri’nin yaşadıkları anlaşmazlık örneğinde önce Sabri’nin 

neler yapabileceğini konuştuk. Sonra her seçenek için “Sabri ne yaparsa 

ne olur?” değerlendirmesini yaptık. Sonra da en iyi seçeneğin ne 

olduğuna karar verdik.  

 

Benzer şekilde biz de yaşadığımız herhangi bir anlaşmazlık durumunda, 

anlaşmazlık yaşadığımız kişi ile beraber problemi çözmek için ortak 

çözüm yolları bulmaya çalışabiliriz. 

 

Sınıftan iki öğrenciyi (Zehra ve Sevim) seçip tahtaya kaldırın.  

Şimdi zihnimizde şöyle bir durumu canlandıralım. Zehra, senin annenin 

dışarıda işi olduğundan, okul çıkışı evde yalnız kalmamak için 

Sevim’lere gidiyorsun. Karnınızı doyurduktan sonra televizyon izlemeye 

karar veriyorsunuz.  Zehra sen, Şirinleri seyretmek istiyorsun; Sevim 

sen de Taş Devri’ni seyretmek istiyorsun. 

 

Böyle bir durumda yapmamız gereken ilk şey neydi? 

Önce tahtadaki çocuklara sorun. Doğru yanıt gelmezse sınıfa sorun. 

 

Evet, ilk yapılması gereken problemin ne olduğunu belirlemek. 

Peki, burada sizin yaşadığınız problem ne?  
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Tahtadaki çocuklara sorun, doğru yanıt gelmezse sınıfa sorun. 

 

Evet, evinizde bir tane televizyon var ve siz farklı programları izlemek 

istiyorsunuz. Problemi belirledikten sonraki aşama, birlikte çözüm 

yolları bulmaktı. 

 

Tahtadaki çocuklara dönerek, 

O zaman hadi, böyle bir durum için birlikte çözüm yolları üretin. 

Yanıtları tahtaya yazın, sonra sınıfa sorun. Sınıftan gelen önerileri de 

tahtaya yazın. Eksikleri aşağıdaki listeden siz ekleyin. 

 

 Şirinler’i seyredebilirsiniz.   

 Taş Devri’ni seyredebilirsiniz. 

 Biraz Şirinler’i, biraz Taş Devri’ni seyredebilirsiniz. 

 Kura çekersiniz, kazananın istediği diziyi izleyebilirsiniz. 

 Ne Şirinler’i ne de Taş Devri’ni izlemeyip, ikinizin de istediği başka bir 

programı izleyebilirsiniz. 

 Televizyon izlemeyip, ikinizin de istediği başka bir şeyi yapabilirsiniz. 

 

Birlikte çözüm yolları bulduktan sonraki aşama, bu çözüm yollarını 

değerlendirmek yani ne yaparsak ne olur sorusuna yanıt bulmaya 

çalışmaktı. Hadi şimdi ne yaparsak ne olur sorusuna beraber yanıt 

bulun.  

 

Şirinler’i seyrederseniz ne olur?  
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Önce tahtadaki çocukların görüşlerini alın. Doğru yanıt alamazsanız, sınıfa 

sorun. 

 Zehra kazanır ve mutlu olur ama Sevim kaybeder ve üzülür. 

 

Taş Devri’ni seyrederseniz ne olur? 

 Sevim kazanır ve mutlu olur ama Zehra kaybeder ve üzülür. 

 

Biraz Şirinler’i, biraz Taş Devri’ni seyrederseniz ne olur? 

Çocukların verdiği yanıta göre değerlendirmeyi siz yapın. Onlar iyi diyorsa 

çözüm iyidir, kötü diyorsa kötüdür. 

 

Kura çekip, kazananın istediği diziyi izlerseniz ne olur? 

 Kazanan mutlu olur, kaybeden şansına razı olur.  

 

Ne Şirinler’i ne de Taş Devri’ni izlemeyip, ikinizin de istediği başka bir 

programı izlerseniz ne olur? 

 Sevim de Zehra da kazanır ve mutlu olurlar. 

 

Televizyon izlemeyip ikinizin de istediği başka bir şeyi yaparsanız ne 

olur? 

 Sevim de Zehra da kazanır ve mutlu olurlar. 

 

Bulduğunuz çözüm yollarını değerlendirdikten sonraki aşama, birlikte 

en uygun çözüm yolunu seçmekti. Hadi, şimdi ikiniz için de en uygun 

olan çözüm yolunu seçin. Yüksek sesle konuşun ki hepimiz duyabilelim. 
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Karar vermelerini bekleyin ve çözüm yollarını öğrenin. 

 

Zehra ve Sevim bir anlaşmazlık yaşadılar ve bu anlaşmazlığı birlikte en 

uygun şekilde çözdüler. Alkışı hak ettiler…  

 

Bugün bir anlaşmazlık durumunda her iki tarafın da kazanabileceği 

ortak çözüm yollarının nasıl bulunabileceğini öğrendik. Böyle bir 

durumda yapılacak ilk şey, problemin ne olduğunu belirlemektir. 

Problemi belirledikten sonraki aşama, birlikte çözüm yolları bulmaktır. 

Daha sonra da bu çözüm yollarını değerlendirmek yani ne yaparsak ne 

olur sorusuna yanıt bulmaya çalışmaktır. Son aşama ise birlikte en 

uygun çözüm yolunu seçmektir. 
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XVII. OTURUM 
Amaç: Yapılacak uygulamalarla, bir çatışma durumunda uygun çözüm 

yollarının nasıl üretilebileceğine ilişkin farkındalık kazandırma. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Bir kutu pastel boya  

 Resim kağıdı  

 Dilim kek 

 Anlaşmazlık Nasıl Çözülür? Posteri 

 

Ön hazırlık: Uygulama araç-gerecini temin edin. Uygulama 2’de rol alacak 

bir öğrenciyi belirleyip, söyleyeceklerini ezberlemesini isteyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168

Artık biz anlaşmazlıklarımızı nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Daha önceki 

toplantılarımızda öğrendiklerimizi hatırlayacak olursak, anlaşmazlık 

çözümünde yapmamız gereken ilk şey neydi?  

Yanıtları alın. 

 

Eğer kızgınsak sakinleşmeye çalışacağız. 

 

Sakinleştikten sonra ne yapmamız gerekiyor? 

Karşımızdaki kişiyi dinleyip anlamaya çalışacağız. 

 

Karşımızdakini dinleyip anladıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? 

