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PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

PROGRAMIN UYGULANMASI

1. Öğrencilerin, akran zorbalığı hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak.

2. Öğrencilerin, akran zorbalığına ilişkin farklı roller hakkında fikir sahibi 
olmalarını sağlamak.

3. Öğrencilerin, akran zorbalığı olan ve olmayan davranışlar arasındaki farkı ayırt 
edebilmelerini sağlamak.

4. Öğrencilerin, akran zorbalığı yapan çocukların neler hissettiğini anlamalarını 
sağlamak. 

5. Öğrencilerin, akran zorbalığına maruz kalan çocukların neler hissedebileceğini 
anlamalarını sağlamak.

6. Akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin, zorbalık ile nasıl baş edebileceğini 
öğrenmelerini sağlamak.

7. Akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin, göstermeleri beklenen 
davranışları rol oyunu ile sergilemelerini sağlamak. 

8. Öğrencilerin, akran zorbalığına uğrayan birilerini gördüklerinde neler 
yapabileceklerini öğrenmelerini sağlamak. 

9. Akran zorbalığı davranışı gösteren öğrencilerin, zorbalık içermeyen 
davranışların farkına varmalarını sağlamak.

Bu program, rehber öğretmen/psikolojik danışman müşavirliğinde okul 
öncesi öğretmeni tarafından, öğrencilere uygulanmak üzere hazırlanmıştır. 
Program uygulanmadan önce rehber öğretmen/psikolojik danışman tarafından 
öğretmenlere ve velilere yönelik bilgilendirici seminerler yapılacaktır. Ayrıca sınıf 
rehberliği farkındalık programının uygulanması sürecinde dikkat edilmesi gereken 
noktalar hakkında, okul öncesi öğretmenlerinin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İlk 
beş oturumun bir hafta içinde ardışık günlerde yapılması, etkinlikler arası bağlantı 
olduğu ve çocukların önceki etkinlikleri hatırlamasını kolaylaştırması açısından 
önemlidir. Programın uygulanması sürecindeki görev ve sorumluluklar aşağıda 
maddeler hâlinde belirtilmiştir:

1. Okulda farkındalık programının planlanması ve yürütülmesi sürecinden okul 
müdürü sorumludur.

2. Programın uygulanması için gerekli tüm malzeme ve düzenlemeler okul 
yönetimi tarafından sağlanacaktır.
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[ PROGRAM UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

3. Rehber öğretmen/psikolojik danışman, veli ve öğretmen seminerlerini; sınıf 
öğretmeni ise öğrenci oturumlarını yapmakla yükümlüdür.

4. Öğretmen ve veli seminerleri, öğrenci oturumlarından önce yapılmalıdır.

5. Farkındalık programı uygulamaları sırasında yapılan paylaşımlarla ilgili “gizlilik” 
ilkesi dikkate alınmalıdır.

6. Rehber öğretmen/psikolojik danışman ve oturumları uygulayan öğretmenler 
farkındalık programının uygulanması sürecinde akran zorbalığından ileri 
düzeyde etkilendiği tespit edilen öğrencileri, ilgili kurum ya da kuruluşlara 
yönlendirmelidir.

1. Oturumlarda, Covid-19 salgın hastalığı tedbirleri kapsamında uyulması 
gereken mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. 

2. Okul öncesi öğretmeninin, akran zorbalığı ile ilgili etkinliklerden önce 
duyguları tanıma, ifade etme ve arkadaşlık becerileri ile ilgili etkinlikleri 
yapmış olması önerilir. 

3. Okul öncesi öğretmeni, her oturumdan önce yapılması gereken hazırlıkları 
tamamlamalıdır.

4. Her oturumun başında, önceki oturumun kısaca hatırlatılmasına yer 
verilmelidir. 

5. Oturumlarda yer alan etkinlikler ana sınıfı grubu düşünülerek hazırlanmıştır. 
4-5 yaş grubu öğrenciler için uygulanması durumunda, oturumların içeriği 
azaltılıp, basitleştirilerek çeşitli düzenlemeler yapılabilir. 

6. Rol oyunlarında öncelik, grupta lider özeliği gösteren çocuklara verilebilir. 
Böylece diğer çocuklara rol model olmaları sağlanabilir. 

7. Oturumlarda mümkün olduğunca çok öğrenciye söz hakkı verilmesi faydalı 
olacaktır.
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ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN EK BİLGİ 
VE UYARILAR

UZAKTAN EĞİTİM İÇİN EK BİLGİ VE UYARILAR

PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Yönergeleri anlamakta zorlanan öğrenciler için açıklamalar tekrarlanmalıdır.

2. Görme engeli olan öğrenciler için görseller ayrıntılı biçimde betimlenmelidir. 

3. Öğrenciler etkinliğe katılım için özellikle teşvik edilmelidir.

4. Öğrenciler, özellikle rol oyunu gibi etkinliklerde zorlanırlarsa öğretmen 
tarafından desteklenmelidir. 

5. Uygulama sırasında öğrencilerin bilmediği kavramlar açıklanmalıdır.

1. Oturumlar yüz yüze eğitim sürecine göre planlanmıştır. Bu nedenle uzaktan 
eğitim sürecinde oturumlarda yer alan etkinliklerin uygulanması sırasında bazı 
değişiklikler gerekmektedir.

2. Oturumlarda yer alan her bir etkinlik için uzaktan eğitim sürecine 
uyarlanabilecek değişiklik önerileri, etkinlik içinde not olarak ifade edilmiştir. 

Akran Zorbalığı Farkındalık Programı’nın gerçekleştirilmesi sürecinde ve 
sonrasında izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yapılan izleme 
neticesinde değerlendirme süreci, süreç ve sonuç odaklı olmak üzere iki aşamalı 
yürütülmelidir. Süreç değerlendirmesi, programı uygulayan öğretmen tarafından 
Farkındalık Programı Değerlendirme Formu doldurularak gerçekleştirilmeli ve 
rehber öğretmen/psikolojik danışmana teslim edilmelidir. Farkındalık programı 
oturumlarının tamamlanmasından sonraysa programın amaçlarına ulaşıp 
ulaşmadığını tespit edebilmek amacıyla gözlem, anket vb. ölçme araçları ile 
değerlendirmelere yönelik çalışmalara devam edilmelidir.
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[ PROGRAMIN YAPISI

1. OTURUM

3. OTURUM

5. OTURUM 6. OTURUM

2. OTURUM

4. OTURUM

• Öğrencilerin, akran zorbalığı 
kavramını ve akran zorbalığında 
bulunan rolleri tanıması. 
• Öğrencilerin, akran zorbalığına 
maruz kalan öğrencilerin neler 
hissettiğini fark etmesi.

