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ETKİLİ ÖĞRETMEN 
ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ



Size 

öğretmenlere 

bir konuşma yapın 
denilse



TERECİYE TERE SATMAMAK

• HOCALARA HOCALIK TASLAMAMAK

• BİLDİKLERİNİ TEKRARLAMAMAK



Bir Kelebeğin Dersi
“Bir gün, kozada 

küçük bir delik 

belirdi; bir adam 

oturup kelebeğin 

saatler boyunca 

bedenini bu 

küçük delikten 

çıkarmak için 

harcadığı çabayı

izledi.



Ardından sanki 

ilerlemek için çaba 

harcamaktan 

vazgeçmis gibi 

geldi ona.

Sanki elinden 

gelen her şeyi 

yapmış ve artık 

yapabileceği bir şey 

kalmamış gibiydi.



Böylece adam, kelebeğe 

yardım etmeye karar 

verdi. Eline küçük bir 

makas alıp kozadaki 

deliği büyütmeye başladı.

Bunun üzerine kelebek 

kolayca dışarı çıkıverdi.

Fakat bedeni kuru ve 

küçücük, kanatları buruş

buruştu. 



Adam izlemeye 

devam etti. Çünkü

her an kelebeğin 

kanatlarının açılıp 

genişleyeceğini ve 

bedenini taşıyacak 

kadar güçleneceğini 

umuyordu.



Ama bunlardan hiç

biri olmadı! Kelebek, 

hayatının geri 

kalanını kurumuş bir 

beden ve buruşmuş

kanatlarla yerde 

sürünerek geçirdi.

Ne kadar denese de 

asla uçamadı.



Adamın iyi niyeti ve 

yardım severliği ile 

anlayamadığı şey, kozanın 

kısıtlayıcılığının ve buna 

karşılık kelebeğin daracık 

bir delikten çıkmak için 

göstermesi gereken 

çabanın, Allah’ın 

kelebeğin bedenindeki 

sıvıyı onun kanatlarına 

göndermek ve bu sayede 

de kozanın 

kısıtlayıcılığından 

kurtulduğu anda 

uçmasını sağlamak için 

seçtiği yol olduğuydu.  



Bazen hayatta tam 

olarak ihtiyaç

duyduğumuz şey 

çabalardır.

Eğer Allah, hayatta

herhangi bir çaba 

olmadan 

ilerlememize izin 

verseydi, o zaman bir 

anlamda sakat 

kalırdık. O zaman 

olabileceğimiz kadar 

güçlenemezdik. Asla 

uçamazdık.



Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN

ETKİLİ ÖĞRETMEN 
ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ



İletişim nedir?

• İletişim, 
• kişiler arasındaki 

karşılıklı bilgi, duygu, 
tutumların paylaşılması 

demektir.

www.mehmetzekiaydin.com



İletişim;

• ne söyleyeceğini bilmek,

• bunu ne zaman söylemenin daha uygun
olacağına, nerede söylemenin doğru olduğuna
karar vermek,

• en iyi nasıl söyleyeceği hususunda fikir yürütmek,

• olayları basite indirgeyerek sunabilmek, akılcı bir
dille,

• karşıdaki kişiyle göz teması kurarak konuşabilmek,
dikkati yoğunlaştırabilmek,

• karşıdaki kişinin verilen mesajı anlayıp
anlamadığını kontrol edebilmektir.

www.mehmetzekiaydin.com



• Adabı muaşeret

• Görgü kuralları

• İletişim



Mesajda anlaşılır bir dil önemli

Ne söylendiği değil, 

nasıl söylendiği önemli



İLETİŞİM ÖGELERİ

• kaynak (gönderici) 

• mesaj (ileti)  

• kanal (araç)

• alıcı (hedef)
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İLETİŞİMDE ETKİ ORANLARI

Beden Dili = Kişiliğimiz



EĞİTİMDE EN ETKİLİ YÖNTEM

• BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI 

GEREKEN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK

•NEDİR?



•BİR EĞİTİMCİDE BULUNMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ 

ÖZELLİK

•EĞİTİMDE EN ETKİLİ YÖNTEM

•ÖRNEK OLMAKTIR



PEKİ

NASIL ?
Nasıl bir örneksiniz?

Nasıl bir öğretmensiniz?
Nasıl insansınız?

www.mehmetzekiaydin.com



NASIL?

• Güler yüzlü

• Anlayışlı

• Sevecen

• Fedakar

• Yardımsever

• Nazik, kibar

• Yumuşak huylu

• Neşeli

www.mehmetzekiaydin.com



NASIL?

• Asık suratlı

• Dırdırcı

• Bağırıp çağıran

• Öfkeli

• Herşeyden şikayetçi

• Kaba

• Telaşlı

• Sert

• Üzgün

www.mehmetzekiaydin.com



Baba Tahir
Osmanlı basınının en renkli simalarından biri olan “Baba Tahir”, Cağaloğlu’nda bir gazetecidir. Türk basınının ilk
şantajcılarındandır. Yaptığı yalan haberlerle mahalledeki bakkaldan imparatorluk sınırları içinde faaliyet gösteren
yabancı şirketlere kadar herkesi sindiren Baba Tahir’in en muhteşem vukuatı ise hiç kuşkusuz “Terkos idaresi” için
yazdığı haberdir…

İstanbul’a içme suyunun getirildiği Terkos Gölü’ndeki tesisleri, o senelerde bir Fransız şirketi işletmekteydi. Şirket,
arada bir kendileriyle ilgili hoş haberler yazması için, (şimdilerde biz buna “advertorial” diyoruz) daha başka birçok
şirket gibi Tahir Bey’i örtülü bir maaşa bağlamıştı.

Ama gün gelir, devran döner, şirkete Fransa’dan yeni bir müdür gönderilir… Yeni müdür “bu memlekette” işlerin
nasıl yürüdüğünü bilmemektedir. Hesapları kontrol ettiğinde her ay Malumat gazetesine giden bir kese altını gören
yeni müdür, “Kimseye bana ilişmesin diye aylık ödeyemem!” deyip Baba Tahir’in maaşını kesiverir!

Baba Tahir, adet üzere olduğu üzere “kese”sinin kalemine gelmesini bekler… Bir gün, iki gün, bir hafta geçer ama
kese gelmez. Şirket içindeki muhbirleri ona haberi uçururlar: “Valla kusura bakma, bu yeni müdür pek dişli çıktı!”

İki gün sonra, Malumat’ın ilk sayfasında küçük bir haber yayınlanır: “Efendim, geçtiğimiz gün Terkos
Gölü etrafında avlanan avcılar pek besili bir domuz görmüşler, bu neces (pis) mahlukâtı
öldürmek için ateş etmişlerdir. Ancak hayvana ıskat eden (isabet eden) mermiler onu
sadece yaralamış, bu mahir avcılardan kaçan ve kan kaybeden yaban domuzu, göle
düşerek orada boğulmuştur!”
İstanbul halkı ayaklanıp da bu haram hayvanın sebep olduğu “maddi ve manevi” pisliğin boyutlarını öğrenebilmek
için şirket binasına akın edince, Tahir Bey’in kesilen aylığı hemen o gün yeniden bağlanır! Hadise, Malumat’ın bir
sonraki sayısında “Aldığımız son istihbarata göre domuz hakikaten vurulmuş ama göle
düşmemiş, sahilin gerisinde gebermiş ve leşi de bulunmuş” diye noktalanacaktı.

Baba Tahir, Terkos’u işleten firmaya karşı çaldığı bu galebeden sonra terbiyesizliği iyice ele alır. İşi asilzadelik
peşindeki zenginlere Avrupa kraliyetlerinin önemli nişan ve madalyalarının sahtelerini üretmeye kadar götürür! Bu
marifetlerini bilen Abdülhamit’in Baba Tahir’e dokunmaya aslında hiç mi hiç niyeti yoktur ama onun için bile
bardağı taşıran damla, Baba Tahir’in padişahın damadını da haraca kesmek isteyecek kadar “işi büyütmesi”dir!

Abdülhamit, Baba Tahir’i Türk basınına getirdiği “girişimci ruh” ve “dinamizm”den dolayı onurlandırmaya karar
verir. Onu dönemin güzide sayfiye bölgelerinden Fizan Çölü’ne sürerek ödüllendirir.

Hayatının bundan sonrasına dair pek bir bilgi olmayan Baba Tahir’in son olarak, Şam’da öldüğünü ve cenazesine
kimsenin katılmadığı biliniyor. Baba Tahir o kadar çok can yakmış, o kadar çok nefret toplamıştır ki, cemaatin
topladığı parayla mezar taşına şu mısralar yazılır:



Mezar taşında şöyle yazıyor:

“Ne kendi etti rahat,

Ne âleme verdi huzur,

Yıkıldı gitti cihândan,

Dayansın ehl-i kubûr.”



