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PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI ORTAOKUL  (PSPPO)

Programın Temel Amacı

Ergenlerin karşılaşabilecekleri akut ya da süreğen örseleyici yaşantılar karşısında, zorluklarla başa çıkabilme, esnek 
düşünebilme ve uyum sağlamalarına yardımcı olma ile iyi oluş düzeylerini arttırmaktır.

Programın Genel Amaçları

• Güçlü ve geliştirilebilir özellikleri açısından kendilerini tanımalarını sağlama

• Duygu düzenleme becerisine sahip olmalarını destekleme

• Düşünme biçimlerini anlamalarına ve zor durumlarda alternatif çözümler üretme becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olma

• Yaşamlarında meydana gelen zorlayıcı yaşam olaylarını ve etkilerini anlamalarına yardımcı olma

• Yaşamlarında aktif rol üstlenmelerini cesaretlendirme

• Kendilerine uygun hedefler belirlemelerini,  hedeflerine uygun planlar yapmalarını ve bu planları denerken 
kişisel kaynaklarını kullanmalarını teşvik etme

• Sosyal destek kaynaklarını fark etmelerini sağlama

• Ait olma duygularını güçlendirme

• Geleceğe ilişkin olumlu bakış açısı kazandırma

Program Modeli

Psikolojik sağlamlık şemsiye bir kavram olarak 
ifade edilebilir. Dinamik yapısı nedeniyle işe vuruk 
tanımını yapmak kolay değildir. İlgili alanyazın te-
mel alınarak psikolojik sağlamlığa doğrudan etki 
eden ve yakından ilişkili kavram ve değişkenler 
çocuk ve ergen grup gözetilerek belirlenmiştir. 
Bu doğrultuda, PSPP-O içeriği için öncelikli olan 
altı temada tanımlanmıştır ve her bir tema için 
kazanımlar oluşturulmuştur. Kapanış oturumu ile 
birlikte 13 oturumdan oluşan PSPP-O temaları ve 
ilgili kazanımları aşağıda verilmiştir.

Duyguyu Tanıma
ve Sahiplenme

Düşünceleri
Temiz Tutma

Zorlayıcı Yaşam
Olaylarını
Tanıma

Amaç Yönelimli
Olma ve Yaşamda

Pro/Aktif Rol
Alma

Güvenli Sosyal
Bağlar Oluşturma

Kendini Tanıma
ve Kendini

Değerli Hissetme
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Tema
Oturum 
Sayısı Kazanımlar 

Kendini Tanıma 
ve Kendini Değerli 
Hissetme

2 • Güçlü ve geliştirilebilir özelliklerini fark eder. 
• Hoşlandığı ve yapabildiği etkinlikleri fark eder. 
• Sahip olduklarından ve yapabildiklerinden dolayı kendini takdir eder.

Duyguyu Tanıma ve 
Sahiplenme

2 • Duyguların yaşamdaki önemini bilir.
• Zorlayıcı duygularını yaşadığı durumlarla eşleştirir. 
• Duyguların bedeninde oluşturduğu değişimi tanımlar.
• Duyguları ifade etmenin gücüne inanır.

Düşünceleri Temiz 
Tutma

3 • Duyguları, düşünceleri ve davranışları arasındaki bağı fark eder.
• Bilişsel çarpıtma türlerini bilir. 
• Sahip olduğu akılcı ve akılcı olmayan düşünceyi ayırt eder. 
• Benlik değerine dönük olumsuz inançları ayırt eder.
• Olumsuz durumlarda yeniden bilişsel çerçeveleme yapar.
• Meydan okuyucu durumlarda olumlu değerlendirmeler yapar.

Zorlayıcı Yaşam 
Olaylarını Tanıma

2 • Zorlayıcı yaşam olaylarını tanır.
• Zorlayıcı yaşam olaylarının etkilerini bilir.
• Stres tanımını ve stres tepkilerini bilir.  
• Yaşamındaki zorlayıcı olayları listeler.
• Yaşamındaki stres kaynaklarının iyi oluşu üzerindeki etkilerini 

değerlendirir.
• Psikolojik sağlamlık kapasitesini artıran faktörlerinin etkisini değerlendirir. 

Amaç Yönelimli Olma ve 
Yaşamda Pro/Aktif Rol 
Alma

1 • Yaşam amacına uygun hedef belirler.
• Yaşamında aktif rol alabilmesi için ne yapması gerektiğini bilir. 
• Geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmak için sahip olduğu seçenekleri/

kaynakları kullanır.
• Kriz durumlarında risk değerlendirmesi yapar. 
• Olumsuz sonuçları azaltacak önleyici çalışmalarda bulunur.

Güvenli Sosyal Bağlar 
Oluşturma

2 • Kendini sınıfın, okulun, ailenin ve sosyal çevrenin bir parçası olarak 
tanımlar.

• Bir gruba (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi)  ait olmanın önemini bilir. 
• Ait olduğu grupların (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi) kimliği üzerindeki 

etkisini bilir. 
• Ait olduğu grupların (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi) bir parçası olarak 

toplumsal sorumluluk alır. 
• Hak savunuculuğu gerektiren durumları (insan hakları, doğayı koruma ve 

fiziksel kaynaklar) ayırt eder. 
• Hak savunuculuğu gerektiren durumlarda birey ve toplum yararına 

harekete geçer. 

Kapanış 1 • Program kapsamında öğrendiklerini kullanarak özdeğerlendirme yapar. 
• Program kapsamında öğrendiklerini günlük yaşama nasıl aktaracağını bilir. 
• Program kapsamında öğrendiklerini kullanarak kendi psikolojik sağlamlık 

kapasitesini metaforlarla ifade eder.
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Programda Temel Alınan İlkeler

 9 Bu programda psikolojik sağlamlık “bireyin incinebilirliğini artıran dezavantajların veya örseleyici ya-
şantıların sonunda ortaya çıkan riskli durumlara sosyal-ekolojik bağlamdaki koruyucu faktörlerin ara-
cılığıyla uyum sağlayarak iyi oluş dengesini devam ettirme ve geliştirme kapasitesi” (Karaırmak ve Işık, 
2021; personal communication) olarak tanımlanmaktadır. 
 9 Psikolojik sağlamlık kapasitesi risk faktörleri, koruyucu faktörler ve olumlu sonuçlar bileşenlerinin di-
namik etkileşimini barındıran bir süreçtir.
 9 Psikolojik sağlamlık kapasitesi ergenlerin bireysel özelliklerine, ailelerine, içinde yaşadığı sosyal çevre-
ye ve topluma bağlıdır. Bu bağlamda okul risk faktörlerinin ve koruyucu faktörlerin etkin olduğu önemli 
bir sosyal bağlamdır. Okulda psikolojik sağlamlığın sistematik olarak desteklenmesi gelişimsel sorunla-
ra ve kriz durumlarındaki risklere karşı panzehir niteliğindedir. 
 9 Ergenlerde psikolojik sağlamlığın gelişimine yardımcı olan içsel ve dışsal koruyucu faktörler okulda ve 
ailede desteklenebilir ve geliştirilebilir. Koruyucu ve geliştirici faktörler desteklendiğinde ve geliştiril-
diğinde ergenlerin yaşamları boyunca karşılaşacakları risklere karşı daha donanımlı hâle gelmeleri; bu 
bağlamda ruh sağlığı problemlerinin azalması ve iyi oluşlarının artması mümkündür.  
 9 Psikolojik sağlamlık kapasitesinin geliştirilmesi önleyici ruh sağlığı hizmetleri arasında yer almaktadır. 

Programın Dayandığı Kuramsal Yapı

Psikolojik sağlamlığın gelişimi, çocuk ve ergenlerin iyi oluşunun artmasına yönelik yapılan araştırmalarda etkili 
bir psikolojik sağlamlık programının bilişsel davranışçı terapi temeline dayandırılmasının önemli bir rol oynadığı 
vurgulanmaktadır (Bastounis vd., 2016; Brunwasser ve Gillham, 2018; Dray vd., 2017; Happer vd., 2017). 

Bilişsel davranışçı terapi düşüncelerin, duygu ve davranışları etkilediği varsayımına dayanır. Bir kişinin bir du-
ruma duygusal ve davranışsal anlamda nasıl tepki verdiği o durumu kişinin nasıl algıladığı ve nasıl yorumladığı 
ile ilişkilidir (Sungur, 1993). Bu nedenle dış dünyada yaşanan olayların nasıl algılandığı ve yorumlandığı önemli bir 
belirleyicidir. Çocuk ve ergenlerin karşılaştığı olaylar sonrasında kendisini kusurlu ve yetersiz görmesi, yapabileceği 
herhangi bir şey olmadığı sonucuna varması, yaşadığı zorlanmaların ve güçlüklerin sonsuza dek süreceğine inan-
ması, geleceğe yönelik olumsuz bakış açısına sahip olması,  yaşamı aşılması imkansız engellerle dolu olarak görmesi 
sonucu çevresini ve kendini olumsuz bir bakış açısıyla algılamaya başlayarak akılcı olmayan inançları geliştirir. 
Akılcı olmayan çekirdek inançları  güçlenmesi risk faktörlerin  olumsuz etkisini daha çok artıracaktır. Bu bağlamda 
bilişsel davranışçı terapi, bireyde sorunlara neden olan düşünce yapılarının yerine uyum sürecinin güçlendirilmesi 
için işlevsel ve esnek düşüncelerin yerleşmesini sağlar. Psikolojik sağlamlığı geliştirmeye yönelik koruyucu faktörler 
incelendiğinde, öz yeterlik, öz düzenleme, benlik değeri, problem çözme becerileri, bilişsel esneklik, duygu ifade 
etme ve duygu düzenleme becerileri gibi koruyucu faktörler işlevsel düşünme biçiminin gelişimine ve güçlendiril-
mesinde önemli görülmektedir. 

Öte yandan hazırlanan bu programın dayandığı bir diğer yaklaşım güç temelli terapidir. Problem odaklı yakla-
şımlardan bireylerin zorluklar karşısında hayatta kalmasına ve büyümesine ortam sağlayan güçlü yönlere odaklanan 
yaklaşımlara geçişi savunan pozitif psikoloji hareketi, psikolojik sağlamlık alanındaki gelişmelere de katkı sağla-
mıştır. Bu bağlamda psikolojik sağlamlık zorluklardan basit bir şekilde kurulmaktan çok; zorlukların büyüme, ken-
dini anlama ve kişisel güçlerin keşfi ile sonuçlandığı bir süreç olarak görülmektedir (Richardson, 2002). Dolayısıyla 
psikolojik sağlamlık çalışmaları olumlu sonuçları ve sağlıklı gelişimi anlamaya ve yetersizlikler yerine güçlü yönlere 
odaklanır (Luthar ve Cichetti, 2000).  

Güç temelli terapi her insanın gelişimi için en büyük kaynağın kendi güçleri olduğu varsayımına dayanır. Bireyin 
güçlü yönlerine, becerilerine, ilgi alanlarına ve destek sistemlerine odaklanarak sorunlara çözüm getirir. Bireyin 
yaşam sorunlarından nasıl kurtulduğuna ve psikolojik sağlamlığı geliştirmek için hangi kaynaklardan yararlanabile-
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ceğine odaklanır (Rapp ve Goscha, 2006). Böylece bireylerin sorunlarının çözümünü destekleyen koruyucu faktörleri 
vurgular. Bunların bir sonucu olarak da güç temelli terapi, olumlu deneyimler aracılığı ile bireylerin iyi oluşlarını ar-
tırmaya çalışan ve böylece onların ruhsal sağlıklarını koruyan ve geliştiren bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. 

Güç temelli terapide pozitif genç gelişimi için önerilen sekiz temel psikolojik sağlamlık yeterliliği geliştirilmeye 
çalışılır (Smith, 2006): aile, okul ve toplum desteği; pozitif kimlik, öz saygı ve öz yeterlik; okula ait hissetme; kültürel 
yeterlik; başa çıkma becerileri ve öz kontrol; sosyal yeterlik becerileri; hayata olumlu bakış açısı ve amaç duygusu; 
kişinin eylemlerine rehberlik eden ahlaki sorumluluk. Görüldüğü gibi psikolojik sağlamlığın geliştirilmesinde güç 
temelli terapinin temel alınması, ergenlere hem kişisel kaynaklarını geliştirme fırsatı sağlayacak hem de sosyal çev-
relerindeki koruyucu faktörlere erişime odaklanmalarını kolaylaştıracaktır. Bu anlamda hazırlanan bu programda 
doğrudan çocukların ve ergenlerin kişisel kaynaklarını geliştirmelerine yönelik etkinlikler planlanırken, aile, okul ve 
çevre etkileşimlerini geliştirecek etkinliklere de yer verilmiştir. Bu anlamda hazırlanan PSPP-OÖ olumlu deneyimler 
aracılığı ile çocukların ve ergenlerin iyi oluşlarını artırmaya çalışan ve böylece onların ruhsal sağlıklarını koruyan ve 
geliştiren bir program olarak değerlendirilmektedir.

Programda Kullanılan Yöntem ve Teknikler

 9 PSPP-O için aktif öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Aktif öğrenme yaklaşımı ile ergenlerin öğrenmeyi kendi-
lerinin deneyimleme ve keşfetmeleri, yeni anlayışlar kazanmaları, kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaları, 
süreçte öğrendiklerini içselleştirmeleri ve öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilmeleri hedeflenmiştir. Bu bağ-
lamda oturumlarda aşağıdaki aktif öğrenme stratejileri kullanılmıştır:

 9 Drama etkinlikleri
 9 İşbirlikçi öğrenme
 9 Görsel materyaller
 9 Tartışma
 9 Yazma etkinlikleri
 9 Hikâye anlatma
 9 Hareket ve oyun temelli etkinlikler
 9 Beyin fırtınası
 9 Yaşantısal deneyimleme
 9 İmajinasyon teknikleri

Programın Uygulanması

 9 Okulda PSPP-O planlaması, uygulanması için gerekli tüm malzeme ve düzenlemelerin sağlanması ile yürütülmesi 
sürecinden okul müdürü sorumludur.

 9 PSPP-O okul psikolojik danışmanı tarafından uygulanır.
 9 PSPP-O müdahale zamanlamasına göre üç farklı şekilde uygulanabilir:

Risk faktörlerine maruz kalmadan önce: Beklenen akut ve yoğun etkili bir risk faktöründen önce (ebeveynlerin bo-
şanma riski olması, ölümcül bir hastalığa sahip aile üyesine sahip olma gibi) ergenlerde işlev bozuklukların meydana 
gelmesini önlemek için yürütülür. 
Risk faktörlerine maruz kalma sırasında: Risklerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yürütülür.
Risk faktörlerine maruz kaldıktan sonra: Risk durumu son bulduktan sonra ergenlerde bıraktığı olumsuz etkileri 
azaltmak ve ileride karşılaşılabilecek risk durumlarına hazırlık yapmayı sağlamak amacıyla yürütülür.

 9 PSPP-O oturumları haftada bir oturum ya da haftada iki oturum şeklinde uygulanabilir.
 9 PSPP-O içeriği kendini tanıma ve kendini değerli hissetme, duyguyu tanıma ve sahiplenme, düşünceleri te-

miz tutma, zorlayıcı yaşam olaylarını tanıma, amaç yönelimli olma ve yaşamda pro/aktif rol alma ve güven-



9PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

li sosyal bağlar oluşturma şeklinde altı temada tanımlanmıştır. Her tema kendi içinde bağımsız güçlendirici 
bir misyona sahiptir. Bu nedenle okul psikolojik danışmanı, programı bir bütün olarak uygulayabileceği gibi 
öğrenci, okul ve bölge özelliklerini dikkate alarak bazı temaları ve ilgili oturumları seçerek de uygulayabilir.  

Programın Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler

 9 Psikolojik danışman, program içeriğine hakim olmak için uygulamaya başlamadan önce mutlaka Psikolojik Sağ-
lamlık Kuramsal Kitabını okumalıdır.  

 9 Programın uygulanmasından önce psikolojik danışman tarafından okul yönetimine, tüm öğretmenlere ve ailelere 
uygulanacak psikoeğitim programı hakkında bilgi verilmelidir.

 9 Programa katılan öğrencilerin ailelerinden, programın amacı, program kapsamında ele alınacak konular ve uy-
gulayıcı hakkında bilgileri içeren Ebeveyn İzin Formu ile yazılı izinleri alınmalıdır.

 9 Psikolojik danışman psikoeğitim oturumlarına başlamadan önce, etkinlikleri dikkatle okuyup ön hazırlıkları ta-
mamlamalıdır. 

 9 İlk oturumda mutlaka grup sürecine dair yapılandırma (oturum sayısı, oturum süresi, grubun amacı, gruba de-
vam beklentisi vb.) yapılmalıdır. 

 9 PSPP-O psikoeğitim programı olarak planmış olsa da içerik gereği uygulamanın yoğun yaşantıların paylaşıldığı 
terapötik bir grup ortamına dönüşebileceği akılda tutulmalıdır.

 9 PSPP-O güçlü bir grup yönetme ve grup liderliği gerektirmektedir. Gruplarla çalışmanın temel ilkelerinin ve grup-
la psikolojik danışmanın kuramsal yapısının uygulama öncesinde gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

 9 PSPP-O  90 dakikalık oturumlardan oluşmaktadır. 90 dakikalık oturumlar iki ders saati şeklinde ara verilerek 
uygulanabilir.

 9 PSPP-O esnek yapısı nedeniyle okul psikolojik danışmanın belirlediği ya da öngördüğü şekilde uygulanabilir. 
Psikolojik danışman tarafından grubun ihtiyacına göre alternatif etkinlikler programa dâhil edilebilir. 

 9 90 dakika olarak planlanan oturumlar üye sayısı, grup dinamiği gibi etmenlere bağlı olarak uzayabilir veya daha 
kısa sürebilir. Oturumların uzaması durumunda psikolojik danışman süreci ikiye bölebilir veya kısa sürmesi du-
rumunda grup paylaşımlarına ağırlık vererek süreyi dengeleyebilir. 

 9 Oturumlardaki etkinliklere tüm üyelerin katılımı beklenmektedir. Ancak etkinlikleri yapmakta zorlanan üyeler 
olabileceğinden grup liderinin bu üyeleri takip etmesi ve gerekli yerlerde desteklemesi gerekmektedir. 

 9 Programın sistematik ve yapılandırılmış olması öğrencilerin tüm oturumlara katılımını gerektirmektedir. Bu ne-
denle oturumlara devamlılığın sağlanması için gönüllü öğrencilerle yürütülmesi önemlidir.

 9 Programa dâhil edilecek öğrenci sayısı 8-12 arasında olabilir. Kriz durumlarında grup üye sayısının azaltılması 
gerekebilir. 

 9 Programa dâhil edilecek öğrencilerin seçiminde kız ve erkek sayısının birbirine yakın olmasına özen gösteril-
melidir. 

 9 Programa dâhil edilecek öğrencilerin seçimi için ekte verilen nicel ölçme araçlarından, Psikolojik Sağlamlık Ku-
ramsal Kitabında tanıtılan ergenlere yönelik ölçme araçlarından, öğretmen ve aile görüşlerinden, okul psikolojik 
danışmanının daha önceki uygulamalarında elde ettiği verilerden ve gözlemlerinden yararlanılabilir. Programa 
dâhil edilmesi planlanan öğrencilerle bir ön görüşme ayarlanmalıdır.  Bu ön görüşmede psikiyatrik tanı almamış 
olma, psikiyatrik ilaç kullanmama, intihar eğilimi ve intihar teşebbüsü olmama ve grup oturumlarına katılmaya 
engel olabilecek herhangi bir durum olmama gibi kriterler dikkate alınmalıdır. Ayrıca grup etkinliklerinden ve 
konusundan yararlanacak, grup yaşantısına katılmaya ve grup kurallarına uyma ve yönergelerini takip etmeye 
istekli ve gönüllü, tüm grup oturumlarına gelmeyi kabul eden, ailesinin onay vereceğini belirten öğrenciler grup 
üyesi olarak seçilmelidir. 

 9 Programın her oturumunun sonunda pekiştirici etkinlik olarak öğrencilere çeşitli etkinlikler verilmiştir. Progra-
mın uygulama sürecinde mutlaka bu aktivitelerin öneminin hatırlatılması ve takip edilmesi gerekmektedir. 

 9 Pekiştirici etkinlik kapsamında yapılanlar bir sonraki oturumun başında ele alınmalı ve iki oturum arasında bağ-
lantı kurulmalıdır.
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 9 Grup oturumlarında ortaya çıkan paylaşımlara sonraki oturumlarda atıf yapılması, üyeler arasındaki benzerlikle-
re ve farklılıklara dikkat çekilmesi, oturumlar arasında bağlantıların kurulması grup üyelerini olumlu etkileyece-
ğinden dikkate alınması önerilmektedir. 

Programın Değerlendirilmesi

PSPP-O etkililiğini değerlendirmek amacıyla süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yapılmalıdır. 
 9  Süreç değerlendirme, oturumların ilerleyişi ve ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı ile ilgili bilgi verir. Bunun için 

hazırlayacağınız açık uçlu sorularla her oturumun sonunda öğrencilerin oturuma ilişkin duygu ve düşüncelerini 
ifade etmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca aşağıda verilen Oturum Değerlendirme Formu ile sizin oturuma ilişkin 
hazırlıklarınız ve deneyimleriniz ile ilgili kendinizi değerlendirmeniz mümkün olabilir. 

Sonuç değerlendirme ise programın genel amaçlarına ne kadar ulaşıldığının saptanması ile ilgilidir. Psikolojik Sağ-
lamlık kitabında yer verilen ölçme araçları öğrencilere program uygulanmadan önce (öntest) ve program uygulan-
dıktan hemen sonra (sontest) uygulanarak programın etkililiği test edilebilir. Ayrıca program uygulaması bittikten 
4-8 hafta sonra bir izleme oturumunun yapılması ve bu oturumda hem açık uçlu sorularla hem de ön test ve son 
test olarak verilen ölçme araçlarının uygulanması ile programın etkilerinin kalıcılığını test etmek önemli görülmek-
tedir. Bununla birlikte program sonunda öğretmenlerden ve ailelerden öğrencilerde fark ettikleri ilerleme ve po-
tansiyel değişiklikler hakkında da geribildirim alınması, öğrencilerin bütünsel gelişimi için önemli görülmektedir.

OTURUM DEĞERLENDİRME FORMU 

Değerli Psikolojik Danışman/Rehber Öğretmenler,

Aşağıda Psikolojik Sağlamlık Psikoeğitim Programı kapsamında yapılan oturumların ilerleyişi ve ihtiyaçların karşı-
lanıp karşılanmadığı ile ilgili maddelere yer verilmiştir. Bu formda yer alan maddeleri oturumlara başlamadan önce 
ve her oturumun sonunda hazırlıklarınızı ve süreci değerlendirmek amacıyla kullanmanız programın etkili şekilde 
uygulanmasında size geribildirimler sağlayacaktır. 

S.No Oturum Değerlendirme Soruları Evet Hayır

1 Oturumla ilgili materyaller oturum öncesi hazırlanmıştır. 

2 Ön hazırlık bölümünde belirtilen hususlara dikkat edilmiştir. 