Oturum 1: Sincap Sini ile Sincap 
Mini

• Öğrencilerin, zorbalık yapan ve 
zorbalığa maruz kalan çocukların 
düşüncelerini, duygularını ve 
davranışlarını fark etmesi.   

Oturum 3: Kızıl Tilki’nin Hikâyesi

• Öğrencilerin, akran zorbalığına 
tanık olduklarında kullanabileceği 
başa çıkma becerilerini fark 
etmesi.  

Oturum 5:  Karga Kuki’nin 
Hikâyesi

• Akran zorbalığı ile ilgili aile 
katılımının sağlanması.

Oturum 6:  Resim Çalışması

• Öğrencilerin, akran zorbalığına 
maruz kaldıklarında kullanabileceği 
baş etme becerilerini fark etmesi.

Oturum 4:  Zorbalık Çantası

• Öğrencilerin, akran zorbalığı 
ile arkadaşlar arası anlaşmazlık 
arasındaki farkı ayırt etmesi.

Oturum 2: Zorbalık mı 
Anlaşmazlık mı Oyunu
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, anaokulu öğrencilerinde akran zorbalığı konusunda farkın-
dalık yaratmaktır. Bu oturum ile zorbalığın ne olduğunu, zorbalık yapan, zorbalığa 
maruz kalan ve izleyicinin öğrencileri özelliklerini öğrenmeleri hedeflenmektedir.

KAZANIMLAR

• Öğrenciler akran zorbalığının ne olduğunu bilir.
• Zorbalık rollerini ayırt eder.

MATERYAL

• Konuya ait power point sunusu (uzaktan eğitim için)
• Hayvan kuklaları

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, örnek olay

SÜRE

20 dakika

SÜREÇ

Sincap Sini ile Sincap Mini1.OTURUM 

Uygulayıcıya Not: Akran Zorbalığı konusuna başlamadan önce 
arkadaşlık kavramı ile ilgili genel bir giriş yapılır. Arkadaşlık ilişkilerinden 
arkadaşlıkta zaman zaman anlaşmazlık yaşanabileceği konusuna, sonra da 
anlaşmazlıktan farklı olarak zorbalık temasına geçiş yapılır. Zorbalıkla ilgili 
kukla canlandırması yapıldıktan sonra, aşağıda yer alan sorular ile konu 
tartışılır: 

• Etkinliğe başlamadan önce Ek-1’de yer alan Görsel 1 tahtaya asılır. 
(Uzaktan eğitim sürecinde power point sunusu açılır. İlk slayt, 
öğrencilere gösterilir.) 

• Öğrencilerden bugün ne hakkında konuşacaklarını tahmin etmeleri 
istenir. Öğrencilerin tahminleri alındıktan sonra ‘‘Bugün arkadaşlık ile 
ilgili etkinlik yapacağız’’ denir ve aşağıdaki sorular sorulur: 

 • Arkadaşlarınla en çok neler yapmaktan hoşlanırsın?

 • Bunları yaparken neler hissedersin?
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• Öğrencilerin yanıtları alındıktan sonra, “Arkadaşlarımızla 
anlaşamadığımız zamanlar da olabilir. Böyle durumlara örnek vermek 
isteyen var mı?” diye sorulur. Çocukların yanıtları alındıktan sonra 
“Arkadaşlarımız ile anlaşmazlık yaşayabiliriz. Ancak bundan farklı 
olarak zorbalık dediğimiz bir durum da vardır.” denilerek, “Daha önce 
zorbalığın ne olduğunu duydunuz mu?” sorusu öğrencilere yöneltilir. 
Çocukların yanıtlarından sonra; “Şimdi zorbalığın ne olduğunu anlamak 
için size kuklalar ile bir hikâye anlatacağım” denilir ve bir yandan 
hikâye okunurken bir yandan da hayvan kuklaları ile canlandırma yapılır. 
Bu sırada tahtaya Ek-2’ de yer alan Görsel 2 asılır. 

• Uzaktan eğitim sürecinde canlandırmanın yanı sıra ekranda ikinci 
sunuda yer alan görsel gösterilir. 

• “Bir varmış bir yokmuş… Yeşil mi yeşil, serin mi serin büyük bir ormanda 
neşe içinde yaşayan hayvanlar varmış. Bunlardan Sincap Mini sessiz, 
arkadaşları ile iyi anlaşan, ormanın kurallarına uyan bir sincapmış. 
Sincap Mini, ormanda fındıkları ile oynamayı çok severmiş. Sincap 
Mini’nin aynı ormanda yaşayan Sincap Sini adında bir arkadaşı 
varmış. Sincap Sini, orman kurallarına uymakta zorlanırmış. Kendini ve 
arkadaşlarını tehlikeye sokabilecek bazı şeyler yaparmış. Bu nedenle 
Mini, ondan biraz korkarmış. Sini çoğu zaman Mini’nin oyunlarına 
katılmasına izin vermez, izin verdiğinde de hep kendi istediği oyunları 
oynaması için onu zorlarmış. Yine bir gün Sincap Mini fındıkları ile 
oynarken, yanına Sini gelmiş. Yanlarındaki kocaman ağaç dalında da 
arkadaşları Karga Kuki onları izliyormuş. Sincap Sini, Mini’nin fındıklarını 
elinden almış ve gülerek ağacın arkasına saklanmış. Sonra da fındıkları 
havaya fırlatmış ve onların her biri, başka tarafa savrulmuş. Sincap 
Sini her zaman Mini’ye böyle davranırmış. Karga Kuki, şaşkınlıkla Sini 
ve Mini’yi izliyormuş. Elinden fındıkları zorla alınan Mini kendini çok 
kötü hissetmiş ve üzgün bir şekilde ağacın yanına oturmuş. Sini’nin 
neden kendisine böyle şeyler yaptığını bir türlü anlayamıyormuş 
ve bütün bunlar onu çok mutsuz ediyormuş. Arkadaşının kalbini ne 
kadar kırdığının farkında bile olmayan Sini ise, umursamaz bir şekilde 
ormanda dolaşmaya devam ediyormuş.”  