Karşımızdakine ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi nedenleri ile 

anlatacağız. 

 

Sakinleştik, karşımızdakini dinledik ve ne istediğimizi ona anlattık 

sonra ne yapmamız gerekiyor? 

Problemin ne olduğunu belirleyeceğiz. 

 

Problemi belirledikten sonra ne yapacağız? 

Birlikte çözüm yolları bulacağız. 

 

Çözüm yollarını ürettik. Sonra ne yapacağız? 

Birlikte en uygun çözümü seçeceğiz. 

 

Sınıfça tüm aşamaları doğru olarak hatırladınız. Aferin size. 
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Sınıfta uygun bir yere Anlaşmazlık Nasıl Çözülür? Posterini asın ve eğitim 

programı bitene kadar orada tutun. İlerleyen oturumlarda, bu aşamalara 

tekrar atıfta bulunulacaktır. 

 

Bugün hep birlikte, şimdiye kadar öğrendiklerimizi kullanabileceğimiz 

birkaç uygulama yapacağız. Bu uygulamalarda, bir anlaşmazlık durumu 

yaşayacak ve bunu en uygun şekilde çözmeye çalışacağız. İlk 

uygulamamızı geçen toplantımızda Zehra ve Sevim yapmıştı. Bundan 

sonra ismini söylediğim arkadaşlarınız tahtada anlaşmazlığı çözmeye 

çalışırken, bizler de onları dikkatle izleyeceğiz. 

 

UYGULAMA 1: SÜRPRİZİMİ BOZDUN… 

Uygulama 1, önceden rolünü belirlediğiniz bir öğrenci ve role hazırlıksız olan 

ikinci bir öğrenci ile gerçekleştirilecektir. 

 

Evet, şimdi bir canlandırma yapacağız. Buse, Canan tahtaya gelir 

misiniz? Şimdi gözünüzde şöyle bir durumu hayal edin: Diyelim ki 

sizler, rol gereği aynı apartmanda oturuyorsunuz. Buse, sen Türkçe 

sınavından 5 alıyorsun. Ama veli toplantısında öğretmenden duysunlar, 

onlara sürpriz olsun diye anne ve babana söylemiyorsun. Veli 

toplantısından birkaç gün önce annen, “Türkçe dersinden 5 almışsın. 

Niye bize söylemedin?” diyor. Annene bunu nereden öğrendiğini 

soruyorsun. Annen de “Canan söyledi.” diyor. Sürprizini bozduğu için 

Canan’a çok kızıyor ve onunla konuşmaya karar veriyorsun.  

Buse, böyle bir durumda nasıl tepki gösterirsin? 
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Anlaşmazlık durumunda eğer kızgınsak ne yapmamız gerekiyordu?  

Öncelikle Buse’nin konuşmasına izin verin. Ardından Canan önceden 

belirlenmiş olan şu açıklamayı yapsın:  “Ben senin notunu sürpriz yapmak 

için söylemediğini bilmiyordum. Annen bana senin kaç aldığını sorunca ben 

de söyledim. Sürprizini bozmak istemezdim, ama bilerek yapmadım.”  

 

Buse’nin konuşmasına izin verin. 

 

Canan: Bundan sonra böyle bir sorun yaşamamamız için çözüm yolları 

bulalım mı? 

 

Buse’nin çözüm yolları oluşturmasını isteyin. 

 

Canan, şu çözüm yollarını söylesin: 

 Sürpriz yapacağın zaman, bana da söylersen ben de sürprizlerini 

bozmamaya çalışırım. 

 Bazen sürprizlerimiz bozulabilir. Bunu kabul etmek çok kızmamak 

gerekir. 

 

UYGULAMA 2: RESİM YAPMAK İSTİYORUM… 

Dört çocuktan resim yapmasını isteyin. Bir kutu pastel boya verin ve sorunu 

nasıl çözeceklerine bakın.  

 

İkinci uygulamaya Ayşe, Ali, Ahmet ve Veli katılacak.  

Öğrencileri tahtaya çağırın.  
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Bu dersten sonraki teneffüste, sizden bizim için birer resim yapmanızı 

istiyorum. Ayşe, sen mutlu bir çocuk yüzü çizeceksin. Ali, sen üzgün bir 

çocuk yüzü çizeceksin. Ahmet, sen kızgın bir çocuk yüzü çizeceksin. 

Veli, sen de korkmuş bir çocuk yüzü çizeceksin. Ama sanırım bir 

problem var. Bu resimleri çizmek için kullanabileceğiniz yalnızca bir 

kutu pastel boya var. Hadi hep birlikte problemi çözün. 

 

Gerekirse sizin önerebileceğiniz çözüm yolları: 

* Hepiniz tek bir renk pastel seçip, resminizi onunla yapabilirsiniz. 

* Kutuyu ortaya koyup, ortak kullanabilirsiniz. 

* Kalemlerin tümünü sıra ile kullanabilirsiniz. 

 (Bu öğrencilerin ders saatinde ya da teneffüste, seçtikleri çözüm yoluna 

uygun olarak resim yapmalarına izin verin).  

 

UYGULAMA 3: BAŞROLÜ BEN İSTİYORUM… 

 

Ferdi ve Can tahtaya gelir misiniz? Yılsonu gösterileri için sınıfça 

“Nasrettin Hoca’dan Seçmeler” adlı oyunu oynayacaksınız. Bu oyunda 

arka arkaya farklı Nasrettin Hoca fıkralarını canlandıracaksınız. Henüz 

rol dağıtımı yapılmadı. Her ikiniz de, Nasrettin Hoca rolünü oynamak 

istiyorsunuz ve kızgın değilsiniz. Böyle bir durumda ne yaparsınız? 

Hadi, ne yapmanız gerekiyorsa yapın ve anlaşmazlığı çözün. 
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Sunulabilecek uygun çözüm yolları: 

* İki öğrenci de oyundan bir parça okuyabilir ve kim iyi oynarsa 

öğretmenden onu seçmesini isteyebilir. 

* Kura çekebilirler. 

* Nasrettin hoca rolünü birkaç fıkrada biri, birkaç fıkrada ise diğeri 

oynayabilir. 

 

UYGULAMA 4: KEKİ NASIL PAYLAŞACAĞIZ? 

Bu uygulama için sınıf sayısının yarısından bir fazla dilim kek 

kullanılacaktır. Uygulamadaki sayılar örnek olarak verilmiştir. Siz, kek 

sayısını mevcut öğrenci sayısına göre düzenleyebilirsiniz. 