NASIL ?
Nasıl bir örneksiniz?

Nasıl bir öğretmensiniz?
Nasıl insansınız?

www.mehmetzekiaydin.com



KİŞİLİKLER 
Güçlü-Zayıf Yanlarıyla 

Değerlendirme Tablosu
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KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

GÜÇLÜ YANLAR



POPÜLER NEŞELİ

Canlı Komik

Fıkır fıkır Hoş

Sosyal Neşeli

İnandırıcı Esin kaynağı

Hayat Veren Sıcakkanlı

Popüler Kolay kaynaşan

Yönlendirici Konuşkan

Spontane Enerjik

İyimser Şirin

Hayat Dolu
30



GÜÇLÜ KARARLI

Maceraperest Güvenli

İkna Edici Bağımsız

Güçlü İradeli Kararlı

Rekabetçi Harekete geçiren

Becerikli Azimli

Kendine Güvenli Lider

Olumlu Şef

Kendinden emin Üretken

Açık sözlü Gözü pek

Etkili



MÜKEMMELİYETÇİ

Analitik Ayrıntıcı

Israrcı Kültürlü

Özverili İdealist

Düşünceli Derin

Saygılı Müziksever

Duyarlı İnce düşünceli

Planlayıcı Terbiyeli

Programlı Organizatör

Düzenli Mükemmeliyetçi

Sadık



(C) Fikriye Metin 33

BARIŞÇIL SEVECEN

Uyumlu Politik

Barışçıl Tutarlı

Uysal Zararsız

Kontrollü İnce esprili

Çekingen Arabulucu

Halinden Memnun Hoşgörülü

Sabırlı İyi dinleyici

Utangaç Kanaatkar

Nazik Tatlı

Dostça davranan Dengeli
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KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

ZAYIF YANLAR



POPÜLER  NEŞELİ

Yüzsüz Tanınmak İsteyen

Disiplinsiz Konuşkan

Kendini Tekrarlayan Düzensiz

Unutkan Tutarsız

Laf Kesen Dağınık

Ne Yapacağı Belirsiz Hava Atan

Gelişi Güzel Gürültücü

Göz Yuman Kafası Dağınık

Kolay Sinirlenen Yerinde Duramayan

Saf Değişken



GÜÇLÜ KARARLI

Zorba İşkolik

Anlayışsız Patavatsız

Karşı gelen Otoriter

Dobra Hoşgörüsüz

Sabırsız Karamsar

Şefkatsiz İnatçı

Dik Kafalı Amirane

Kibirli Öfkeli

İddiacı Aceleci

Küstah Kurnaz



MÜKEMMELİYETÇİ

Sıkılgan Yalnızlığa Sığınan

Affetmeyen Fazla Hassas

Kinci Bunalımlı

Telaşlı İçe Dönük

Güvensiz Geveleyen

Sevilmeyen Kuşkucu

Müşkülpesent Yalnızlığı Seven

Kötümser Şüpheci

Yabancılaşmış İntikamcı

Olumsuz Tutumlu Tenkitçi



BARIŞÇIL SEVECEN

İfadesiz Endişeli

Coşkusuz Ödün Veren

Suskun Şüpheci

Korkak Umursamaz

Kararsız İnsan Kullanan

Yaşamdan Kopuk Uyuşuk

Tereddütlü Tembel

Renksiz Ağır Kanlı

Amaçsız Gönülsüz

Kayıtsız



KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

GÜÇLÜ YANLAR

POPÜLER  NEŞELİ GÜÇLÜ KARARLI MÜKEMMELİYETÇİ BARIŞÇIL SEVECEN

Canlı Maceraperest Analitik Uyumlu

Fıkır fıkır İkna Edici Israrcı Barışçıl

Sosyal Güçlü İradeli Özverili Uysal

İnandırıcı Rekabetçi Düşünceli Kontrollü

Hayat Veren Becerikli Saygılı Çekingen

Hayat Dolu Kendine Güvenli Duyarlı Halinden Memnun

Yönlendirici Olumlu Planlayıcı Sabırlı

Spontane Kendinden emin Programlı Utangaç

İyimser Açık sözlü Düzenli Nazik

Komik Etkili Sadık Dostça davranan

Hoş Cesur Ayrıntıcı Politik

Neşeli Güvenli Kültürlü Tutarlı

Esin kaynağı Bağımsız İdealist Zararsız

Sıcakkanlı Kararlı Derin İnce esprili

Kolay kaynaşan Harekete geçiren Müziksever Arabulucu

Konuşkan Azimli İnce düşünceli Hoşgörülü

Enerjik Lider Terbiyeli İyi dinleyici

Şirin Şef Organizatör Kanaatkar

Popüler Üretken Mükemmeliyetçi Tatlı

Gözü pek Dengeli



KİŞİLİK DEĞERLENDİRME TABLOSU
ZAYIF YANLAR

POPÜLER NEŞELİ GÜÇLÜ KARARLI MÜKEMMELİYETÇİ BARIŞÇIL SEVECEN

Yüzsüz Zorba Sıkılgan İfadesiz

Disiplinsiz Anlayışsız Affetmeyen Coşkusuz

Kendini Tekrarlayan Karşı gelen Kinci Suskun

Unutkan Dobra Telaşlı Korkak

Laf Kesen Sabırsız Güvensiz Kararsız

Ne Yapacağı Belirsiz Şefkatsiz Sevilmeyen Yaşamdan Kopuk

Gelişi Güzel Dik Kafalı Müşkülpesent Tereddütlü

Göz Yuman Kibirli Kötümser Renksiz

Kolay Sinirlenen İddiacı Yabancılaşmış Amaçsız

Saf Küstah Olumsuz Tutumlu Kayıtsız

Tanınmak İsteyen İşkolik Yalnızlığa Sığınan Endişeli

Konuşkan Patavatsız Fazla Hassas Ödün Veren

Düzensiz Otoriter Bunalımlı Şüpheci

Tutarsız Hoşgörüsüz İçe Dönük Umursamaz

Dağınık Karamsar Geveleyen İnsan Kullanan

Hava Atan İnatçı Kuşkucu Uyuşuk

Gürültücü Amirane Yalnızlığı Seven Tembel

Kafası Dağınık Öfkeli Şüpheci Ağır Kanlı

Yerinde Duramayan Aceleci İntikamcı Gönülsüz

Değişken Kurnaz Tenkitçi



BEN MERKEZLİ KİŞİLER   

• Bu kişiler bulundukları her ortamda “ben merkezli” tavırlar 
sergilerler.

• Önemli olan kendi duyguları, düşünceleri, istekleri, çıkarları ve 
durumlarıdır.

• Ortamda hiç kimsenin eleştiri ve önerilerini dinlemezler.
• Yeni fikirlere karşıdırlar.
• Kendi işlerine karışılmasını istemezler; gerekirse bu konuda 

hırçın davranırlar.
• Çevrelerindeki kişilerle aralarına sınır koyarlar.
• Ortamda sevilmeyen ve birlikte olunmaktan zevk duyulmayan 

kişilerdir.
• Başarıları kendilerine mal eder; başarısızlıkları başka kişi ve 

olaylara mal ederler.
• …ama şeklinde birçok cümle kurdukları gözlenir.



DUYGUSAL, TECRÜBELİ KİŞİLER

• Genel olarak bulundukları ortamda uzun süreli çalışmış; orta yaş 
ve üzeri kimselerdir.

• Tecrübe ve yaşlarına saygı duyulmasını beklerler.
• Yaş ve tecrübelerine sığınarak sınırsız davranışlar 

sergileyebilirler.
• Grup içinde bulunan diğer kişilerle konumları aynı olsa bile 

kendilerini eşit görmez; abla/abi tavırları sergilerler.
• İzin verir gibi görünseler de ortamda hiç kimsenin eleştiri ve 

önerilerini kabul etmezler.
• Genel olarak ortamda sevilen; ama kendisine karşı tedbirli 

olunan kişilerdir.
• Yeni fikirlere karşı açıktırlar; ancak uygulamada aktif görev 

almaktan kaçınırlar.
• Başarıyı paylaşmaya hazır gibi görünseler de içten içe özel iltifat 

beklerler.



SORUMSUZ, ÖZGÜR KİŞİLER  

• Kaygısız, zeki ve eğlencelidirler.