3 Yürütülen oturumun amacına dair bilgi verilmiştir. 

4 Bir önceki oturumda verilen pekiştirici etkinliğe dair paylaşımların yapılması için grup üyeleri 
desteklenmiştir. 

5 Bir önceki oturumla yapılanlarla bu oturumun içeriği ilişkilendirilmiştir. 

6 Programın genel amaçları ile oturumun amacı ilişkilendirilmiştir. 

7 Oturum yönergeleri takip edilmiştir. 

8 Oturum içerisinde belirtilen yöntemlere bağlı kalınarak süreç yürütülmüştür. 

9 Terapötik ilişkinin kurulması için çaba gösterilmiştir. 

10 Grup üyeleri paylaşım yapmaları için cesaretlendirilmiştir. 

11 Grup üyelerinin ihtiyaçlarına göre (gerekli görüldüğünde) alternatifler üretilmiştir. 

12 Süreç içerisinde oturumların amaçlarına uygun vurgular yapılmıştır (örneğin Oturum 1’de güçlü yönle-
rin fark edilmesinin psikolojik sağlamlık kapasitesini arttırmadaki rolüne vurgu yapılması gibi)

13 Grup üyelerinin paylaşımları arasında ilişkiler kurulmaya özen gösterilmiştir. 

14 Oturum içerisinde pekiştirici etkinliğe dair açıklamalar yapılmıştır. 

15 Oturumun sonunda özetleme yapılmıştır. 

16 Yürütülen oturum, oturuma ilişkin kazanımların elde edilmesini sağlamıştır. 
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Programın Etkili Uygulanmasını Sağlayacak Öneriler

 9 Uygulamaya geçmeden önce programdaki etkinlikleri kendiniz deneyin. 

 9 Her oturum öncesinde içeriği dikkatle gözden geçirin ve yönergelerdeki ifadelerin çalıştığınız grubun sosyal ve kültürel 
özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol edin. 

 9 Program kitapçığında yer alan yönergeleri kendi ifadelerinizle özgün hâle getirin.

 9 Çalıştığınız grubun özelliğine ve ihtiyaçlarına göre zaman konusunda duyarlı ve esnek olun.

 9 Grubun gücüne inanın, üyelerin bu konuda sizi model alacaklarını unutmayın. 

 9 Grup kurallarını grup üyeleriyle birlikte oluşturun ve her ihtiyaç ortaya çıktığında kurallara dair hatırlatmalarda bulunun.  

 9 Sınır aşımı olmadan önce kuralların belirlenmesi önleyici olduğundan grup kuralları ile sınırları net olarak belirleyin.

 9 Oturumun içeriğine ve paylaşımlara bağlı olarak gizlilik ilkesini yeniden hatırlatın.

 9 Üyeler daha önce grup yaşantısına katılmamış olabilir. Yeni yaşantı karşısında kaygılı ve meraklı hissedeceklerinden ihtiyaç 
duyarsanız grupla ilgili duygularını ifade etmelerine izin verin. 

 9 Üyelerin şaka yollu bile olsa birbirleriyle dalga geçmesine izin vermeyin. 

 9 İçten ve güçlendirici bir lider yaklaşımı benimseyin. 

 9 Eğer mümküne eş liderle birlikte çalışın. Lider ve eş lider rollerini önceden belirleyin.

 9 Her fırsatta grup katılımını ve güven ortamını besleyin.

 9 Grupta başarı odaklı üyeler olma ihtimalini göz önünde tutun. Grubun amacının akademik başarıyla ilgili olmadığını hatırlatın. 

 9 Eğer grupta direnç gözlemlerseniz önce direncin kaynaklarını konuşmayı seçin. 

 9 Grup üyelerinin ve kendinizin sözel olmayan ifade yollarına karşı dikkatli olun.

 9 Eğer herhangi bir sebeple üyelerden biri paylaşımı sonrasında utanç hissederse şefkatle ele alın ve model olun. Diğer üye-
lerin saygıyla yaklaşmasını sağlayın. 

 9 Örselenmiş çocuklar için gözleri kapatmak zor olabilir. Gevşeme ve imajinasyon etkinliklerinde güçlük çekebilirler. Güvende 
hissetmesini sağlamak için şimdi ve burada vurgusu yapın ve süreci yavaşlatın.

 9 Nefes egzersizleri zorlayıcı olabilir, üyeler yapamadıklarını düşünebilirler. Bu durumda, esnek yaklaşın ve nefes almayı zaten 
bildiklerini hatırlatın. Süreci ve yönergeleri yavaşlatın. 

 9  Psikoeğitim programındaki her oturum ısınma etkinliği, ana etkinlik, kapanış etkinliği ve pekiştirme etkinliğinden oluşmak-
tadır. Pekiştirme etkinlikleri kazanımları destekleyecek şekilde planlandığında kullanılması programın etkililiğini artıracak-
tır. 

 9  Psikoeğitim programının içinde yer alan sanat temelli etkinliklerin kullanımı keşfedici olmayı kolaylaştıran ve özgürleştiren 
bir grup lideri tutumu gerektirmektedir. 

 9  Duyguların işlendiği oturumlarda ve somatik bellek ve duyguların bedenselleştirilmesi kullanılmıştır. Bu amaçlar duyguların 
bedende deneyimlenmesi ve hissedilen duyguya sahip çıkma ifadeleri tercih edilmiştir. 

 9  Psikoeğitim programı içinde yer alan nefes ve rahatlama egzersizleri grup üyelerine bedensel duyumları izlemeye ve kendi 
kendine sakinleştirmeye yarayan oturum dışında kullanabilecekleri kolaylaştırıcı araçlar olarak sunulmalıdır. 

 9  Oturum içeriklerinde yer alan psikoeğitim amaçlı bilgilerin düz aktarım yerine grup sürecine serpiştirilerek ve harmanlana-
rak kullanılması önerilmektedir.  
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 9  Psikoeğitim programında yer alan metaforların kullanılması grup liderine bırakılmıştır. Metafor kullanımında 
uygulayıcının liderlik stiline uygun özgün ve öznel yollar bulabileceği düşünülmüştür. 

 9  Psikoeğitim pogramının yönergelerinin bilinçli olarak uzun tutulmasının amacı vurgulanmak istenen noktaların 
olabildiğince somutlaşmasıdır. Grup liderine oturum planının ve amacının net ve anlaşılır bir şekilde sunulması 
hedeflenmiştir. Yönergelerin olduğu gibi hiç değiştirilmeden uygulanması beklenmemektedir.

 9  Oturumlar sonrasında yorgun hissedebilirsiniz, kendi fiziksel ve duygusal iyi oluşunuza zaman ayırın. 

Psikolojik danışman/rehber öğretmenler  psikoeğitim programının hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçleri ile 
ilgili donanımlarını gözden geçirmek ve geliştirmek için okumalar yapması önerilmektedir.
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1 .  O T U R U M1 .  O T U R U M

Bu oturumda “Psikolojik Sağlamlık Programı” nın 
tanıtılması, grup üyeleriyle tanışma, grup üyelerinin güçlü 

ve geliştirilebilir yönlerinin farkındalığını sağlama ve bireysel 
gelişimi destekleyici etkinliklerin keşfedilmesi amaçlanmaktadır.

Kendini Tanıma ve Değerli Hissetme

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR MATERYALMATERYAL

 * Güçlü ve geliştirilebilir özelliklerini fark eder.

 * Hoşlandığı ve yapabildiği etkinlikleri fark 
eder.

 * Çalışma Yaprağı-1 

 * Renkli kalemler

 * Bilgisayar

 * Hoparlör

 * Etkinlikte kullanılacak eğlenceli bir şarkının 
belirlenmesi

 * Çalışma Yaprağı-2  

 * Taş

 * Süs malzemesi 

 * Birden fazla oyuncak

 * Top

 * Toka

 * Minder

 * Mum

 * Kutu veya çeşitli küçük eşyalar

 * Grup lideri ve tüm üyeler için yaka kartları 
hazırlanmalıdır. (Yaka kartları boş olarak 
hazırlanacak)

 * Grup üye sayısı kadar Çalışma Yaprağı-1 
çoğaltılır ve grup oturumu başlamadan 
önce oturdukları alana bırakılır. 

 * Isınma etkinliğinde kullanılacak müzik 
oturum öncesinde hazırlanmalıdır.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika
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SüreçSüreç

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

 * “Psikolojik Sağlamlık Programı”nın genel yapısı ile ilgili bilgiler için program için 
hazırlanmış olan kitaptan yararlanılabilir.

1. Grup oturumu, grup üyelerinin tanışması amacıyla hazırlanan ısınma oyunuyla başlar. 

2. Grup üyelerinin serbest bir şekilde uygulamanın yapıldığı alanda dolaşmaları ve birbirleriyle 
beden dilini (örneğin; göz teması, gülümseme gibi) kullanarak selamlaşmaları istenir. Bu süre-
ce müzik de eşlik eder. Şarkı çalmaya başladıktan bir dakika sonra durdurulur. O esnada, grup 
üyesi kiminle yan yana gelmiş ise adını soyadını, sınıfını, şu an kiminle beraber yaşadığını, 
ilgilerini ve yapmaktan hoşlandığı şeylerin neler olduğunu söyler. Karşılıklı bilgiler verildikten 
sonra bu aşama tamamlanır. Son aşamada ise üyeler grupta tekrar oturma düzenine geçer ve 
tanışmış oldukları kişiyi gruba tanıtır. 

3. “Psikolojik Sağlamlık Programı”nın yapısal özellikleri ve grup kuralları hakkında üyelere bil-
gi verilir.

4. Grup lideri bugünkü oturumun amacına dayalı süreç hakkında bilgilendirme yapar:   “Sizinle 
psikolojik sağlamlık özelliğimizi keşfetmeye yönelik uzun ve keyifli bir yolculuğa çıkacağız. 
Bugün bu yolculuğumuzun ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bu oturumda sahip olduğunuz 
özellikler ve geliştirebileceğiniz yönlerinizin neler olduğunu tanımlamayı amaçlamaktayız. 
Ayrıca kendi özelliklerinizin gelişimini desteklemek üzere hoşlandığınız ve yapabileceğiniz et-
kinliklerin neler olduğunu anlamaya odaklanacağız.”  

5. Grup lideri tarafından taş, süs malzemesi, birden fazla oyuncak, kalem, top, toka, minder, mum, 
kutu veya çeşitli küçük eşyalardan oluşan semboller grubun ortasına yerleştirilir (Bu sembol-
lerin sayısı gruptaki kişi sayısından 3-5 tane fazla olabilir). Ardından şu yönergeyi paylaşır: 
“Şimdi kendinizle ilgili olumlu ve size iyi hissettiren bir özelliğinizi düşünmenizi istiyorum.” 
Grup lideri bu kısımda üyelerin bu özelliğinin ne olduğunu belirlemelerine ilişkin süre verir.

6. Bu özelliklerini düşündükten sonra üyelerden ayağa kalkmaları ve grubun ortasında yer alan 
eşyaların etrafına toplanarak nesneleri incelemeleri istenir. 

7. Ardından grup üyelerine düşünmüş oldukları özelliklerini temsil eden, grubun ortasında yer 
alan eşyalardan birini seçmeleri istenir. Üyelerin isterlerse birden fazlada sembol seçebileceği 
belirtilir. Her üye seçim sürecini tamamladıktan sonra aşağıdaki sorular ile uygulamaya de-
vam eder: 

 * Bana bu sembolden bahsedebilir misin? 

 * Bu sembol senin hangi olumlu özelliğini temsil ediyor?

 * Bu sembolü belirlerken zihninden neler geçti? Senin için bu eşyaların arasından birine ka-
rar vermek nasıldı?

 * Şu an bu sembolü elinde tutarken neler hissediyorsun? 
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8. Üyelerin sahip olduğu olumlu özelliklerin keşfine yönelik ilk çalışmadan sonra bireyin özellikle-
rini derinlemesine incelemek için Çalışma Yaprağı-1 grup üyeleriyle paylaşılır. 

9. Grup üyeleri çalışma yaprağını incelerken şu yönerge verilir: “Buradaki ağacı kendiniz olarak 
düşünün. Kökleriniz, gövdeniz ve meyveleriniz var. Bu meyvelerin her birinin farklı özellikleri 
var. Bazı meyveleriniz çok güzel ve olgun iken, bazı  meyvelerinizin ise biraz daha güneşe ve 
suya ihtiyacı var. Bu ağaçtaki olgun meyvelere kendinize ait güçlü özelliklerinizi yazmanızı is-
tiyorum. Kendinizi daha güçlü hissettiğiniz her şey bu olgun meyvelerden biri olabilir. Bir hobi, 
ders, ilgi alanlarınız, yetenekleriniz, kişilik özelliğiniz, iletişim becerileriniz vb. her şey burada 
yer alabilir. Diğer küçük ve olgunlaşması gereken meyvelere ise geliştirmeye ihtiyaç duyduğu-
nuz özelliklerinizi yazmanızı istiyorum. Burada da tıpkı güçlü özelliklerde olduğu gibi her alan-
dan özellik yazabilirsiniz.”

10. Grup üyelerinin Çalışma Yaprağı-1’i tamamlamasının ardından aşağıdaki sorular ile süreç de-
vam eder:

 * Bu meyve ağcının büyüklüğü ne kadar?

 * Meyvelerinin şekli nasıl?

 * Ağaçtaki olgun meyveler sizin hangi güçlü yanlarınızı temsil ediyor?

 * Güçlü yanlarınızı kullanabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz, okul ve okul sonrası takip ede-
bileceğiniz programlar (örneğin; okul içi resim kursu, gençlik merkezi ve belediye destekli 
kurslar vb.) ve etkinlikler nelerdir? 

 * Ağaçta olgunlaşma sürecinde olan meyveler sizin hangi özelliklerinizi temsil ediyor?

 * Olgunlaşması gereken meyveleriniz için gerekli olan su ve güneş sizce nelerdir? Bir diğer 
ifadeyle, bu özelliklerinizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için neler yapabilirsiniz? Çalış-
ma Yaprağı-2’de listeleyiniz. Bu aşamada üyelere Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır. 

11. Her bir üyeden alınan paylaşımların ardından yönerge ile oturumun özetlemesi yapılır: “Her 
birimizin güçlü olduğu ve daha fazla geliştirmesi gereken özellikleri var. Bu özelliklerimizi bil-
mek, kendimizi tanımamız için çok önemli. Geliştirilmesi gereken özelliklerimizi fark ederek 
onlar için çaba gösterebiliriz. Sizler de bu ağaç gibi içinizdeki birçok özellik ile yaşamaktası-
nız. Bu özelliklerimizle kendimizi olduğu gibi kabul etme, kendimize saygı duyma ve kendimizi 
değerli görme yolunda; bize iyi gelecek etkinlikler, ilgilendiğimiz alanda yöneleceğimiz hobiler, 
kişisel gelişimimize katkılar sağlayarak bizi güçlendirmiş olacaktır.”

12. Grup üyelerine paylaşımları için teşekkür edilerek uygulama sonlandırılır.

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Bu aşamada grup üyelerine bir sonraki oturuma kadar yerine getirmek üzere bir pekiştirici etkinlik 
verilir. Pekiştirici etkinlikte her bir üyenin kendisine bir mektup yazması istenir. Bu etkinliğe ilişkin 
yönerge şu şekildedir: “Bu oturumda üzerinde durduğumuz geliştirmemiz gereken özelliklerimizin 
yanında bizi iyi hissettiren, güçlü kılan birçok özelliğe sahibiz. Sizlerden bu hafta kendi güçlü özellik-
lerinize bir mektup yazmanızı istiyorum. Sahip olduğunuz güçlü özelliklerinizden birini seçiniz.Eğer 
bu özelliğiniz bir insan olmuş olsaydı ona neler yazmak isterdiniz? Bu özelliğinize  hangi yönleri için 
teşekkür etmek isterdiniz? Bunları düşünerek istediğiniz güçlü yönlerinize mektup yazabilirsiniz.”



16 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

ÇA LIŞM A  YA PR A ĞI  1
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ÇA LIŞM A  YA PR AĞI  2

Geliştireceğim Özelliklerim Bunun İçin Neler Yapabilirim?
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2 .  O T U R U M2 .  O T U R U M

Bu oturumun amacı bireyin sahip olduğu özelliklerinin 
farkındalığını sağlayarak, gelişimini destekleyecek 

özelliklerinin keşfedilmesidir.

Kendini Tanıma ve Kendini Değerli Hissetme

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR

MATERYALMATERYAL

 * Çalışma yaprağı 1 ve 2 grup üyesi sayısı kadar 
çoğaltılır.

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Çalışma Yaprağı-2

 * Renkli kalemler

 * Sahip olduklarından ve 
yapabildiklerinden dolayı kendini 
takdir eder

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT
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SüreçSüreç

1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun 
olup olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili 
paylaşımlar alınır.

2. Grubun çember oluşturması istenerek ısınma oyunu başlatılır.

3. Grubun ortasına o anda uygulama odasında bulunan herhangi bir nesne yerleştirilir. Bu nesne; 
tahta silgisi, kalem, çanta, sandalye vb. şeklinde bir nesne olabilir.

4. Bu ısınma oyununda lider grup üyelerine şu soruları yöneltir: “Sizce bu nesne, bu odaya gelene 
kadar nasıl bir hikâyesi vardır, nerede üretilmiştir, üretiminde kimler çalışmıştır, onlar nasıl 
insanlardır, ilk hangi fabrikada üretilmiştir, satın alan kişi nasıl bir insandır, buraya gelene 
kadar nerelerde gezmiştir” 

5. Sırayla bütün üyelere hikâyenin bir kısmında söz hakkı verilerek ısınma oyunu tamamlanır.

6. Grup lideri bugünkü oturumun amacına dayalı süreç hakkında bilgilendirme yapar:  “Yaşamı-
mızda kendimizi başarılı gördüğümüz alanlar ve  karşısında kendimizle gurur duyduğumuz, 
yaşantılarımız vardır. Kendimize ilişkin bu yaklaşımlarımız; kendimize saygı duymamıza ve 
kendimizi daha da değerli görmemize katkı sağlayacaktır. Bu amaçla bu oturumda kendinizi 
takdir edebilme özelliğinizi geliştirme üzerine odaklanılacaktır.”

7. Çalışma Yaprağı-1 gruba dağıtılır.

8. Üyelerden çalışma yaprağında yer alan yönerge doğrultusunda yaşantılarını yazmaları istenir. 

9. Bir sonraki aşamada üyelere, bu yaşantıların neler olduğu sorulur, her bir üye paylaşımda bu-
lunması için teşvik edilir ve aşağıdaki sorular yöneltilerek süreç devam eder.

 * Elinizden gelenin en iyisini yapabilmenizi sağlayan hangi özelliklere sahiptiniz?

 * Yakın çevreniz (anne / baba, kardeş, öğretmen ve arkadaşlar) bunu yapabilmenize/başara-
bilmenize nasıl katkı sağladılar? 

10. Bu sürenin tamamlanmasının ardından grup üyelerine şu yönerge verilir: “Çalışma Yapra-
ğı-1’de bahsetmiş olduğunuz ve başarı sergilediğiniz yaşantılarınızı tekrar düşünün. Bu başa-
rılarınız ile ilgili kendinize bir hediye verecek olsaydınız, bu hediye ne olurdu? Çalışma Yapra-
ğı-2’yi kullanarak bu hediyeyi belirtiniz”

11. Çalışma Yaprağı-2’nin doldurulabilmesi için üyelere yeterli süre verilir.
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12. Verilen sürenin tamamlanmasının ardından aşağıdaki sorular ile uygulamaya devam edilir:

 * Yapabildikleriniz ve başarılarınız karşısında kendinizi takdir etmek size neler hissettirdi?

 * Bu süreçte kendinizle ilgili yeni neler öğrendiniz?

13. Her bir üyeden alınan paylaşımların ardından yönerge ile oturumun özetlemesi yapılır: “Yaşam-
da iyi yaptığımız şeyler ve kendimizle gurur duyduğumuz zamanlar vardır. Böyle zamanların 
önemini kendimiz için bilme ve bunları sahiplenme, kendimize saygı duyma ve kendimizi değer-
li görmemizle oldukça bağlantılıdır. Bu oturumda da sizlerin en iyisini yaptığını düşündüğünüz 
ve başarı sergilediğiniz durumların neler olduğunu anlamaya odaklanmış olduk. Sahip olduğu-
nuz ve kendinizi takdir edebildiğiniz yaşantıların sizin için önemini fark etmek, sizi daha da 
güçlendirmiş olacaktır.”

14. Grup üyelerine paylaşımlarından dolayı teşekkür edilerek uygulama sonlandırılır.

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Oturumun sonlandırılmasının ardından üyelere pekiştirici etkinlik için yönerge verilir: “Haftaya ka-
dar her gün iyi yaptığınız bir şey ya da kendinizde gördüğünüz olumlu bir özellik ve davranış için 
kendinizi tebrik edin, kutlayın ya da kendinize teşekkür edin. Birine yardım etmiş olabilir, birini iyi 
dinlemiş olabilir, iyi bir yemek yapmış olabilir. Bunu görerek ona teşekkür edin. Her bir teşekkür etti-
ğiniz durumu lütfen not edin”.
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Zor bir durumun üstesinden geldiğiniz ya da elinizden gelenin en iyisini yaptığınız iki 
yaşantınızı yazınız.

ÇA LIŞM A  YA PR AĞI  1

Yaşantı 1:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Yaşantı 2: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 olayında-durumunda elimden gelenin en iyisini yaptığım için 

kendime TEŞEKKÜR EDİYORUM.

Bu çabam ve başarımdan dolayı kendime

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

hediye ediyorum.

ÇA LIŞM A  YA PR A ĞI  2

KENDİME HEDİYEM
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3 .  O T U R U M3 .  O T U R U M

Bu oturumun amacı, olumlu ve olumsuz duyguların 
farkındalığının kazandırılması, bu duyguların kabul 

edilmesi ve duyguların düzenlenebilmesini sağlamaktır.

Duygu tanıma ve sahiplenme

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR MATERYALMATERYAL

 * Çalışma yaprakları grupta bulunan üye sayısı 
kadar çoğaltılır.

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Çalışma yaprağı-2 

 * Çalışma yaprağı-3

 * Kalem

 * A4 kâğıt

 * Duyguların yaşamdaki önemini bilir.

 * Zorlayıcı duygularını yaşadığı durumlarla 
eşleştirir.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

 * İmajınasyon tekniğini kullanarak yapılan çalışmada gözünü kapatmak istemeyen üyelere 
esnek biçimde davranılması beklenmektedir. 

 * Kişinin arkadaşına ve kendine nasıl davrandığını belirlemek üzere oluşturulan formun çıktı-
sının çift yönlü olarak alınması uygulamayı kolaylaştıracaktır.

 * Isınma oyunu sırasında heykel konumunu alan grup üyesi, paylaşım aşamasında fiziksel ola-
rak zorlanır ise üyeye dinlenmesi için heykeli bozup tekrar şekil almasına fırsat tanınabilir.
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Heykel oyunu ile ısınma oyunu başlatılır.

3. Bu ısınma oyununda lider, grup üyelerini sahneye davet ederek içlerinden geldiği tarzda her-
hangi bir heykel olmalarını ister. Üyeler kendilerine bir yer seçerek heykellerinin şeklini alırlar. 
Grup lideri her üyeden heykellerinin nasıl bir mekânda durduğuna ve heykellerin nasıl görün-
düğüne bakmalarını ister. Ardından heykellerle konuşur ve duygularını sorar. Oyunun tamam-
lanması ile birlikte grup paylaşım aşamasına geçilir. Oyun sonunda lider, üyelere heykelleri ve 
heykellerin detaylarıyla ilgili olarak kendi hayatlarıyla kurdukları bağı sorar. 

4. Grup lideri bugünkü oturumun amacına dayalı süreç hakkında bilgilendirme yapar:  “Bu otu-
rumda olumlu ve olumsuz duygularımızı tanımaya çalışacağız. Ayrıca oturumda duyguların 
yaşamda daha esnek ve güçlü olabilmemizi sağlamada işlevselliğine odaklanılarak günlük ya-
şantımızda bizi zorlayan duygular ve durumlar arasındaki bağlantılar üzerinde durulacaktır.”