Uygulayıcıya Not: Burada yer alan hikâyede sincap ve karga karakterleri 
kullanılmıştır. Sınıfta bu hayvanlara yönelik kuklalar olmaması durumunda 
öğretmen kendi sınıfındaki kukla hayvan karakterleri ile hikâyede değişiklik 
yapabilir ya da kâğıttan sincap ve karga kuklası yapabilir. 

• Hikâye canlandırma bittikten sonra aşağıdaki sorular öğrencilere 
yöneltilir:

 • Hikâyede Sincap Sini, Mini’ye ne yaptı?

(Çocuklardan yanıt gelmezse “Sini, Mini’nin fındıklarını ondan izin 
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 • Sini onun fındıklarını izin almadan elinden çekip aldığında Mini 
hangi duyguları hissetmiş olabilir? 

(Öğrencilerden yanıt gelmezse üzüntü, korku, utanma, öfke, incinme, 
çaresizlik duyguları örnek verilebilir.)

 • Siz Mini’nin yerinde olsaydınız mesela bir arkadaşınız oyuncağınızı 
elinizden izin almadan çekip alsaydı neler hissederdiniz? (Mümkün 
olduğunca fazla öğrenciden yanıt alınmaya çalışılmalı.) 

 • Sizce Sini neden böyle yapmış olabilir?

(Öğrencilerden yanıt gelmezse kendini güçlü hissetmek ya da eğlenmek 
için yanıtı verilebilir.) 

 • Daha önce hiç buna benzer bir durumla karşılaştınız mı? 

• Son olarak “Bir çocuğun başka bir çocuğa vurması, onu iteklemesi, 
çocuğun saçını çekmesi, oyuncağını elinden alması, onu oyuna 
almaması, ona kötü sözler söylemesi gibi durumlar zorbalıkla 
ilgilidir. Kaba bir davranışa zorbalık diyebilmemiz için onun bilerek, 
isteyerek ve tekrarlayan bir şekilde yapılmış olması ve zorbalık 
yapan kişinin diğerinden daha güçlü olması gerekir. Bu hikâyede 
de zorbalık yapan Sincap Sini ve zorbalığa maruz kalan ise Sincap 
Mini’ydi değil mi? Sincap Sini, Mini’den daha güçlüydü, fındıkları 
Mini’nin üzüleceğini bildiği hâlde zorla aldı ve bunu daha önce de 
yapmıştı. İşte bu nedenle Sini’nin davranışı bir zorbalıktır. Zorbalığa 
maruz kalan kişiler kendilerini üzgün, korkmuş, utanmış, yalnız, öfkeli 
ya da çaresiz hissedebilirler. Eğer siz de buna benzer bir durum 
yaşarsanız bu duyguları hissetmeniz normal. Önümüzdeki günlerde 
bu tür durumlarda kendimizi korumak için neler yapabileceğimizi de 
konuşacağız” denilerek katılımları için çocuklara teşekkür edilir ve 
oturum sonlandırılır.

Uygulayıcıya Not:  Bu etkinliğin kukla ile hikâye canlandırma basamağı, 
okul öncesi yaş grubu için hazırlanan akran zorbalığı animasyonu 
izletilerek de uygulanabilir.
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Ek-1  Görsel 1
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Ek-2  Görsel 2
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, anaokulu öğrencilerinin akran zorbalığı ile arkadaşlar 
arası anlaşmazlık davranışları arasındaki farkı kavramalarını sağlamaktır. Zor-
balık senaryoları üzerinden zorbalık yapanın, zorbalığa maruz kalanın kim 
olduğu ve nasıl bir zorbalık yapıldığı ile ilgili sorulan sorularla bu kavramların 
pekişmesi sağlanır.

KAZANIMLAR

• Öğrenciler akran zorbalığı ile anlaşmazlık durumlarını ayırt eder.
• Zorbalık rollerini ayırt eder.

MATERYAL

• Senaryo kartları
• Yeşil ve kırmızı renklerde hazırlanmış postit boyutunda kâğıtlar
• Power point sunu (uzaktan eğitim için)

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, örnek olay

SÜRE

20 dakika

SÜREÇ

Zorbalık mı Anlaşmazlık mı Oyunu2.OTURUM 

• Önceki oturumda yapılanlar, kısaca özetlenir ve bu oturumun 
içeriğinden kısaca bahsedilir. “Sevgili çocuklar, daha önce zorbalıkla 
ilgili bir hikâye dinlemiştik. Sincap Sini ve Mini’nin hikâyesi... Sincap 
Sini, Mini’nin fındıklarını elinden zorla alarak ona zorbalık yapmıştı. 
Biz de onların hikâyesi ile zorbalığın bir çocuğun kendisinden daha 
güçsüz başka bir çocuğu bilerek, isteyerek ve tekrarlayan bir şekilde 
incitmesi, ona zarar vermesi olduğunu öğrenmiştik. Zaman zaman 
arkadaşlarımızla anlaşamadığımız durumlar yaşayabiliriz ama 
hatırlarsanız, akran zorbalığı ile arkadaşlar arası anlaşmazlık farklı 
şeylerdi. (Özetleme yapılırken önceki oturumda arkadaşlar arası 
anlaşmazlık hakkında konuşulanlar tekrar hatırlatılır.) Bugün zorbalık 
ile anlaşmazlık arasındaki farkı daha iyi öğrenmek için bir etkinlik 
yapacağız.” 
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• Daha önceden her bir öğrenci için eşit sayıda hazırlanan yeşil ve kırmızı 
fon kâğıdından kesilmiş kartlar öğrencilere dağıtılır. 

• Ek’te yer alan (daha önceden çıktısı alınan) “Senaryo resimleri” sırasıyla 
öğrencilere gösterilir. 

• Senaryo 1: Efe, birçok kez onlarla oyun oynamak isteyen Buğra’yı hiçbir 
oyuna almıyor. Buğra oldukça güçlü olan Efe’den korktuğu için bu 
durumu kimseye anlatamıyor.

• Senaryo 2: Defne ve Eylül aynı oyuncakla oynamak için birbirleri ile 
kavga ettiler ve öğretmen oyuncakla ikisinin de bir süre oynamasına 
izin vermedi.

• Senaryo 3: Batuhan ne zaman Rüzgâr’ın yanından geçse, Rüzgâr onu 
bilerek itip yere düşürüyor.

• Senaryo 4: Buse ve Yeliz sınıf arkadaşları Eren’e sürekli “şişman, 
şişman” diyorlar ve Eren bu yüzden sınıfta sürekli ağlıyor.