 

Bugün sizin için kek getirdim. Kaç kişisiniz? 20 kişi misiniz? 

Yüksek sesle kek dilimlerini sayın.  

 

Sanırım bir sorunumuz var. Burada 11 dilim kek var ve siz 20 kişisiniz. 

Hadi hep birlikte bu problemi çözelim.  

Önce problemin ne olduğunu belirleyelim. 

Problem ne? 

Yanıtları alın. 

 

Evet, siz 20 kişisiniz. Oysa burada 11 dilim kek var. 

Peki, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Hadi o zaman çözüm yolları üretin. Neler yapılabilir? 

Çözüm yollarını kısaltarak tahtaya yazın. 
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Gerekirse sizin önerebileceğiniz çözüm yolları: Herkes yarım dilim kek 

aldıktan sonra artan kek, 

* okul personelinden birine verilebilir 

* herkese eşit olarak paylaştırılabilir 

* kimler paylaşmak istiyorsa, onlar arasında paylaştırılabilir. 

 

Evet, çözüm yollarını ürettik. 

Şimdi herkes için en uygun çözümü seçmek üzere oylama yapalım. 

Seçenekleri oylayın. 

Seçilen çözüm yolunu uygulayın. 
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ANLAŞMAZLIK NASIL ÇÖZÜLÜR













Eğer kızgınsanız sakinleşmeye çalışın 

Karşınızdaki kişiyi dinleyip anlamaya çalışın, 

olaya bir de onun açısından bakın 

Karşınızdakine ne istediğinizi ve ne 

hissettiğinizi nedenleri ile anlatın 

Problemin ne olduğunu belirleyin

Birlikte çözüm yolları üretin 

En uygun çözümü seçin
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XVIII. OTURUM 

Amaç: Bir çatışma durumda uygun çözüm yollarının nasıl üretilebileceğine 

ilişkin farkındalık kazandırma. 

 

Uygulama araç-gereci:  

 Sınıfın düzeyine uygun sizin belirleyebileceğiniz bir film                  

CD’si 

 Bir demet çiçek 

 

Ön hazırlık: Uygulama araç-gerecini temin edin. 
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Bugün, geçen toplantıda olduğu gibi öğrendiklerimizi kullanabileceğimiz 

uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Ama bugünkü toplantımıza 

başlaman önce anlaşmazlık çözümü aşamalarını bir kez daha 

hatırlayalım. 

Öğrencilerden aşamaları söylemelerini isteyin. 

 

 Bazen önce karşımızdakini dinleyip, sonra ne istediğimizi anlatabiliriz. 

Bazen de önce ne istediğimizi söyleyip sonra karşımızdakini 

dinleyebiliriz. Yani bu iki aşamanın sırası değişebilir.  

Bu vurguyu özellikle belirtin. 

 

Her anlaşmazlık durumunda bu aşamaların hepsini kullanmaya gerek 

olmayabilir. Eğer kızgın değilsek, zaten sakin olduğumuz için 

sakinleşme aşamasını atlayabiliriz. Bazen anlaşmazlık konusu o kadar 

açık, o kadar bellidir ki anlaşmazlığı çözmeye problemin ne olduğunu 

belirleyerek başlayabiliriz. Şimdi böyle bir uygulama görelim. 

 

UYGULAMA 1: BU FİLMİ ÖNCE BEN İZLEMEK İSTİYORUM. 

İki öğrenciye bir film CD’si verip, “İkiniz de bu filmi izlemek istiyorsunuz. Ne 

yaparsınız?” diye sorulacak. Bu uygulama için sınıfın düzeyine uygun, sizin 

belirleyeceğiniz bir filmi kullanabilirsiniz. Uygulama sırasında, CD’yi 

gerçekten öğrencilerinize verebilir ve seçtikleri çözüm yoluna uygun olarak 

örneğin, bir hafta içinde izlemelerini isteyebilirsiniz. Bu uygulama için 

özellikle film izlemeyi seven iki öğrencinizi seçebilirsiniz. 
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Bugünün ilk uygulamasına Melek ve Deniz katılacak. Film izlemeyi 

seviyor musunuz? Peki, benim çok beğendiğim bir filmi izlemek ister 

misiniz? Size bir CD getirdim. Bu CD izlemeniz için bir hafta boyunca 

sizde kalabilir. Ama bir sorunumuz var. Siz iki kişisiniz, ancak bir tane 

CD var. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Hadi ne yapmanız 

gerekiyorsa yapın ve anlaşmazlığı çözün. 

 

Gerekirse sizin önerebileceğiniz çözüm yolları: 

* Önce biriniz, sonra diğeriniz sırayla izleyebilirsiniz.  

* İlk kimin izleyeceğini belirlemek için kura çekebilirsiniz. 

* Birinizin evinde buluşup, ikiniz birlikte izleyebilirsiniz. 

 

UYGULAMA 2:  KİM EBE OLACAK? 

 

Şimdi bir canlandırma yapacağız. Herkes kör ebe oyununu biliyor değil 

mi?  

Bilmeyen varsa oyunu saklambaç’a çevirin.  

 

Sibel, Fatma, Sinan, Remzi tahtaya gelir misiniz? 

 

Bu uygulamayı sizlerle yapacağız. Diyelim ki, teneffüste dördünüz kör 

ebe oynamaya karar verdiniz. Ama hiç biriniz ebe olmak 

istemiyorsunuz. Bu anlaşmazlığı nasıl çözersiniz? 

Gerekirse sizin önerebileceğiniz çözüm yolları: 

* Kura çekebilirsiniz. 
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* Sayabilirsiniz. (Portakalı soydum…) 

* Kibrit çöpü çekebilirsiniz. 

* Başka bir oyun oynayabilirsiniz. 

 

UYGULAMA 3: AMA SATRANÇ OYNAYACAKTIK… 

 

Şimdi de başka bir uygulama yapacağız. Buket ve Ayşen tahtaya 

gelebilir misiniz? 

Ayşen, bugün okul çıkışı Buket ile birlikte size gidip satranç ( ya da yap-

boz, puzzle) oynayacaktınız. Ama Buket, okul çıkışında sana “Ben bugün 

gelemiyorum” dedi. Bu durum seni kızdırdı ve Buket’le konuşmaya 

karar verdin.  

Ayşen’in duymayacağı şekilde, Buket’in kulağına şöyle söyleyin: O gün 

annenin dışarıda işi olduğu için, evde kalıp küçük kardeşine bakman 

gerekiyor. Bu yüzden Ayşen’lere gidemeyeceksin. 