5. Süreç hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından grup üyelerine Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır 
ve yönerge verilir: “Yaşamınızda; fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal alanlarda birçok değişim-
ler yaşamaktasınız. Ayrıca yaşamınızda kontrolünüzde olmayan birçok değişimlerle de karşı 
karşıyasınız. İster gelişim döneminizden kaynaklanan durumlar olsun ister yaşadığınız olay ya 
da durumlarla ilişkili olsun, sizi zorlayan duygular ya da sizi iyi hissettiren duygular yaşaya-
bilmeniz, yaşamın doğal bir parçasıdır. En temel duygularımız; öfke, korku, şaşkınlık, üzüntü, 
iğrenme ve mutluluktur. Ayrıca temel duygular ile birlikte birçok farklı duygu deneyimleriz. Ça-
lışma Yaprağı-1’de  zorlayıcı duygular ve iyi hissettiren duyguların listesi sunulmuştur. Son bir 
ay içerisinde yoğun olarak hissettiğiniz duyguları lütfen işaretleyin.” 

6. Grup üyeleri son bir ayda yaşamış oldukları bu duyguları Çalışma Yaprağı-2’deki “Duygu Dağı-
lım Grafiği” ne ağırlıklı olarak hissettiği duyguları yerleştirir ve paylaşıma geçilir. 

7. Grup lideri imajınasyon tekniğinden yararlanılarak bu duyguları daha derinden tanıma ve iyi 
hissettiren ya da zorlayıcı duyuların neler olduğunu belirlemek üzere aşağıdaki yönerge kulla-
nılarak grup oturumuna devam eder. “Şimdi bedeninizin rahat olmasına izin verin ve burnunuz-
dan derin bir nefes alıp, ağzınızdan nefesinizi verin… Sonra yavaşça gözlerinizi kapatın.

…..

Şu an bir bahçede dolaşıyorsunuz.

…..

Ancak bu bahçenin bir özelliği var. Bu bahçe sizin duygularınızdan oluşan bir bahçe ve bahçede 
bulunan her bir nesne sizin duygularınızı temsil ediyor.

…..

Bu bahçeyi dolaşırken mevsim nedir? Nasıl bir mevsimde bahçede geziyorsunuz? 

…..

SüreçSüreç
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Gezdiğiniz bahçede etrafta neler var? Şöyle bir bakın çevrenize…

….

Bahçede nasıl bir koku hakim?

…

Gözün en çok neye takılıyor? Şimdi ona dikkatlice tekrar bak… Hatta dikkatini çeken her neyse 
ona yaklaş ve yanına otur.

…

Şimdi bu senin dikkatini çeken nesne her ne ise, gözlerini aç ve bunu gruba getir…”

8. Tüm üyelerin gözlerini açmasıyla birlikte bir sonraki süreçle etkinlik devam eder. Bu aşamada 
grup üyelerine boş bir resim kağıdı verilir. Üyelerin bu resim kâğıtlarına düşündükleri mevsimi 
dikkate alarak bahçede seçtikleri nesneyi çizmeleri istenir. Bu nesnenin ise bir duyguyu temsil 
ettiği tekrar hatırlatılır. Grup lideri her bir üyeye bu duyguyu derinlemesine anlayabilme ve ya-
şamdaki önemine ilişkin farkındalık sağlamak adına aşağıda yer alan soruları yöneltir. 

 * Duygu bahçende neler vardı? Seçtiğin mevsimle yaşadığın duyguların nasıl bir ilişkisi var? 
(özellikle yaşantılar açısından)

 * Çizdiğin nesneyi anlatabilir misin? Niçin bu nesneyi seçtin? Bu nesne duygunu nasıl tanım-
lıyor? 

9. Bu duyguyla ilgili bir yaşam olayını / durumunu paylaşmaları istenir. Bu bölümde sırasıyla şu 
sorulardan yararlanılır:

 * Ne zaman böyle hissetmiştin? Ne olmuştu? Nasıl bir duygu bu? 

 * Bu duyguya eşlik eden düşünceler neydi? Neler geçiyordu aklından, hatırlayabildiğin kada-
rıyla paylaşabilir misin?

 * Bu duygunu nasıl ifade etmiştin? 

 * Bu duyguyu ne sıklıkla yaşarsın? 

10. Bu sorulara ilişkin verilen yanıtların ardından grup süreci, grup liderinin paylaşımıyla devam 
eder. “Hayatımızda zorlayıcı bazı değişimlere neden olabilir. Bu yaşantılar karşısında zor duy-
gular ve zorlanmalar yaşayabiliriz. Ancak sizi zorlayan  duygulara direnmek onları daha kalıcı 
hâle getirebilmektedir. Bu duygulara direnç göstermekten daha ziyade, içinde bulunduğumuz 
süreçte deneyimlediğimiz duyguyu kabul ederek kendimize karşı daha anlayışlı, nazik ve daha 
empatik bir şekilde yaklaşım sergilememiz ruh sağlığımız ve beden sağlığımız için büyük bir 
öneme sahiptir.”

11. Grup lideri bu açıklamanın ardından Çalışma Yaprağı-3’de yer alan “Zorlayıcı Yaşam Senaryo-
ları” listesini grup üyeleriyle paylaşır ve grup üyelerine ortalama 7-8 dakika süre verilerek bu 
zorlayıcı yaşam durumları ve ilişkili duygular üzerinde düşünmeleri istenir. Üyeler bu yaşam 
durumlarını yaşamış veya yaşamamış olabilir. Burada yer alan yaşam durumları karşısında ki-
şilerin neler hissedebileceklerini yazmaları istenir.

12. Her bir üyenin Çalışma Yaprağı-3’ü doldurmasının ardından üyeler yazdıklarını grup ile paylaşır.

13. Üyelerin paylaşımından sonra grup liderinin yönergesi ile süreç devam eder: “Paylaşılan zor-
layıcı yaşam durumlarından birini seçerek, çok yakından tanıdığınız, önemsediğiniz ve değer 
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verdiğiniz bir arkadaşınızın yaşadığını düşünün. Şu an ona yardımcı olmak için onun yanında-
sınız. Onun gerçekten yanında olduğunuzu hissettirmek için neler söylerdiniz? Ona nasıl davra-
nırdınız? Düşündükten sonra aklınıza gelen cevapları, size verilen Çalışma Yaprağı-3’e yazınız.”

14. Formun ikinci kısmı için ilgili yönerge verilir: “Şimdi kendinizi düşünün. Yakın zamanda zor-
luk yaşadığınız, sizi etkileyen bir yaşam olayını ya da durumu hatırlayın. Bu durumla bağlantılı 
yaşadığınız o zorlayıcı duyguları düşünün. Kendinize neler söylüyorsunuz? Kendinize nasıl dav-
ranırsınız?”

15. Bir sonraki aşamada grup lideri şu soruyu yöneltir: “Arkadaşınıza ve kendinize karşı olan tu-
tum ve davranışlarınız arasında farklılıklar var mı? Eğer varsa bu farklılıklar neler ve nereden 
kaynaklanıyorlar? Düşündükten sonra aklınıza gelen cevapları elinizde bulunan formların 3. 
kısmına yazın.”

16. Çalışma yaprağında yer alan dördüncü kısım için ise şu yönerge verilir: “Son olarak,  sizi üzen, 
zorlayıcı yaşam durumları karşısında kendinize daha nazik, anlayışlı ve şefkatli davranacak 
olsanız kendinize nasıl davranırsınız? Kendinize ne söylersiniz?” Bu soruların cevaplarının da 
çalışma yaprağındaki dördüncü bölüme yazılması istenir.

17. Grup lideri, üyelerin seçtikleri senaryoya ilişkin paylaşımlarının ardından aşağıda yer alan so-
ruları grup üyelerine yöneltir: 

 * Bu oturumu bugün tamamlarken şu an size eşlik eden duygu nedir?

 * Duyguların yaşamımızdaki önemine dair neler söylemek istersiniz?

18. Bugün oturumdan ayrılırken yanınızda bulunan üyeye olumlu bir duygu verecek olsanız bu ne 
olurdu? Grup üyelerinin bu duyguyu birbirlerine vermeleri istenerek, oturum sonlandırılır. 

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Grup liderinin pekiştirici etkinlik ile ilgili yönergesi şu şekildedir: “Bu hafta olumsuz bir duygu de-
neyimlediğinde (örneğin öfkelendiğinde ya da üzüldüğünde) kendine en iyi nasıl davranabileceğine 
ilişkin notlar yazınız.”
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ÇALIŞM A YAPR A ĞI  1

Yönerge: Son bir ay içinde yoğun olarak hissettiğiniz duyguların yanına “tik” işareti koyunuz.

Mutluluk İncinme Panik Kibir

Üzüntü Keyif Hayret Nefret

Korku Hayal kırıklığı Utanç Hoşlanmama

Şaşkınlık Gurur Dışlanmış Ürkeklik

Öfke Heyecan Dehşet Suçluluk

Merak Kaygı Umutsuzluk Pişmanlık

İğrenme Sevinç Yalnızlık Umut

DUYGU LİSTESİ
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

DUYGU GRAFİĞİ
Ör

ne
k 

Gr
af

ik 
Gö

st
er

im
i
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ÇALIŞM A YAPR A ĞI  3

Zorlayıcı Yaşam Senaryoları
Böyle bir durum karşısında ne hisseder-
diniz?
(Birden fazla duygu yazabilirsiniz)

Senaryo 1: İstediğiniz okula gidebilmek için 
bursluluk sınavını geçemediniz ve hayalinizdeki okula 
gidemeyeceksiniz.

Senaryo 2: Okulun internet sayfasında açıklanan 
listede okulun basketbol takımına seçilmediğinizi 
öğrendiniz. Ancak bu takımda yer alabilmek gerçekten 
sizin için çok önemliydi.

Senaryo 3:  Sınıfta kendinizi ifade etmekte 
zorlandığınız bazı anlar oldu.

Senaryo 4: Arkadaş grubunuzda haksızlığa uğradınız.

Senaryo 5: Yakın arkadaş grubunuzun bir etkinlik 
organize ederek bir araya geldiklerini ve sizi davet 
etmediğini öğrendiniz.

Senaryo 6: Ödevinizi çok iyi hazırladığınızı 
düşünmüştünüz. Ancak öğretmeniniz tarafından 
beklediğiniz olumlu geri bildirimi alamadınız.

Senaryo 7: Ailenizde kardeşinizin aniden hastalanması 
sonucu uzun bir süre hastanede kalması gerektiğini 
öğrendiniz. 

Senaryo 8: Ebeveynlerinizin sizi önemsemediğini ve 
ihtiyaçlarınızın görmezden gelindiğini düşünüyorsunuz.

Senaryo 9: İçinde yaşadığınız topluma kendinizi ait 
hissetmekte zorlanıyorsunuz.

Senaryo 10: Babanızın tayini çıkması nedeniyle başka 
bir şehire taşınmak zorunda kaldınız.
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I. Kısım: Arkadaşıma nasıl davranıyorum?
Yukarıdaki zorlayıcı yaşam senaryolarından birini çok yakından tanıdığınız, önemsediğiniz ve 
değer verdiğiniz bir arkadaşınızın yaşadığını düşünün. Şu an ona yardımcı olmak için onun 
yanındasınız. Onun gerçekten yanında olduğunuzu hissettirmek için neler söylerdiniz? Ona 
nasıl davranırdınız? Düşündükten sonra aklınıza gelen cevapları aşağıya yazınız.

II.Kısım: Zorlayıcı durumlar karşısında kendime nasıl davranıyorum?
Yukarıda arkadaşınız için belirlediğiniz senaryoyu sizin yaşadığınızı düşünün. Bu durumla 
bağlantılı zorlayıcı duygularınızın neler olacağına odaklanın. Kendinize neler söylüyorsunuz? 
Kendinize nasıl davranırsınız?
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III. Kısım: Arkadaşıma ve kendime davranmam arasında nasıl farklılıklar var? 

IV. Kısım: Sizi üzen, zorlayıcı yaşam durumları karşısında kendinize daha nazik, anlayışlı 
ve şefkatli davranacak olsanız kendinize nasıl davranırsınız? Kendinize ne söylersiniz? 
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4 .  O T U R U M4 .  O T U R U M

Bu oturumun amacı, duyguların bedenle ilişkisini 
tanımlamak ve duyguların ifade edilebilmesinin önemini 

kavramaktır.

Duyguyu Tanıma ve Sahiplenme

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR

MATERYALMATERYAL
 * A4 kâğıt

 * Boya kalemleri

 * Kalem, silgi

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Duyguların bedende oluşturduğu 
değişimi tanımlar.

 * Duyguları ifade etmenin gücüne 
inanır.

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

 * Çalışma Yaprağı-1 grup üye sayısı kadar 
çoğaltılır.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

Duygu otobüsü etkinliğinde, grubun oturma düzeninde değişiklikler yapılması beklenmektedir. 
Otobüsü sürecek bir şoför koltuğu önde ve 2’şerli koltuk yan yana olacak şekilde 8 sandalye otu-
rum düzeninde yapılmalıdır. Tüm üyeler için sandalye olmasına gerek yoktur çünkü bazı üyeler 
ayakta durarak yolculuğa devam edeceklerdir. Ayrıca grubunuzun kişi sayısına göre otobüste yer 
düzenlemesinde değişiklikler yapılabilir.
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Paylaşımların ardından ısınma oyunu ile süreç devam eder.

3. Grup oturumunun başında grup lideri üyeleri ayağa kaldırarak, o anda hissettikleri duyguya 
uygun biçimde yürümelerini ister. Üyeler hissettikleri duyguyu en iyi temsil eden yürüyüş bi-
çimini bulmaya çalışırlar. Grup lideri bu yürüyüşü abartmalarını ister ve duygularına tekrar 
bakmalarını söyler. Bir süre sonra üyelerden yürüyüş biçimlerinin tam tersini yapmalarını is-
ter. Daha sonra içindeki duyguların ne yönde değiştiğine dikkat çekilir. 

4. Isınma oyunu sonlandıktan sonra, üyelerin gruba başlarken hissettikleri duygular ele alınır. 

5. Grup lideri bugünkü oturumun amacına dayalı süreç hakkında bilgilendirme yapar:  “Oturum 
3’te duygularımızı tanıma ve zorlayıcı yaşam durumları karşısında neler hissettiğimizi anla-
maya odaklandık. Duygularımız aynı zamanda davranışlarımızı harekete geçirir. Nasıl mı? Çok 
sevindiğiniz bir anı düşünün, o an kim varsa yanınızda onun boynuna sarılmak istersiniz ya da 
onu kucaklarsınız.  Çok üzüldüğünüz bir durum karşısında ise kendinizi yorgun hissedebilir-
siniz. Bu oturumda da duygularımız ve bedenimiz arasındaki ilişkileri anlamaya ve duyguları 
ifade edebilmenin önemine odaklanacağız.”

6. Isınma oyununun ardından üyelere verilen yönerge ile uygulamaya devam edilir:  “Şu an neler 
hissettiğini; çizgiler, şekil ve renkler kullanarak bir resmini çizer misin?” sorusunu yöneltir ve 
çizim için gerekli olan materyalleri grup üyeleriyle paylaşır.

7. Her bir grup üyesi çizdikleri resmi grup üyeleriyle paylaşır ve üyeler hissettikleri bu duyguyu 
temsil eden çizimle nasıl ilişkilendirdiklerini anlamaya çalışır. An itibariyle neler hissettiğinin 
resmedilmesinin, kişinin kendi duygularıyla temasa geçebilme ve duygularını keşfetmede yar-
dımcı olduğu vurgulanır. 

8. Grup lideri aşağıdaki yönergeyi vererek, üyelerin başkalarının duygularını tanıma ve anlama 
ve bunun beden diliyle nasıl ifade edilebileceğine ilişkin “Duygu Otobüsü” etkinliğiyle devam 
eder. Bu aşamada, grup düzeni bir otobüsü canlandıracak şekilde düzenlenir. Sonrasında et-
kinliğe dair yönerge paylaşılır: “Şimdi sizinle bir otobüse binerek kısa bir yolculuğa çıkacağız. 
Otobüsümüz şoför ve yolculardan oluşacak. Otobüs farklı duraklarda durarak, her bir durakta 
yolcu veya yolcular alacak ve yolculuğuna devam edecektir. Bu otobüsün şöyle bir özelliği var: 
Her bir yolcu hissettiği duygu neyse onunla otobüse binecektir. Bu şekilde otobüse binecek olan 
her bir yeni yolcu farklı bir ruh hali ve duyguyla otobüste yer almış olacaktır.   Otobüste yolcular 
isterlerse koltuğa oturabilir ya da ayakta durabilirler. Her bir yolcu, yolculuğun sonuna kadar o 
duygu halinde kalarak yolculuk bitimine kadar çevresinde bulunan diğer üyelerin duygularının 
ne olduğunu da anlamaya çalışacaktır.”

9. Bu yönerge ile birlikte kurulmuş olan otobüs düzeninde üyeler sırayla otobüse yerleşir. Son grup 
üyesi otobüse binene kadar süreç devam eder.

10. Grup lideri aşağıdaki soruları yönelterek grup üyelerinin kendi duygularına ve diğerlerinin 

SüreçSüreç
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duygularına ve o ana odaklanmasını sağlar:

Şu an kendini otobüste nasıl hissediyorsun?

….

Hangi yolcu daha çok dikkatini çekiyor? Şöyle bir bak etrafına…

….

Son durağı beklemek zorunda değilsin. İnmek istediğin yerde inebilirsin. Yer değiştirebilirsin… Şu 
an gerçekten duygun neyse onu yaşamana izin ver…

11. Otobüs şoförü (grup lideri), iki-üç dakikanın ardından son durağa yaklaştıklarını ve yaklaşık bir 
dakika sonra da yolculuğun bittiğini söyler. Ardından aşağıdaki sorularla oturum devam eder: 

 * Yolculuk boyunca kendinizi nasıl hissettiniz?

 * Böyle hissetmenize neden olan şeyler neler olabilir? (Örneğin; “Otobüsteyken çok bunalmış 
hissediyordum çünkü çok kalabalıktı” gibi.)

 * Diğer yolcular sizce neler hissediyordu? Bunu nasıl anladınız?

12. Kendinin ve başkalarının duygularını anlamaya çalışmanın ardından grup üyelerinden son bir 
ay içinde önemli bir yaşam olayı ya da yaşam durumunu düşünmeleri istenir ve Çalışma Yapra-
ğı-1 gruba dağıtılır. Grup üyeleri çalışma yaprağında yer alan soruları cevaplamalarından emin 
olduktan sonra grup üyeleri yanındaki bir diğer üyeyle eşleştirilir.

13. Her katılımcıdan listede yazılan duygular arasından en yoğun hissettikleri bir (tercihen iki de 
olabilir) duyguyu seçmeleri istenir. Bu duyguyu beden dilini kullanarak, konuşmadan eşleştiği 
üyeye anlatmaları beklenir. Diğer üye bu duyguyu tahmin etmeye çalışır ve tüm grup üyeleri 
ikili olarak “duygularım ve beden dili” alıştırmasını tamamladıktan sonra paylaşım aşamasına 
geçilir.

14. Grup liderinin açıklamaları ile süreç devam eder: “Duyguları tanıma ve sahiplenme oturumunda 
buraya kadar “duygu ve duyguların bedenle ifade edilmesi” arasındaki ilişkiyi anlamaya odak-
lanmış olduk. Bu şekilde kendimizin ve başkalarının duygularını anlamaya ilişkin bir farkın-
dalık kazanmayı amaçladık. Şimdi duyguların bedendeki karşılıklarını anlama, aynı zamanda 
duyguları ifade edebilmenin gücü üzerinde duracağız.” 

15. Grup lideri canlandırma tekniğinden yararlanarak duygu ve beden taraması üzerine odaklan-
maya başlar. Grup lideri üyelerin gözlerini kapatmalarını ve rahat bir oturma pozisyonuna geç-
melerini ifade eder. Sonrasında ilgili yönerge ile devam edilir:

Duygularınızı rahat bir şekilde ifade edemediğinizi düşündüğünüz bir olayı/durumu düşünün.

 …

Ne zamandı? Ne olmuştu? Kimler vardı?

 …

Şimdi bedeninde o duygunun karşılığının nerede olduğu üzerine düşünmeye çalış… Acele etme… Bu 
duruma ve duyguya dikkatini ver. 

Sadece onu hissetmeye çalış.

 …..
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Bu duyguyu izlemeyi sürdür. Onu tamamen hissedin. Ona dair neyin önemli olduğuna karar verme-
yin. Onu sadece yaşamaya çalışın. 

….

O anı tekrar gözünün önünde canlandır ve hissettiğin ancak ifade etmekte zorlandığın duygu bede-
ninde neredeydi ona odaklan.

 …

Bu duygunun neler söylemeye çalıştığına odaklanın ve ifade edemediğin, gösteremediğin o duygu 
bedeninde neredeyse elini oraya yerleştir ve yavaşça gözlerini aç…

16. Bu bölümdeki amaç, duygunun bedenimizde temas ettiği yere ilişkin bir farkındalık kazanmak-
tır. Grup üyeleri gözlerini açar ve lider tüm üyelerin duygu-beden ilişkisinde, bedenlerinde ta-
nımladıkları yerin olup olmadığını gözlemler. Ardından, grup lideri ilgili bilgileri paylaşır: “Ya-
şam, ihtiyaçları karşılama yolculuğumuzdur. Bu ihtiyaçlarımızın önemli bir parçasını beden ve 
duygular oluşturmaktadır. İfade edilememiş, tamamlanmamış cümlelerin bedenimizde nerede 
taşıdığımızı fark etmemiz ve duyguyu yaşam yolculuğumuzda bedenimizde nasıl ve ne şekilde 
taşıyacağımız bize bağlıdır. Şimdi bu duygunun bedeninizde temas ettiği yeri düşündüğünüzde, 
bedeniniz size ne söylemektedir?”

17. Grup lideri gönüllü üyelerden başlayarak her bir üyeyi paylaşım yapması için cesaretlendirir. 
Sonrasında ise “Bu zamana kadar ifade etmekte zorlandığınız bu duygu hakkında şimdi konuş-
mak size neler hissettirdi?”sorusu yöneltilir.

18. Duyguya ait bu paylaşımların ardından oturumun sonlandırılmasına ilişkin aşağıdaki sorular 
sorulur:

 * Bu oturum süresince yoğun olarak hissettiğin duygu neydi?

 * Bugün bu oturumdan ayrılırken, bu kapıdan hangi duyguyla çıkacaksın? 

19. Oturuma ilişkin paylaşımların alınmasının ardından lider şu açıklama ile oturumu sonlandırır. 

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Grup üyelerine pekiştirici etkinlik için şu yönerge verilir: “Önümüzdeki oturuma kadar duygularınızı 
gözlemleyin. Olumlu ve baş etmesi zor duygularınız neler olacak? Bu duygular içerisinden beş duygu-
yu seçin ve nasıl ifade ettiğinizi not edin.”



36 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

Aşağıda son bir ay 
içinde senin için 
önemli olduğunu 
düşündüğün üç 
yaşam olay/du-
rumların bir liste-
sini oluşturmanı 
beklemekteyiz. 
Bu yaşam olay/
durumları olum-
lu ya da olumsuz 
yaşantıları içere-
bilir. 

Bu olay seni ne kadar etkiledi?

Yaşadığın olayın seni ne kadar etkilediğini düşün ve 
yandaki kutucuklardan sana uygun olanın içine çarpı 
(X) işareti koy.

Bu durumlarda 
neler hissettim?

Şimdi bahsetmiş 
olduğun bu yaşam 
durumlarında hangi 
duyguları yaşadın ve 
yaşıyorsun, bunları 
aşağıda belirtmenizi 
istiyoruz.

1.

 
Hiç  

etkilemedi

 
Biraz  

etkiledi

 
Çok

etkiledi

 
Çok fazla 
etkiledi

2.

 
Hiç  

etkilemedi

 
Biraz  

etkiledi

 
Çok

etkiledi

 
Çok fazla 
etkiledi

3.