• Yeniliklere çok çabuk uyum sağlarlar.

• Tembeldirler; sorumluluk almaktan kaçınırlar.

• Sevecen tavırlarıyla grup içinde sevilir; korunurlar.

• Yöneticilerinden ya da grup içindeki arkadaşlarından destek 
alarak işlerini tamamlarlar.

• Eleştiri ve önerilere açık bir tavır sergilerler; ancak eksi

• yönlerini toparlamada iradeli ve ciddi bir yaklaşım

• sergileyemezler.

• Başarıyı paylaşmaya açıktırlar, ancak başarısızlıkları 
kabullenmezler.



GELENEKÇİ, SİNİRLİ KİŞİLER 

• Yeniliklere kapalı tutucu bir düşünce tarzları vardır. Biz eskiden

• şeklinde başlayan cümlelere sığınırlar.

• Çevresindeki kişilerle ilişkilerinde aile babası/anne tavırlarını sergilemeye 
devam ederler.

• Pek fazla çalışmak istemezler.

• Eleştiri ve öneriler karşısında koruyucu bir tepki sergilerler.

• Başarı ya da başarısızlığı üstlenmez; geri planda kalmayı tercih

• ederler.

• Çabuk sinirlenirler.

• Başkalarının duygu ve düşüncelerine itiraz etmezler ama görmezden

• gelirler.

• Çevresindekiler tarafından pek sevilmeyen ve etraflarında pek fazla insan 
olmayan kişilerdir.



KARAMSAR, MUTSUZ KİŞİLER 

• Olaylara ve kişilere karamsar bir bakış açısıyla yaklaşırlar.

• Herkesi, her şeyi eleştirir ve sürekli şikayet ederler.

• Eleştiri ve önerilere kapalı; umutsuz tavır sergilerler.

• Yaptıkları işte pek başarılı değildirler.

• Başarı ya da başarısızlık karşısında tutucu, karamsardırlar.

• Grup içinde hoşlanılmayan kişilerdir.

• Yeni fikirlere itiraz eder ve önce geride kalmayı tercih

• ederler.

• Yapıcı olmayan tarzlarıyla istenilmeyen kişi olurlar.



ETKİLİ, BAŞARILI KİŞİLER  

• Adil ve dengeleyicidirler.
• Yeniliklere açıktırlar ve kendileri yeni fikirler üretip; aktif 

olarak gelişime katkıda bulunurlar.
• Ortam içinde profesyonel iş yaklaşımları hakimdir.
• Neşeli, tutarlı ve yapıcıdırlar.
• Eleştiri ve önerileri ciddiye alırlar; bunları kendilerinin 

gelişiminde bir basamak olarak görürler.
• Takipçi, kontrollü ve sorumluluk sahibidirler.
• Başarıyı ve başarısızlıkları paylaşabilir; ortak sevinç ya da 

üzüntü yaşayabilirler.
• İlişkilerinde sınırlı ve tutarlı bir denge içindedirler.
• Ortamlarında sevilirler.



• KENDİMİZE SORALIM

• BU KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNDEN 

• HANGİSİ BİZİ

• DAHA İYİ TANIMLIYOR?



ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN ÖĞRETMENİN SAHİP OLMASI 

GEREKEN TEMEL NİTELİKLER

1. GÜVENİLİRLİK
A. UZMANLIK

a. Alan Bilgisi   

b. Öğretmenlik Meslek Bilgisi

c. Genel Kültür

B. SAMİMİYET

2. ÇEKİCİLİK



•EĞİTİMİN TEMELİ 
NEDİR?

 O OLMAZSA EĞİTİM OLMAZ DEDİĞİMİZ 



• EĞİTİMİN TEMELİ 

SEVGİ

 O OLMAZSA EĞİTİM OLMAZ DEDİĞİMİZ 



SEVGİ

•SEVGİ NEDİR?



SEVEN BİR ÖĞRETMEN

• Bireysel ayrılıkları dikkate alır.

• Öğrencilerin yeteneklerini geliştirir.

• Fedakarlık gösterir. 

• Değer verir.

• Adam yerine koyar.

• Kendini sorgular.

• Davranış kazandırmaya özen 
gösterir.

• Genel sorunlar ile ilgilenir.



SEVEN BİR ÖĞRETMEN

• Bilmediğini rahatça söyleyebilir.

• Düzeni sağlar.

• Kendi sorunlarını  hissettirmez.

• Karşılık beklemeksizin eğitim 
yapar.

• Eleştirileri sonuca ulaştırır.

• Model olur.

• Yeniliklere açıktır.

• Eğitim sonrası da öğrenciyle 
ilişkisini sürdürür. www.mehmetzekiaydin.com



SEVİLMEYEN / GICIK 
ÖĞRETMEN

• Adaletsizdir.

• Eleştiriye açık değildir.

• İyiliği başa kakar.

• Kendini beğenir.

• Sınavla tehdit eder.

• Notu kıttır.

• Kendi hatasını kabul etmez.

• Suratını asar.

• Teneffüste ders yapar.
www.mehmetzekiaydin.com



SEVİLMEYEN / GICIK ÖĞRETMEN

• Anlatmadığı halde zor sorar.

• Hakaret eder.

• Nerede, ne yapacağı belli değildir.

• Yapmacık söz ve hareketleri vardır.

• Kincidir.

• Disiplini veya yumuşaklığı aşırıdır, yani dengesizdir.

www.mehmetzekiaydin.com



SIKICI ÖĞRETMEN

• Öğrencinin görüşlerini dikkate almaz.

• Dersi sadece görev olarak görür.

• Azarlar.

• Sadece kitaba bağlıdır.

• Hep aynı ses tonuyla konuşur.

• Suratı asıktır.

• Heyecansızdır.

• Her şeyi ben bilirim der.

• Aşırı baskı yapar.
www.mehmetzekiaydin.com



SIKICI ÖĞRETMEN

• Gereksiz ayrıntıya girer.

• Anlaşılmayan kelimeler kullanır.

• Öğrencinin seviyesine inmez.

• Öğrencinin gözüne bakmaz.

• Konuyu zorlaştırır.

• Aşırı hızla konuşur.

• Daldan dala konar.

• Monoton bir şekilde ders işler.

• Sürekli ders işler. www.mehmetzekiaydin.com



SIKICI ÖĞRETMEN

• Dersi sürekli öğrenciye anlattırır.

• Sürekli kendinden bahseder.

• Öğrenciye söz hakkı vermez.

• Çok yavaş konuşur.

• Alay eder.

• Jest ve mimik kullanmaz.

www.mehmetzekiaydin.com



Eğitimde;

• “niçin öğreteceğiz?” sorusunun cevabı 
eğitimin amaçlarını;

“nasıl öğreteceğiz?” sorusunun cevabı, 
öğretim yöntemlerini; 

“ne ile öğreteceğiz?” sorusunun cevabı, 
eğitim araç ve gereçlerini;

“eğitimin sonunda ne kadar öğrettik?” 
sorusunun cevabı ise 

ölçme ve değerlendirme 

konusunu oluşturur.
www.mehmetzekiaydin.com



AMACIMIZ NE?

www.mehmetzekiaydin.com



BİLİŞSEL   



DUYUŞSAL



PSİKOMOTOR/BECERİ/DEVİNSEL



SİZCE

AMACIMIZ NE OLMALI?

HANGİSİNE AĞIRLIK 
VERMELİ?

www.mehmetzekiaydin.com



AMACIMIZ DEĞİŞİR.

• AMACIMIZ MUHATABIMIZA GÖRE DEĞİŞİR.

•MUHATABIMIZ 
KİM VE NE 
İSTİYOR?



Yetişkinler farklı amaç ve 
beklentilerle eğitim 
sürecine katılırlar.

YETİŞKİNLERİN AMACI 
NE?

www.mehmetzekiaydin.com



• Yetişkinler farklı amaç ve 

beklentilerle eğitim sürecine 

katılırlar.

67

Yetişkinlerin  öğrenmeye karşı 

güdülenmeleri farklıdır.



•Yetişkinler,        

neyi öğrenmek 

isterlerse, onu 

öğrenirler.



• En Büyük Yanılgı:

• Çocukların Eğitimi İle 

Yetişkinlerin Eğitiminin Bir 

Tutulmasıdır. 

69

YETİŞKİN ÖĞRENMESİ?



• Yetişkinler; 

• öğrenmek,  

• orada bulunmak, 

• hoş vakit geçirmek vb.