 

Anlaşmazlık çözümünün ilk aşamasından itibaren tüm aşamaları yaşatın. 

 

Gerekirse sizin önerebileceğiniz çözüm yolları: 

* Yarın oynayabilirsiniz. 

* Satranç’ı (yap boz’u) alıp, Buket’lerde oynayabilirsiniz. 

* Ayşen, bugün bir başka arkadaşın ile satranç oynayabilirsin. 
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UYGULAMA 4: ÖĞRETMENE ÇİÇEKLERİ KİM VERECEK? 

 

Hepimizin üzerinde sınıf öğretmenimizin büyük emeği var. Bu yüzden 

onlara çok şey borçluyuz. Birisine çiçek vermek ona sevgimizi 

göstermenin en güzel yollarından biridir. Bugün sınıf öğretmeninize 

vermeniz için bir demet çiçek getirdim. Hadi şimdi, bu çiçekleri 

öğretmeninize nasıl vereceğinize karar verin. 

(Çiçeklerin öğretmene verilmesi, bu programın rehber öğretmen tarafından 

uygulanması koşulunda kullanılabilir. Program sınıf öğretmeni tarafından 

uygulanıyorsa, çiçekler bir başka kişiye örneğin okul müdürüne ya da 

okulun temizliğini yapan kişiye verilebilir.) 

 

Çözüm arayışına “Problem ne?” aşaması ile başlayabilirsiniz. 

 

Gerekirse sizin önerebileceğiniz çözüm yolları: 

* Aranızdan seçtiğiniz biri çiçekleri sınıf adına verebilir, seçim oylama ile 

yapılabilir. 

* Çiçekleri öğretmeninizin masasının üzerine bırakıp, hep birlikte “Bu 

çiçekler sizin için” diyebilirsiniz. 

* Çiçekleri vazoya yerleştirip üzerine “Sizi çok seviyoruz” gibi bir not 

yazabilirsiniz. 

 

Bu oturumda uygulama araç gereci olarak öykü kitaplarından da 

yararlanabilirsiniz.  
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XIX. OTURUM 

Amaç: Başka çocukların alay etme davranışıyla başa çıkabilme becerisi 

kazandırmak. 

 

Uygulama araç-gereci: “Kırmızı Yanaklar” adlı öykü kitabı 

 

Ön hazırlık:  

 Oturum sürecindeki senaryoyu canlandırmak üzere iki öğrenci 

belirleyin. Oturumun öncesinde, senaryonun yazılı olduğu formdan her iki 

öğrenci için de çoğaltın ve rollerini ezberlemelerini isteyin.  

  “Kırmızı Yanaklar” adlı öykü kitabını her öğrenci için birer adet 

çoğaltın. 
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Artık anlaşmazlıklarınızı doğru bir biçimde nasıl çözebileceğinizi 

biliyorsunuz. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için neler yapacaktık? 

Sınıftan cevapları alın. 

 

Bazen tüm bu aşamaları uygulamanıza rağmen, anlaşmazlığı 

çözemeyebilirsiniz. Bu durumda öğretmeninizden yardımcı olmasını 

isteyebilirsiniz. 

           

SATAŞMA YA DA ALAY ETME İLE NASIL BAŞ EDECEĞİZ?  

 

Bazen ortada hiçbir anlaşmazlık yokken bile, çocuklar birbirlerine ad 

takarlar, sataşırlar ya da birbirleriyle alay ederler. Bu sınıfta artık böyle 

şeyler olmayacaktır; çünkü hepimiz bir arkadaşımıza ad taktığımızda ya 

da onunla alay ettiğimizde onun üzüleceğini ya da kızacağını biliyoruz. 

Ama sizin bildiklerinizi öğrenmemiş çocuklarla karşılaşabilirsiniz ve 

onlar sizinle alay edebilirler. Size ad takabilirler. İşte bugün birisi size 

ad taktığında ya da sizinle alay ettiğinde neler yapabileceğiniz 

konusunu konuşacağız. 

 

Çocuklar neden arkadaşlarına ad takar ya da alay ederler, biliyor 

musunuz? 

Sınıftan yanıtları alın. 

 

Neden her çocukla değil de bazı çocuklarla alay edildiğini hiç 

düşündünüz mü? Bazılarıyla alay edilmesinin ya da ad takılmasının 
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nedeni, ne o çocuğun görüntüsü ne de yaptıklarıdır. Kısa boylu pek çok 

çocuk vardır ama “bücür” diye sadece biriyle alay edilir. Sakarlık yapan 

pek çok çocuk vardır, ama sadece birine “sakar” denir. Hatta sakar 

olmasa bile onunla “sakar” diye alay edilebilir.  

 

Kendisi ile alay edilen ya da ad takılan birisi ne yapar şöyle bir 

düşünün: Kızıp onları susturmaya çalışabilir. Kendisi de onlara ad 

takabilir ya da alay edebilir. Öğretmenine şikayet edebilir ya da anne 

babasına söyleyebilir. 

 

Peki, bunlar işe yarar mı? Belki kısa bir süre için işe yarayabilir ama ilk 

fırsatta arkadaşları tekrar onunla alay etmeye başlar.  

 

Demek ki, bunlar işe yaramıyor.  

 

Çocuklar, bir başka çocuğa ad taktıklarında ya da alay ettiklerinde tek 

bir istekleri vardır: Eğlenmek.  Başkasına ad takarak ya da alay ederek 

eğlenmeye çalışan çocuklar, alay ettikleri çocuğun ne hissettiğini 

düşünmezler, önemsemezler. Aksine onun kızmasını isterler. Ad takılan 

çocuk kızıp kendini savunmaya çalıştıkça da, eğlenirler ve kızdırmaya 

devam ederler.  

 

Öyleyse ad takılan ya da alay edilen çocuk ne yapmalıdır?  
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Kendisini kızdırmaya çalışan çocuklara kızmamalıdır. Ad takılan çocuk 

içinden kendi kendisine “Tamam onlar beni kızdırmak istiyorlarsa 

bütün gün böyle davranabilirler ama beni kızdıramayacaklar” ya da 

“Onlar bana ad taktı diye niçin kızayım.” gibi şeyler söylemelidir. 

 

Hadi bunu bir örnekle görelim. 