 
Hiç  

etkilemedi

 
Biraz  

etkiledi

 
Çok

etkiledi

 
Çok fazla 
etkiledi

ÇALIŞM A YAPR A ĞI  1

YAŞAMIN İÇİNDE DUYGULARIM
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5 .  O T U R U M5 .  O T U R U M

Zorlayıcı yaşam olayları karşısında duygu, düşünce ve 
davranışlar arasındaki ilişkileri fark etme ve işlevsel ve 

yararlı olmayan düşünce örüntüleri tanıma amaçlanmaktadır. 

Düşünceleri Temiz Tutma

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

KAZANIMLARKAZANIMLAR MATERYALMATERYAL
 * Çalışma yaprağı-1

 * Çalışma yaprağı-2

 * Çalışma yaprağı-3

 * Bilgi notu 1

 * Kalem 

 * Duygular, düşünceler ve davranışlar 
arasındaki bağı fark eder.

 * Bilişsel çarpıtma türlerini bilir.

 * Oturumda uygulanacak olan nefes egzersizini uygulama öncesinde kendinize uygulayınız. 

 * Bilgi notu 1: Nefes egzersiz dokümanını gruptaki kişi sayısı kadar çoğaltınız.

 * Oturum 5, oturum 6 ve oturum 7’den önce bilişsel-davranışçı yaklaşım ile ilgili bilgilerinizi 
güncellemek adına çeşitli kaynaklardan yararlanarak okumalar yapmanız önerilmektedir.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

Stres verici durumun değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan formun uygulama esnasında grup 
üyelerine yeterli bir süre verildiğinden emin olmak gerekmektedir. Bazı üyeler hikâye oluşturma-
da zorlanabileceklerini söyleyebilirler. Bu konuda “hikâyenin uzunluğu ya da kısalığının önemli 
olmadığını hatta isterse şu an tek bir hikâye yazabileceğini” söylemek etkili olabilir. 
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Duygu makinesi ısınma oyunu ile süreç devam eder. 

3. Lider, grup üyelerinden duygu, düşünce ve davranışlardan oluşan hareketli, sesli bir makine 
oluşturmalarını ve bu makineyi çalıştırmalarını ister. Bu makine duygu üreten bir makine ola-
caktır. Grup üyeleri bu makinenin herhangi bir parçası olur ve düşüncelerle etkileşime girerek 
duygu üretirler. Bu ısınma oyununda, grup üyelerinden iki farklı durum için ayrı ayrı makineyi 
çalıştırmaları istenir. İlk olarak zorlayıcı düşüncelerin ardından duygu makinesini hareketlen-
dirmeleri beklenir. Ardından olumlu bir durumda bu makinenin nasıl çalışacağını göstermeleri 
istenir. Ses, hareket vb. çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte paylaşıma geçilir. Grup üyeleri 
duyguların ifade edilmesinde altında yatan düşünceleri ve davranışlarıyla birlikte paylaşım 
aşamasına geçilir. 

4. Grup lideri bugünkü oturumun amacına dayalı süreç hakkında bilgilendirme yapar:  “Bu otu-
rumda, farklı olay ve durumları anlamlandırmada sahip olduğunuz düşünceler, bu düşünce-
lerinizin sizi harekete geçirmede duygularınızla ve davranışlarınızla nasıl bir bağlantı içinde 
olduğunu anlamaya odaklanacağız. Ayrıca zihnimizi kirleten düşüncelerimizi (örneğin, bizi ra-
hatsız eden, istemsizce kontrol etmekte zorlandığımız düşünceler) detaylı biçimde incelemeye 
çalışacağız.”

5. Yapılan bilgilendirmenin ardından grup lideri üyelerin yaşamlarındaki stres verici bir olay ya 
da duruma nasıl bir anlam oluşturduklarını değerlendirmek üzere “Çalışma Yaprağı-1: Olum-
suzluğun değerlendirilmesi” formunu grup üyeleriyle paylaşır. 

6. Grup üyelerinden yaşamlarında bir stres durumunu tanımlamaları (bu durumlar zorlayıcı bir 
yaşam olayı olacağı gibi kişinin günlük yaşantısında örneğin arkadaş ilişkilerinde yaşadığı zor-
layıcı bir durum da olabilir) ve ardından bu stres oluşturan durumla ilgili daha iyi ne olabileceği-
ni ya da bu olay/durumun ne kadar kötüye gidebileceği üzerine odaklanmaları ve bununla ilgili 
iki hikâye oluşturmaları istenir. 

7. Bu sürecin hazırlanmasında 8-10 dakika bir süre verilir ve sonrasında grup üyelerinin paylaşım 
aşamasına geçilir. Paylaşım aşamasında gönüllü üyelerden başlanarak, her bir üyenin paylaşım 
yapabilmesi için cesaretlendirilir. Aşağıda yer alan sorulardan yararlanılarak düşünceler üzeri-
ne konuşmaları için teşvik edilir.

 * Bu bahsetmiş olduğunuz durumun daha da kötüleşmesine yol açabilecek düşünceleriniz ne-
dir?

 * Bu durumun daha olumluya doğru gitmesine yol açabilecek düşünceleriniz nedir?

 * Daha iyi ne olabileceği veya daha kötü ne olabileceğini düşünmenin hangisi sizin için daha 
kolay ya da zordu? 

8. Grup lideri; yaşanılan olumsuzluğa yüklenen anlamın, insanların bu durumların üstesinden gel-
mesini etkilediğini hatta daha kolay ya da daha zorlayıcı bir başa çıkma yolu tercih edilmesinde 

SüreçSüreç
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önemli bir rolü olduğu üzerinde durur. Sonrasında ise duygu, düşünce ve davranışlar arasındaki 
bağlantıları anlamaya odaklanılır. Çalışma Yaprağı-2 dağıtılarak, bahsettikleri olay / durumla 
ilgili duygu-düşünce-davranışlarını yazmaları istenir.  

9. Grup üyelerinin paylaşımlarının ardından, bahsettikleri durum karşısında düşünceleri, hisset-
tikleri ve davranışlarının  birbirleriyle bağlantılı olduğu açıklanır. Aşağıdaki açıklamalardan 
yararlanılarak “bilişsel çarpıtma” nın ne olduğu tanımlanır:  “İşlevsel olmayan davranışların ne 
sıklıkla meydana geldiği sahip olduğumuz duygu ve düşüncelerimizle yakından ilişkilidir.       
Yaşadığımız olaylara ilişkin yüklediğimiz anlamlar ve bu olaylara ilişkin tepkilerimiz sahip ol-
duğumuz düşünce yapılarıyla derinden bağlantılıdır. Kendi yaşamımız üzerinde güç ve kontrol 
sahibi olabilmemiz düşüncelerimizin özelliklerinin ne kadar farkında olduğumuzla da ilişki-
lidir. Bu oturumda benimsediğimiz “bilişsel yaklaşım”, bu noktada sahip olduğumuz olumsuz 
duygu durumla bağdaştırılan ve kendiliğinden gelen düşüncelere odaklanır. Bu düşünceler “bi-
lişsel çarpıtmalar” olarak adlandırılmaktadır.

10. Bu açıklamanın ardından Çalışma Yaprağı-3: Bilişsel Çarpıtmalar Senaryolar ve Öznel-Değer-
lendirme formu grup üyelerine verilir. Formda sunulan senaryolara verilen cevaplar 1-5 ara-
sında puanlanmaktadır. Grup üyeleri her bir maddeye ilişkin tepkilerini puanlar. Puanlamanın 
ardından grup üyelerine cevap olarak 3 ve daha üzerinde işaretlemiş oldukları “bilişsel çarpıt-
maların” neler olduğu sorulur ve ardından cevaplamış oldukları formu bir sonraki oturuma 
getirmelerine yönelik bilgi verilir. Grup lideri aşağıda bilişsel çarpıtmayla ilgili açıklamalarla 
sürece devam eder: “Yararlı ve yapıcı olmayan nasıl düşüneceğimizi belirleyen bu inançlar, bi-
reye zarar verebilmektedir. Bu düşünceleri daha yararlı ve yapıcı bir inançla değiştirebilirsek, o 
zaman zihnimizi harekete geçiren bir olay meydana geldiğinde, bu yeni değiştirilen inancın so-
nucunda daha farklı tepkiler verebiliriz. Bu da düşüncelerimizin daha temiz ve berrak olmasını 
sağlayabilir”.

11. Oturumun genel bir özetlenmesi yapılarak grup üyelerine “Bugün oturumda düşüncelerinize 
ilişkin neleri fark ettiniz?” sorusu yöneltilir ve cevaplar alınır.

12. Oturumu sonlandırırken, grup üyelerinin dikkatini zihinden geçen düşünceler yerine içinde 
bulunulan “an”a daha şefkatli odaklanılmasına yardımcı olacak “Bilgi notu 1: Nefes Egzersizi” 
çalışması yapılır.

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Uygulamaların tamamlanmasının ardından pekiştirici etkinlik çerçevesinde grup üyelerinden bir 
hafta boyunca kullandıkları bilişsel çarpıtmalarını kaydetmeleri (not etmeleri) ve grupta uygulanan 
nefes egzersiz çalışmasını 5 kez yapmaları istenir.
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Düşünceler: Bu durumla ilgili neler 
düşündün?

Duygular: Ne hissettin? Davranışlar: Nasıl davrandın? Ne 
yaptın?

ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

DÜŞÜNCE-DUYGU-DAVRANIŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Aşağıda karşılaşabileceğiniz bazı durumlar verilmiştir. Her bir duruma karşı zihninizden 
geçebilecek farklı düşünceler yazılmıştır. Bu durumları yaşamış  olabilirsiniz ancak hiç yaşamamış 
da olabilirsiniz. Daha önce hiç yaşamamış olsanız bile bu durumu zihninizde hayal edin ve burada 
verilen düşüncelerin sizin düşüncelerinize ne kadar çok benzediğini işaretleyin. 

1. Ya hep ya hiç tarzı düşünme: 
Hazırlamış olduğun proje ödevinin sınıfta sunumunu gerçekleştirdin ve sınıftan bazı arkadaşların 
ve öğretmenin projeni geliştirmen için önemli değerlendirmelerde bulundular. “Herkes her 
zaman beni eleştiriyor” diye düşünüyorsun. 

2. Felâketleştirme
Okulda gerçekleştirilen sınavda cevaplama kağıdında yanlış bir işaretleme yaptın ve bu yüzden 
sınavda öğrenciler arasındaki sıralaman oldukça düşük. Ancak optik okuyucuda yanlış bir 
işaretleme yaptığını öğretmenlerin ve sınıf arkadaşların bilmiyor. “Bir daha asla sınıfa geri 
dönemem. Bu çok utanç verici bir durum. Arkadaşlarımın, öğretmenimin yüzüne bakamam” diye 
düşünüyorsun. 

3. Olumluyu göz ardı etme
Yer aldığın basketbol takımında, maçta attığın toplardan 3’ü basket oldu ve 2’si olmadı. “İyi 
değildim, bu 3 sayı iyi sayılmaz” diye düşünüyorsun. 

 
Tamamen aynı 

düşünürüm

 
Çok benzer 
düşünürüm

 
Benzer 

düşünürüm

 
Biraz benzer 
düşünürüm

 
Hiç böyle 

düşünmem

5 4 3 2 1
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Biraz benzer 
düşünürüm

 
Hiç böyle 

düşünmem

5 4 3 2 1

4. Duygulara göre mantık yürütme
Arkadaşınla bir tartışma yaşadın. Bununla ilgili konuşmak istediğin için arkadaşını aradın fakat 
arkadaşın telefonuna cevap vermedi. Arkadaşın telefonunu açmadığı için çok incindin. “Kesinlikle 
çok değersiz ve önemsizim” diye düşünüyorsun.

ÇALIŞM A YAPR AĞI  3

BİLİŞSEL ÇARPITMALAR SENARYOLAR VE ÖZNEL-DEĞERLENDİRME
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8. Zihin okuma 
Bulunduğun arkadaş grubu bir gezi organizasyonu düzenliyor ve en son sana haber veriyorlar. 
“Onlar eminim kendi aralarında benimle ilgili olumsuz konuşup, beni çağırma konusunda kararsız 
kalmışlardır” diye düşünüyorsun. 

5.Etiketleme 
Bir grup çalışmasında o gün istediğin gibi bir performans sergileyemedin. “Ben tamamen 
yetersizim, hemen gruptan ayrılmalıyım”  diye düşünüyorsun.

6. Büyütme / küçültme
Sınavdan yüksek bir not aldın. Ancak “Bu sınavdan yüksek not almam benim başarılı ve zeki bir 
öğrenci olduğumu göstermiyor” diye düşünüyorsun.

7. Zihinsel süreç (Seçici soyutlama)
Öğretmenin dersteyken o gün seninle hiç göz teması kurmadı. “Öğretmenim zaten beni sevmez. 
Beni yetersiz ve başarısız biri olarak değerlendirir” diye düşünüyorsun. 
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  3



44 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

9. Aşırı genelleme 
Okulda yer aldığın kitap kulübünün toplantısındasın. Toplantıda çok az kişiyle konuştun ve 
kendini kötü hissediyorsun “Benim arkadaşlık kurma yeteneğim zayıf ve bu yüzden bulunduğum 
ortamlarda ben hep böyle davranırım.” diye düşünüyorsun.

10. Kişiselleştirme 
Birlikte çalıştığın gruptaki arkadaşlarından biri sesini yükseltti ve bir anda yüksek sesle, kızgın 
bir şekilde düşüncelerini paylaşmaya başladı. Toplantıda en son konuşan sendin. “Konuşan 
arkadaşının senin söylediklerine tepki gösterdiğini ve hatta konuşmanın seninle ilgili olduğundan 
emin olduğunu” düşünüyorsun. 

11. -meli, malı gereklilik ifadeleri
Yakın arkadaşından beklemediğin bir davranışla karşılaştın. “Diğer insanlar benim beklentilerimi 
karşılamalı” diye düşünüyorsun. 

12. Tünel bakışı
İyi bir spor yeteneğine, kaliteli arkadaşlara ve destekleyici aile üyelerine sahipsin. Ancak odanda 
zaman geçirirken daha çok “Ben derslerimde başarısız bir insanım” diye düşünüyorsun.
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 * Sandalyede dik ve iki ayak yere basacak şekilde oturulması gerekmektedir.

 * Grup üyelerinden diyafram nefesi almaları istenir. Diyafram nefesi alınırken, nefesin burundan 
alınması (yaklaşık 3 sn sürecek şekilde) ve ağızdan verilmesi (yaklaşık 7 sn sürecek şekilde) istenir. 
Burundan alınan nefes ile birlikte karın bölgesinin şişmesi, verilen nefes ile karnın inmesi beklenir. 
İlk uygulama sırasında katılımcılar tek ellerini karın bölgelerinin üzerinde tutarak bu süreci takip 
edebilirler. 

 * Nefesin burundan girip, ağızdan çıkması sürecinde tüm dikkat şefkatle nefese yönelir, nefesin bu-
runda ve ağızda yarattığı hisse odaklanılır. 

 * Katılımcılara nefes egzersizi sırasında zihinlerinden düşünceler geçebileceği, çeşitli duygular dene-
yimlediklerini fark edebilecekleri ya da bedensel duyumlarının değişebileceği bilgisi verilir. Bu duru-
mu fark ettikleri anda kendilerini yargılamadan, şefkatle dikkatlerini yeniden nefeslerine yönlen-
dirmeleri söylenir. Bu süreç tüm egzersiz boyunca birkaç defa tekrar edilebilir. 

BİLGİ  NOTU 1!
NEFES EGZERSİZİ
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6 .  O T U R U M6 .  O T U R U M

Kişinin akılcı olmayan düşüncelerini ve bunun duygu ve 
davranışları üzerindeki sonuçları tartışılarak, benliğine 

yönelik olumsuz inançları fark edilmesi amaçlanmaktadır.

Düşünceleri Temiz Tutma

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

KAZANIMLARKAZANIMLAR

MATERYALMATERYAL
 * Bilgi notu 1

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Çalışma Yaprağı-2

 * Çalışma Yaprağı-3

 * Renkli boya kalemleri

 * Resim kağıdı ya da A4 kâğıt

 * Sahip olduğu akılcı ve akılcı olmayan 
düşünceyi ayırt eder.

 * Benlik değerine dönük olumsuz 
inançları ayırt eder.  

 * Bilgi notu ve çalışma yaprakları grupta yer alan üye sayısı kadar çoğaltılır.

 * Oturum 5, oturum 6 ve oturum 7’den önce bilişsel-davranışçı yaklaşım ile ilgili bilgilerinizi 
güncellemek adına çeşitli kaynaklardan yararlanarak okumalar yapmanız önerilmektedir.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Grup üyelerine birer boş A4 kâğıdı dağıtılır ve grup lideri şu yönergeyi paylaşır: Şu an zihni-
nizden geçen düşüncelerinize odaklanmaya çalışın. Sonrasında bu düşüncelerden biri üzerine 
yoğunlaşın. Şimdi bu düşüncenize odaklanarak kendi portrenizi çizmenizi bekliyorum.

3. Grup üyeleri çizdikleri portreyi grupla paylaşır ve bu portredeki düşüncelerinin ifade edilmesi 
sağlanır.

4. Bu oturum amaçlarının açıklanması ve sürecin kısaca özetlenmesi ile uygulama devam eder.  
“ Oturum 5’te düşüncelerimiz üzerine konuşmaya başladık. Bu oturumda da düşüncelerimizi 
anlamaya özellikle de işlevsel olmayan düşünceler ile işlevsel olan düşünceler arasındaki fark-
lılığı anlamaya odaklanacağız. Ayrıca bu düşünce özelliklerimiz ile benliğimiz arasındaki ilişki-
leri ele alacağız.”

5. Grup lideri, üyelerin akılcı olan ve olmayan düşüncelerini ayırt edebilmek amacıyla A-B-C-D 
çözümlemesinden yararlanır. Bilgi notu 1’de yer alan A-B-C-D çözümlenmesine ilişkin bilgiler 

SüreçSüreç

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

Bilişsel tartışmaları gerçekleştirirken aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz. Her bir üyenin 
paylaşacağı durum birbirinden farklılık göstereceği için bu tartışmaları gerçekleştirmede kul-
lanacağınız sorularda daha esnek davranmanız önemlidir. Aşağıda size yardımcı olabilecek bazı 
sorular verilmiştir:

 * Bu iyi bir mantık yürütme midir?

 * Bu gerçek mi? Niçin olmasın?

 * Bunu kanıtlayabilir misin?

 * Aşırı genelliyor olabilir misin?

 * Niçin? …. olduğunu bana açıklayabilir misin?

 * Sen buna inandıkça, nasıl hissedeceksin?

 * Bilim insanı gibi düşünelim… Buna dair kanıtlar, veriler ne göstermekte?

Bir önceki oturumda ele alınan bilişsel çarpıtmalar listesini grup üyeleri getirmeyi unutmuş ola-
bilir. Böyle bir durumda bilişsel çarpıtmalar için bir önceki oturumda kullanılan form tahtaya ya-
zılabilir veya yansıtılabilir.
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grup üyelerine aktarılır. Grup üyelerinin bu yaklaşımı anlamış olduğundan emin oluncaya ka-
dar bununla ilgili her bir soru cevaplanır. 

6. Ardından grup üyelerine Çalışma Yaprağı-1 verilir ve aşağıdaki açıklama yapılır:  
Düşüncelerimiz tıpkı vücudumuzda bulunan kalp organımız gibidir. Yani düşüncelerimiz biz-
ler için hayati bir öneme sahiptir. Bu çalışmada düşüncelerimizi daha derinden incelemek için,  
A-B-C-D yaklaşımını konuşacağız. 

7. Bilişsel çarpıtmalar belirlenirken, üyeler bir önceki hafta cevaplamış oldukları bilişsel çarpıt-
ma senaryoları ve öznel değerlendirme  listesinden yararlanabilir. Ayrıca uygulayıca not kıs-
mında yer alan açıklamalar özellikle bilişsel çarpıtmaları ortaya çıkarmada yararlı olacaktır. 

8. Grup lideri gönüllü üyelerden başlayarak her bir üyenin paylaşımda bulunmasını ister. Üyelerin 
yazmış oldukları akılcı olmayan inançlar ve bilişsel çarpıtmalar incelenerek akılcı olan düşün-
celerin belirlenmesine yardımcı olunur. Bu şekilde grup üyeleri akılcı olmayan düşüncelerini ve 
akılcı olan düşüncelerini birbirinden ayırt etmeyi öğrenir. Çalışma Yaprağı-2’deki görsele akılcı 
olan ve olmayan düşünceler yazılır. Her bir üyenin formu doldurmasının ardından grup üyele-
riyle paylaşılması sağlanır.  

9. Yapılan paylaşımların ardından grup lideri, üyelerin benlik değerine yönelik olumsuz inançla-
rın olumluya çevrilmesine ilişkin Çalışma Yaprağı-3’ü grup üyelerine dağıtır. 

10. Bu aşamada grup lideri zihinsel kirlenmeden, değersizlik ve yetersizlik düşüncelerinden arın-
mış bir benliğin olumlu benlik algısının temeli olduğunu vurgular.

11. Yapılan paylaşım ve bilgilendirmelerinin ardından üyelere “Bu oturumda düşüncelerinizi de-
taylı bir şekilde ele almak size nasıl hissettirdi?” sorusu yöneltilerek oturum ile ilgili genel bir 
değerlendirme yapılması sağlanır. 

12. Bu sorunun ardından grup lideri, üyelere oturumun başında çizmiş oldukları portreyi geri ve-
rir. Bu portreyi tekrardan kendi düşüncelerine odaklanarak çizmeleri istenir. Böylece iki portre 
arasındaki karşılaştırmanın yapılması sağlanır.

13. Yapılan paylaşımların ardından grup üyelerine teşekkür edilerek uygulama sonlandırılır.

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Grup üyelerinden Çalışma Yaprağı-1’i kullanarak bir hafta boyunca onlar için zorlayıcı, onlarda stres 
yaratan bir problem olarak algıladıkları durumu not etmeleri, bu durumlarda aklından geçenleri yaz-
maları ve bu düşüncelere alternatif düşünceler üretmeleri ve ürettikleri bu düşünceleri yazmaları 
istenir. 
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A  Hatalı düşünce örüntüsünü başlatan tetikleyici olay/durum.
B  Tetikleyici olaya eşlik eden kişinin zihnindeki akılcı ve akılcı olmayan inançlar,
C Akılcı olmayan inançları kullanarak tetikleyici olayı yorumlamanın yol açtığı duygusal ve davranışsal 
sonuçlar,
D Akılcı olmayan inançların tartışılması, 

A’ya ulaşma: Tetikleyici olay, kişinin yaşamında var olan talihsiz veya sevimsiz bir durum veya kişidir. 
Örneğin; sınav anı.
C’ye ulaşma: Tetikleyici olayla ilgili kişinin kendine ne söylediğiyle ilgilidir. Tetikleyici olayın yol açtığı 
duygusal sonuçlardır. Örneğin; bu sınavda aşırı terleme ve heyecanlanmak.
B’ye ulaşma: Kişinin sahip olduğu inanç sisteminin belirlenmesi. Örneğin; bu sınav anında “ben işe 
yaramaz biriyim, başaramayacağım” düşüncesi.
D’ye ulaşma: Akılcı olmayan inançları kaldırma ve yeni ve daha akılcı bir inanç sistemi edinmek ve 
içselleştirmek üzerine çalışmadır. Örneğin; “çok çabaladım, elimden geleni yaptım” diye düşünmek.

A B

D

C

 (Harekete Geçiren Olay)            (İnançlar)

(Düşüncenin Tartışılması)

(Duygusal ve Davranışsal Sonuç)

Akılcı Olan/Uyumlu Akılcı Olmayan/Uyumsuz

Koşullar ne olursa olsun bir şekilde üstesinden 
gelebilirim. Kabul edilmek için mükemmel olmalıyım.