• Senaryo 5: Asya’nın kuzeni boğuşmalı oyunları çok sevdiği için Asya’ya 
bu oyunları oynamak için ısrar ediyor ama Asya bu oyunlardan 
hoşlanmadığı için onun isteğini kabul etmiyor. 

• İlk senaryoya ait görsel çocuklara gösterilir ve senaryoya ait cümle 
okunur. Öğrencilere “Evet çocuklar bu resimde de gördüğünüz gibi Efe 
sınıflarına yeni gelen arkadaşı Buğra’yı hiçbir oyuna almak istemiyor 
ve Buğra Efe’den korktuğu için bu durumu kimseye anlatamıyor. Bu 
durum bir zorbalık mı anlaşmazlık mıdır?” diye sorar ve “Eğer zorbalık 
diyorsanız yeşil kartlarınızı, anlaşmazlık diyorsanız kırmızı kartlarınızı 
havaya kaldırmanızı istiyorum” der. 

• Kırmızı kart kaldıran öğrenci varsa onlara “Sence neden burada 
zorbalık yok?” diye sorulur. 

• Yeşil kart kaldıran öğrencilere, 

“Sizce bu, neden zorbalıkla ilgili? 

Burada zorbalık yapan kim?

Zorbalığa uğrayan kim?” soruları sorulur. Doğru yanıt verdikleri için 
teşekkür edilir. 

• İkinci senaryoya ait görsel gösterilir ve senaryoya ait cümle okunur. 
“Defne ve Eylül aynı oyuncakla oynamak için birbirleri ile kavga 
ediyorlar ve öğretmen, oyuncakla ikisinin de bir süre oynamasına izin 
vermiyor. Sizce bu zorbalık mı anlaşmazlık mıdır?” denir ve kartların 
kaldırılması istenir. 

• Kırmızı kartı kaldıran öğrencilere,
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“Sizce neden zorbalık değil?” diye sorulur. Uygun yanıtlar gelmezse 
uygulayıcı, “Burada biri diğerinden daha güçlü değil, ikisi karşılıklı 
anlaşmazlık yaşıyor değil mi?” der. 

• Yeşil kartı kaldıran öğrenciler varsa,

“Sizce neden zorbalıkla ilgili?” diye sorulur.

• Üçüncü senaryoya ait görsel gösterilir ve senaryoya ait cümle okunur. 
“Batuhan ne zaman Rüzgâr’ın yanından geçse Rüzgâr onu bilerek 
itip, yere düşürüyor. Sizce bu zorbalık mı anlaşmazlık mıdır?” denir ve 
kartların kaldırılması istenir.

• Kırmızı kart kaldıran öğrenci varsa onlara “Sence neden burada 
zorbalık yok?” diye sorulur. 

• Yeşil kart kaldıran öğrencilere, 

“Sizce bu neden zorbalıkla ilgili?

Sizce Rüzgâr ne hissetmiş olabilir?

Siz Rüzgâr’ın yerinde olsaydınız neler hissederdiniz?

Rüzgâr’ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? soruları sorulur. Doğru yanıt 
verdikleri için teşekkür edilir.

• Son 2 senaryoda da benzer formatta devam edilerek, etkinlik 
bitirilir. Etkinliğin sonunda, “Gördüğümüz gibi zorbalıkla anlaşmazlık 
birbirinden farklı şeylerdir. Zaman zaman arkadaşlarımızla 
tartıştığımız, anlaşamadığımız durumlar olabilir. Ama hiç kimsenin 
zorbalık yapmaya hakkı yoktur. Sonraki etkinliklerimizde zorbalıkla 
karşılaşırsak neler yapabileceğimizi ayrıntılı konuşacağız” diyerek 
etkinlik sonlandırılır. 

Uzaktan Eğitim Süreci İçin Not:  Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere 
kırmızı, yeşil kartlar dağıtılamayacağı için, senaryo resimleri sırayla 
sunudan gösterilir ve öğrencilerin zorbalık olduğunu düşündükleri 
senaryoda “yeşil”, anlaşmazlık olduğunu düşündükleri senaryoda “kırmızı” 
diye yüksek sesle söylemeleri istenir.
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Ek-3

Senaryo 1: Efe, birçok kez onlarla oyun oynamak isteyen Buğra’yı hiçbir oyuna 
almıyor. Buğra oldukça güçlü olan Efe’den korktuğu için bu durumu kimseye 
anlatamıyor.

Görsel 1:
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Ek-4

Senaryo 2: Defne ve Eylül aynı oyuncakla oynamak için birbirleri ile kavga 
ettiler ve öğretmen oyuncakla ikisinin de bir süre oynamasına izin vermedi.

Görsel 2:
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Ek-5

Senaryo 3: Batuhan ne zaman Rüzgâr’ın yanından geçse, Rüzgâr onu itip yere 
düşürüyor.

Görsel 3:
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Ek-6

Senaryo 4: Buse ve Yeliz sınıf arkadaşları Eren’e sürekli “şişman, şişman” 
diyorlar ve Eren bu yüzden sınıfta sürekli ağlıyor.

Görsel 4:
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Ek-7

Senaryo 5: Asya’nın kuzeni boğuşmalı oyunları çok sevdiği için Asya ile bu 
oyunlardan oynamak için ısrar ediyor ama Asya bu oyunlardan hoşlanmadığı 
için onun isteğini kabul etmiyor.

Görsel 5:
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, anaokulu öğrencilerinin akran zorbalığı durumunda neler 
hissedilebileceğini kavramalarını sağlamak ve zorbalıkla nasıl başa çıkılacağı 
konusunda fikir üretmelerine yardımcı olmaktır.

KAZANIMLAR

• Öğrenciler akran zorbalığı yapan çocuğun neden böyle davrandığını bilir.
• Akran zorbalığına maruz kalan çocuğun neler hissettiğini bilir.
• Akran zorbalığı ile nasıl baş edileceği ile ilgili fikir üretir.

MATERYAL

• Kızıl Tilki hikâyesi ve görseli
• Power point sunusu (uzaktan eğitim için)

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, örnek olay

SÜRE

20 dakika

SÜREÇ

Kızıl Tilki’nin Hikâyesi 3.OTURUM 

• “Sevgili çocuklar, hatırlıyor musunuz dün zorbalık ile arkadaşlar arası 
anlaşmazlık arasındaki farkı öğrenmiştik. Bugün de zorbalık konusuna 
devam edeceğiz. Şimdi size bir hikâye okuyacağım. Hikâyemizin adı 
“Kızıl Tilki”... Hikâyeyi dikkatlice dinleyin. Hikâyede bazı gizli bilgiler var. 
Hikâye bittikten sonra bu gizli bilgileri birlikte bulmaya çalışacağız.” 
diyerek etkinlik başlatılır. 