70

Yetişkinlerin  öğrenme amaçları:



Yetişkinlerde Öğrenme Engelleri

Yetişkinin;
• Fiziki durumu,

• Görme ve işitme kayıpları,

• Sağlığının bozulması,

• Öğrenmeye uyum sağlayamaması,

• Öğrenmenin kendisine bir yarar 
getireceğine inanmaması,

• Öğrenme hızının zorlanması,



• Yetişkinin sosyal statüsü,

• Kişisel görünüşü (yaşlı olduğunu 
düşünmesi),

• Eğitimden korkması,

• Aile durumu,

• Bakacak çocuğunun olması,

• Kurs yeri, saati, programı ve 
yöntemleri ,

• Korku

Yetişkin öğrenmesindeki engeller:
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TEMEL İLKELER

• ÖĞRENENE GÖRE EĞİTİM İLKESİNİ 
GÖZ ÖNÜNDE TUTALIM.

• İlgisi, beklentisi, isteği, yaşı, yeteneği, 
cinsiyeti

www.mehmetzekiaydin.com



• Önce, öğrencilerin özellikleri tanınmalı;

• psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik 
amaç, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri ile 
öğrenme alışkanlıkları öğrenilmeli.

• Yetişkinlere birer yetişkin gibi 
davranılmalı, eğitimci onların arkadaşı, 
rehberi olduğunu daima hissettirmelidir.
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Nelere dikkat edilmelidir?



• Programın içeriği yetişkinler için 

işe yarar ve anlamlı yaşantılar 

içermeli, Onların tecrübeleri 

paylaşılmalıdır.

• Öğrenme öğretme süresince 

yetişkinlerin aktif olduğu 

yöntem teknikler seçilmelidir.
75

Nelere dikkat edilmelidir?



TEMEL İLKELER

ÖĞRENCİLERE ADİL 
VE EŞİT 

DAVRANALIM

www.mehmetzekiaydin.com



TEMEL İLKELER

ÖĞRENCİLERE 

ADİL VE EŞİT DAVRANALIM

• SINIFTA TEKELLEŞME OLMASIN.

• HERKES DERSE KATILSIN.

www.mehmetzekiaydin.com



TEMEL İLKELER

ÖĞRENCİLERİ

DİKKATLE 
DİNLEYELİM

www.mehmetzekiaydin.com



Dinleme Yetersizlikleri

• Görünüşte dinleme: Gözü konuşmacıda düşünceleri 
başka yerde olarak yapılan dinleme.

• Seçerek dinleme: dinleyicinin duyarlı olduğu kişi ve 
konularla ilgili olan sözleri işittiğinde dinlemesi gerisini 
dinler gözükmesi.

• Saplantılı dinleme: Önyargılar ile dinleme, her söylenen 
sözü önyargılarına göre anlamlandırma.

• Savunucu dinleme: Söylenen he sözün altında ima 
aranarak ben merkezli yapılan dinleme.

• Tuzak kurucu dinleme: Konuşmacının eksiğini, hatasını 
çıkarmak için yapılan dinleme.



TEMEL İLKELER

• ÖĞRENENE GÖRE EĞİTİM İLKESİNİ 
GÖZ ÖNÜNDE TUTALIM.

• İlgisi, beklentisi, isteği, yaşı, yeteneği, 
cinsiyeti

www.mehmetzekiaydin.com



Öğrenmeyi Etkileyen Etkenler

* güdülenme, * yaş ve zekâ,

* psikolojik etkenler, * ortam,

* öğretmen, * duyu organları, 

* önceki öğrenilenler * dikkat

* çalışma ve öğretme yönteminin yeterli ya da 

yetersiz oluşu, 

* genel uyarılmışlık hâli ve kaygı



ŞEVKLENMEK, ŞEVKLENDİRMEK 

• GÜDÜLENME, GÜDÜLEME

• (MOTİVASYON)



Güdüleme

• Güdüleme, kısaca insanı bir 

iş yapmaya sevk etmek, 

harekete geçirmek ve 

isteklendirmek 

(şevklendirmek) 

anlamına gelmektedir.



Güdülemek  (Motive etmek)

• İhtiyaç: Fizyolojik ve psikolojik dengenin bozulmasından doğan 

eksikliktir.

• Dürtü: Fizyolojik ihtiyaçların organizmayı harekete geçirmesine 

dürtü denir.

• Güdü (motiv): Bireyi bir amaca ulaşmak için harekete geçiren onun

• yaptığı davranışı güçlendiren ve etkinleştiren güce güdü denir.

• Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür; bu güç organizmayı 

etkileyerek bir amaç için harekete geçmeye sevk eder. Güdü, istekleri, 

arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır. 

• Güdüleme, kısaca insanı bir iş yapmaya sevk etmek, 

harekete geçirmek ve isteklendirmek 

(şevklendirmek) anlamına gelmektedir.



Güdü

• Güdü, davranışa enerji ve yön veren güçtür;
bu güç organizmayı etkileyerek bir amaç için
harekete geçmeye sevk eder.

• Güdü, istekleri, arzuları, ihtiyaçları, dürtüleri
ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır.

• Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli
güdülere dürtü, bilme ve başarma isteği gibi
insani dürtülere ise ihtiyaç denir.

85
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Güdü

• Temel olarak güdülenmenin iki amacı vardır: 

•1. hayatta kalmak
•2. başarı

• İnsan hayatta kalmak için güvenliğe,
beslenmeye, barınmaya ihtiyaç duyar. Bunlar
günlük hayatımızın temel fiziksel ihtiyaçlarıdır.
Bu temel ihtiyaçlar giderilirse bizler başarı,
duygusal tatminler, kişisel gelişim, değerli
olmak, kabul edilmek gibi diğer ihtiyaç
alanlarına bakmaya başlarız ve bu ihtiyaçların
giderilmesine yöneliriz.
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Saygı

Sevme ve aidiyet

Güvenlikte 

olma

Fizyolojik 

ihtiyaçlar

Kendini gerçekleştirme



İnsanların ihtiyaçları

• kendini gerçekleştirme

• saygınlık

• ait olma, sevgi

• güvenlik

• fizyolojik
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Kendini Gerçekleştirme

• İdeallerini gerçekleştirme

• Yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı

• Başarma

• Bağlanma

• Yarışma

• Güç

• Manevi doyum

• Yaptıklarının karşılığını görme

www.mehmetzekiaydin.com



GÜDÜLER
• Başarma: Güçlükleri yenme, ilerleme ve geliştirme arzusuna başarı 

güdüsü denir. Başarma güdüsü, bir işi ya da davranışı istenen ölçülere 

göre hatta ondan daha iyi yapma isteğiyle kendini gösterir.

• Bağlanma: İnsanlarla ilişki kurma dürtüsüdür. Bağlanma güdüsü ile 

insanlar, dostluk, arkadaşlık, aranılmak, övülmek, saygı görmek 

isterler. Bu güdü, yardım etme ve bağımlılık güdüsüyle yakından 

ilişkilidir.

• Yarışma: Çocukken yarışmaya yöneltilen bir insan yetişkinlik çağında 

da yarışmaya ihtiyaç duyar ve hep yarışma ortamları arar.

• Güç: Başka insanların davranışlarını denetleyebilme, buna karşılık  

kendi davranışlarını istediği gibi ve denetimsiz yapabilme isteği güç 

güdüsünü ifade eder.



GÜDÜLER

• Dışsal güdü, bireyin dışından gelen etkileri içerir. Bir 
kişinin yaptığı bir hayır dolayısıyla arkadaşları 
tarafından övülmesi buna örnektir.

• İçsel güdü ise bireyin içinde var olan ihtiyaçlarına 
yönelik tepkilerdir. Merak, bilme ihtiyacı, yeterli 
olma isteği, gelişme arzusu içsel güdülere örnek 
gösterilebilir 



İnsanları güdüleme süreci

İnsanları güdüleme birdenbire ve

kendiliğinden oluşan bir olay değildir.

İnsanları güdülemek için onların bazı

özelliklerinin bilinmesi ve daha sonra

aşama aşama hareket etmek gerekir.



İnsanları güdülemede kullanılan 

özendiricilerden bazıları şunlardır:
• Maddi gelir, gelecek garantisi, yükselme imkanları,

cazip teklifler, yapılmaya değer bir iş, uygun statü,

kişisel yetki ve güç kazandırma, özel hayata saygı,

kararlara katılım, adaletli ve sürekli bir disiplin

sistemi benimseme, amaç birliği sağlama, iyi

iletişim kurma, başarıyı ödüllendirme, boş zamanları

değerlendirme konusunda uğraşlar belirleme,

cezadan ziyade olumlu pekiştirme kullanma.