Bir şey üzerinde uğraşıp, emek verirsem o 
konuda uzmanlaşabilirim.

Eğer bir şeye karar verdiysem, mutlaka onu 
başarmalıyım

Zor durumların üstesinden gelebilirim. Ben gerçek değilim.

Güvenilir biriyim. Hayatımda birisi yoksa ben bir hiçim.

Sevilen biriyim. İşe yaramazın biriyim.

İnsanlar bana saygı duyar. İnsanlar güvenilmez.

Mücadeleyi severim. Dünya korkutucu bir yer.

*Murdock (2013)’den alınmıştır.

BİLGİ  NOTU 1!
A-B-C-D ÇÖZÜMLEMESİ

AKILCI OLAN VE OLMAYAN İNANÇLAR
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  1

Gerçek bir durum/olay
(A)

Ne oldu?
Nerede? 
Ne zaman?
Kiminle? Nasıl?

Akılcı olmayan 
düşünceler

(B)

Aklınızdan neler geçti? 

Aklımdan ne geçti? Beni 
ne rahatsız etti? Bu 
düşünceler/görüntüler/
anılar benim için ne 
anlama geliyordu ya 
da benim ya da durum 
hakkında ne söylüyordu? 
Neye cevap veriyorum? 
Bu benim için hangi 
‘düğmeye’ basıyor? 
Bununla ilgili en kötü 
şey ne olurdu ya da ne 
olabilirdi?

Bilişsel çarpıtma
                 
a.Nasıl bir bilişsel 
çarpıtma yaptınız?
Her akılcı olmayan 
düşüncede var olan 
çarpıtmaları yazınız. 

b. Bu bilişsel 
çarpıtmalara ne kadar 
inanıyorsunuz? 0-100 
arasında puanlayın 

Her otomatik düşüncede 
var olan bilişsel 
çarpıtmalar neler? Bir 
önceki oturumda verilen 
12 bilişsel çarpıtmadan 
yararlanabilirsiniz.

Sonuç
(C) 

a. Ne hissettin? 0-100 
arasında bir puan veriniz. 

b. Ne yaptın?

Ne hissettin? Ne 
kadar yoğundu? Başka 
duygular bu duruma eşlik 
etti mi? 
Nasıl davrandın?

B
İnanç Sistemi

A
Gerçek bir durum/olay

C
Duygusal/davranışsal sonuç
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

Akılcı olmayan düşüncelerim Akılcı  olan düşüncelerim

AKILCI OLAN VE  AKILCI OLMAYAN DÜŞÜNCELER
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  3

Benlik değeriniz ile ilgili olumsuz inançlarınıza yönelik ifadeleri düşünün. Bunları olumlu 
benlik algısı inancını içeren ifadelere dönüştürünüz.

Olumsuz benlik algısı inançları Olumlu benlik algısı inançları

Hep mağdurum.

Ben hep kaybederim.

İyi değilim.

Değersizim

Beceriksizim.

Kötü bir insanım.

Yeteneksizim.

Sevilecek bir insan değilim.

BENLİK DEĞERİNE DÖNÜK OLUMSUZ İNANÇLAR 
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7.  O T U R U M7.  O T U R U M

Bu oturumda olaylara/durumlara bakış açımıza 
odaklanarak, meydan okuyucu durumlarda olumlu 

düşüncelerimizin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Düşünceleri Temiz Tutma

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

KAZANIMLARKAZANIMLAR

MATERYALMATERYAL
 * Çalışma Yaprağı-1

 * Çalışma Yaprağı-2

 * A4 Kâğıt

 * Kalem

 * Olumsuz durumlarda yeniden bilişsel 
çerçeveleme yapar.

 * Meydan okuyucu durumlarda olumlu 
değerlendirme yapar.  

 * Çalışma yaprakları üye sayısı kadar çoğaltılır.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

Çalışma Yaprağı-1’i doldurmada zorluk yaşayan grup üyelerine yeni örnekler verilerek sürecin 
anlaşıldığından emin olunmalıdır.
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Isınma etkinliği kapsamında grup üyeleri birbirleri hakkında düşündükleri olumlu düşünceleri 
her bir üye için ayrı ayrı kâğıtlara yazarak birbirlerine aynı anda verirler. Daha sonra her üye, 
aldığı kâğıttaki kendisiyle ilgili olumlu ifadeleri gruba okur. Her bir üyeden bu paylaşımın onları 
nasıl hissettirdiğine dair geri bildirimler alınarak ısınma oyunu tamamlanır.

3. Isınma etkinliğinin ardından grup lideri ilgili yönerge ile sürece devam eder: “Olumlu veya olum-
suz düşüncelerimiz, zihinsel sağlığımız, esnek olma ve günlük yaşantımızda meydan okuyucu 
durumların üstesinden gelmede büyük bir etkiye sahiptir. Şimdi zihninizin hoş olan ve olmayan 
seslerden oluşan, klasik müzik yapan bir orkestra olarak düşünmenizi istiyorum. Orkestranın 
şefi olarak; eğer ki işittiğimiz şeyden hoşlanmıyorsak sadece hoş olanı duymak için tüm hoş 
olmayan sesleri susturmaya çalışma eğilimindeyizdir. Ancak yavaşça, inatla, bu hoş olmayan 
sesler tekrar hacim kazanır. Ya tüm hoş olmayan sesleri, diğer seslerle uyumlu kılabilmenin bir 
yolunu bulabilirsek? Tam da bu noktada “bilişsel yeniden çerçeveleme” olumsuz durumlarda iyi 
oluşumuz ve psikolojik sağlamlığı güçlendirmede kullanılabilecek en iyi yollardan biridir. Yeni-
den çerçeveleme, olayları daha olumlu deneyimleyebilmemiz ve daha olumlu alternatifler bula-
bilmemiz için olaylara bakış açımızı değiştirmeyi ifade eden bir tekniktir.” 

4. Yapılan açıklamaların ardından üyelere Çalışma Yaprağı-1 dağıtılır. Çalışma yaprağında yer 
alan açıklama grup üyeleriyle paylaşılarak uygulama için zaman verilir. Bu aşamada grup üye-
lerinin yazacakları kendi durumları için en yakın zamanda yaşadıkları bir olay ve onları geç-
mişte çok derinden etkileyen bir olayın seçilmesi istenir.

5. Çalışma Yaprağı-1’in bütün üyeler tarafından doldurulmasından sonra aşağıdaki sorularla pay-
laşımda bulunmaları sağlanır:

 * Formu doldururken düşünceleriniz ile neleri fark ettiniz? 

 * Durum aynı iken iki farklı biçimde düşünebilme seçeneğinizin olması sizce neyi ifade edi-
yor?

 * Bu pencerelerden hangisinden bakmanın daha faydalı olacağını düşünüyorsunuz? Bununla 
ilgili neler söylemek istersiniz?  

6. Grup üyelerinden alınan cevapların ardından düşüncelerin olumlu biçimde yeniden yapılandır-
manın mümkün olduğuna dair bir özetleme ile paylaşımlara bu aşamada son verilir.

7. Grup üyelerinin lider tarafından iki gruba ayrılması ile süreç devam eder.

8. İki gruba kâğıt ve kalem dağıtılarak şu yönerge verilir: “İki gruptan da birer kahraman oluş-
turmasını istiyorum. Bu kahramanın yaşadığı olaylar ile ilgili sizlerden bir hikâye yazmanızı 
bekliyorum. Bu hikâye yazımında dikkat etmeniz gereken birkaç kural var. Hikâyenin ana kah-
ramanı ortalama olarak sizin yaşlarınızda olmalı. Bu kahramanımızın yaşadığı zor bir olayı ak-
tarmanızı istiyorum. Ayrıca bu içinden çıkılması zor durumda kahramanımızın iç sesinin neler 
dediğine de hikâyede mutlaka yer verin. Kahramanımızın karşılaştığı bu zor durum ve iç sesi ile 

SüreçSüreç
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ilişkili olarak hikâyeyi verdikten sonra o kısımda beklemenizi istiyorum.”

9. İki grup da hikâyelerinde belirli olgunluğa ulaştıktan sonra grup lideri tarafından yönerge ve-
rilerek süreç duraklatılır: “Şimdi hikâyenizi diğer grup ile değiştirmenizi istiyorum. Aldığınız 
hikâyede zor bir durum ve kahramanımızın iç sesi yer alıyor. Siz bu hikâyeye kaldığı yerden 
devam edecekseniz. Tek bir kuralımız var bu aşamada. Kahramanımız bu süreçten sonra tama-
men iyimser olarak düşünecek ve umutlu olacak. İç sesi de sürekli olarak iyimserlik çerçevesin-
de konuşacak. Bunun ardından ayrıca bu hikâyeye bir son yazmanızı istiyorum.”

10. Gruplar hikâyeyi tamamladıktan sonra paylaşım soruları ile süreç devam eder.

11. Hikâyeyi ilk oluştururken nasıl bir son bekliyordunuz? Diğer gruptan gelen hikâye sonu nasıl 
oldu?

12. Aradaki bu farkın temelini sizce ne oluşturdu?

13. Grup üyelerinden alınan paylaşımların ardından Çalışma Yaprağı-2 dağıtılır ve yönerge verilir: 
“Tıpkı bu hikâyede yer alan kahramanımız gibi hepimizin başından zor zamanlar geçiyor. Sizin 
için önemli olan ve sizi şu anda zorlayan olaylara baktığınızda hangi olaylar aklınıza geliyor. 
Peki, bu zor olaya rağmen tıpkı hikâyedeki kahramanda olduğu gibi siz hangi iyimser düşünce-
leri seçebilirsiniz? Bunları düşünerek Çalışma Yaprağı-2’de iki olay için bu durumu doldurma-
nızı istiyorum.

14. Grup üyelerinin formu doldurmasının ardından gönüllü olanlardan başlamak üzere durumlar-
la ilgili paylaşımlar alınır.

15. Grup lideri tarafından verilen yönerge ile uygulama sonlandırılır: “Gördüğünüz gibi durum ve 
kişi aynı olmasına rağmen sadece düşünceleri değiştirerek olumlu sonuçlara ulaşmamız müm-
kün. Önemli olan olumlu penceremizi açıp hayata oradan bakabilmek. O zaman, olayların ken-
disi ne kadar zor olursa olsun daha iyimser ve kendimizle barışık biçimde durumları değerlendi-
rebileceğiz. Böylece zor durumlarla daha rahat başa çıkıp olumlu sonuçlar alabileceğiz.”

16. Grup üyelerine paylaşımlarından dolayı teşekkür edilerek oturum sonlandırılır. 

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Pekiştirici etkinlik çerçevesinde lider tarafından grup üyelerine şu yönerge verilir: “Önümüzdeki otu-
ruma kadar her gün bir tane olumlu durum/olayı bir not defterine kaydetmenizi istiyorum. Her duru-
mun altına ise şu soruları yazarak cevaplamanızı bekliyorum.

 * Bana iyi gelen, iyi hissettiren olay/durum neydi?

 * Bu olay/durum benim için ne anlama geliyor?

 * Bu iyi olay/durum bana ve yakın çevreme (örneğin ilişkilerime) nasıl bir katkı sundu?

Bu durum sizin için çok basit de olabilir, hayatınız için çok kritik bir yere de sahip olabilir. Önemli olan, 
bu iyi durumları not ederek haftaya olacak olan oturuma gelmeniz.”
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  1

Aşağıda 2 adet pencere bulunmaktadır. Bu pencereler aynı durumu, aynı kişilerin farklı biçimde 
yorumlamasını sağlamaktadır. Bu pencerelerden soldaki baş etmeyi zorlaştıran, kendimize zarar 
vermemize neden olan, olumsuz iç konuşmalarımıza açılıyor. Diğer pencere ise baş etmemizi 
kolaylaştıran, kendimizi suçlamadığımız, olumlu iç konuşmalarımıza açılıyor. Örneği inceleyerek sizin 
için önemli olan durumları bu pencerelerden bakarak değerlendiriniz.

Örnek:
Durum: Annem yarım saat aralıklara odama geliyor ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyor.

Durum: 

Durum: 

Ben işe yaramaz biriyim. 
Bu yüzden annem sürekli olarak beni kontrol 
ediyor.  

..................................................................... 

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................

Annem tarafından seviliyorum. 
Bu yüzden benimle ilgilenmek istiyor

Olumsuzluk Penceresi

Olumsuzluk Penceresi

Olumsuzluk Penceresi

Olumlu Pencere

Olumlu Pencere

Olumlu Pencere

BİLİŞSEL YENİDEN YAPILANDIRMA PENCERESİ
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

1.…………………………………………………………………………………….....................................

Olayına rağmen

…………………………………………………………………………………….....................................

Düşünmeyi seçiyorum.

2.…………………………………………………………………………………….....................................

Olayına rağmen

…………………………………………………………………………………….....................................

Düşünmeyi seçiyorum.
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8 .  O T U R U M8 .  O T U R U M

Zorlayıcı yaşam olaylarının neler olduğunu tanımlama, 
bunların yaşamımızda oluşturduğu stres durumlarını 

bilme ve psikolojik sağlamlığa giden yolda sahip olunan 
destekleyici ve koruyucu güçlerin keşfedilerek, iyi oluşun 
sağlanması amaçlanmaktadır.

Zorlayıcı Yaşam Olaylarını Tanıma

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR
MATERYALMATERYAL

 * Çalışma Yaprağı-1’de yer alan zorlayıcı yaşam senaryoları grup oturumu başlamadan önce tek tek 
kesilir ve her bir gruba ikişer tane dağıtılacak şekilde ayarlanır. 

 * Yazı tahtasına sorular grup oturumu başlamadan önce yazılır. 

 * Bilgi notları her bir üye sayısı kadar çoğaltılır.

 * Pekiştirici etkinlik için verilecek kartlar, kartonlardan yararlanılarak önceden hazırlanmış 
olmalıdır.

 * Çalışma yaprağı-1

 * Çalışma yaprağı-2

 * Yazı tahtası

 * Grupta kişi sayısı kadar boş A4 kâğıt

 * Bilgi notu 1

 * Bilgi notu 2

 * Renkli karton

 * Zorlayıcı yaşam olaylarını tanır.

 * Zorlayıcı yaşam olaylarının etkilerini bilir.

 * Stres ve tanımını ve stres tepkilerini bilir

 * Yaşamındaki zorlayıcı olayları listeler.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Bu paylaşımların ardından ısınma etkinliği kapsamında grup lideri, üyeleri bir ucu  “yaşam 
zor”, diğer ucu “yaşam kolay” noktasında olan bir hat üzerinde kendi yerlerini belirlemeleri ve 
bunu yaparken acele etmemelerini söyler. Üyeler hat üzerindeki yerlerini bulduktan sonra bu-
lundukları noktaların ne anlama geldiğini gruba anlatırlar.

3. Isınma etkinliğinden sonra zorlayıcı yaşam olayları oturumunun gündemi hakkında bilgi ve-
rilir.     “Bu oturumda sizlerle yaşam yolculuğumuzda bazen beklenilen bazen de beklenilmeyen 
yaşam durumlarını içeren “zorlayıcı yaşam olayıları” mızı ele alacağız. Ayrıca  bu yaşam olay-
larının  stres durumlarıyla nasıl bir ilişki halinde olduğunu ve strese karşı tepkilerimizin neler 
olduğunu keşfedeceğiz.”

4. Gerekli bilgilendirmelerin tamamlanmasın ardından grup üyeleri küçük gruplara ayrılır (3 

SüreçSüreç

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT
 * Çalışma Yaprağı-1’de yer alan zorlayıcı yaşam olayları gruplara dağıtılmadan önce her bir 

senaryo makas ile kesilir. Aşağıda senaryoların içeriğinde yer alan yaşamı zorlaştıran, risk 
durumları verilmiştir. 

 * Senaryo 1: Boşanma (ekonomik zorluklar, okulla ilgili aktivitelere katılamama, tek 
ebeveynle yaşam, çocuk yaşta kardeş bakımını üstlenme)

 * Senaryo 2: Kayıp (trafik kazası, anne kaybı, babanın duygusal ve fiziksel olarak olmayışı, 
yalnızlık hissi, başa çıkmakta zorlanma)

 * Senaryo 3: Kovid-19 salgını (ekonomik zorluklar, iş kaybı, annenin uzun süredir 
hastanede bulunması, aile üyelerinin Kovid-19 tanısı alması, olumsuz ruh sağlığı, eğitime 
erişim sağlayamama)

 * Senaryo 4: Aile çatışmaları (aile içi duygusal ve fiziksel şiddet, ebeveynler arası 
çatışmalar, güvenli bir yaşam alanında olmayış, babanın olumsuz tutum ve davranışları)

 * Senaryo 5: Olumsuz ruh sağlığı (katı, eleştirel ve baskıcı ebeveyn tutumu, yüksek kaygı, 
endişe, beklentileri yerine getirememe korkusu, sosyal bağlarının olmayışı

 * Senaryo 6: Yangın (temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanma, güvensizlik, iş kaybı, ev 
kaybı, başa çıkmakta zorlanma)

 * Bazı grup üyeleri, zorlayıcı yaşam olaylarını listelerken travmatik yaşam olaylarını 
gündeme getirebilir. Bu karşılaşılabilen bir durumdur. Böyle bir durum karşısında grup 
üyesinin ihtiyacının ne olduğunu anlamaya çalışmak ve gerekirse profesyonel bir destek 
almaya yönlendirmek, psikolojik sağlamlık özelliğini geliştirmede etkili bir yol olacağı 
değerlendirilmektedir. 

 * Oturumu sonlandırmada kullanılacak olan “Sessiz ve  Sakin Yer Metafor” egzersiz 
çalışmasında üyelere farkındalığın öğretiminde, öğreten kişilerin farkındalık egzersizlerini 
önceden kendilerinin de uygulamış olmaları önemli olmaktadır.
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grup, eğer kişi sayınız fazla ise 4 gruba da ayırabilirsiniz). Her gruba Çalışma Yaprağı-1 “Zorla-
yıcı Yaşam Senaryoları”nda yer alan senaryolardan ikişer tanesi verilir. Grupların bu senaryo-
ları okumalarını, buradaki durumları tartışmalarını ve yazı tahtasında yer alan soruları cevap-
lamaları istenir. Yazı tahtasında yer alacak sorular şu şekildedir: 

 * Bu kişinin yaşamındaki zorlayıcı yaşam olayları/durumları nedir? Listeleyiniz.
5. Her bir gruptan bu soruların cevaplarını, grup liderinin vereceği A4 kâğıda yazmaları istenir. 

Gruplar zorlayıcı yaşam olaylarını listeledikten sonra, yaşamda karşılaşılabilecek zorlayıcı ya-
şantıların neler olabileceğine dair bilgi vermiş olacaktır.  

6. Grup süreci, grup üyelerinin kendi yaşamlarındaki olumsuz yaşantılarının neler olduğunu keş-
fetmelerini amaçlayan “Yaşam Çuvalı” etkinliğiyle devam eder. Etkinliğin uygulanmasında ima-
jınasyon tekniğinden yararlanılır ve grup lideri aşağıdaki yönergeyi paylaşır.  

Hepimizin yaşamında zaman zaman içi boş olan bazen de içinin duygusal ağırlığından bedeni-
mizde taşımakta güçlük çektiğimiz, sırtımızda bulunan bir “yaşam çuvalı” vardır. Taşıdığımız 
çuvalın özellikleri ve üzerimizde olan etkileri her birimiz farklılıklar gösterecektir. Sizlerden 
şimdi gözlerinizi kapatmanızı ve bu yaşam çuvalına odaklanmanızı istiyorum.

(Lider bu açıklamaları grup üyelerinin gözlerini kapalı tutarak devam ettirir) Bu çuvalın içinde 
yaşamınızda sizi rahatsız eden ya da zorlayıcı bir yaşam durumu karşısında bedensel, duygusal 
ve bilişsel alanda değişimlere neden olan “STRES” olarak tanımladığımız durumlardan oluştu-
ğunu düşünün. 

(burada 5-10 saniyeden sonra duraksayın)

Farklı zamanlarda kendimizi stresli hissederiz ve bu hayatın normal bir parçasıdır. Bu stres du-
rumları günlük ve daha kısa süreli bir şekilde bizi etkileyebilecek yaşam durumları olabilir. Ba-
zen de bizi oldukça zorlayan, yaşantılarımızda dönüm noktası oluşturdu diyebileceğimiz, “risk-
ler ya da olumsuz yaşantılar” olarak tanımladığımız “Zorlayıcı Yaşam Olayları” nı içerebilir.
(burada 5-10 saniyeden sonra duraksayın)

7. Lider bu bilgileri paylaştıktan sonra grup üyelerinin gözlerini açmalarını ister. 
8. Grup üyeleri gözlerini açtıktan sonra, grup lideri her bir üyeye boş A4 kâğıt vererek, sırtlarında 

bulunan yaşam çuvalını çizmelerini ister. Ardından aşağıdaki yönerge paylaşılır: “Şimdi bu ya-
şam çuvalınızda yer alan ve sizi etkileyen stres verici durumların ve zorlayıcı yaşam olaylarının 
neler olduğunu çuvala yerleştirin. Çuvala yerleştirilen her bir yaşam durumunu (zorlayıcı ya-
şam olaylarını) “patates” olarak düşünmenizi istiyorum. Bu patateslerin her biri stres verici ve 
sizi etkileyen zorlayıcı yaşam durumlarını temsil etmektedir. Çizdiğiniz her bir patatesin üze-
rine hangi durum olduklarını belirtmenizi istiyorum.”   (Grup üyelerine burada 1-2 dakika süre 
verilir, üyeler yaşam çuvalının içine zorlayıcı yaşam olaylarını yerleştirirler)
“Eğer çuvalınıza patatesleri yerleştirdiyseniz şimdi sizlere bu patateslerin özellikleriyle ilgili 
bazı sorular yönelteceğim.”

9. Grup lideri aşağıda yer alan soruları gruba yöneltir:
 * Yaşam çuvalınızda kaç adet patates (zorlayıcı yaşam olayı) bulunmaktadır?
 * Bu patateslerin büyüklüğü/küçüklüğü ya da ağırlığı/hafifliği nasıldır? (burada zorlayıcı ya-

şam olaylarının onların yaşamını ne kadar az ya da çok etkilediğine dair bilgi alınır)
10. Grup üyelerinin her biri bu soruları cevapladıktan sonra, tüm üyelerin kendi yaşamlarında var 
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olan zorlayıcı yaşam olaylarının neler olduğunu listeler. 
11. Grup lideri bu soruları yönelttikten sonra çizmiş oldukları çuvala yerleştirdikleri patateslerle 

birlikte ayağa kalıp, bu çuvalı sırtlarında olduğunu düşünerek grupta dolaşmalarını ister. (Bu 
esnada grup lideri, grup üyelerini gözlemler. Stresli ve zorlayıcı yaşam durumlarının bedenle-
rindeki ağırlığı ile ilgili de bir fikir edinmeye çalışır). Grup üyeleri dolaşırken, lider grup üyeleri-
ne şu an kendi yaşamlarıyla ilgili neyi fark ettiklerini sorar.

12. Her bir grup üyesinin farkındalıklarına yönelik paylaşımları dinlendikten sonra grup üyeleri 
yerlerine oturur ve grup lideri strese karşı verilen tepkiler hakkında grup üyelerini bilgilendirir. 
Bilgilendirme için “Bilgi notu-1” kullanılacaktır. 