• Ek-8’de yer alan Görsel 1, sınıfa asılır (uzaktan eğitim sürecinde 
power point sunusundan Görsel 1’in yer aldığı slayt açılır). Öğretmen 
tarafından hikâye okunur:

“Kızıl Tilki, büyük şehirlerden uzakta, içinde her türlü ağaç olan büyük 
bir ormanda yaşıyordu. Kızıl Tilki’nin avlanmak için geçirdiği zamanların 
dışındaki en büyük eğlencesi, ormanda kendisinden güçsüz gördüğü 
hayvanları rahatsız etmekti. Bazı günler ormanda yaşayan hayvanlar 
bir araya gelip oyunlar oynarlardı. Tavşan Tubi ne zaman oyuna girmek 
istese Kızıl Tilki onu oyuna almaz ve onu grubun dışında bırakırdı. Tavşan 
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Tubi buna çok üzülürdü, kenardan arkadaşlarının neşe içinde oyun 
oynamalarını izlerdi. Hatta bazı zamanlar o kadar üzülürdü ki kendisini 
hasta gibi hissederdi. Ama Kızıl Tilki bunu hiç umursamazdı. Kızıl Tilki’nin 
Tavşan Tubi’ye yaptıkları sadece bu kadar değildi. Tavşan Tubi yuvasına 
havuç taşırken eğer Kızıl Tilki ile karşılaşırsa, Kızıl Tilki onu arkasından 
itekleyip, yere düşürürdü. Tavşan Tubi’nin hem canı çok yanar hem 
de kendini çok üzgün hissederdi. Tavşan Tubi acı içinde, yere dağılan 
havuçlarını toplamaya çalışırken, Kızıl Tilki gülerek onu izler ve böyle 
zamanlarda kendini çok güçlü hissederdi. Çünkü Kızıl Tilki kendini güçlü 
hissetmek için başka neler yapabileceğini bilmiyordu. Tavşan Tubi ise ne 
zaman Kızıl Tilki’ nin yuvasının yakınından geçmek zorunda kalsa tekrar 
aynı şeyleri yaşayacağını düşünüp korkuyla titrerdi. Mevsimler mevsimleri 
kovaladı ve günlerden bir gün…”  

• Hikâye okunduktan sonra çocuklara aşağıda yer alan sorular yöneltilir: 

• Kızıl Tilki neden böyle davranıyor olabilir?

(Öğrencilerden yanıt gelmezse kendini güçlü hissetmek için ya da 
eğlenmek için şeklinde örnek verilebilir.)

• Başkalarına zarar vermek gerçekten güçlü olmak mıdır?

(Öğrencilerin yanıtlarından sonra başkalarının duygularına önem vermenin, 
bizden farklı olanlara saygı duymanın, başkalarını incitmemeye çalışmanın 
zayıflık olmadığı belirtilebilir) 

• Kızıl Tilki, kendini güçlü hissetmek için kaba davranmak dışında neler 
yapabilir?

• Kızıl Tilki, eğlenmek için kaba davranmak dışında neler yapabilir?

• Tavşan Tubi neler hissetmiş olabilir?

(Öğrencilerden yanıt gelmezse ‘üzgün, yalnız, çaresiz hissetmiş olabilir’ 
şeklinde örnek verilebilir.)

• Tavşan Tubi kendini korumak için neler yapabilir?

• Sen böyle bir durumla karşılaşsan neler yapardın?

• Sizce bu hikâye nasıl devam etmeli?

• Öğrencilerin zorbalık karşısında neler yapılabileceği ile ilgili verdikleri 
yanıtlar not edilir ve “Bu verdiğiniz cevapları bir sonraki etkinliğimizde 
kullanacağız.” denilir. Öğrencilerden uygun yanıtlar gelmezse “Tavşan 
Tubi, güvendiği birisine yaşadıklarını anlatabilir. Cesur olmaya 
çalışarak Kızıl Tilki’ye yüksek sesle, “Benimle uğraşma ya da Hayır! 
Yapma” diyebilir. Kızıl Tilki’yi umursamadan yoluna devam edebilir. 
Kendisini yalnız hissetmemek için arkadaş edinmeye çalışabilir.” denilir.  

• Son olarak hikâyedeki gizli bilgileri başarılı bir şekilde buldukları ve 
Tavşan Tubi’ye yardımcı oldukları için çocuklara teşekkür edilir ve 
etkinlik sonlandırılır.
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Ek-8
Görsel 1: Kızıl Tilki hikâyesine ait görsel 
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, anaokulu öğrencilerinin akran zorbalığı ile başa çıkmak 
için neler yapabileceklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

KAZANIMLAR

• Öğrenciler akran zorbalığı ile başa çıkmak için neler yapılacağını bilir.

MATERYAL

• Öğrencilerin önceden hazırladıkları kâğıttan çantalar
• Zorbalıkla başa çıkma resim kartları
• Rol oyunu için senaryo kâğıtları
• Power point sunu (uzaktan eğitim için)

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, örnek olay, rol oyunu.

SÜRE

20 dakika

SÜREÇ

Zorbalık Çantası 4. OTURUM

Uygulayıcıya Not: Bu etkinlik öncesinde öğretmen öğrencilerle birlikte 
renkli fon kâğıtlarını kullanarak kendilerine boyunlarına asabilecekleri 
şekilde birer çanta yapmalarını sağlar. Öğrenciler yaptıkları çantaları çeşitli 
el işi malzemeleri ile süsleyebilirler. Uygulayıcı Ek’te yer alan başa çıkma 
resim kartlarının öğrenci sayısı kadar siyah-beyaz çıktısını alır ve resim 
kartlarını keserek öğrencilere dağıtılacak şekilde hazırlar. 