İnsanları güdülemede etkili olan 

davranışlardan bazıları şunlardır:

• - İnsanlara görüşlerini belirtme ve bilgi paylaşma fırsatı vermek,

• - İnsanları dikkatle dinlemek,

• - İnsanlara sevgi ile yaklaşmak ve onlara gülümsemek,

• - İnsanlara saygı ve kabul anlamında olumlu sözsüz mesajlar iletmek,

• - İnsanları samimi olarak övmek,

• - İnsanların dünya görüşlerine ve değer yargılarına saygı göstermek,

• - İnsanları dinledikten sonra yapıcı önerilerde bulunmak,

• - İnsanların isteklerini ve ihtiyaçlarını anlayışla karşılamak,

• - Bütün insanlara mümkün olduğunca eşit davranmak,

• - Çok kolay sinirlenmemek,



İnsanları güdülemede etkili olan 

davranışlardan bazıları şunlardır
• - İnsanların düşüncelerini açıklayabilmeleri için onlarla aynı seviyeye 

inmek,

• - Konuşma konusunu, konuşanın konuşması bitmeden değiştirmemek,

• - İnsanlara, samimi, açık ve dürüstçe sorular sormak,

• - İnsanların güvenini sarsıcı davranış ve konuşmalar yapmamak,

• - İnsanlara, aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğunu dürüstçe

• açıklamak,

• - İnsanları zorlayıcı meselelerde yapıcı bir tutum sergilemek,

• - İnsanlara gelişi güzel söz vermemek, söz verdiğinde de sözünü

• tutmak,

• - Toplum içinde yapıcı ve neşeli şakalar yapmak,

• - İnsanlara içten bir ilgi göstermek.



“ NE KADAR BİLİRSEN BİL, 

ANLATABİLDİKLERİN, 

KARŞINDAKİNİN 

ANLAYABİLECEĞİ KADARDIR.” 

Hz.Mevlânâ



•Eğitimcilerin 

kullandıkları güdüleme 

araçlarının en önemlisi?



•İnsanları güdülemede 

en önemli özendirici 

“insana insan gibi 

davranma”dır.



Güdülenme, algı ve dikkat süreçlerini 

etkileyen temel etkenlerdendir.

• Bu nedenle, güdülendikleri konuda seçici algı ve
dikkat gösterirler. Konuşmacının dinleyicinin
dikkatini sağlamak için ilk planda ele alması
gereken, onların güdülenmesini sağlamaktır.

• Örneğin, yetişkinler, neyi öğrenmek 

isterlerse, onu öğrenirler. 



Dikkat 

•Öğrenmeye etki eden 

bir diğer etken de 

dikkattir. 

• Bilincin belirli bir noktada 

toplanması hâline dikkat 

denilmektedir.



Dikkat

• İçinde bulunduğumuz durum

ve yaşama alanımız seçici

dikkatimizi yönlendirir. Söz

gelimi, aç olduğumuzda

yiyeceklere karşı daha dikkatli

olmak, içinde bulunduğumuz

durumun bir etkisidir.



• Dikkat

• İnsanlar belirli bir anda duyu organları

vasıtasıyla sayılamayacak kadar çok

uyarıcıyla karşı karşıya kalmaktadır. Ancak,

bu uyarıcılardan sadece birkaçı algılan-

maktadır.

• Güdüleme ve olgunlaşma gibi çeşitli

etkenler, neyin algılanacağı konusunda

etkili olmaktadır. Öğrenmenin iyi olması

için kişinin de konuya karşı dikkatli olması

gerekir. Bu da pekiştirme ve kaygılandırma

yoluyla güdüleyerek sağlanabilir.



Dikkat

• Kişi dikkat için, konuşulan 

konularda kendisi için bir 

fayda görmelidir.

• Konunun önemi anlatılarak da 

güdülenme sağlanabilir ve 

böylece dikkat artırılabilir.



İletişim engelleri
• Öğretmenin öğrencileri yeteri kadar tanımaması, dersin 

hazırlanışında öğrencilerin geçmiş yaşantılarının, bilgi ve 
birikimlerinin ve kişisel özelliklerinin yeterince dikkate 
alınmaması.

• Öğretmenin alanında yeteri kadar güncel bilgi birikimine 
sahip olmaması.

• Öğretmenin derse yeterli hazırlık yapmadan girmesi.

• Öğretmenin iletilerini çoklu kanal kullanmaksızın iletmesi.

• Öğretmenin öğrencileri eğitim ortamlarında daha aktif hale 
getirecek yöntem ve tekniklere yer vermemesi.

• Öğrencinin derse ilgisiz olması veya dikkatini 
yoğunlaştıramaması.



İletişim engelleri
• Öğrencinin derse katılmaktan kaçınması, özgüveninin 

yetersiz olması.

• Eğitim ortamlarındaki konuların kendisine herhangi bir 
yararının olamayacağını düşünmesi.

• Eğitim ortamlarının eğitime yeteri kadar uygun olmaması 
(ortamın havasız, ışıklandırmanın yetersiz olması vb.).

• Oturma yer ve düzeninin rahatsızlık vermesi.

• Eğitim ortamlarında kullanılan araç-gereçlerin arızalı olması, 
görüntü ve/veya sesi iyi vermemesi.

• Çoklu ortam etkinliklerini destekleyecek öğretim araç 
gereçlerinin bulunmaması ve yeterli olmaması.



ETKİN İLETİŞİM İÇİN
• Öğretmen ders sürecini iyi bir şekilde planlamalıdır.

• Ders öncesi öğrenciler hedeften haberdar edilmelidirler.

• Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmelidir.

• Gürültü teşkil edecek etmenler ortadan kaldırılmalıdırlar.

• Öğrencilerin birden fazla duyu organına hitap eden araç ve 
gereçler kullanılmalıdır.

• Öğrencilerin hazırbulunuşluluk düzeyleri dikkate alınmalıdır.

• Konuşma hızı öğrencilere göre belirlenmelidir.

• Öğrencilere sorular sorulmalı, öğrencilerin sorular sormaları 
teşvik edilmelidir.

• Öğrenciler dinlenmeli, soruları cevaplanmalıdır.



Bu Sözleri Duymak İster misiniz?

• Adam olamazsın. Ahmak! Akılsız! Aptal! Artık
seni sevmiyorum. Ayı! Gözün kör olsun.
Hayvan! Kes sesini! Geri zekalı! Bana
ettiklerini çekersin! Başaramayacağını
biliyordum. Beceriksiz! Salak! Saygısız! Sen
anlamazsın! Sen karışma! Ben, sana
gösteririm! Senden bıktım! Beyinsiz! Senden
nefret ediyorum! Cehennem ol git! Çeneni
kapat! Senin elinden ne gelir ki! Çüş! Senin gibi
öğrenci olmaz olsun! Defol! Serseri! Tembel!

•



Hepimiz Bu Sözleri Duymaktan Hoşlanırız:

• Aferin! Bana yardım eder misin?
Başaracağına inanıyorum! Bu, sana
ne kadar da yakışmış. Çok güzel
olmuş! Harikasın. Ne kadar
beceriklisin! Ne kadar güzel
yapmışsın! Ne kadar sevimlisin! Sana
güveniyorum! Seni çok seviyoruz.
Seninle onur duyuyorum!



En Çok Kullanmamız Gereken Cümleler:

• Teşekkür ederim. Lütfen. 

• Rica ederim. İltifat ediyorsunuz. 
Saygılarımı sunarım. 

• Başarılar diliyorum. 

• Çok naziksiniz. Çok kibarsınız. 

• Hoşça kalın. Memnun olurum. 

• Özür dilerim. Affedersiniz. Esen kalın. 



Konuşurken, “Sen Dili” Yerine 
“Ben Dili”ni Kullanmak

Bir olumsuzluğu dile getirirken, çoğunlukla "sen" 
kelimesi ve “sen” anlamı içeren ifadeler kullanıyoruz. 

• Örneğin,

• Çok sorumsuzsun. (Sen)

• Adam olmazsın. (Sen)

• Niçin dediğimi yapmıyorsun? (Sen)

• Söylediklerimi anlamıyor musun? (Sen)

• Çalışmıyorsun. (Sen)

• Çok konuşuyorsun. (Sen)



Konuşurken, “Sen Dili” Yerine 
“Ben Dili”ni Kullanmak

• İsteklerimizi ifade 
ederken “ben dili” 

kullanmak daha etkili ve 
karşımızdakini daha az 

incitici olabilir.