13. Oturumun bu kısmına kadar grup üyeleri yaşamlarındaki zorlayıcı yaşam olaylarının ve on-
lar için stres durumlarının bir listesini yapar ve aynı zamanda grup lideri üyeleri strese karşı 
verilen tepkiler hakkında bilgilendirmiş olur. Grup lideri aşağıdaki açıklamayla birlikte grup 
sürecini devam ettirir:   “Yaşamda karşılaştığınız zorlayıcı ya da olumsuz yaşantılar kısa sü-
reli olabileceği gibi en az altı ay süreyle devam eden uzun süreli yaşantılar olabilir. Bazen de şu 
an için tanımladığınız zorlayıcı yaşam durumunda zamana bağlı değişimler söz konusu olabi-
lir. Örneğin, yaşamınızdaki riskler, bir yıl sonra yaşamınızda sizi zorlayan riskler olmayabilir.  
Çalışma Yaprağı-2’nin dağıtılmasının ardından yönergeye devam eder: Şimdi bir önceki etkin-
likte çuvalınızda yer alan zorlayıcı yaşam olaylarına tekrar göz gezdirin. Bu zorlayıcı yaşam 
olaylarından birini seçerek; bu yaşantıyı olumsuz olarak değerlendirmenize neden olan tetikle-
yici durum ve yaşantıları, bu yaşantının yaşamınızda yol açtığı değişimlerin neler olduğunu ve 
ne tür değişimler yaşadığınızı bir diğer ifadeyle bu durumla birlikte bedensel, bilişsel, duygusal 
ve davranışsal tepkilerinizin neler olduğunu ilgili boşluklara yazın.”

14. Grup lideri grup üyelerinin Çalışma Yaprağı-2’yi cevaplamalarından sonra aşağıdaki sorularla 
devam eder:

 * Belirttiğiniz bu yaşam olayının olumsuzluğunu arttıran tetikleyici durumlar nedir?

 * Bu durum hayatınızda ne kadar yer kaplıyor?

 * Şimdi bu yaşam olayının sizin üzerinizdeki etkilerini değerlendirdiğinizde, bedensel, biliş-
sel, duygusal ve davranışsal alanlarında ne tür değişimler yaşadığını gördün?

15. Grup üyeleri Çalışma Yaprağı-2’yi kullanarak bu şekilde zorlayıcı yaşam olayları ve bu durumla 
beraber yaşanan stres tepkilerinin neler olduğuna ilişkin paylaşımda bulunur. 

16. Grup lideri oturumun genel bir özetini yapar. Özeti tamamladıktan sonra aşağıdaki soruyla de-
vam eder. 

17. Bu oturumda yaşamınızda fark ettiğiniz şey ne oldu?
18. Grup lideri zorlayıcı yaşam olaylarının ardından, grup üyelerinin kendilerini üzgün ya da stresli 

hissettikleri durumlara karşı farkındalıklarını sağlama ve yaşamdaki zorluklara karşı bir ce-
vap olarak Bilgi Notu 2 “Sessiz ve Sakin Yer Metaforu” farkındalık egzersizi kullanılarak otu-
rum sonlandırılır. 

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Pekiştirici etkinlik kapsamında grup üyelerine daha önceden hazırlanmış olan kartlar dağıtılır. Bu 
hafta karşılaştıkları veya daha önceden yaşadıkları bir durumu düşünerek bir stres durumuna iliş-
kin tepkilerinin neler olduğunu ve bu stres durumunun üstesinden gelmede en az iki sağlıklı etkeni 
yazmaları istenir.
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Senaryo 1:
Ayşe 13 yaşındadır, annesi ve babası dört yıl önce boşanmıştır. Ayşe, yaşları 7 ve 9 olan iki kardeşi 
ve annesi birlikte yaşamaktadır. Ayşe ve kardeşleri babalarıyla görüşmemektedir. Ayşe’nin annesi 
günlük temizlik işine gitmekte ve aile ciddi bir geçim sıkıntısı çekmektedir. Ayşe zamanının büyük 
bir çoğunluğunu kardeşlerinin bakımını üstlenerek geçirmekte ve derslerini takip etme, sınavlarına 
hazırlanma ve okul sonrası katılmak istediği kursları takip edememektedir.

Senaryo 2:
Elif 11 yaşındadır ve bir yıl önce annesini trafik kazası sonrası kaybetmiştir. Babası da işi dolayısıyla sık 
sık uzun yolculuğa gitmekte, bazen babasını üç-dört ay göremediği zamanlar olmaktadır. Bu yüzden 
Elif büyükannesi ve dedesiyle birlikte yaşamakta ancak onlarla hiçbir şekilde anlaşamamaktadır. 
Elif evde kendini çok yalnız hissetmekte ve yaşadığı bu zorlayıcı yaşam durumlarının üstesinden 
gelmekte zorlanmaktadır. 

Senaryo 3:
Ahmet 10 yaşında ve üç kardeşe sahiptir. Ahmet ve ailesi Kovid-19 salgın hastalık döneminde ciddi 
düzeyde etkilenmiştir. Pandemi döneminde Ahmet ve ailesi çok zor günler geçirmişlerdir; Ahmet’in 
babası işten çıkartılmış, Ahmet’in annesi ve en büyük ablası Kovid-19 geçirmiş olup, annesi yaklaşık 
üç ay süreyle hastanede yatmıştır. Ahmet’in ve ailesinin yaşadığı bu zorlu günlerde ruh sağlıkları çok 
olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca Ahmet uzaktan eğitim sürecinde evlerinde bir bilgisayar olmadığı için 
derslerini takip edememiştir.

Senaryo 4:  
Fatma, 12 yaşındadır ve ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Son üç aydır sıklıkla ebeveynlerinin şiddetli 
kavgalarına şahit olmaktadır. Sıklıkla babasının annesine fiziksel şiddette bulunduğuna şahit 
olmakta ve zaman zaman kendisi ile kardeşleri sözel şiddete (hakarete, kötü söz kullanma) maruz 
kalmaktadır. Fatma; kendisinin, annesinin ve kardeşlerinin güvenliği için çok endişelenmektedir. 

Senaryo 5: 
Haktan 12 yaşında ve altıncı sınıfa gitmektedir. Haktan okulda bu zamana kadar her dersten yüksek 
başarı sergilemiştir ve öğretmenlerin yüksek akademik başarı sergileyen öğrenciler arasından örnek 
gösterdiği bir öğrencidir. Ancak Haktan çok sıkı disiplin uygulayan, sürekli eleştiren ve çocuğunu 
hata yapmaması için yüksek beklentiye sahip bir ebeveyne sahiptir. Haktan ebeveynin beklentilerini 
karşılamak için zamanının çoğunu ders çalışarak geçirmekte, sınıf ve okul dışından arkadaşlarıyla 
görüşmemekte ve sürekli olarak yüksek kaygı ve endişe içindedir. 

Senaryo 6: 
Ali, 13 yaşında ve ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Ali’nin ailesi geçimini çiftçilik ve tarımla 
sağlamaktadır. Ancak evinin çevresinde çıkan yangından dolayı Ali ve ailesinin yaşadığı ev yanmış 
ve tarlaları ve ahırlarını yangın sonrası kaybetmişlerdir. Ali ve ailesi yaşadıkları bu durumun nasıl 
üstesinden geleceklerini bilememektedirler. 

ÇALIŞM A YAPR AĞI  1
ZORLAYICI YAŞAM SENARYOLARI
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Bedensel tepkilerimiz:
Bedenimiz yaşamımızda zorlayıcı yaşam durumları karşısında tepkiler gösteren bir ev 
sahibidir. Bu tepkiler, her birimizin stres durumuna göre farklılaşmaktadır. Strese karşı 
bedenimizin gösterebileceği bazı tepkiler şu şekildedir: Kendimizi yorgun ve bitkin 
hissetme, ellerimizin titremesi, sürekli devam eden baş ağrılarımız, uykuya dalmakta 
güçlük çekme, sürekli uyuma ihtiyacında olma, midemizin bulanması, zamansız giren 
mide krampları, fiziksel olarak bedenimizi yormadığımız halde belde, sırtta, boynumuzda 
gerginliklerin ya da kasılmaların olması. 

Duygusal tepkilerimiz:
Bazen duygularımızda kendimize bile açıklamakta zorlandığımız değişimler yaşarız. Aslında 
bu değişimlerin nedenleri bizi hayatta zorlayan yaşam durumlarıyla oldukça ilişkilidir. 
Bazen kısa süreli bazen de çok daha uzun süren bazı duygusal değişimler yaşayabiliriz. 
Örneğin; kaygı ve endişe içinde olma, kendinizle sürekli çatışma yaşama, birçok şeye 
karşı isteksizlik, gerçekten zorlandığını ve baskı altındaymış gibi hissetme, huzursuzluk ve 
gerginlik gibi duygu durumları duygusal tepkilerimiz arasında yer alır.

Bilişsel tepkilerimiz:
Bizi zorlayan olumsuz yaşantılar karşısında bilişsel tepkilerimiz duygusal tepkilerimizle 
bağlantılıdır. Zihnimizi toparlamada güçlük çekme, yapacağımız işlere odaklanamama, 
karar vermede güçlük çekme, olumsuzluklar üzerine daha fazla odaklanma, belirsizliği 
tolere edebilmede güçlük çekme gibi bilişsel tepkilerde bulunabiliriz.

Davranışsal tepkilerimiz:  
Zorlayıcı yaşantılarımız karşısında duygusal ve bilişsel zorlanmalarımız ve bedensel 
değişimlerimizin buna eşlik etmesiyle birlikte bazı davranışsal tepkiler veririz. Bu 
davranışlar; bulunduğumuz arkadaş ortamından kendimizi geri çekme, kimseyle görüşmek 
istememe, daha fazla yalnız kalmayı tercih etme, bilgisayar oyununda ya da sosyal medyada 
daha fazla zaman geçirme, öz-bakımımıza dikkat etmeme, yapmamız gereken görev ve 
sorumluluklarımızı erteleme, ilişkilerimizi sürdürmede güçlük çekme gibi davranışları 
kapsamaktadır. 

BİLGİ  NOTU 1!
STRESE VERİLEN TEPKİLER
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Bu yaşantıya ilişkin tetikleyici durumlar

Bedensel

Duygusal 

Bilişsel

Davranışsal 

Zorlayıcı yaşam olayı

Buna eşlik eden diğer stres durumları

ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

ZORLAYICI YAŞANTILARIM VE ETKİLERİ 
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BİLGİ  NOTU 2!

Sessiz ve Sakin Yer Metaforu

Merhaba, sizlerle en sevdiğim yerlerden birini paylaşmak istiyorum. Ben ona sessiz-sakin yer diyorum. 
Burası arabayla, trenle veya uçakla ulaşabileceğimiz bir yer değil. Burası içimizde olan ve gözlerinizi 
kapatarak ulaşabileceğiniz bir yer. Gözlerinizi kapatın ve yavaş, derin bir nefes alın. Sıcaklık ve mutluluğu 
hissedebiliyor musunuz? Burası sizin sessiz sakin yeriniz.

Biraz daha derin nefes alın ve gerçekten içeri girin. Buranın en iyi yönü her zaman içinizde olması ve 
ne zaman isterseniz ziyaret edebilmeniz. İçinizdeki sessiz sakin yeri ziyaret etmek ve oradaki sevgiyi 
hissetmek her zaman güzeldir. Özellikle sizin için yardımcı ve rahatlatıcıdır. Eğer sinirli, üzgün ve korkmuş 
hissediyorsanız burayı ziyaret edin.

Sessiz, sakin yer bu duygularla konuşmak ve onlarla arkadaş olmak için iyi bir yerdir. Sessiz, sakin yerinizde 
dinlerken ve onlarla duygularınızla konuşurken duygularımızın o kadar da büyük olmadığını göreceksiniz.

Hatırlayın, buraya ne zaman ve nerede isterseniz gelebilir ve istediğiniz kadar kalabilirsiniz.

FARKINDALIK EGZERSİZİ
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9 .  O T U R U M9 .  O T U R U M

Zorlayıcı yaşam olaylarının neler olduğunu 
tanımlayarak, bunların yaşamımızda oluşturduğu 

stres durumlarını bilme ve psikolojik sağlamlığa giden 
yolda sahip olduğumuz koruyucu güçleri keşfederek, iyi 
oluşun sağlanmasını amaçlamaktadır.

Zorlayıcı yaşam olaylarını tanıma  

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR
MATERYALMATERYAL

 * Bilgi notları ve çalışma yaprakları üye sayısı kadar çoğaltılır.

 * Yazı tahtası

 * Tahta kalemi

 * Çalışma yaprağı-1

 * Çalışma yaprağı-2 

 * Çalışma yaprağı-3 

 * Çalışma yaprağı-4  

 * Çalışma yaprağı-5

 * Bilgi notu 1 

 * Yaşamındaki stres kaynaklarının iyi-oluşu 
üzerindeki etkilerini değerlendirir.

 * Psikolojik sağlamlık kapasitesini artıran 
faktörlerin etkisini değerlendirir.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika



68 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Bu aşamaların ardından ısınma oyunu ile uygulama devam eder.

3. Isınma oyunu kapsamında grup lideri üyelerin gözlerini kapamalarını ve gevşemelerini sağlar. 
Grup üyelerine bir koridorun sonunda üç oda gördükleri söylenir. İlk odada birçok eşya vardır; 
bunlardan birini yanına almaları gerekmektedir. İkinci odada ise kuklalar ve oyuncak bebekler 
vardır, üyeler bu odadan bir karakter seçerler. Üçüncü odada ise kendileri için önemli olan isim-
ler yazmaktadır, buradan bir isim seçerler ve koridordan geçerek gruba gelirler. Üyeler gözlerini 
açtıktan sonra geri getirdikleri şeyler konuşulur. 

4. Isınma oyununun ardından yapılacak olan oturumun gündemi hakkında bilgi verilir. 
Geçen hafta hatırlayacağınız üzere yaşamımızda bizi etkileyen, derinden sarsan yaşam olayla-
rının bizde oluşturduğu stres durumunu ele almıştık. Bugün bu stres verici durumların kendi-
mizi iyi hissetmemizi nasıl etkilediğini ve zorlayıcı yaşam olayları karşısında bizi güçlendiren 
kaynakların/koruyucu faktörlerin neler olduğunu keşfetmeye odaklanacağız.

5. Bilgilendirmenin ardından grup lideri üyelere: “Psikolojik sağlamlık kelimesi size neyi çağrış-
tırıyor?” sorusunu yöneltir. Grup lideri üyelerin düşünmelerini ister ve ardından her bir üyenin 
cevabını yazı tahtasına yazar. Sonrasında yazılan cevaplar gruba okunarak bu kelimler üzerine 
düşünmelerini ister. Üyeler bu kelimenin anlamı üzerine tartışır. 

6. Süreç grup liderinin Çalışma Yaprağı-1 “Yaşam Olayları ve Zaman Çizelgesi” formunu paylaş-
masıyla devam eder. Formu paylaştıktan sonra şu açıklama yapılır: Şimdi çocukluğunuzdan 
itibaren düşünerek yaşamınızda meydana gelen “olumsuz yaşam olaylarının” ne olduğunu bu 
çizginin alt tarafına, kronolojik sırasına göre yerleştirin. Çizginin bir ucu geçmişi, bir diğer ucu 
ise şimdiki zamanı göstermektedir.

SüreçSüreç

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

 * Zaman çizelgesini uygulatırken ilk aşamada sadece “olumsuz yaşam olayları”nı yazmaları 
gerektiği üyelere vurgulanmalı. Bazı üyeler olumlu yaşam olaylarını da yazmak 
isteyebilirler. Özellikle ilk aşamada yalnızca olumsuz yaşam olaylarını yazmaları gerektiği 
hatırlatılmalıdır. 

 * Psikolojik sağlamlık tanımı için Bilgi notu 1’de yer alan açıklamaları grup çalışması için 
okunabilir. Sonrasında grup üyeleriyle, özellikle görselde bulunan bilgileri, psikolojik 
sağlamlığı tanımlarken paylaşılmalıdır.

 * Grup üyeleri psikolojik sağlamlık eylem formlarını doldururken bireysel özellikleri dışındaki 
alanlarda ne yapabileceklerine ilişkin zorluk yaşayabilirler. Durum üzerine detaylıca 
düşünmeleri için cesaretlendirici yaklaşım önemlidir. Özellikle zor zamanlarda kişilerin 
toparlanma güçlerinde bireysel, aile, okul, akran ve daha geniş çevrede bulunan kaynakların 
önemli olduğunun vurgulanması gereklidir.
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7. Grup üyelerine yaklaşık 5-6 dakika bir süre verilerek, zaman çizelgelerine olumsuz yaşam olay-
larını yazmaları için beklenilir. 

8. Grup üyelerinin yazmalarının ardından aşağıdaki yönerge paylaşılır:

Şimdi yazmış olduğunuz sizi zorlayan ve olumsuz yönde etkileyen yaşam durumlarına tekrar 
dikkatlice bakınız.

…

Yaşamımızda deneyimlediğimiz olumsuz yaşantılar bizi zorlayabilir, sarsabilir ve kendimizi 
daha da kötü hissedebiliriz. Bu yaşantılar bizim hayatımızda değişime de neden olan durum-
lardır.

Hatta bunlar bizim hayatımızda dönüm noktaları oluşturabilir. Bu dönüm noktaları başlangıçta 
bizim için felaket yaşam olayları olarak görülürken, zamanla bu olaylardan sonra eskisine göre 
daha da güçlendiğimize kendi yaşantımızda şahit oluruz.

Şimdi zaman çizelgesinde yazdığınız ya da başka bir yaşam olayını düşünerek, sizi eskisine göre 
daha da güçlendiren bir yaşam olayı karşısında “kendi yaşam hikâyenizi” yazmanızı istiyorum. 
Düşünün… Ne olmuştu, nasıl etkilenmiştiniz ve sonrasında bu olaydan/durumdan daha iyi nasıl 
çıktınız? Kendiniz için neler öğrendiniz, deneyimlediniz.

9. Grup üyelerine bu öyküyü oluşturabilmeleri için 10-15 dakika süre verilir.  Sonrasında grup li-
deri, kendi yaşam öykülerine bir isim vermelerini ister. Ardından kişisel öykülerin paylaşımına 
geçilir. Her bir grup üyesi kendi öyküsünü paylaşırken lider şu soruyu da  yöneltir: “Hikâyenin 
başlığının …… olmasına nasıl karar verdin?” Bu sorunun ardından grup lideri Çalışma Yaprağı-2: 
Psikolojik Sağlamlık Merdiven formunu paylaşır. Kendi oluşturdukları hikâyeden de yola çıka-
rak, hazırlanan merdivene; 

 * Bu yaşam olayının ne olduğunu,

 * Bu yaşam olayına ilk zamanlar nasıl tepkiler verdiklerini,

 * Bu olay karşısında hangi duyguları yaşadıkları ve kendilerini nasıl hissettiklerini 0-100 ara-
sında puanlayarak yazmaları istenir.

10. Sonrasında ise bu hikâyeye baktıklarında onları güçlendiren hangi özelliklerin olduğunu (bi-
reysel özellikler, okul, arkadaş çevresi, yaşadıkları toplum gibi) merdivenin basamaklarına yer-
leştirmelerini istenir.

11. Son olarak ise, yaşadıkları olumsuzluğun üstesinden gelme yeteneklerini değerlendirmede şu 
an kendi iyi-oluşlarına 0-100 arasında verdikleri puan yazılır. 

12. Bu şekilde psikolojik sağlamlık özelliği göstermelerini sağlayan koruyucu faktörler listelenir ve 
bu faktörlerin iyi oluşla olan ilişkisi grupla tartışılır. Grup lideri, psikolojik sağlamlık özelliğinin 
tanımını yaparak, destekleyici ve koruyucu özelliklerini yaşamdaki önemini vurgular.

13. Grup üyelerine sahip oldukları güçlü özellikler ve geliştirilebilir özelliklerinin (koruyucu fak-
törler) ne olduğunu keşfetmek üzere Çalışma Yaprağı-3: Koruyucu Faktörler: Psikolojik Sağ-
lamlık Kontrol Listesi formu paylaşılır. 

14. Grup üyeleri bu formu cevapladıktan sonra hangi güçlü özelliklere sahip oldukları, hangi özel-
likleri geliştirmeleri ve zayıf olarak tanımladıkları özelliklerin ve her birinden toplam kaç adet 
olduğu belirtir. Ardından grup üyelerinin geliştirilebilir ve zayıf olarak tanımladıkları koruyu-
cu faktör özelliklerinin arasından üçünü belirlemeleri istenir.      
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Çalışma Yaprağı-4: Psikolojik Sağlamlığı Geliştirme Eylem Planı kullanılarak grup üyeleri bu 
özelliklerini geliştirmeye yönelik neler yapabileceklerine yönelik hedefleri yazmaları istenir. 

15. Her bir grup üyesi psikolojik sağlamlıklarını geliştirmeye yönelik koruyucu faktörleri için be-
lirledikleri özelliklerini güçlendirme için neler yapabileceklerini grupla paylaşırlar ve her bir 
grup üyesinin burada birbirlerine öneriler ve fikirler sunmaları cesaretlendirilir. 

16. Paylaşımların ardından grup üyelerine “Bu oturumda kendinizi güçlendiren hangi özelliklerini-
zin olduğunu fark ettiniz?” sorusu yöneltilir. 

17. Grup lideri şu açıklamalarla devam eder: Şimdi grup sürecinin başlangıcında hazırladığınız Ça-
lışma Yaprağı-1: Yaşam olayları ve zaman çizelgesi formunu tekrardan alınız. Bu sefer bu forma 
çocukluğunuzdan bugüne size kendinizi hissettiren olumlu yaşam olaylarını yerleştiriniz. Bun-
ları yerleştirdikten sonra bu yaşantılar içerisinden en çok güldüğünüz, kahkahalara boğulduğu-
nuz bir anıyı seçin. Ardından, herkes yanındaki kişiyle eşleşerek anısını anlatsın ve bu eğlenceli 
anıya arkadaşını ortak etsin. 

18. Grup üyelerine paylaşımları için teşekkür edilerek oturum sonlandırılır.

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Grup üyeleriyle daha önceden hazırlanmış olan “Stresle başa çıkabilmeye dair ipuçları” formu payla-

şılır. Üyelerden 15 gün süresince bu şemada yer alan aktivelerden iki tanesini seçmeleri istenir. Bunu 

belirlerken eylem planında kendileri için belirlemiş oldukları etkinlikle de ilişkilendirmeleri istenir. 

Seçtikleri bu aktivitenin hangisi olduğunu not etmelerini ve bunları yaşamlarında uygulamalarının 

kendilerini iyi hissetmeleri üzerindeki etkilerinin ne olduğunu yazmaları istenir.
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  1

Olumlu Yaşam Olayları

Olumsuz Yaşam Olayları

GEÇMİŞ ŞİMDİ

YAŞAM OLAYLARI VE ZAMAN ÇİZELGESİ



72 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

Yaşam 

Olayı

Güçlü 

��reysel

��ell�kler

A�le

��ell�kler�

Okul ve

Arkadaş

Grubu

Toplum

(Komşu,

Akraba,

�eled�ye)

Kend� �y� Oluş

Puanım

ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMLER

YAŞAM OLAYI

Nasıl tepkiler verdim?

Hangi duyguları yaşadım? (0 – 100 arasında puanlayalım)

Okul yaşamım/akademik başarım nasıl etkilendi?

 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK MERDİVENİ
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  3

Aşağıda zor ve stresli zamanların üstesinden gelme ve kendinizi yaşam yolcululuğunuzda 
önünüze çıkan engeller karşısında psikolojik sağlamlığınızı arttıracak destekleyici ve 
koruyucu faktörlerin listesi bulunmaktadır.  
Eğer bu özellik sizin güçlü bir özelliğiniz ise;          
Eğer bu özelliğinizi geliştirmek istediğiniz bir özellik ise; + 
Eğer bu özelliğe sahip olmadığınızı düşünüyorsanız; -   işaretini koyunuz.