Ferhat, Koray’ı kızdırmak için ona keçi adını takmıştır. Eğlenmek 

istediği zamanlarda Koray’a “keçiii… keçiii…” diye seslenir ve Koray da 

sinirlenip yumruklarını sıkarak titrek bir sesle “Bi kafa atarım 

görürsün, maymun suratlı” deyip aklına ne gelirse sayar.  

 

Koray bir gün bana gelip bunları anlattığında, ben de ona ne yapması 

gerektiğini öğrettim. Artık Koray bir arkadaşı kendisine ad taktığında 

ne yapması gerektiğini biliyor. Hadi hep beraber Koray’ın bu problemi 

nasıl çözdüğünü görelim. 

 

Daha önceden belirlediğiniz ve rol dağılımını yaptığınız iki öğrencinizden bu 

mizanseni canlandırmalarını isteyin. Öğrencilerin yakalarına Ferhat ve Koray 

yazın. 

FERHAT: Keçi Koray,  keçi,  keçi…  

KORAY: (ses yok) 

FERHAT: Hey beni duymuyor musun? 

KORAY: Duyuyorum. Eğer bana ad takmak hoşuna gidiyorsa, bütün gün 

böyle davranabilirsin. (Bunu hiç sinirlenmeden söyler.) 

FERHAT:  (şaşırır ve susar) 
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Birisine ad takıp eğlenen çocuklar, bunu o çocuktan nefret ettikleri ya 

da onu incitmek istedikleri için yapmazlar. Amaçları eğlenmek, oyun 

oynamak ve kazanmaktır. Kendisine ad takılan çocuk, kızdığı zaman 

oyunu kaybetmiş olur. Ama eğer kızmazsa oyunu kazanır.  

 

Evet, artık birileri sizinle alay ederse ya da ad takarsa bunun 

tekrarlamaması için kızmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Ancak 

bilmeniz gereken iki önemli nokta daha var.  

 

Birrr… Sizinle alay edip kızdıran bir arkadaşınıza artık kızmadığınızda, 

arkadaşınız sizi kızdırmak için daha çok uğraşacak, daha çok alay 

edecektir. Sakın bu yolun işe yaramadığını düşünüp vazgeçmeyin. Sizin 

kızmadığınızı gördükçe şaşıracak ve daha çok uğraşacaktır. Onun artık 

sizi kızdıramayacağını anlaması için biraz zaman gerekebilir. Bir süre 

sonra ne yaparsa yapsın sizi kızdıramayacağını ve eğlenemeyeceğini 

anlayıp vazgeçecektir.  

Öyleyse eğer başlangıçta sizi kızdırmak için daha çok uğraşırsa, sakın 

bu da işe yaramadı diye düşünüp vazgeçmeyin. 

 

İkiii… Arkadaşınız sizi kızdırmaya çalıştığında, hiçbir zaman 

kızmamalısınız.  Eğer bazen kızar bazen kızmazsanız arkadaşınızın ad 

takma ya da alay etmesi devam eder. Bir kez bile kızsanız bu işe 

yaramaz. Unutmayın, söylenenler asla sizi kızdırmamalı ve canınızı 

sıkmamalıdır.  
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Bugün size bir öykü kitabı getirdim. Adı “Kırmızı Yanaklar”.  

Ben öyküyü yüksek sesle okurken, siz de kendi kitaplarınızdan takip 

edin. Bakalım kahramanımız Aynur, kendisine ad takılması ile ilgili 

problemini nasıl çözecek? 

Kırmızı Yanaklar adlı öykü kitabını çocuklara dağıtın.  

 

Öykü bittikten sonra, çocuklara aşağıdaki soruları sorun. 

Arkadaşları Aynur’a ne diyorlardı?  

Aynur ne yapıyordu? 

Aynur bu problemini nasıl çözdü?  

 

Alay etmeye ilişkin bu bilgilendirme sonrasında çatışma çözümü 

uygulamalarına devam edin. 

Hadi şimdi de geçen toplantılarda olduğu gibi anlaşmazlık çözümüyle 

ilgili bir uygulama yapalım. 

 

Halil ve Ahmet, bugünkü uygulamayı sizlerle yapacağız. Halil, diyelim 

ki sen sınıf başkanısın. Öğretmeninizin yarım saatlik bir toplantıya 

katılması gerekti. Sınıf başkanı olduğun için, kendisi dönene kadar 

sınıfın düzenini senin sağlamanı istedi. Sınıfa da “Ben gelinceye kadar 

gürültü yapmadan kitaplarınızı okuyun” dedi. Öğretmen sınıftan 

ayrıldıktan sonra sınıfta bir hareketlenme oldu. Arkadaşlarına sessiz 

olmalarını; eğer sesiz olmazlarsa adlarını konuşanlar listesine 

yazacağını söyledin. Bunu söyledikten sonra hala sessiz olmayan birkaç 
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arkadaşını listeye yazdın. En başa da Ahmet’in adını yazdın. Ahmet, sen 

ise adının haksız yere yazıldığını düşünüyorsun ve itiraz ediyorsun. 

 

Bu senaryo, uygulamanın rehber öğretmen tarafından yapılması koşulunda 

kurgulanmıştır. Eğer program sınıf öğretmeni tarafından uygulanıyorsa, 

ifadeleri “Benim bir toplantıya katılmam gerekti.” vb. şekilde yeniden 

düzenleyebilirsiniz.  

 

Böyle bir durumla karşılaşacak olsanız nasıl davranırsınız? 

Öğrencilerin tüm çatışma çözümü aşamalarını yaşamalarını sağlayın. 
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XX. OTURUM 
Amaç: Bir başka çocuğun istemeksizin ya da kasti olarak yaptığı zarar verici 

davranışlara nasıl tepki gösterilebileceği konusunda bilinçlendirmek. 

 

Uygulama araç-gereci: Üzerinde farklı çatışma durumlarının yazılı olduğu 

kartlar 

 

Ön hazırlık: Oturum sürecindeki senaryoyu canlandırmak üzere iki öğrenci 

belirleyin. İlgili oturumun öncesinde, senaryonun yazılı olduğu formdan her 

iki öğrenci için de çoğaltın ve rollerini ezberlemelerini isteyin.  
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Bazen arkadaşlarımız bize istemeden kaza ile zarar verebilirler. Bu 

durumlarda amaçları bizim canımızı yakmak ya da bizi üzmek değildir. 

Örneğin, teneffüste bize kaza ile çarpabilirler, kazayla ayağımıza 

basabilirler, ya da istemeden bir eşyamızı kırabilirler. Bazen de şaka 

yapmaya çalışıyorlardır ama biz onların şaka yaptıklarını 

anlamayabiliriz.  