• Bu  oturuma başlamadan önce öğrencilere önceden yaptıkları kâğıt 
çantalar ve Ek-13’te yer alan başa çıkma resim kartları dağıtılır. Kartlar 
dağıtılırken konu hakkında öğrencilere, “Hadi bakalım çocuklar, şimdi 
sizden dağıttığım resim kartlarını incelemenizi istiyorum.  Bu kartlarda 
neler görüyorsunuz?” diye sorulur. “Öğrencilerden uygun yanıtlar 
gelmezse “Kızıl Tilki diye bir hikâye okumuştuk, hatırlıyor musunuz? 
Kızıl Tilki Tavşan Tubi’yi oyuna almıyordu. Onu itekleyip düşürüyordu. 
Tavşan Tubi de buna çok üzülüyordu. O hikâyede Tavşan Tubi’ye 
yardımcı olmak için bazı yollar bulmuştuk.” denir.  
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• Resim kartları tek tek incelenerek her bir başa çıkma resim kartı 
öğrencilere hatırlatılır.

• Ek-9’da yer alan A4 boyutunda çıktısı alınmış “Güvendiğin birine anlat 
temalı” ilk resim kartı gösterilir. Öğrencilere “Bu resim kartı neyi anlatıyor 
olabilir?” diye sorulur. Öğrencilerden uygun yanıt gelmezse “Biri size 
zorbalık yaparsa bunu mutlaka güvendiğiniz birine anlatmalıydınız değil 
mi?” denir. 

• Ek-10’da yer alan A4 boyutunda çıktısı alınmış “Dik dur ve cesur ol” 
temalı ikinci resim kartı gösterilir. Öğrencilere “Bu resim kartı neyi 
anlatıyor olabilir?” diye sorulur. Öğrencilerden uygun yanıt gelmezse 
“Biri size zorbalık yaparsa cesur davranıp yüksek sesle ‘Hayır, yapma; bu 
yaptığın doğru değil; bu yaptığını öğretmenime/anneme söyleyeceğim!’ 
diyebilirdiniz değil mi?” denir. 

• Ek-11’de yer alan A4 boyutunda çıktısı alınmış “Umursamadan yoluna 
devam et ” temalı üçüncü resim kartı gösterilir. Öğrencilere “Bu resim 
kartı neyi anlatıyor olabilir?” diye sorulur. Öğrencilerden uygun yanıt 
gelmezse “Biri size zorbalık yaparsa onu umursamadan yolunuza devam 
edebilirdiniz yani o yokmuş gibi davranabilirdiniz değil mi?” denilir.

• Ek-12’de yer alan A4 boyutunda çıktısı alınmış “Arkadaş edinerek yalnız 
olmadığını göster” temalı dördüncü resim kartı gösterilir. Öğrencilere “Bu 
resim kartı neyi anlatıyor olabilir?” diye sorulur. Öğrencilerden uygun 
yanıt gelmezse “Biri size zorbalık yaparsa kendinizi yalnız hissetmemek 
için arkadaş edinmeyi deneyebilirdiniz değil mi?” denilir.

Uygulayıcıya Not: Yukarıda ifade edilen başa çıkma resim kartlarını 
öğrencilere hatırlatma etkinliği kısa süre içinde bitirilip asıl etkinliğe 
geçilebilir. 

• Öğrencilerin resim kartlarını istedikleri renklere boyayabilecekleri 
söylenerek onlara boyama yapmaları için zaman verilir.

• Öğrenciler boyamaları bitirdikten sonra onlardan resim kartlarını 
çantalarına koymaları istenir ve rol oyununa geçilir. 

Uygulayıcıya Not: Etkinlikten önce uygulayıcı Ek 14’te yer alan senaryo 
cümlelerini şeritler hâlinde keser ve bu cümleleri katlayarak bir kutunun 
içine koyar. 

Senaryo 1: Yemekhanede yemek yiyorsun. O gün en sevdiğin kurabiye var. 
Bir an önce yemeğini bitirip kurabiyeni yemek istiyorsun ama arkadaşın 
daha önce de yaptığı gibi yine  senin kurabiyeni aldı ve istemene rağmen 
sana geri vermiyor. 

Senaryo 2: Mahallenin oyun parkında arkadaşlarınla oyun oynamak 
istiyorsun. Ama yaşı senden büyük bir arkadaşın, her zaman yaptığı gibi 
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seni oyuna almak istemiyor. 

Senaryo 3: Arkadaşlarından biri, oyun saatinde sürekli olarak senin 
oynadığın oyuncağı elinden zorla çekerek alıyor.

Senaryo 4: Ne zaman canın yansa ve ağlasan senden üç yaş büyük 
kuzenin seninle “bebek, bebek” diyerek dalga geçiyor. 

Senaryo 5: Arkadaşlarından biri, okul bahçesine çıkmak için sıraya 
girdiğinizde sürekli seni iterek sıranın önüne geçiyor. 

• Ek-14’te yer alan senaryo cümleleri bir kutunun içine konulur ve 
öğrencilerin sırayla kutudan bir kâğıt seçmeleri istenir. Aynı numaralı 
senaryo kâğıtlarını seçen öğrenciler eşleştirilir. Orada yazan senaryoyu 
canlandırmaları istenir. Zorbalığa maruz kalan rolündeki çocuğun, 
çantasında yer alan başa çıkma kartlarından destek alarak zorbalık 
yapan rolündeki arkadaşına tepki vermesine yardımcı olunur. Sonra 
çocuklar arasındaki roller değiştirilerek yeniden canlandırma yapılır. 
Her bir canlandırmadan sonra rol oyununu gerçekleştiren öğrenciler 
alkışlanır. 

• Son olarak “Zorbalığa maruz kalan rolündeki öğrencilere zorbalığa 
karşı koyarken neler hissettiniz?” diye sorulur. Söz isteyen birkaç 
öğrencinin yanıtları alınır, tüm çocuklara katılımları için teşekkür 
edilerek oturum sonlandırır. 

Uygulayıcıya Not: Senaryolar sınıf mevcuduna göre küçük grup veya 
büyük grup etkinliği şeklinde uygulanabilir. Sınıfta eğer gerçek zorbalık 
yapan ve zorbalığa maruz kalan rollerde öğrenciler varsa aynı senaryoda 
yer almamasına dikkat edilmelidir.