S.N. Özellikler Güçlü Özelliğim Geliştirilebilir 
Özelliğim

Bu Özellik 
Bende Yok

1 Güvenli bir yerde yaşama

2
Yaşamı devam ettirmek için bir gelire 
sahip olma

3 Sağlıklı beslenme

4 Spor yapabilme

5 Yeterli uyuma

6 Sosyal etkinliklere katılım 

7
Olduğum gibi kabul edildiğim bir 
ortamda yaşama

8 Kendini okula ait ve bağlı hissetme

9 Olumlu arkadaşlık ilişkileri kurabilme

10 Güvenilir bir yetişkine sahip olma

11 Sorumlulukları yerine getirme

12 Yeni deneyimlere açık olma

13
Değişikliklere uyum sağlama 
kapasitesine sahip olma

14 Geleceğe ilişkin bir amaç oluşturma

KORUYUCU FAKTÖRLER: PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK KONTROL LİSTESİ FORMU
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S.N. Özellikler Güçlü Özelliğim Geliştirilebilir 
Özelliğim

Bu Özellik 
Bende Yok

15 Güçlü sosyal becerilere sahip olma

16 Problem çözebilme yeteneği

17 İlgi ve yetenekleri bilme

18
Stresli durumlarda kendini 
sakinleştirebilme

19
Gerektiğinde diğer insanlardan yardım 
alabilme

20 Mizahı kullanabilme

21 Duyguları düzenleyebilme

22
Kendini, özelliklerini (güçlü/zayıf 
yönlerini) tanıma

23 Gerektiğinde profesyonel yardım alma 

24 Yüksek benlik saygısına sahip olma

25 Öz düzenleme becerilerini gösterme

26 Günlük rutin ve ritüellerin olması

27 Yaşamın bir anlamı olduğuna inanma

28
Pozitif bakış açısına sahip olma  
(umut, iyimserlik)

29
Destekleyici ve besleyici aile 
ilişkilerine sahip olma

30 Yakın bir arkadaşa sahip olma

31
Sosyal destek kaynakların varlığı 
(akrabalar, komşu)
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Geliştirme ve 
güçlendirmeyi 

istediğiniz 
özellik

Bireysel olarak 
neye ihtiyacım 

var?

Ne yapabilirim?

Ailem bu 
özelliğimi 

geliştirmede ne 
yapabilir?

Okulum bu 
özelliğimi 

geliştirmede ne 
yapabilir?

Okul dışından 
destek 

alabileceğim yer 
var mı?

1.

2.

3.

4.

ÇALIŞM A YAPR AĞI  4

PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI GELİŞTİRME EYLEM FORMU
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 * Olumsuz yaşantıların üstesinden gelmek: Özellikle kriz ve travma durumları gibi meydan oku-
yucu olumsuzlukların üstesinden gelmek hatta var olan kapasitenin üzerine çıkarak gelişim 
göstermek psikolojik sağlamlık kavramının en temel boyutudur. Olumsuzlukların üstesinden 
gelmek ve baş etme kapasitesini bir adım öteye taşımak bireyin çevresiyle ve çevresindeki diğer 
insanlarla etkileşimine bağlıdır. Bu noktada kavramın diğer insanlar ve çevresel koşullarla şekil-
lenen dinamik yapısı görülmektedir.

 * Uyum sağlama ve kendini düzenleme: Zorlayıcı olumsuzluklar ve aniden günlük yaşamı sarsan 
örseleyici olaylar sonrasında ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlamak ve olumlu bir tutum 
belirlemek kavramın bir diğer temel özelliğidir.  

 * Sıradan sihir: Bu tanımlamayla psikolojik sağlamlığın her bireyde ve bireyin günlük yaşamında 
bulunan sıradan bir olgudur (Masten, 2001).  Olağanüstü bir durum ya da özellik gibi değerlen-
dirilmesine gerek yoktur. Önceki deneyimlerden edinilmiş kişisel dayanma gücü ve aile ve arka-
daşlardan gelen destek stresli ve zorlayıcı yaşam dönemlerinde psikolojik sağlamlık için kritik 
bir öneme sahiptir. Sihir kelimesi kavramın ölçülmesinin zor olduğuna ve yarattığı olumlu etkiye 
işaret etmektedir.

 *  Ruh sağlığını korumak: Bireyin depresyon, kaygı, TSSB gibi ruh sağlığı problemleri yaşamama-
sı ya da ruh sağlığı sorunlarını daha yönetilebilir düzeyde yaşaması psikolojik sağlamlık ile iliş-
kilidir. Psikolojik sağlamlık bireyi ruh sağlığı sorunlarından uzak tutan ve tampon görevi gören 
bir etkiye sahiptir. 

 * Kendini toparlamak: Travmadan sonra ayağa kalkmak, zor durumdan kurtulup toparlanmak ve 
iyi oluşun temel çizgisine dönebilmek kavramın anahtar bileşenlerinden biridir.

Ruh sağlığı
ve iyilik hâli

Olumsuz
yaşantıların
üstesinden

gelmek Uyum
sağlama ve 

kendini
düzenleme

Kendini
toparlama

S ıradan
sihir

BİLGİ  NOTU 1!
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK TANIMI
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�gzers�z

yapmak

Yardım

�stemek

�ob� 

ed�nmek

Günlük

tutmak

Yaşama

pembe

gözlükle

bakmak

Güven�l�r

sosyal

�l�şk�ler

���nde olmak

Sağlıklı

yaşam tarzı

Stres

hakkında

konuşmak

Gevşeme

ve nefes

egzers�zler�

Stre�l�

durumda

��t�yacım

olan şey

ned�r?

ÇALIŞM A YAPR AĞI  5

STRESLE BAŞA ÇIKABİLMEYE DAİR İPUÇLARI
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1 0 .  O T U R U M1 0 .  O T U R U M

Bu oturumun amacı, kişinin kendisine uygun hedefler için 
sahip olduğu kaynakları ve güçlükleri keşfetmesi ile bu 

duruma uygun çalışmaları seçmesini sağlamaktır.

Amaç Yönelimli Olma ve Yaşamda Pro/Aktif Rol Üstlenme

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR

MATERYALMATERYAL

 * İplerin bir metre olacak şekilde kesilmesi gerekmektedir.

 * Grup üye sayısı kadar ip

 * Bir adet karton (A4 kâğıtları için 
kullanılan karton kapaklar etkinlik için 
önerilebilir)

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Çalışma Yaprağı-2

 * Yaşam amacına uygun hedef belirler.

 * Yaşamında aktif rol alabilmesi için ne 
yapması gerektiğini bilir.

 * Geleceğe yönelik hedeflerine ulaşmak 
için sahip olduğu seçenekleri/kaynakları 
kullanır.

 * Kriz durumlarında risk değerlendirmesi 
yapar.

 * Olumsuz sonuçları azaltacak önleyici 
çalışmalarda bulunur.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT
 * Çalışma Yaprağı-1’de yer alan hedef özelliklerine ait ifadeler grup üyelerine net biçimde 

anlatılmalıdır. 

 * Çalışma Yaprağı-2’nin fotokopisinin iki taraflı olarak çekilmesi gerekmektedir.
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Isınma oyunu ile birlikte oturum devam eder. Isınma oyunu için grup üyeleri ikişerli olarak eş-
leştirilir.

3. Her bir eşleşen grup üyesi karşılıklı olarak ayakta durur. Bu şekilde ikişerli karşılıklı gruplar 
yan yana dizilir. Her üye arasında bir kişilik boşluk bırakılır.

4. Karşılıklı duran grup üyelerine birer ip verilir. Böylece her üye ipin bir ucundan tutarak sürecin 
başlangıcı hazırlanmış olur.

5. Grup lideri elinde tuttuğu karton ile yan yana eşleştirilmiş olan üyelerin en başındaki gruba 
yaklaşır ve şu yönergeyi verir: “Sizlerden bu elimde bulunan kartonu sadece elinizdeki ipler ara-
cılılığı ile son gruba ulaştırarak yere bırakmanızı istiyorum.”

6. Bu yönerge ile birlikte karton ilk iplere bırakılır ve süreç başlatılır. Karton her yere düştüğünde 
alınarak tekrar en baştaki gruba götürülür ve süreç yeniden başlatılır.

7. Bu şekilde son grubun yere bırakması sağlanana kadar uygulamaya devam edilir. 

8. Isınma oyunun tamamlanmasının ardından bu hafta yapılan oturumun konusuyla ilgili üyele-
re kısa bir bilgilendirme yapılır. Yönerge şu şekildedir: “Az önce yaptığımız etkinlikte ortak bir 
amaç için birlikte hareket ettik. Hayatta bazen bu şekilde ortak bir amacımız olurken, bazen de 
her birimizin ayrı hedefleri olabilir. 

Bugün sizlerle birlikte yaşamdaki amaçlarımızla ilgili paylaşımda bulunacağız. Hepimizin ha-
yata dair bazı amaçları var. Bunlar bazen bir sınavdan iyi not almak iken, bazen doğaya yararlı 
bir görev yapmak şeklinde olabilir. Bugün bu amaçlarımızı inceleyeceğiz.”

9. Oturum ile ilgili genel bilgilendirmelerin ardından grup üyelerinin, uygulamanın yapıldığı or-
tamda dışarıyı görebilecekleri bir noktada sıralanmaları istenir.

10. Her bir üye dışarıya dönük biçimde bakarken ilgili yönerge verilir: “Şimdi herkes ellerini dür-
bün şekline getirsin ve bakabileceği en uzak noktaya baksın. O en uç noktada bazı hayalleriniz 
ve amaçlarınız var. Sizlerden o hayallerinizi iyice düşündükten sonra dürbünlerinizi bir kenara 
bırakıp önünüzdeki kâğıda yazmanızı istiyorum. Kaç tane hedefiniz, hayaliniz varsa buraya ya-
zabilirsiniz.”

11. Grup üyelerinin hayallerinin ve hedeflerinin neler olduğunu paylaşmasının ardından, grup lide-
ri üyelerin gerçekçi hedefler belirleyebilmelerine dönük olarak Çalışma Yaprağı-1’i dağıtır.

12. Bu aşamada üyelere dağıtılmış olan Çalışma Yaprağı-1’in üyeler tarafından doldurulması sağ-
lanır ve ilgili yönerge verilir: “Sıraladığınız hedeflerin hepsini yanda yer alan kriterlere göre 
değerlendirmenizi istiyorum. Sizce bu hedefler net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman 
odaklı mı? Her hedefiniz için bu özelliklere sahip olanı işaretleyiniz.”

13. Çalışma Yaprağı-1’in doldurulmasının ardından üyelerden paylaşımları alınır. Hedeflerin özel-
liklerine dair bilgilendirmeler yapıldıktan sonra Çalışma Yaprağı-2 grup üyelerine dağıtılır.

SüreçSüreç



80 PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMI-İLKOKUL (PSPP-O)

14. Çalışma Yaprağı-2 dağıtıldıktan sonra yönerge ile üyelerin formu doldurması istenir: “Az önce 
belirlediğiniz hedefler içerisinde kriterlere uygun olanları düşünmenizi istiyorum. Bu hedefle-
rinizi daha net görmemiz için formdaki pusulayı kullanacağız. Hayatınız için elinizde bir pusula 
olsaydı eğer, bu pusulanın göstereceği ana hedef sizce ne olurdu? Hayatınıza ait bu ana hedefi 
pusulanın en üst sivri ucuna yazmanızı istiyorum. Bu hedefe ek olarak büyük veya küçük başka 
hedeflerimiz de bulunmaktadır. Sizin için önemli olan diğer hedeflerinizi ise önem sırasına göre 
sağ taraftan başlayarak pusulanın boş olan üç sivri kısmına yazmanızı istiyorum.”

15. Bu aşamada her bir üyenin amaçlarını net bir şekilde görmeleri ve bu amaçların önem derecele-
rini belirlemeleri sağlanır.

16. Grup üyelerine yeterli süre verilerek pusuladaki amaçların doldurulmasının ardından yönerge 
ile uygulama devam eder: “Şimdi elinizdeki bu pusula ile okyanusta bir gemide olduğunuzu dü-
şünün. Geminin kaptanı sizsiniz. Gitmek istediğiniz kara parçası, elinizde bulunan pusulada en 
üst kısımda yer alan hedef. Bu okyanusta çeşitli zorluklar yaşıyorsunuz. Hava çok bozuk olabili-
yor, yağmurlar ve sert rüzgârlar sizi zorlayabiliyor. Bazen büyük dalgalar işinizi zorlaştırabili-
yor. Sizce bu hedefe giderken yaşamınızda sizi zorlayacak olan bu faktörler neler? Bu faktörleri 
kâğıdın arka kısmına ‘Hedefime doğru giderken mevcut riskler’ başlığı altında yazmanızı isti-
yorum.”

17. Grup üyelerine mevcut riskleri yazmaları için yeterli zaman verildikten sonra yönerge ile uy-
gulama devam eder: “Bu kara parçasına doğru ilerlerken tüm zorluklara ve risklere rağmen eli-
nizde güçlü bazı kaynaklar var. Örneğin geminiz çok sağlam olabilir, hava durumu tahminleri 
elinizde olabilir veya çok güvendiğiniz bir gemi personeli olabilir. Hayatınızda, hedefinize doğru 
giderken ne gibi güçlü özellikleriniz veya kaynaklarınız var sizce? Bu kaynakları da pusulanın 
arka tarafında yer alan ‘Hedefime doğru giderken sahip olduğum kaynaklar’ başlığı atına yaz-
manızı istiyorum.”

18. Grup üyelerine sahip oldukları kaynakları yazmaları için yeterli zaman verildikten sonra yeni 
yönerge ile süreç devam eder: “Karaya ulaşma yolculuğunuzda öngördüğünüz bazı riskler ve 
buna karşılık kullanabileceğiniz bazı güçlü kaynaklarınız var. Bunları birlikte değerlendirerek 
gelecekte o kara parçasına ulaşmak için şu anda gemide yapılması gereken bazı faaliyetler var. 
Örneğin gemiyi doğru rotada tutmak için dümeni bırakmamak veya sert rüzgârlı bir havada 
yelkenleri doğru yöne açarak bu durumu avantaja çevirmek yapılabilecek uygulamalar. Peki 
siz yazmış olduğunuz hedefe ulaşmak için mevcut risk ve kaynakları göz önünde bulundurarak 
şimdi ne yapmalısınız? Bu soruya vereceğiniz cevabı da pusulanın arka yüzünde bulunan ‘Hede-
fim için şimdi ne yapmalıyım’ bölümünün altına yazmanızı istiyorum.”

19. Grup üyeleri bu kısmı da kâğıda cevaplandırdıktan sonra forma ait dolduracakları bölümler ta-
mamlanmış olacaktır.

20. Üyeler formu doldurduktan sonra her bir grup üyesinin ısınma oyununda eşlemiş olduğu arka-
daşı ile kâğıtlarını değiştirmeleri istenir.

21. Kâğıt değişimleri yapıldıktan sonra üyelere şu yönerge verilir: “Şimdi arkadaşınızın hedeflerini 
ve ana hedefe doğru ilerlerken sahip olduğunu düşündüğü yapıları inceleyiniz. Sizce pusulanın 
arka tarafında yer alan bölümlere daha farklı neler eklenebilir? Arkadaşınızın hedefine gitme 
yolculuğunda ne gibi başka riskleri olabilir? Daha farklı olarak sizin gözlemlediğiniz güçlü kay-
naklarına hangi eklemeler yapılabilir? Bu hedef için şu anda daha farklı olarak neler yapabilir?”

22. Her üyenin yeni eklemeler yapmasına yeterli zaman verildikten sonra formlar tekrar sahiple-
rine iletilir.
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23. Aşağıdaki sorular ile grup üyelerinin paylaşımda bulunması sağlanır:

 * Hedeflerinizi belirlerken ve önem sırasına göre yerleştirirken neleri fark ettiniz?

 * Hedefinize giderken sahip olduğunuz riskleri ve güçlü kaynakları görmek sizce neden 
önemli?

 * Hedefinize ulaşmak için yapmanız gereken şu anki eylemleri görmek size neleri fark ettirdi?

 * Arkadaşınızın hedefini incelerken kendi hedefinizle ilgili ne gibi benzer ve farklı yönler keş-
fettiniz?

 * Arkadaşınıza hedefine ilerleme yolunda yeni fikirler sunarak yardım etmek size ne hisset-
tirdi?

 * Arkadaşınızın sizin için eklemiş olduğu yeni ifadeler sayesinde neleri fark ettiniz?

24. Her bir üyeden sorularla ilgili paylaşımların alınmasının ardından oturumun bu kısmı yönerge 
ile sonlandırılır: “Oturumun başında belirttiğimiz gibi hepimizin hedefleri var. Hepimiz için özel 
olan bu hedefler farklı anlamlar taşıyabilir. Bu hedeflere ulaşmaya çalışırken güçlü özellikle-
rimizin varlığı gibi bizi zorlayacak bazı durumlar da olabilir. Önemli olan bunları bilerek gele-
cekte ulaşmak istediğimiz hedefler için şu anda bir eylemde bulunmak. Eğer şu anda o eylem 
için harekete geçmezsek, gelecekteki hedeflerimize ulaşmak çok zor olacaktır. Bu yüzden doğru 
değerlendirmeleri yaparak hedeflerimiz için harekete geçmemiz son derece önemlidir.”

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Oturum sonlandırılmasından sonra üyelere yönerge ile birlikte pekiştirici etkinlik görevleri verilir: 
“Bugün sizlerle pusulanıza yazmış olduğunuz ana hedefi değerlendirdik. Bu hedef için şu anda yap-
manız gerektiğini belirttiğiniz eylemlerden bir tanesini denemenizi istiyorum. Bu eylemleri uygular-
ken yaşadığınız deneyimleri not etmenizi bekliyorum.”
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  1

Hayallerim ve Hedeflerim N Ö U G Z

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. N: Net: Belirlenen hedefin net biçimde tanımlanabilmesini ifade eder. Basit ve tek bir hedefe odaklı olmayı içerir.

2. Ö: Ölçülebilir: Hedefe ulaşma sürecinin değerlendirilebilir olmasını ifade eder. “Ne kadar”, “Kaç tane” gibi sorulara cevap 
verilebilmelidir. 

3. U: Ulaşılabilir: Hedefin başarılabilir bir hedef olmasını ifade eder.

4. G: Gerçekçi: Ulaşılmak istenilen nokta ile uyumlu olmasını ifade eder. 

5. Z: Zamana bağlı, zaman odaklı: Bir zaman aralığı içerisinde hedefin planlanmasını ifade eder. 
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

K

G

B D
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Hedefime Doğru Giderken 
Mevcut Riskler

Hedefime Doğru Giderken Sahip Olduğum 
Kaynaklar

Hedefim İçin Şimdi Ne Yapmalıyım?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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1 1 .  O T U R U M1 1 .  O T U R U M

Bu oturumun amacı, bireylerin toplum içerisinde ait olduğu 
yapıların olduğunun (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi) 

fark edilmesini sağlamaktır.

Güvenli Sosyal Bağlar Oluşturma

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR
MATERYALMATERYAL

 * Çalışma Yaprağı-1’in alt kısmında yer alan her bir numara işaretli yerlerden kesilerek katlanır ve 
poşete atılır. Çalışma Yaprağı-1’deki renkli şekil tebeşir yardımıyla yere çizilir.

 * Çalışma Yaprağı-1’de yer alan daireler A1 formatında çıktı alınarak da yere konulabilir.

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Poşet/küçük kutu

 * Renkli tebeşirler (en az 4 farklı renk)

 * Kuru/keçeli boya kalemleri (her üye için 
en az 4 farklı renk)

 * Makas

 * Üye sayısı kadar oyun hamuru

 * A4 kâğıtları (üye sayısı kadar)

 * Kendini sınıfın, okulun, ailenin ve sosyal 
çevrenin bir parçası olarak tanımlar.

 * Bir gruba (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre 
gibi) ait olmanın önemini bilir.

 * Ait olduğu grupların (sınıf, okul, aile ve 
sosyal çevre gibi) kimliği üzerindeki etkisini 
bilir.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

 * Grup üyelerinden yetiştirme yurdu ya da sevgi evleri gibi kurumlarda kalan öğrenciler için 
‘aile’ kavramı yerine ‘birlikte yaşadığınız kişiler’ gibi kavramlar kullanılabilir.
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

2. Yapılan paylaşımların ardından ısınma oyunu ile süreç devam eder: “Şimdi sizlerden bir mahal-
le hayal etmenizi istiyorum. Bu mahallede yaşayan kişileri düşünerek her birinizin ortaya gel-
mesini ve bu rolü canlandırmasını istiyorum. Önce fikir alışverişi yapalım, bir mahallede kimler 
bulunabilir?”

(Üyelerden gelen cevaplardan sonra) “Söylediklerinizin yanında bir mahallede, çocuklar, nine, 
dede, mahalle sakini, bakkal, kasap, temizlik görevlisi, berber, bekçi, vb. gibi kişiler de olabilir. 
Şimdi herkesin mahalleden bir kişi seçmesini ve ortaya gelip o mahalledeki rolünü canlandıra-
rak tanıtmasını istiyorum.”

(Her üye kendini tanıttıktan sonra) Şimdi hepiniz ortaya gelin ve mahalledeki rolünüzü alarak 
birbirinizle konuşun.

3. Oturumun gündemi hakkında üyelere bilgi verilir: “İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık 
olmamız özelliğiyle  sürekli olarak başka insanlarla etkileşim içindeyiz. Birçok insan ile etki-
leşim içinde olmamıza rağmen bazı insanların yanında kendimizi daha iyi hissederiz. Örneğin 
ailemizin yanında, okulumuzda, yakın arkadaşlarımız ile birlikte iken kendimizi daha rahat 
hissettiğimizi fark edebiliriz. Bu durum, aslında onlara bağlılık göstermemiz ile ilgilidir. Bağ-
lılığımız ise ilişkide bulunduğumuz kimse ya da gruplar içinde ne kadar kendimizi ait hissetti-
ğimizle ilişkilidir. O grubun bir parçası olmak, diğerleri tarafından kabul görmek ve onlarla bir 
şeyler paylaşabilmek ait olmamızı besler. Bugün yaptığımız oturumda kendimizi ait hissettiği-
miz gruplar ile ilgili paylaşımlarda bulunacağız.” 

4. Oturumun özetlenmesinin ardından Bilgi Notu 1 paylaşılır.

5. Isınma oyunu ve grup oturum özetinin tamamlanmasının ardından her öğrenci poşetten bir nu-
mara çeker ve çektiği numaranın yazılı olduğu dairenin içine girerek aşağıdaki sorulara cevap 
verir. Ayrıca çektiği numara dışındaki diğer dairelerin içine girerek de yine aşağıdaki soruları 
cevaplar:

 * İçinde bulunduğun daireyi (örneğin sınıf) bir yapboz gibi düşün… Sen de bu yapbozun par-
çalarından birisin. Bu dairede nasıl bir boşluğu dolduruyorsun/bu dairedeki rolün ne/ bu 
daireyi hangi açılardan tamamlıyorsun?

 * Bu katmanların sence birbiri ile nasıl bir ilişkisi var? Ne gibi ortak ve farklı yönleri var?

6. Her bir grup üyesinin paylaşım yapması için cesaretlendirilir. 

7. Oturumun bu kısmına kadar grup üyeleri kendilerini sınıfın, okulun, ailenin ve sosyal çevrenin 
bir parçası olarak tanımlamışlardır. Bu aşamada üyelerin rahat bir pozisyon almaları sağlana-
rak aşağıdaki yönerge ile süreç devam ettirilir:

Yaşamımızda çeşitli durumlarla karşılaşırız. Bu durumların getirdiği zorluklar karşısında ba-
zen kendi içimizde güç bulmakta zorlanırız. Çevremizde bulunan yakınlarımızdan veya ailemiz, 

SüreçSüreç
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okul arkadaşlarımız, komşularımız, takımımız gibi çeşitli gruplardan destek bekleriz. Peki, siz-
ler hangi durumlarda kimlerden hangi gruplardan yardım alıyorsunuz? (Üyelerden gelen cevap-
lar alınır.)