SEN DİLİ BEN DİLİ

Çok 
sorumsuzsun.

Sorumsuz davranışların beni çok üzüyor.

Niçin dediğimi 
yapmıyorsun?

Ödevlerini yapmadığın zaman üzülüyorum. 
Dediklerimi yapmandan çok hoşlanıyorum.

Çalışmıyorsunuz. Çalışmanız için ne yapabilirim?
Siz çalışmayınca ben  rahatsız oluyorum.

Niçin 
konuşuyorsunuz?
Konuşmayın!

Sizin derste konuşmanız beni çok rahatsız 
ediyor.

Cep telefonu
kullanmayın!

Bir öğrenci derste cep telefonu kullanınca 
dikkatim dağılıyor ve sağlıklı ders 
işleyemiyorum.



“Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.”



Stratejik Öğrenme Öğretme

Eğer zamanı yakalamak 
istiyorsak, “stratejik öğrenme 

öğretme alışkanlıkları” 
kazanmak  zorundayız. 

www.mehmetzekiaydin.com



DEĞİŞTİ

• AMAÇLAR

• YÖNTEMLER

• ARAÇ GEREÇLER



öğrenme öğretme

• Öğrenme: 

Kalıcı davranış değişikliği

• Öğretme: 

Öğrenmeye kılavuzluk etme



Bir şeyi iyi öğrenmek için, onu duymak, 

görmek, onunla ilgili sorular sormak, 

başkaları ile görüş alış verişinde 

bulunmak gerekir.

Biliyoruz ki, öğrenciler en iyi, yaparak 

öğrenirler.

O halde sınıfınızı canlandırarak, 

Öğrencilerinizi neşelendirerek ve 

ferahlatarak öğrenmeyi aktif duruma

getirmeniz gerekmektedir.

Öğrenme neden aktif olmalıdır?



NASIL ÖĞRENİYORUZ?

Ne duyduysam, unuttum.

Ne görürsem, hatırlarım.

Ne yaparsam, anlarım.



Ne duyduysam unuttum.

Ne duyar ve görürsem, biraz hatırlarım.

Ne duyar, görür ve onunla ilgili soru sorar 

veya birisi ile tartışırsam, anlamaya başlarım.

Ne duyar, görür, tartışır ve yaparsam, bilgi ve 

beceri kazanırım.

Başkasına ne öğretirsem, iyice öğrenirim.

Bu söylemi aktif öğrenmeye uyarlayacak 

olursak;



Sonuç olarak
Anlatılan konu ne kadar ilgi 

çekici olursa olsun,

Öğrenciler ne kadar dikkatli 

dinlerlerse dinlesinler ve

Öğretmen bilgiyi ne kadar sıralı 

ve yavaş anlatırsa  anlatsın, 

dinleyerek öğrenme sınırlı 

kalmaktadır.



Aktif yöntem, dersi anlatmamak 
bizzat öğrencinin derse katılarak 

öğrendiği yöntemlerdir.

Ders anlatmamak, ders işlemek 

demektir.

Aktif  yöntem nedir?



Ders anlatmak

Ders işlemek

NE FARK VAR?



Ders anlatmak

YASAKLANDI.

Bundan sonra,

ders anlatılmayacak

DERS İŞLENECEK!



PEKİ DERSİ NASIL AKTİF İŞLEYEBİLİRİZ. YANİ
ÖĞRENCİYİ DERSE NASIL AKTİF OLARAK

KATABİLİRİZ.

AKTİF YÖNTEM



BİLİŞSEL (ZİHİN)
DUYUŞSAL (GÖNÜL)
DEVİNİŞSEL (BEDEN)

AKTİFLİK



Şaka yapın.
Şakalar, kelime oyunları 

ve nükteler, kelimelerin ve 

durumların farklı 

perspektiflerden 

değerlendirilmesi olduğu 

için düşünmeyi sağlar.





Alışılmadık sorular sorun.

“Bütün arabaları sarıya boyarsak ne olur? “

İnsanlara uçma becerisi nasıl 

kazandırabiliriz?”

”Dünyanın bir tarafı daima gece diğer tarafı 

daima gündüz olsa neler olur?”

gibi tek cevabı olmayan ve ilginç fikirler 

üretmeye yönelten 

sorular düşünmeyi geliştirir.



Öğrencilere ne anlama geldiğini 

söylemeyi öğretin.

Dikkatlice seçilmiş kusursuz kelimeler fikirleri 

kesinleştirir.

“Dostluk ve arkadaşlık kavramları arasındaki 

fark nedir?”

gibi sorular kavramların ve kelimelerin 

taşıdıkları anlamların ortaya konması, kişilerin 

ne düşündüğünün açıkça ortaya konması 

açısından çok yararlıdır.



Yazmak çok okumuş, bilgili kişilerin yaptığı bir 

etkinliktir. 

Yazmak sistematik düşünmeyi kazandırır.

Düşüncelerimiz, kağıt üzerine dökmeye 

geçinceye kadar net değildir.        

Öğretmen, öğrencilerini okudukları kitap 

üzerindeki görüşlerini yazmaları için, o gün 

öğrendiklerini geçmiş bilgileri ile nasıl 

yorumladıklarını ve güncel olaylar üzerindeki 

düşüncelerini yazmaları için teşvik etmelidir.

Yazın ve yazdırın veya konuşturun..



Öğrencilerin kendilerini  başkalarının 

yerine koymasını isteyin.

Başkalarının nasıl düşündüğünü ve 

hissettiğini anlamaya çalışma alışkanlığını 

geliştirin.

Bunun için bir konuyu başkalarının 

perspektifine göre yazmak veya 

bir öyküdeki karakterin bakış açılarını ve 

olayı açıklamaktır.



Teknik 1 :     

Evet Ama Neden?

Öğrencilere bir cevabın neden doğru 

olduğunu sorun.

Örnek:

Kahvaltı yapmak niçin gereklidir?

Soruda temel bilgilerin bilinmesinin yanı sıra  

sorular bu bilgilerin kullanılmasını gerektirir.



Teknik 2 : Faydası Nedir?

Bilginin kullanılmasına 

odaklanmış sorular sorun.

Örnek:

Kuşburnunun faydası nedir?

“Neden” sorularının bir başka yararı da

öğrencilerin kısa süre sonra sadece

cevap vermenin dışında kendi

kendilerine soru sormalarını da sağlar.



Değiştirmek:

Bir olay, öyküyü vb. biraz 

değiştirerek sorun.

Örnek:

Ağustos böceği ile karınca

masalında hep suç ağustos

böceğinde mi?



Yerine Geçirmek:

Bir şeyi bir başka şeyin 

yerine geçirerek sorun.

Örnek:

Ekmeğin arasına elma

koyarak tost yaparsak tadı

nasıl olur?



Büyütmek:
Bir  konuyu  eklemeler yaparak, 

çoğaltarak, genişleterek veya 

küçülterek sorun.



Ters Çevirmek:

Olayları tam tersinden sorun.

Örnek:
Gündüz uyuyup geceleri çalışsak neler olur?



Nedir? Yerine Neden?

Öğrencileri dikkatli bir analize 

yönelten birden fazla doğru cevabı olan 

sorular sorun.

Örnek:
Hukukun tanımını yaptırmak yerine bir

cümle içerisinde uygun yerdeki boşluğun bir

kelime ile doldurulmasını isteyin ve neden

bu kelimeyi kullandığını sorun.



ÖĞRENCİLERİN SORU SORMASINI 

TEŞVİK EDİN

Öğrenciler sordukları sorularla bilgi almak,

diğer öğrencilere farklı bir bakış

kazandırmak veya onlara fikir vermek için

soruları kullanırlar.

Öğrencilerin sorduğu sorular, öğretmenin

yanlış anlaşılan ve karıştırılan yerleri

belirlemesine yardımcı olur.



SORU SORMAK RİSKLİ BİR İŞTİR.

Sınıf arkadaşları arasında aptal yerine

düşme, öğretmeni zor durumda bırakmak

için soru sormak gibi yanlış anlaşılma

riski vardır.

Bu nedenle, herkesin birbirine güven

duyduğu ortamda öğrenciler rahatlıkla

soru sorabilirler.



Rahat soru sorabildiği bir ortam onları

nasıl düşündükleri, düşünmeyi bilip

bilmedikleri konusunda öğretmenlere

ipuçları vereceği için,

teşvik edilmeli,

ödüllendirilmeli,

alışkanlık durumuna getirilmelidir.

“Düşünmeyen beyin sorgulamaz.”



Yaratıcılık Teşvik Edin.