 

Hadi, birkaç uygulamayla böyle durumları gözümüzde canlandıralım. 

 

Tülay, sessizce Selin’in arkasından yanaşıp gözünü kapatmak isterken, 

kaza ile parmağı Selin’in gözüne girer. Selin’in gözü çok acır. Selin çok 

kızar ve Tülay’a küser. Şimdi herkes kendini bir Selin’in, bir de Tülay’ın 

yerine koyup; her ikisinin de neler düşünmüş, neler hissetmiş 

olabileceğini tahmin etsin.  

 

Önce kendimizi Selin’in yerine koyalım. Sizce Selin ne düşünmüştür? 

Ne hissetmiştir? 

Tartışın. 

 

Şimdi de kendinizi Tülay’ın yerine koyun. Böyle bir durumda Tülay ne 

düşünmüştür? Ne hissetmiştir? 

Tartışın. 
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Şimdiye kadar öğrendiğimiz anlaşmazlık çözüm yollarını kullanarak 

Tülay ve Selin’in en doğru biçimde bu problemi nasıl çözebileceklerini 

bulalım. 

Tülay ne yapabilir? 

Yanıtları alın. 

 

Selin ne yapabilir? 

Yanıtları alın. 

 

Tülay Selin’e istemeden, yanlışlıkla canını yaktığını aslında şaka 

yapmaya çalıştığını söyleyip özür dileyebilir. Selin de isteyerek canını 

yakmadığını anladığı için Tülay’ı affedebilir. 

 

Bazen de bazı çocuklar, bilerek ve isteyerek bize hoşlanmadığımız 

şekilde davranabilirler. Örneğin, vurarak, iterek canımızı acıtabilirler ya 

da bile bile eşyalarımıza zarar verebilirler. Şimdi böyle durumlarda neler 

yapabileceğinizi görelim. 

 

Eğer bir çocuk bilerek ve isteyerek canınızı yakarsa ya da sizi üzerse, 

ona kararlı bir biçimde bu durumdan rahatsız olduğunuzu söyleyin ve 

bir daha yapmamasını isteyin. 

 

 Teneffüste bir arkadaşın isteyerek seni itip, kolunu acıtıyor. Ona  

“Beni ittin ve kolum acıdı. Lütfen daha dikkatli ol.” diyebilirsiniz. 
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 Bir arkadaşın sürekli seni itip kakıyor. Ona “Bu yaptığından hiç 

hoşlanmıyorum. Lütfen bir daha beni itme.” diyebilirsiniz. 

 

 Bir anlaşmazlık durumunda Gülşen hep sana vuruyor. “Yaşadığımız 

her anlaşmazlıkta bana vurman beni kızdırıyor. Kimsenin, kimseye 

vurmaya hakkı yoktur. Lütfen bir daha bana vurma.” diyebilirsiniz. 

 

NOT: Tüm örneklerde “lütfen” kelimesi rica eden, yumuşak bir tonla değil; 

kararlı bir ses tonuyla ve vurgu yaparak söylenmelidir.  

 

Bu uyarılarınıza rağmen arkadaşınız hala aynı şeyleri yapmaya devam 

ederse, öğretmeninizden bu konuda yardım isteyebilirsiniz. 

 

Geçen toplantıda ve bugünkü toplantıda öğrendiklerinizi özetleyecek 

olursak… Bazen arkadaşlarınız eğlenmek amacı ile sizi kızdırabilirler. 

Örneğin, size ad takabilirler ya da alay edebilirler. Kızmayarak ve tepki 

göstermeyerek böyle durumlarla başa çıkabilirsiniz. 

 

Bazen arkadaşlarınız istemeyerek, kazayla size zarar verebilirler. Böyle 

durumlarda onları affedebilmelisiniz. 

 

Bazen de arkadaşlarınız bilerek ve isteyerek canınızı yakarlar, incitirler, 

üzerler. Böyle durumlarda yapmanız gereken şey, duyduğunuz 

rahatsızlığı dile getirmektir. Yani ne hissettiğinizi ve ne istediğinizi 
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söylemektir. Eğer arkadaşınız canınızı yakmaya devam ederse 

öğretmeninizden, anne ya da babanızdan yardım istemelisiniz. 

 

Şimdi hep birlikte bir oyun oynayacağız.  

 

Bu uygulama, üzerinde farklı çatışma durumlarının yazılı olduğu kartlarla 

gerçekleştirilecektir. 

Bunlar oyun kartlarımız. Her biriniz bu kartlardan birer tane çekecek, 

kartta yazılı olanları yüksek sesle okuyacak ve böyle bir durumla 

karşılaşacak olursa ne söyleyeceğini yüksek sesle ifade edecek. 

 

Bir örnek uygulama yapın. Kartlardan birini çekip önce okuyun, sonra böyle 

bir durumda ne denilebileceğini söyleyin. 

 

Bir arkadaşın sürekli senin başını itiyor. Ona ne dersin? 

“Sürekli başımı itmen beni rahatsız ediyor. Lütfen bir daha yapma.” 

 

Çocuklara kartları çektirin. Kartı her çeken öğrenci, önce yüksek sesle 

okuyup sonra cevap versin. 

 

Kartlarda yazan çatışma durumları: 

 Bir arkadaşın sürekli saçını çekiyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli sana vuruyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli seni itiyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli seni çimdikliyor. Ona ne dersin? 
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 Bir arkadaşın sürekli çantasını taşımanı istiyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli sana çelme takıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli defterini karalıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli kitabını yırtıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli su tabancasıyla seni ıslatıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli sana tükürüyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli sana silgi fırlatıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli tahta silgisi ile önlüğünü kirletiyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli elinden yiyeceğini alıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli çantana tekme atıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli oyununuzu bozuyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın sürekli senin saçını karıştırıyor. Ona ne dersin? 

 Bir arkadaşın bahçede sıradayken arkadan sürekli seni itiyor. Ona ne        

dersin? 
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XXI. OTURUM 

Amaç: Öğrenilenlerin kutlamasını yapmak. 