• Uzaktan Eğitim Süreci İçin Not: Uzaktan eğitimde öğrencilere 
rol oyunu yaptırılmasının zor olması nedeniyle, etkinlikte yer alan 
senaryolar öğretmen tarafından ifade edilebilir, power point 
sunusunda başa çıkma resim kartlarının görseli gösterilebilir ve 
öğrencilere böyle bir durumda hangi başa çıkma yönteminin 
kullanılabileceği sorulabilir. Öğrencilere söz hakkı verilerek kendi 
yanıtlarını vermeleri sağlanabilir.
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Ek-9

Birinci Resim kartı 
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Ek-10

İkinci  Resim kartı 
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Ek-11

Üçüncü  Resim kartı 
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Ek-12

Dördüncü Resim Kartı 
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Ek-13

Dört resim kartının bir arada olduğu görsel 
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AKRAN ZORBALIĞI FARKINDALIK PROGRAMI- 
Rol oyunu senaryolarıEK 14

Senaryo 1: Yemekhanede yemek yiyorsun. O gün en sevdiğin kurabiye var. Bir an önce 
yemeğini bitirip kurabiyeni yemek istiyorsun ama arkadaşın daha önce de yaptığı gibi yine  
senin kurabiyeni aldı ve istemene rağmen geri vermiyor.

Senaryo 2: Mahallenin oyun parkında arkadaşlarınla oyun oynamak istiyorsun. Ama yaşı 
senden büyük bir arkadaşın her zaman yaptığı gibi  seni oyuna almak istemiyor.

Senaryo 3: Arkadaşlarından biri, oyun saatinde sürekli olarak senin oynadığın oyuncağı 
elinden zorla çekerek alıyor.

Senaryo 4: Ne zaman canın yansa ve ağlasan senden üç yaş büyük kuzenin seninle 
“bebek, bebek” diyerek dalga geçiyor.

Senaryo 5: Arkadaşlarından biri, okul bahçesine çıkmak için sıraya girdiğinizde sürekli seni 
iterek sıranın önüne geçiyor.
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AMAÇ

Bu oturumun amacı, anaokulu öğrencilerinin zorbalıkla başa çıkma sürecinde 
izleyicilerin gücünü ve önemini fark etmelerini sağlamaktır.

KAZANIMLAR

• Öğrenciler akran zorbalığı sürecinde izleyicinin önemini bilir.
• Öğrenciler akran zorbalığı olaylarında izleyicinin neler yapabileceklerini bilir.

MATERYAL

• Karga Kuki’ nin Hikâyesi
• Power point sunusu (uzaktan eğitim için)

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma, örnek olay

SÜRE

20 dakika

SÜREÇ

Karga Kuki’nin Hikâyesi5.OTURUM

• Oturuma başlamadan önce Ek-15’te yer alan Görsel 1 tahtaya asılır. 
(Uzaktan eğitim sürecinde power point sunusu açılır. İlk slayt, 
öğrencilere gösterilir.) “Hatırlıyor musunuz daha önce Sincap Sini ile 
Mini’nin hikâyesini okumuştuk. Sincap Sini, Mini’nin elindeki fındıkları her 
seferinde ondan izinsiz alıyordu ve Mini de bu duruma çok üzülüyordu. 
Hikâyede bütün bu olanları izleyen bir de Karga Kuki vardı. Şimdi size 
bu kuklalarla Karga Kuki’nin hikâyesini canlandıracağım. Bu hikâyede 
gizli bazı bilgiler var. Hikâyeyi okuduktan sonra ben size sorular 
soracağım ve bu gizli bilgileri birlikte bulmaya çalışacağız.” diyerek 
oturum başlatılır. 

• Bir yandan hikâye okunurken bir yandan da hayvan kuklalarıyla 
canlandırma yapılır.

• “Günlerden bir gün Sincap Mini ormanda gezerken çok güzel şekilli bir 
ağaç dalı bulmuş. Çok keyif alarak onunla oynamaya başlamış. Tam 
o sırada karşısına Sincap Sini çıkmış ve tıpkı fındıklarını elinden aldığı 
gibi bu ağaç dalını da Mini’nin elinden almış. Mini yine kendisini çok 
mutsuz ve çaresiz hissederek yanındaki ağacın gövdesine dayanmış 
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ve ağlamaya başlamış. Ağacın dalında olanları izleyen Karga Kuki, 
Mini için çok üzülüyormuş. Onun için bir şeyler yapması gerektiğini 
biliyormuş ama ne yapacağını bir türlü bulamıyormuş. Bir yandan 
da ‘Acaba Sini bana da kötü davranır mı?’ diye düşünmeden de 
edemiyormuş. 

Uygulayıcıya Not: Hikâyeye burada ara verilip: “Hikâyedeki kahramanların 
isimleri nedir? Hikâye nerede geçiyor? Sincap Mini ve Sini’yi kim izliyor?” 
gibi sorular sorulabilir ve hikâyenin kalan kısmı okunabilir. 

Sonra aklına birden, ne yapması gerektiğini Bilge Baykuş’a sormak 
gelmiş. Hemen uçup Bilge Baykuş’un yanına gitmiş. Bütün olup bitenleri 
ona anlatmış. Bilge Baykuş sabırla Kuki’nin anlattıklarını dinlemiş. Kuki’nin 
sözleri bittiğinde Bilge Baykuş, “İlk olarak seni cesaretin için tebrik ederim 
Kuki. Arkadaşının zor durumda olmasına üzülmen ve bir şeyler yapmak 
istemen çok normal. Aslında Mini’nin bu zor durumdan kurtulması için 
yapabileceğin şeyler var. Mesela Sini, Mini’yi rahatsız edecek şeyler 
yaptığında öncelikli olarak Sini’ye “DUR, bu yaptığın doğru değil” 
diyebilirsin. Sini bunu dikkate almazsa hemen Sini’yi durdurabileceğini 
düşündüğün birilerine olanları anlatabilirsin.  Böylece yardım istediğin 
kişi gelip Sini’yi durdurabilir. Mini ile arkadaş olmayı deneyebilirsin 
ve ormandaki diğer hayvanlara da onunla arkadaşlık yapmasını 
önerebilirsin. Mini’nin yalnız olmadığını görürse Sini onu rahatsız etmekten 
vazgeçebilir.” demiş. Karga Kuki, Bilge Baykuş’u şaşkınlıkla dinlemiş. Çünkü 
Mini için yapabileceği bu kadar çok şey olduğunu bilmiyormuş.  Bunları 
duyunca çok mutlu olmuş ve bir an önce Mini’ye yardımcı olmak için 
sabırsızlanarak Bilge Baykuş’un yanından ayrılmış.”  

• Hikâye canlandırma bittikten sonra öğrencilere aşağıda yer alan 
sorular yöneltilir: 

 • Bu hikâyede Karga Kuki hangi duyguları hissetmiş olabilir?

 • Sen onun yerinde olsaydın neler hissederdin?