Yaratıcılık, “İnsanların bilişi, duyguları,

eylemleri ve sezgilerini de kapsayan tüm

işlevlerinin sentezidir.”

Yaratıcı kişiler farklı bakış açısına 

sahiptir.

Problemlere ne olması 

gerektiğinden çok nasıl olması gerektiği 

konusunda odaklanırlar.



Rol yapmaya teşvik edin.

Öğrencilerin kendilerini bir 

başkasının yerine koyması 

istenir. Onun açısından bakarak 

konuyu incelemesi söylenir.

Böylece düşüncelerini 

yazılı veya sözlü olarak 

açıklama fırsatı sağlanır.



HAYAL GÜÇLERİNİ 

GENİŞLETİN.

Hayal gücü doğal akıcılığı 

olan bir düşünme biçimidir 

ve çok hassastır.

Küçümsendiğinde veya 

eleştirilerek, ilgisizlikle 

dinlendiğinde hemen durur.

Hayal gücü, yaratıcılığın 

aracı olduğu için 

hassasiyetle dinlenmeli ve 

önemsenmelidir.



Sorumluluk vererek, 

kendileriyle yarıştırarak 

onların başarı güdüsünü 

geliştirici etkinlikler 

bulmaya çalışın.



• Olumlu yanları vurgulayarak, 

sonuçlar hakkında geri bildirim 

verin.

• Olumlu benlik geliştirmelerine 

yardımcı olun.



• Araştırma yapmaya ve kendi 

kendilerine de öğrenmeleri 

konusunda cesaretlendirin.



• “Şimdi anlatacaklarım, 

……………… açısından çok 

önemli. Hiç duydunuz mu? 

Biliyor musunuz?” 

• türünden cümleler kurmak 

yararlı olabilir.



Bir  Dersin / Konuşmanın Aşamaları

• Eğitim etkinliklerini plânlarken, önceden
belirlenen hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği
sıralanmalıdır.

• Bir dersin veya sohbetin aşamaları, bir
kompozisyon yazımında, takip edilecek
aşamalara benzer.

Giriş

Gelişme

Sonuç
www.mehmetzekiaydin.com



1. Giriş:

a.Dikkat çekme: Bir konuşmanın girişi, başlangıcı o
konuşmanın devamı için oldukça önemlidir. Bu
nedenle konuşmaya iyi bir dikkat çekme ile
başlanmalıdır.

b.Güdüleme: Dikkat çekmenin ardından güdüleme
gerekir. Sohbet konusunu niçin öğrenmeleri
gerektiği açıklanarak öğrenmeye istekli hâle gelen
dinleyici konuşmayı daha iyi takip edecektir.
Dinleyicileri güdülemek için, öğrenilenlerin ne işe
yarayacağının, nerede nasıl kullanacaklarının
açıklanması gerekir.

c. Hedeften haberdar etme: Dinleyiciye bu sohbetin
sonunda neyi öğrenmiş olacağının bildirilmesi
başlangıçta önemlidir. www.mehmetzekiaydin.com



GİRİŞ

Genel olarak konuşmaların giriş kısmının beş amacı

vardır:

1. Dinleyicilerin dikkatini çekerek onlarda bir ilgi ve

merak uyandırmak.

2. Konuşmacı ile dinleyiciler arasında iyi niyet ortamı

yaratmak.

3. Konuşmanın gelişme kısmında yer alacak ayrıntılı

bilgiye karşı bir dinleme arzusu yaratmak.

4. Konuşmanın temel noktalarını ortaya koymak.

5. Dinleyicileri içeriğe götürmek.



Etkili bir giriş için

-Konuşmacının o konuda otorite bir kişi 

olduğunu belirtmesi,

-Konunun ana noktalarını kısaca belirtmek,

-Konu ya da problemle ilişki kurmak (referans),

-Şart, yer ve durumlara işaret ederek konuşmaya 

başlama,

-Şaşırtıcı bir ifadeyle başlamak,

-Alıntıyla başlamak,



Etkili bir giriş için

Nükteli bir olayla başlamak,

Soru ile başlamak,

Hikâye ile başlamak,

Merak uyandırmak,

Övgü,

Geçmiş bir olayı referans olarak vermek.



Giriş kısmında yapılması gerekenlerin 

yanında, yapılmaması gereken hususlar 

Konuşmaya özür dileyerek başlamamak,

Girişi lüzumsuz yere çok uzatmamak,

Dinleyicileri kırmamak,

Dinleyicilere konuşmanın ne kadar 

süreceğini belirtmemek.



GELİŞME

Dinleyiciyi konuya sürüklemek kadar,

ilgisini devam ettirmek de önemlidir.

Konuşmanın yaklaşık % 80-85 kısmını

gelişme oluşturduğundan, bu bölümü

anlamlı kısımlara ve parçalara bölmek

gerekir. Bir bütünü parçalarına ayırmak,

özellikle kompleks konuları açıklamada

daha da önemlidir.



Gelişme kısmında kullanılabilecek 

yöntemler: 

Açıklama 

Tasvir 

Kıyaslama veya karşılaştırma 

Örneklendirme 

İstatistikler 

Yeniden ifade etme 

Nakletme 

Vurgulama ve tekrarlama 



SONUÇ

Konuşmaya başlamak ve devam 

ettirmek kadar konuşmayı bitirmek de 

bir sanattır ve konuşmacıya son bir 

şans verir. 

Sonucun iki temel amacı vardır:

Konuşmacının baştan beri ne söylediğini

hatırlatmak üzere konuşmayı ambalajlamak.

Konuşmanın ana temasını tekrar hatırlatmak.



Sonuç kısmında kullanılabilecek 

yöntemlerden bazıları: 

Özetleme,

Alıntı ile son verme,

 Bir olay ya da hikâye nakletme,

 Duygusal bir etki bırakma,

 Dilek ve temenni ile bitirme.



DİNLEYİCİLERİ UYANIK TUTMAK 

• 1.Ciddi olmak.

• 2.Samimiyet ve heyecan hissetmek.

• 3.Dinleyicilere sevgi ve samimiyetle bakmak. 

• 4.Sözleri herkesin anlayabileceği bir şekilde 

açık, içten ve tatlı bir biçimde söylemek. 

• 5.Konuşmada önemli olan cümleyi daha güçlü 

söylemek, önemli olmayan cümlelerde fazla 

durmamak.



ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN SAĞLAMA 
KONUSUNDA ÖNERİLER

• 1. Ara sıra ufak tefek disiplin olaylarını şakaya dönüştürün.
• 2. Eğlenceli durumlarda sınıfla birlikte gülerseniz sınıfı 

kontrol edemez hâle gelmekten korkmayınız.
• 3. Öğrencinin hiç bir soru sormaksızın itaatkar 

davranmasının arzu edilir bir şey olmadığını biliniz.
• 4. Bir öğrenciyi uyarmanız gerekiyorsa bunu herkesin 

önünde yapmayınız.
• 5. Disiplin sağlamanın birçok öğretmenin iddia ettiği kadar 

önemli bir sorun olmadığını unutmayınız.

www.mehmetzekiaydin.com



• 6.Bazen öğretmenlerin tutumu yüzünden de öğrencilerin 
disiplin kurallarına uymadıklarını aklınızdan çıkarmayınız.

• 7.Öğrencilerinizde kendi kendini disipline edebilme 
alışkanlığı geliştirmeye çalışınız. Kötü bir davranışın her 
şeyden önce kendi kişiliğine karşı bir saygısızlık olduğunu 
belirtiniz.

• 8.Unutmayınız ki öğretmenin sınıfta disiplin sağlamak için 
çok sert olması gerekmez.

• 9.Suçluyu bulamadığınız zaman tüm sınıfı 
cezalandırmaktan kaçınınız.

www.mehmetzekiaydin.com

ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN SAĞLAMA 
KONUSUNDA ÖNERİLER



• 10. Disiplin problemlerine mani olmak, bir kere 
olduktan sonra onu düzeltmek için uğraşmaktan 
daha kolaydır.

• 11. Disiplin problemi sizi aşmadıkça başkalarına 
duyurmayınız.

• 12. Sınıfta disiplini bozan bir davranış oluştuğunda 
tepkide bulunmadan önce biraz düşününüz.

www.mehmetzekiaydin.com

ÖĞRETMENLERE DİSİPLİN SAĞLAMA 
KONUSUNDA ÖNERİLER



ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI

• İlk başta öğretmen mesleğini sevmelidir. Bununla birlikte 
mesleğini çok iyi bilmeli ve alanında söz sahibi olmalıdır.