 

Uygulama araç-gereci: Çatışma çözümü eğitim programı sertifikası 

 

Ön hazırlık: Her öğrenci için birer adet sertifika çoğaltın. Üzerine öğrencinin 

adını yazın. 
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Bu son oturumda öğrencilerden sözel olarak programı değerlendirmeleri 

istenecek, her öğrenciye çatışma çözümü eğitimi aldığını gösteren önceden 

hazırlanmış olan sertifikalar verilecek ve öğrenilenlerin kutlaması yapılarak 

program sonlandırılacaktır. 
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SINIF ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÖNERİLER 

Sevgili Öğretmenler, 

Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz programının uygulaması süresince ve 

eğitimin tamamlanması sonrasında, program öğretilerini öğrencilere sık sık 

hatırlatabilir ve programın etkinliklerine ek olarak aşağıdaki önerileri 

uygulayabilirsiniz. Ayrıca siz de yaratıcılığınızı kullanarak, programın 

öğretisine uygun etkinlikler oluşturabilirsiniz. 

 

Neler yapabilirsiniz?  

 Bir okuma parçasından sonra kahramanların ne hissetmiş olabileceğini 

sorabilirsiniz. 

 

 Anlaşmazlık içeren bir öykü okutup; tam problemin başladığı yerde öyküyü 

okumayı kesip, “siz olsaydınız ne yapardınız?” diye sorabilirsiniz. 

(Olabildiğince çok çözüm üretmelerini isteyin.) 

 

 Bazı resimler ya da fotoğraflardan yüz ifadesindeki duyguyu tahmin 

etmelerini isteyebilirsiniz.  

(Bunun için gazete ve dergilerden fotoğraflar kesip sınıfa getirebilirsiniz.) 

 

 Bir öğrenciden bir duyguyu (mutlu, üzgün vb.) canlandırmasını, 

diğerlerinin de o duygunun ne olduğunu bulmaya çalışmasını 

isteyebilirsiniz. 
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 Kendilerine farklı duygu durumlarından birini (örn. çok kızdıkları, mutlu 

oldukları, şaşırdıkları, korktukları) yaşatan bir olayı yazmalarını ya da 

resmini çizmelerini isteyebilirsiniz. 

 

 Onları çok kızdıran (mutlu eden, üzen, korkutan, şaşırtan) şeyleri 

düşünmelerini ve listelemelerini isteyebilirsiniz. 

 

 Hiç kimsenin birbirinin aynı olmadığını, hepimizin farklı olduğunu ve bu 

farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayabilirsiniz. Bunun için öykülerdeki 

farklı karakterlere dikkat çekebilirsiniz. 

 

 Öğrencilere bazı anlaşmazlık durumlarını yansıtan sosyal problem 

örnekleri aktarıp, onlardan bu problemler için olabildiğince çok çözüm 

üretmelerini isteyebilirsiniz. Çözümleri tahtaya yazıp her bir çözüm üzerine 

tartışabilirsiniz (Çözümün sonuçları ne olur? Bu adil bir çözüm mü? Bu iyi 

bir çözüm mü?). Sınıfça en iyi çözümü seçebilirsiniz. 

 

 Öğrencilerden okulda sıklıkla yaşanan anlaşmazlık konularını sınıfta rol 

yaparak oynamalarını isteyebilir; sonra onlara duygularını sorabilirsiniz. 

Örneğin, arkadaşlarına sürekli sataşan bir çocuğa “sataşılan çocuk” rolünü 

verip, bir başka çocuktan da ona sataşmasını isteyebilirsiniz. Rol yapmaları 

bitince çocuğa ne hissettiğini sorabilirsiniz.  

 

 Grup ödevleri verebilir, tüm sınıfın katılabileceği etkinlikler 

yaptırabilirsiniz. 
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Öğrencilerinizle İlgili Olarak Aşağıdaki Durumlarla 

Karşılaştığınızda Şu İfadelerle  

Ya da Sorularla Hatırlatmalar Yapabilirsiniz: 

 

 Kızgın olduklarında  

 Kızgınlığımızı azaltmak için neler yapıyorduk?  

 

 Birbirlerini anlamadıklarında  

 Hadi sihirli gözlüklerle bak ve arkadaşının durumunu anlamaya 

çalış.  

 

 Dinlemediklerinde  

 İyi dinleme nasıl oluyordu?  

 

 Arkadaşlarını suçladıklarında  

 Karşımızdakini suçlamayıp, kendi duygu ve düşüncelerimizi 

söylüyorduk değil mi?  

 Sorunun çözümünde işbirliği yapıyorduk değil mi?  
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EK 2 
 
Öğrencinin 
Sınıfı              : …………………………. 
Numarası       : …………………………. 
Cinsiyeti        : …………………………. 
 

Sevgili Öğrenciler, 

Aşağıda günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz bazı durumlar okuyacaksınız. 

Kendinizi bu durumlarda düşünüp ne yapardınız yazınız.  

 

● Diyelim ki, karnın acıktı ve bir poğaça almak için kantine gittin. Tam paranı uzatıp ne 

istediğini söyleyecekken bir başka çocuk senin omzuna çarpıp önüne geçti ve sıranı aldı.  

 

Böyle bir durumda ne yaparsın? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

● Diyelim ki, teneffüs zili çaldı ve arkadaşınla birlikte bahçeye çıktınız. Oyun 

oynayacaksınız. Sen top oynamak istiyorsun ama arkadaşın başka bir oyun oynamak istiyor.  

 

Böyle bir durumda ne yaparsın? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

● Diyelim ki, bir gün öğretmeniniz sınıfa rengarenk, resimli, güzel hikaye kitapları getirdi. 

Herkes bir kitap seçip okusun dedi. Kitapların içinde okumayı çok istediğin bir kitabı gördün. 

Elini uzatıp kitabı almak istedin aynı anda bir başka arkadaşının da senin istediğin kitabı 

almak için elini uzattığını fark ettin. İkinizde aynı kitabı okumak istiyorsunuz. Oysa o 

kitaptan sadece bir tane var.  

 

Böyle bir durumda ne yaparsın? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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EK 3 

 
 
 
1) Öğrencinin Numarası:…...…………………  2) Cinsiyeti: ………………… 

3) Sınıfı: ……………………….    4) Kardeş  sayısı: …………… 

5) Babanın işi: ………………………                                   6) Babanın eğitim düzeyi:…  

7) Annenin işi: ………………………                                  8) Annenin eğitim düzeyi: ……… 

 
ÖĞRETMEN İÇİN KONTROL LİSTESİ 

 
Aşağıda bazı ifadeler yer almaktadır. Her ifadenin yanında “hiçbir zaman”dan (1) “her 
zaman”a (5) değişen bir ölçek bulunmaktadır. İfadeleri dikkatlice okuyunuz ve 
yukarıda numarasını belirttiğiniz öğrenciye en uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği 
daire içine alarak işaretleyiniz. İfadeye katılım düzeyiniz arttıkça daire içerisine 
alacağınız sayı yükselecektir. Örneğin, bu öğrenci ifade edilen davranışı sürekli olarak 
yapıyorsa (her zaman) seçeneğinin altındaki sayıyı daire içine alınız.  
 