 • Daha önce zorbalığa uğrayan birini gördün mü? Evet yanıtını 
veren olursa şu soruları sorabilirsin: “Ne olmuştu, sen izlerken neler 
hissetmiştin? Ne yapmıştın o sırada?”

 • Bilge Baykuş, Karga Kuki’ye neler önerdi?

 • Sen onun yerinde olsaydın neler yapardın?

• Öğrencilerin yanıtları alındıktan sonra “Evet sevgili çocuklar, eğer siz 
de bir arkadaşınızın başka bir arkadaşınızı rahatsız edecek şekilde 
davrandığını görürseniz böyle davranan arkadaşınıza “DUR, yapma!” 
diyebilirsiniz. Ya da onu durduracak bir büyüğünüzden yardım 
isteyebilirsiniz. Zorbalığa maruz kalan çocuk ile arkadaş olabilirsiniz 
böylece ona destek olabilirsiniz.” şeklinde açıklama yapılır.

• Sonrasında ateş topu oyununa geçilir. Öğrenciler, daire şeklinde 
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oturtulur. Müzik açılır ve öğrencilerden birinin eline top verilir. Müzik 
başladığında elinde top olan öğrenci yanındaki arkadaşına topu verir. 
Müzik durdurulana kadar top elden ele dolaşır. Müzik durduğunda 
top kimin elindeyse aşağıda yer alan senaryolar sırayla okunur ve 
onunla ilgili sorular sorulur. Her öğrenciye bir soru sorularak oturum 
sonlandırılır. 

Senaryo 1: Sınıf arkadaşlarından bazıları, sınıfınıza yeni gelen arkadaşınızla 
oyun oynamak istemiyor.

• Sınıfınıza yeni gelen çocuk bu durumda neler hissedebilir?

(Eğer öğrencilerden yanıt gelmezse üzgün, yalnız, mutsuz hissedebilir 
şeklinde açıklama yapılır.)

• Böyle bir durumda sen ne yapabilirsin? (Öğrencilerden biri yanıt 
verdikten sonra, müzik tekrar başlatılır ve müzik durdurulduğunda 
topu elinde tutan diğer öğrenciye “Başka ne yapılabilir?” diye 
sorularak aynı soru, tüm doğru yanıtlar alınana kadar devam ettirilir.)

Senaryo 2: Arkadaşlarından biri sınıftaki başka bir arkadaşınızın yanına 
gelerek rahatsız etmek için sürekli bağırıyor. 

Senaryo 3: Sınıf arkadaşlarından biri, başka bir arkadaşının sürekli saçını 
çekiyor. 

Senaryo 4: Sınıf arkadaşlarından biri, başka bir arkadaşınızın okula 
getirdiği oyuncağı her seferinde elinden alıp onu ağlatıyor. 

Senaryo 5: Sınıf arkadaşlarından biri, kızıl saçlı arkadaşınızla “havuç kafa” 
diyerek dalga geçiyor. 

• Son dört senaryo da ilk senaryoda olduğu gibi zorbalığa uğrayan 
çocuğun neler hissettiği ve bunu gören çocukların neler yapabileceği 
üzerinde durularak aynı formatta devam ettirilir. 

• Tüm öğrencilere katılımları için teşekkür edilerek oturum sonlandırılır. 

Uzaktan Eğitim Süreci İçin Not: Uzaktan eğitim sürecinde ateş topu 
oyunu yerine, öğretmen tarafından isim tombalası hazırlanabilir ve sıra ile 
kutudan ismi çıkan çocuğa söz hakkı verilerek oyun sürdürülür.  Bu esnada 
sunuda yer alan senaryolara ait görseller öğrencilere gösterilir.
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Ek-15
Görsel 1



38

AMAÇ

Bu oturumun amacı, anaokulu öğrencilerinin zorbalıkla ilgili yapılan etkinlikler 
sonucunda neler kazandıklarını değerlendirmek ve aile katılımını sağlamaktır.

KAZANIMLAR

• Öğrenciler akran zorbalığı ile ilgili önceki etkinliklerde öğrendiklerini aile 
katılımıyla pekiştirir.

YÖNTEM VE TEKNİK

Soru-cevap, tartışma.

SÜREÇ

Aile Katılımı6. OTURUM

• Beş günlük ardışık bir şekilde uygulanması ile program bittikten 
sonra ailelere “Akran zorbalığı’’ konusunda bir haftadır etkinlikler 
yapıldığından bahsedilerek evde çocuklarıyla birlikte “Akran zorbalığı 
denilince aklınıza neler geliyor?” temalı bir resim çalışması yapmaları 
istenir. Yapılan resme bir başlık vermeleri istenir. 

• Öğrencilerin, aileleriyle yaptıkları resimleri okula getirmeleri ve sınıfta 
arkadaşlarına anlatmaları istenir.
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AKRAN ZORBALIĞI FARKINDALIK PROGRAMI- 
FARKINDALIK EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMUFORM 1

Oturum Tarih Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Toplam

1. Oturum

2. Oturum

3. Oturum

4. Oturum

5. Oturum

1 Oturum amaçları programın genel amaçlarına uygundu. 1 2 3 4 5

2 Oturumun amaçları ile içerik uygundu. 1 2 3 4 5

3 Oturumda yer alan yönergeler öğrenciler için açık ve anlaşılırdı. 1 2 3 4 5

4 Oturumda yer alan açıklamalar öğretmen için yeterliydi. 1 2 3 4 5

5 Oturumda çalışılan içerik öğrencilerin bilişsel düzeylerine 
uygun seviyedeydi. 1 2 3 4 5

6 Oturumun süresi yeterliydi. 1 2 3 4 5

7 Oturum sonunda programın amaçlarına ulaşıldı. 1 2 3 4 5

Bu form farkındalık programını uygulayan öğretmen tarafından doldurulacak 
ve Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine teslim edilecektir. 

Okulun adı:

Öğretmenin adı: 

Tarih: 

Sınıf: 

Programa katılan öğrencilere ilişkin bilgiler:

Farkındalık eğitimine ilişkin değerlendirmeler, ‘‘Aşağıdaki ifadeleri okuduktan 
sonra ifadeye ilişkin değerlendirmenizi Hiç Katılmıyorum (1) ile Tamamen 
Katılıyorum (5) arasında puanlayınız. Değerlendirmenize uygun rakamı daire 
içine alarak belirtiniz.’’ yönergesi doğrultusunda yapılır.
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