• Derslerin iyi bir şekilde işlenmesi, öğretmenin kendisini 
öğrencilere sevdirmesi açısından çok önemlidir. Ders 
yılına nasıl başlarsak öyle gider. Bu bakımdan sınıf 
içindeki hâl ve hareketlerimizi çok iyi ayarlamalı ve 
öğrencilerle olan ilişkilerimizde araya belli bir mesafe 
koymalıyız. 

www.mehmetzekiaydin.com



ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI

• Öğretmen önce dersin amacını ve önemini 
kavratmakla işe başlamalıdır. Öğrenci dersi 
öğrenmesi gerektiğine inanmalı. Çünkü insanın 
tabiatında yasaklara ve ikna olmadıkları şeylere 
karşı bir eğilim ve istek vardır. Bu bakımdan 
öğretmen konuları akla, mantığa uygun gerekçe ve 
ölçüleriyle anlatmalıdır.

• Öğretmen konuşurken usandırmamalıdır. 
Öğrenciye vermek istediklerini az konuşarak fakat 
öz ve kapsamlı bir şekilde vermelidir. Lafı çok 
uzatarak öğrencileri sıkmamalıdır.

www.mehmetzekiaydin.com



ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI

• Öğretmen konuları öğrencilerin yetenek,
karakter ve anlayış seviyelerine göre
anlatmalı ve ona göre ilgi göstermelidir.
Aksi hâlde öğrenciler dersi anlamıyoruz
diye hem öğretmene hem de derse karşı
tavır alabilir. Ayrıca öğretmen, önemli
konuların üzerinde hassasiyetle durmalı,
gerekli yerlerde tekrarlar yapmalıdır.

www.mehmetzekiaydin.com



ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI

• Öğretmen geçen dersin genel bir tekrarını yapıp dikkatleri 
topladıktan sonra diğer konulara geçmelidir. Aksi hâlde 
öğrenciler derse tam motive olamadıklarından dolayı ilgisiz 
ve isteksiz olabilirler.

• Eğer öğrencilerin dikkatleri dağılmış başka şeylerle meşgul 
oluyorlarsa öğrencilerde derse karşı aşk ve şevk 
uyandırmak gerekir. Böyle durumlarda derse biraz ara 
verilmelidir. Sınıfın genel durumuna göre toplumda sevilen 
insanlardan örnekler verilerek veya küçük fıkralar anlatarak 
öğrencilerin dikkatleri toplandıktan sonra derse devam 
edilmelidir. Tabi ki burada zaman ve ölçüyü iyi ayarlamak 
öğretmene düşüyor.
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ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI

• Öğretmen derste gerektiği yerde şaka yapmasını da bilmelidir. 
Ancak şaka yapılırken ölçü kaçırılmamalıdır. Burada şaknın yeri 
yemekteki tuz gibi olmalıdır.

• Dersler öğrencilerin bizzat aktif katılımlarıyla işlenmeli ve 
uygulamaya yönelik konulara ağırlık verilmelidir. Çünkü bu tür 
konular öğrenciler tarafından istenerek yapılmakta ve daha 
kalıcı olmaktadır. 

• Öğrencilere sert davranmak çok sakıncalıdır. Öyleyse öğretmen 
öğrencilerle münasebetini çok iyi ayarlamalı, olur olmaz şekilde 
kızmamalıdır. Bilhassa herkesin ortasında öğrencilerin onur ve 
izzetlerini rencide etmemeye azami gayret göstermelidir.

www.mehmetzekiaydin.com



ÖĞRETMENLİĞİN ALTIN 
KURALLARI

• Öğretmen, öğrencilere son derece sevgi, şefkat ve merhamet 
dolu bir alaka göstermeli, hal ve hatırlarını sormalı, dersleriyle 
ilgilenmeli ve onların maddi, manevi dertleriyle meşgul 
olmadır ki, öğrenciler hocalarını sevsinler, öğütlerini tutup ona 
itaat etsinler.

• Öğrenciler genelde sevdikleri şahısları örnek alırlar ve onlar 
gibi olmak isterler. Bu bakımdan öğretmen başkalarının 
yanında kendi arkadaşlarıyla hafif düşürecek gayri ciddi söz ve 
davranışlardan kaçınmalıdır.

www.mehmetzekiaydin.com



Hep kafaları dolduruyoruz

www.mehmetzekiaydin.com



Peki gönüller?

www.mehmetzekiaydin.com



empati

• Kendin için istediğini karşındaki 
için de istemek.



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ

• İLGİLENİLMEK



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ

• GÜLERYÜZ, TATLI DİL



HEPİMİZİN İSTEDİĞİ, BEKLEDİĞİ

• İNSAN YERİNE KONMAK



.

• SORUN, SIKINTI NEREDEN 
ÇIKAR?



SORUN, SIKINTININ SEBEBİ

• GÖREVİMİZİ TAM YAPMAMAKTIR.



SORUN, SIKINTI İSTEMİYORSAK

GÖREVİMİZİ 
TAM, LAYIKIYLA,  

GEREĞİ GİBİ 
YAPALIM.



EN İYİSİ OL

• Dağ tepesinde bir çam 
olamazsan, vadide bir çalı ol; 
fakat dere kenarındaki en 
büyük çalı sen olmalısın.

• Ağaç olamazsan çalı ol, çalı 
olamazsan, bir ot parçası ol, bir 
yola neşe ver.

• Bir mis çiçeği olamazsan, bir saz 
ol, fakat gölün içindeki en canlı 
saz sen olmalısın.

• Hepimiz kaptan olamayız, tayfa 
olmaya mecburuz,

•

• Burada hepimiz için bir şeyler var.
• Yapacak büyük işler var, küçük 

işler var.
• Yapacağımız iş, bize yakın olan 

iştir.
• Cadde olamazsan patika ol.
• Güneş olamazsan yıldız ol.
• Kazanmak veyahut kaybetmek 

ölçü ile değildir.
•

• Sen her neysen onun en 
iyisi olmalısın.
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Bir mezar taşında şöyle yazıyor:

“Ne kendi etti rahat,

Ne âleme verdi huzur,

Yıkıldı gitti cihândan,

Dayansın ehl-i kubûr.”



Divan edebiyatı şairlerinden BAKİ
Zülf-i siyâhı sâye-i perr-i hümâ imiş 
İklim-i hüsne anın içün pâdişâ imiş 

Bir secde ile kıldı ruh-i âftâbı zer 
Hak-i cenâb-ı dost aceb kîmyâ imiş 

Âvâzeyi bu âleme Dâvûd gibi sal 

Bâki kalan bu kubbede hoş 
bir sadâ imiş 

Görmez cihânı gözlerimiz yârı görmese 
Mir'ât-ı hüsni var ise âlem-nümâ imiş 

Zülfün esîri Bâkî-i bîçâre dostum 
Bir mübtelâ-yı bend-i kemend-i belâ imiş. 

www.mehmetzekiaydin.com



Divan edebiyatı şairlerinden BAKİ

Meğer o sevgilinin kara zülüfleri, Hüma kuşunun kanadının talih
bağışlayan gölgesi imiş. Zaten bu yüzden de güzellik ülkesinin sultanı o
imiş.

Sevgilinin avlusunun toprağı nasıl bir kimya imiş ki, güneş oraya bir
secde etmekle hemen yanağı kıpkızıl bir altına dönüşüvermiş.

Avazın bu alemde Davut gibi çınlasın. Çünkü bu gök
kubbede baki kalan ancak hoş bir seda imiş.

Sevgiliyi görmediğimiz vakit cihan gözümüze görünmez olur. Eğer
ayine-i alem-nüma diye bir şey var ise zannımızca o sevgilinin
güzelliğinin aynasından ibaret imiş.

Sevdiceğim! Zülfüne bağıyla esir olan şu biçare Baki, bu haliyle meğer
bir bela kemendinin yani senin zülfünün bağına tutulup kalmış da
ondan kendini alamıyor.



Sevgi râyihası kokluyorum bugün, 
Gönüllerin bezediği bir gül bağçesinde... 
Türlü meyveler, kalb gibi arzolunmuş, 
Toprağa düşmenin arefesinde... 
Buyurun dostlar, sizin bu düğün: 
Şu dünya mahbesinde! 
Bahtiyar olun hepiniz, 
‘Bir ömürlük’ nefesinde! .. 
Aşkı yankılansın hepinizin; 
Kalbden kalbe ulaşan sesinde.. 
“Bâki kalan bu kubbede hoş bir 
sadâ imiş.”

Sadânı hoş tut ve ölümsüz ol sen de.. 
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