  

H
iç

b
ir

 
za

m
an

 

N
ad

ir
en

 

B
az

en
 

S
ık

lık
la

 

H
er

 
za

m
an

 

 
1. 

 
Bu çocuğa sataşıldığında ya da tehdit edildiğinde 
kolayca öfkelenir ve tepki verir. 
 

1 2 3 4 5 

 
2. 

 
Bu çocuk, bir kavgada her zaman diğer çocukları 
suçlar ve kavgayı onların başlattığını düşünür. 
 

1 2 3 4 5 

 
3. 

 
Bir akranı kazayla bu çocuğun canını yaktığında 
(örneğin ona çarptığında), bunun kasıtlı yapıldığını 
düşünür ve öfkeyle aşırı tepki verir. 
 

1 2 3 4 5 

 
4. 

 
Bu çocuk sevmediği bir akranına karşı diğer 
çocukları örgütler. 
 

1 2 3 4 5 

 
5. 

 
Bu çocuk diğer çocuklar üzerinde hakimiyet 
kurmak için kaba güç kullanır.  
 

1 2 3 4 5 

 
6. 

 
Bu çocuk, istediğini elde etmek için diğerlerini 
tehdit eder ya da zorbalık yapar. 
 

1 2 3 4 5 



 200

  
EK 4 

 
Aşağıda bazı ifadeler yer almaktadır. Her ifadenin yanında “hiç tanımlamıyor”dan (1), “çok 
iyi tanımlıyor”a (5) değişen bir ölçek bulunmaktadır. İfadeleri dikkatlice okuyunuz ve 
yukarıda numarasını belirttiğiniz öğrenciye en uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği daire 
içine alarak işaretleyiniz. İfadeye katılım düzeyiniz arttıkça daire içerisine alacağınız sayı 
yükselecektir. Örneğin, ifade edilen davranış öğrenciyi hiç tanımlamıyorsa (1), orta düzeyde 
tanımlıyorsa (3) sayısını daire içine alınız.  

  
 
 
 
 
 
 
 

  H
iç

  t
an
ım

la
m
ıy

or
 

  Ç
ok

 a
z 

ta
n
ım

lıy
or

 

  O
rt

a 
d

ü
ze

yd
e 

ta
nı

m
lıy

or
 

 O
ld

u
k

ça
 iy

i t
an
ım

lıy
or

 

Ç
ok

 iy
i  

ta
n
ım

lıy
or

 

1. Bir şeyler istediği gibi gitmediğinde durumu kabullenebilir. 1 2 3 4 5 

2. Başarısız olduğunda, durumla baş edebilir. 1 2 3 4 5 

3. Mantıklı kuralları kabul eder. 1 2 3 4 5 

4. İhtiyaçlarını ve duygularını uygun bir biçimde ifade eder. 1 2 3 4 5 

5. Bir davranışı yapmadan önce düşünür. 1 2 3 4 5 

6. Akranlarıyla yaşadığı sorunları kendi kendine çözebilir. 1 2 3 4 5 

7. 
Heyecanlandığında ya da öfkelendiğinde kendini 
sakinleştirebilir. 

1 2 3 4 5 

8. Gerektiğinde sabırla sırasını bekleyebilir. 1 2 3 4 5 

9. Başkalarının duygularını anlamada oldukça iyidir. 1 2 3 4 5 

10. Davranışlarının başkaları üzerindeki etkisinin farkındadır. 1 2 3 4 5 

11. Grup içinde iyi çalışır. 1 2 3 4 5 

12. Oyun oynarken, oyun kurallarına uyar. 1 2 3 4 5 

13. Bir anlaşmazlık durumunda öfkesini kontrol edebilir. 1 2 3 4 5 

14. Sınıf araç-gereçlerini arkadaşlarıyla paylaşır.  1 2 3 4 5 

15. Akranları ile işbirliği yapar. 1 2 3 4 5 

16. Başkalarına yardım eder. 1 2 3 4 5 
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17. Başkalarının fikirlerini dinler. 1 2 3 4 5 

18. Hükmetmeden önerilerde bulunabilir ve akıl verebilir. 1 2 3 4 5 

19. Başkalarına karşı arkadaşça davranır. 1 2 3 4 5 
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EK 5 

Sevgili Öğretmenimiz, 

 

Öğrencilerinize uyguladığımız “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” eğitim programını 

tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitim programıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleriniz, 

programın etkililiğinin artırılmasında bizim için yol gösterici olacaktır. Lütfen her soru için 

uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyin.  

“Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” çatışma çözümü eğitimine katılmayı kabul ettiğiniz, 

eğitimimiz boyunca her türlü desteği verdiğiniz ve değerlendirme sürecine katıldığınız için 

çok teşekkür ederiz. 

 

Serap Akgün 

Arzu Araz 

 

1) “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” eğitimi süresince öğrencilerinizde olumlu yönde 

davranış değişikliği oluştu mu?  

Evet  (   )             Hayır  (   ) 

 

2) Öğrencilerinizde hangi oranda davranış değişikliği oluştuğunu düşünüyorsunuz? 

Oldukça çok (   )          Biraz (   )           Hiç (   ) 

 

3) Bu eğitimi almanın sonrasında öğrencilerinizin, anlaşmazlıklarını çözerken 

sergiledikleri yapıcı davranışlarda artış oldu mu?  

Evet (   )              Hayır (   ) 

 

4) Öğrencileriniz anlaşmazlıklarını çözerken, bu eğitim kapsamında öğretilen çatışma 

çözümü yollarını kullanıyorlar mı? 

Evet (   )              Hayır (   ) 

 

5)  Sizce öğrencilerinizin ne kadarında olumlu yönde davranış değişikliği oluştu? 

Hepsinde (   )            Çoğunda (   )           Yarısında (   )           

 

Çok azında (   )        Hiç birinde (   ) 
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6) Bu programla ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7) “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” eğitiminin, öğrencilerinizde oluşturduğu davranış 

değişikliğine dair verebileceğiniz örnekler varsa lütfen belirtiniz. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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