Şimdi sizlerden gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Derin bir nefes alın ve rahat hissettiğiniz 
bir pozisyon alın. Çevrenizdeki ve toplumdaki tanıdığınız bütün insanları hayal etmeye çalışın 
(10 saniye beklenir). Kendinizi ait hissettiğiniz, varlıklarının size güç verdiği, onlarla birlikte ol-
maktan mutlu olduğunuz insanlar ya da grupları düşünün (üyelerin hayal etmeleri için süre 
verilir). Bu insanlar kimler, bu grup neresi? Zihninize gelenleri fark etmeye çalışın.

(Üyelerin gözleri kapalıyken devam edilir) Düşünmeye ve hayal etmeye devam edin, bu grup-
ların yaşamınızda nasıl bir önemi var? (süre verilir) Onların varlığı yaşamınıza nasıl bir katkı 
sunuyor? (süre verilir) O grupta olmak, o grubun bir parçası olmak size nasıl hissettiriyor? (süre 
verilir) Bu ilişkiler size hangi yönlerden iyi geliyor?

8. Üyeler hayal ettikten sonra grup lideri her üyeye birer oyun hamuru verir ve aşağıdaki yönerge 
ile devam edilir:

Az önce aileniz, sınıfınız, okulunuz, arkadaşlarınız, mahalleniz ve sosyal çevreniz gibi sizin için 
önemli olan bazı grupları hayal ettiniz. Şimdi bu saydığım gruplarla olan bağlarınızı, onlarla en 
son bir arada bulunduğunuz zamanları, yaşantılarınızı ve bu grupların sizin üzerinizdeki yan-
sımalarını düşünüp bütün bunların size çağrıştırdıklarını önünüzdeki oyun hamuruna biçim 
vererek gösterin. Bu hamura vereceğiniz şeklin, sizin için o gruplara ait olmanın anlamını ve 
önemini temsil etmesini sağlayın  (üyelere şekil yapmaları için süre verilir).

9. Üyeler şekillerini tamamladıktan sonra gruba şekilleriyle ve onlar için anlamlarıyla ilgili payla-
şımda bulunmaları sağlanır. Aşağıdaki sorular için her üyeden cevaplar alınır:

 * Senin için önemli olan bu gruplardan senin etkilendiğin gibi o gruptaki kişiler de senden 
etkileniyorlar. Bu grup için sen neler yapıyorsun, onlara nasıl bir katkı sunuyorsun?

10. Oturumun bu kısmına kadar grup üyeleri kendilerini sınıfın, okulun, ailenin ve sosyal çevrenin 
bir parçası olarak tanımlamışlar ve bir gruba ait olmanın önemini fark etmişlerdir. Bu aşamada 
grup lideri tarafından üyelerin her birine boş bir A4 kâğıdı verilir ve aşağıdaki yönerge ile süreç 
devam ettirilir:

Bu oturumun başında da belirtildiği gibi her birimiz farklı ve özeliz. Bu durum kimlik olarak 
adlandırdığımız bir kavramı ortaya çıkarır. Kimlik, en geniş anlamıyla, bizim tüm özellikleri-
mizi kapsar; hem kendimizi nasıl gördüğümüz hem de toplum tarafından nasıl görüldüğümüzle 
ilişkilidir. Bizi diğer insanlardan ayırt eden özelliklerimizin toplamıdır kimlik, yani kimliğiniz 
şu anki sizsiniz. Şimdi size verdiğim boş kâğıtlara elinizi koyarak çizmenizi istiyorum.

11. Üyeler ellerini çizdikten sonra aşağıdaki yönerge ile devam edilir:

“Kâğıt üzerindeki elleriniz kimliğinizi temsil ediyor. Şimdi sizlerden ayağa kalkmanızı ve yere 
çizmiş olduğumuz dairenin (Çalışma Yaprağı-1’deki daire kastedilmektedir) etrafında çember 
olmanızı istiyorum.

(üyeler çember etrafına yerleştikten sonra) Şimdi gözlerinizi kapatın ve dairenin içindeki her 
bir grubu düşünmeye başlayalım. İlk olarak ailenizle/birlikte yaşadığınız kişilerle başlayalım. 
Çok küçük yaşlardan hatta bebekliğinizden beri onlarla birliktesiniz. Sevinçlerinizi, üzüntü-
lerinizi ve daha birçok duyguyu onlarla birlikte yaşadınız. Bazen onlara benzemeye çalıştınız, 
onlardan etkilendiniz. Bazı zamanlarda ise onlardan farklı davranmak istediniz ve onlar sizden 
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etkilendi.

Şimdi burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızla yavaşça üfleyin. Sonra biraz daha büyüyüp 
okula başladınız. Okuldaki ilk gününüzü gözünüzün önüne getirmeye çalışın.  Artık bir sınıftay-
dınız ve sizden farklı birçok insanla aynı ortamı paylaşıyordunuz. Zamanla öğretmenlerinizi ve 
arkadaşlarınızı daha çok tanımaya başladınız. Onların bazılarıyla iyi anlaşıp daha fazla görüş-
mek isterken bazılarına kendinizi yakın hissetmiyordunuz. Birçok öğretmeniniz oldu, birçok 
okul görevlisi tanıdınız. Okulunuzdaki birçok kişinin bugünkü siz üzerinde etkisi oldu.

Şimdi tekrar burnunuzdan derin bir nefes alıp ağzınızdan yavaşça çıktığını hissedin. Şimdi 
daha büyük bir grubu düşünelim. Komşularınızı düşünelim, mahalledeki arkadaşlarınızı, aile-
nizin komşularınızla ilişkilerini ve bütün bunların sizlerin üzerindeki etkilerini… Mahalleniz-
deki bakkal amcayı/market çalışanlarını, anne babanızın arkadaşlarını, aile dostlarınızı hayal 
edin lütfen. Onların üzerinizde ne tür etkileri olduğunu hissediyorsunuz? Sizin bugünkü siz ol-
manızda nasıl bir rol oynuyorlardı?

Şimdi tekrar derin bir nefes alalım ve şu ana burada olduğumuz yere doğru gelelim. Ayaklarını-
zın yere değdiğini, yerin sertliğini, ayakkabınızın ayağınızı sarışını hissedin. Tekrar burnunuz-
dan derin bir nefes alarak yavaşça ağzınızdan bırakın ve gözlerinizi açın.”

12. Üyeler çember etrafından ayrılıp tekrar eski yerlerine geçerler, her üyeye en az 4 farklı renkte 
boyama kalemi verilir ve aşağıdaki yönerge ile devam edilir:

“Az önce çember etrafındaki deneyimimiz bize ailemizdeki, sınıfımızdaki, okulumuzdaki, mahal-
lemizdeki ve sosyal çevremizdeki birçok yaşantımızı hatırlattı ve bugünkü halimizde etkisi olan 
ve bizlerin de etkilediği bu grupların içinde kısa bir yolculuk yaptık. Şimdi bu etkileri kâğıt üze-
rindeki elinizi boyayarak göstermenizi istiyorum. Öncelikle her grup (aile, sınıf, okul, sosyal çevre) 
için bir renk belirleyin. Aileniz, sınıfınız, okulunuz ve sosyal çevreniz 4 farklı rengi temsil etsin.”

“Daha sonra her grubun adını, belirlediğiniz renkteki kalemle kâğıdınızın boş bir kısmına yazın. 
Örneğin aile için yeşil rengi belirlediyseniz kağıdınızın boş kısmına yeşil renk kalem ile ‘aile’ 
yazın ve bunu diğer gruplar için de aynı şekilde yapın.”

“Şimdi boyama kısmına geçiyoruz. En çok hangi gruptan etkilendiğinizi düşünüyorsanız elinizi 
yani kimliğinizi daha fazla o renge boyayın. Daha az etkilendiğiniz gruplar için elinizi o grubun 
rengine daha az boyayın. Örneğin aile için yeşil rengi belirlediyseniz ve kimliğinizin de en çok 
ailenizden etkilendiğini düşünüyorsanız elinizde yeşil renk boya daha fazla olmalı.”

13. Üyeler boyama işlerini tamamladıktan sonra aşağıdaki sorularla her bir üyenin paylaşımları 
dinlenirken boyadığı elini neden bu renklere boyadığını ve en çok ya da en az kullandığı renkleri 
yorumlaması sağlanır ve aşağıdaki sorular sorulur:

 * Senin de üyesi olduğun bu gruplardan, kimliğin üzerinde en çok hangisinin etkisi olduğunu 
düşünüyorsun? Kimliğinin bu gruptan nasıl etkilendiğini anlatabilir misin? O gruptaki in-
sanlara en çok hangi özelliğin benziyor?

 * Kimliğin bu grupların hangisinden daha az etkilenmiş gibi görünüyor? En çok hangi yönün-
le onlardan farklılaşıyorsun?

 * Bu gruplardaki bütün insanları düşününce sen onların kimliği üzerinde nasıl bir etkiye sa-
hipsin? Onları nasıl etkilemiş olabilirsin?

14. Grup lideri oturumun genel bir özetini yapar. Özeti tamamladıktan sonra aşağıdaki soruyla de-
vam eder:
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 * Bu oturumda kendinize dair neler fark ettiniz? 

 * Bunları fark etmek/edememek sizin için nasıl bir anlam taşıyor?

15. Her üyenin paylaşımından sonra grup lideri aşağıdaki yönerge ile devam ederek oturumu son-
landırır:

“Şimdi biraz rahatlamanızı istiyorum. Gözlerinizi kapatın ve yavaş yavaş bedeninizin gevşedi-
ğinizi hissedin. İçinizdeki yorgunluğun, bitkinliğin başınızdan, omuzlarınızdan ve kollarınızdan 
akıp gittiğini hissedin. Sizi mutlu edecek bir ortam hayal edin. Şu an oradasınız ve kendinizi 
oranın güzelliğine bıraktınız. Derin derin nefes alarak orayı daha fazla hissedin. Her derin nefe-
sin sizi daha da rahatlattığını ve huzur verdiğini tüm bedeninizde hissetmeye çalışın. Aldığınız 
nefesin burnunuzdan ciğerlerinize gidişini hissedin ve rahatlayın. Şimdi yavaşça gözlerinizi 
açın.”

16. Yönerge ile oturum sonlandırılır: “Bugün kendimizle ilgili keşiflerle dolu bir yolculuğa çıktık. 
Katılımınız için hepinize teşekkür ederim.”

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Grup üyelerinden yakın çevresinde yer alan bireylerle konuşmasını ister. Bu kişilerin grup üyesinin 
annesi, babası, kuzeni, sınıf arkadaşı, öğretmeni gibi farklı kişiler olması gerektiğini söyler. Grup üye-
lerinin bu etkinlik kapsamında evden, okuldan, sınıftan ve komşu veya akrabalarından birer kişi ile 
görüşmesi ve onlardan ne zaman yardım aldığını sorması istenir. Çalışma Yaprağı-3’te yer verilen 
Kişi – Yardım Aldığı Durum - Nasıl Hissettiği başlıklarından oluşan çalışma yaprağını doldurmaları 
ve doldurdukları bu formu bir sonraki oturuma getirmeleri beklenir. 
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  1

4) Sosyal Çevre

3) Okul

�) ��le

1) Sınıf

1 2 3 4

1 2 3 4
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Kendimize ve yaşamımıza dair düşününce, aslında her birimiz bu dünyada parmak izlerimiz 
gibi özel ve biricik bir varlık olarak bulunuruz. Bunun yanında bizim varlığımız başkalarını etkiler 
ve zaman zaman bizler de başkalarından etkileniriz. Aşağıda yer alan 4 grup da etkilediğimiz 
ve etkilendiğimiz gruplardan bazılarıdır. Yere çizdiğimiz dairelerdeki bu gruplar şunları ifade 
etmektedir:

1) Sınıf: Okulunuzdaki sınıfınızı ve sınıftaki tüm arkadaşlarınızı ifade etmektedir.

2) Aile: Birlikte yaşadığınız ailenizi ya da bir arada yaşadığınız insanları ifade etmektedir.

3) Okul: Şu anda eğitim gördüğünüz okulu, öğretmenlerinizi, okul çalışanlarını (temizlik, 
kantin görevlisi) ve okuldaki tüm arkadaşlarınızı ifade etmektedir.

4) Sosyal Çevre: Mahallenizdeki insanları, komşularınızı, mahallenizdeki esnafları, bütün 
arkadaşlarınızı, ebeveynlerinizin arkadaşlarını, çevrenizdeki bütün insanları ifade etmektedir.

BİLGİ  NOTU 1!
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1 2 .  O T U R U M1 2 .  O T U R U M

Bu oturumda üyelerin ait olduğu toplumdaki grupların 
fark edilerek hak savunuculuğu temelinde harekete 

geçilmesi amaçlanmaktadır.

Güvenli Sosyal Bağlar Oluşturma

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR MATERYALMATERYAL

 * Çalışma Yaprağı-1 uygulama öncesinde kesilerek renkli kartonların isimleri oluşturulmalıdır.

 * Kartonların, uygulama alanında belirlenen noktalara yerleştirilmesi gerekmektedir.

 * A4 kâğıt

 * Makas

 * Bant

 * Renkli kartonlar

 * Renkli kalemler

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Bilgi Notu 1

 * Ait olduğu grupların (sınıf, okul, aile 
ve sosyal çevre gibi)  bir parçası olarak 
toplumsal sorumluluk alır.

 * Hak savunuculuğu gerektiren durumları 
(insan hakları, doğayı koruma ve fiziksel 
kaynaklar) ayırt eder.

 * Hak savunuculuğu gerektiren durumlarda 
birey ve toplum yararına harekete geçer.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT
Bilgi Notu 1’de yer alan grupların altında grup üyeleri sıralandığında bazı grupların altında 
birden fazla üye olabilirken, bazı gruplar tamamen boş kalabilir. Bu durum, uygulamanın 
ilerlemesi önünde bir engel değildir. Üyelerin seçimlerine saygı gösterilerek oturuma devam 
edilmelidir.
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1. Grup lideri tarafından grup üyelerine bir önceki oturumun özeti yapılır. Ayrıca grup üyelerine 
son oturumdan bu yana akıllarında kalan bir soru ya da konuşmak istedikleri bir konunun olup 
olmadığı sorulur. Buna ek olarak bir önceki oturumda yer alan pekiştirici etkinlik ile ilgili pay-
laşımlar alınır.

Isınma etkinliği kapsamında bir A4 kâğıt çıkarılarak ortasına bir isim ve altına yaş yazılır. Bu-
rada yazılan isim grup üyelerinden birinin ismi olmamalıdır.

Kâğıdın boş olan her bir köşesine “Ev”, “Aile”, “Okul” ve “Sosyal Hayat” yazılır. 

2. Bu alanların yazılmasının ardından makas ile kâğıt 5 parçaya bölünür. Ortada yer alan isim ve 
yaş kısmı masada bırakılır. 

3. Bu aşamada üyelerden dört grup oluşturulur.

4. Her bir gruba üzerinde ev, aile, okul ve sosyal hayat yazılı kâğıtlar dağıtılır.

5. Grup üyelerine verilen yönerge ile süreç devam eder: “Ortada ismini ve yaşını yazdığımız kişiyi 
düşünmenizi istiyorum. Bu kişinin hangi şehirde ve nasıl bir evde yaşadığını ‘ev’ başlığı altına 
yazınız. ‘Aile’ başlığı altına ise kaç kardeşi olduğu, nasıl bir ailesi olduğunu yazın. ‘Okul’ başlığı 
altında nasıl bir okulu olduğunu ve sizce başarı durumunun nasıl olduğunu belirtiniz. Son ola-
rak ‘sosyal hayat’ başlığı altına ise nasıl bir arkadaş grubu olduğunu ve keyif aldığı etkinlikleri 
yazmanızı istiyorum.”

6. Gruplara süre verilerek oluşturulan bu karakterle ilgili alanların doldurulması beklenir.

7. Her grubun alanları doldurmasının ardından sırayla nasıl bir kişi tasvir ettikleri dinlenir.

8. Böylece gruplar arasındaki farklı bakış açıları ve ortak noktalar paylaşılarak ısınma etkinliği 
sonlandırılır.

9. Isınma oyununun tamamlanmasının ardından grup üyelerine oturum ile ilgili bilgilendirme 
yapılır: “Hepimiz bir toplumun üyesiyiz. Bu toplumun üyesi olmak, diğer insanları da düşün-
memizi zorunlu kılıyor. Çünkü toplumun bütün üyeleri kendilerini iyi hissettikleri bir ortamda 
olduğunu bilirlerse, o zaman yaşadığımız yer daha da güzelleşiyor. Bazen toplumdaki diğer in-
sanların bizim desteğimize ihtiyacı olabilir. Böyle bir durumda onları destekleyerek toplumun 
gelişimine fayda sağlayabiliriz. Bu durum aslında bizim sorumluluklarımızdan birisi. Bugün 
sizlerle birlikte yaşadığımız toplumda bizim desteğimize ihtiyacı olabilecek bazı insanlara karşı 
sorumluluklarımız ile ilgili konuşacağız.”

10. Yapılan bilgilendirmenin ardından grup bir hilal şeklini alarak oturur. Bu şeklin ortasına iki 
sandalye koyularak iki grup üyesi seçilir.

11. Seçilen iki grup üyesine şu yönerge verilir: “İkiniz de 2070 yılından günümüze gelen kişilersiniz. 
Ancak ikiniz arasında temel bir fark var. Biriniz 2070 yılında dünyanın çok kötü bir yer oldu-
ğuna ilişkin yaşantılarla gelmiş iken, diğeri ise mükemmel bir dünyadan gelmiş durumda. Bu 
kapsamda arkadaşlarınızın size soracakları soruları yanıtlamanızı bekliyoruz.”

Böylece gelecekten gelen iki kişi aracılığı ile iyi ve kötü gelecek senaryoları somutlaştırılmış ola-
caktır.

SüreçSüreç
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12. Oturan ve gelecekten gelen kişilere grup üyeleri sırasıyla şu soruları yöneltir: 

 9 Gelecekte hayvanlar nasıl bir ortamda?

 9 Gelecekte insanlar ne yapıyor?

 9 Doğa gelecekte ne durumda olacak?

13. Bu sorular ile önce gelecekten gelen kötü senaryoya sahip kişilerden cevap alınır. Ardından aynı 
sorular diğer iyi senaryoya sahip kişiye sorulur. Bu kısımda grup üyeleri bu tarz soruları ço-
ğaltarak iki kişiye iletebilir. Önemli olan, grubun ortasında yer alan iki kişinin rollerine uygun 
cevaplar vermesidir.

14. Gelecek ile ilgili soru ve cevapların ardından gruba sorular yöneltilir:

 9 Sizce bu iki gelecek senaryosu ne kadar gerçekçi, böyle bir dünya ile karşılaşmamız müm-
kün mü?

 9 Bu senaryoların iyi yönünde olmak için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?

15. Bu paylaşımlar ile birlikte grup üyelerinin, gelecek için şu anda yapmaları gerekene odaklanma-
sı sağlanır.

16. Bu sürecin sonrasında grup eski düzenine geçer ve daha önceden hazırlanmış olan kartonlar 
için konum alırlar.

17. Duvardaki bölümlere yerleştirilmiş kartonlarda Bilgi Notu 1’de yer alan şu ifadeler yer alır:

 9 Sokak hayvanları

 9 Doğada zarar gören unsurlar (çevre kirliliği, bitkilere zarar verme, atıklar, akarsular vb.)

 9 Özel gereksinimli bireyler

 9 Şiddet mağduru bireyler

 9 Yoksul bireyler

 9 Göçmenler

 9 Çocuklar ve yaşlılar

18. Grup üyelerinin renkli kartonları detaylı biçimde incelemeleri istenir. Lider, grup üyelerine için-
de bulunduğu toplumda en çok karşılaştığı, en iyi bildiği gurubun bunlar arasından hangisi ol-
duğunu düşünmelerini ister.

19. Sonrasında grup üyelerinin düşündükleri ve seçtikleri gruba ait duvar bölümüne yerleşmeleri 
beklenir. Üyeler seçmiş oldukları grupların önünde bir araya geldikten sonra aşağıdaki sorular 
grup üyelerine iletilir: 

 9 Bu grubu ne kadar iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz?

 9 Bu grubu neden seçtiğinizi düşünüyorsunuz?

 9 Bu grupların toplumsal anlamda zorlandıkları durumlar nelerdir? Neler yaşıyorlar sizce?

20. Her seçilen grup için yapılan paylaşımların ardından ilgili yönerge ile süreç devam eder: “Sizler-
den seçmiş olduğunuz grubun haklarını duyurmanızı hatta onların bu toplumdaki sesi olmanızı 
bekliyorum. Bu grupların hakkını savunmak, onların yaşadıkları zorluklar karşısında ayakta 
kalmalarını sağlamak ve onları korumak için neler yapabilirsiniz? Bu amaçla toplumu nasıl ha-
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rekete geçirebilirsiniz?”

21. Üyelere bir süre düşünmeleri için zaman verildikten sonra yönergeye devam edilir: “Sizden bu 
grubun sesi olabilmek adına bir gazete yazmanızı istiyorum. Bu gazete sayfalarında a. ufak bir 
resim, b. bu grupla ilgili iyi bir haber ve c. grubun hayatının daha iyileşmesi için köşe yazısı şek-
linde üç maddede neler yapılabileceğini belirten bölümler olmalı. Ayrıca gazetenize isim vermeyi 
unutmayın.”

22. Gazete için her gruba birer renkli karton dağıtılır ve bu kartonun farklı köşelerini istedikleri 
gibi kullanabilecekleri belirtilir.

23. Her grup gazetelerinin paylaşımlarını, yerlerinden kalkarak ilgili grup isminin yer aldığı karto-
nun altından yapar. Bu paylaşımlardan sonra grup lideri tarafından aşağıdaki sorular yöneltilir: 

24. Bugün yapmış olduğumuz bu çalışma, size neler hissettirdi? İçinde yaşadığımız toplumla ilgili 
neler fark ettiniz?

25. Bu uygulama sonrasında günlük yaşantınızda değiştirmeyi düşündüğünüz neler var? İlerleyen 
günlerde hayatınızda neleri farklı yapabilirsiniz? 

26. Grup üyelerinin sorulara ilişkin yaptıkları paylaşımın ardından grup lideri tarafından verilen 
yönerge ile oturum sonlandırılır: “Gelecekte daha iyi bir dünyada yaşamayı hepimiz istiyoruz. 
Daha iyi bir dünya için ise toplumdaki her bir üyeye ihtiyacımız var. Bazı gruplar seslerini du-
yurma açısından diğerleri kadar şanslı olmayabilir. Bu durumlarda onların hakkını koruyarak, 
onlar için bir şeyler yapmak ait olduğumuz bu toplum için görevlerimizden birisidir. Çünkü bu 
toplumda herkesin birbirine ihtiyacı var.”

PEKİŞTİRİCİ ETKİNLİKPEKİŞTİRİCİ ETKİNLİK
Pekiştirici etkinlik kapsamında her üyenin kendi gazetesinde yazmış olduğu köşe yazısında yer alan 
üç maddeden birisini uygulamaya çalışması istenir.
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  1

SOKAK HAYVANLARI
DOĞADA ZARAR GÖREN UNSURLAR
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER
ŞİDDET MAĞDURU BİREYLER
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YOKSUL BİREYLER
GÖÇMENLER
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ÇOCUKLAR ve YAŞLILAR
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Psikolojik Danışma Alanında Sosyal Adalet ve Hak Savunuculuğu

Sosyal adalet vurgusunun öne çıktığı psikolojik danışma anlayışında insanoğlunun saygınlığı, her bireyin yaşam amaçlarına 
ulaşmak için seçim ve çalışma hakkı, sağlıklı insan gelişimi, bireylerin kendi kaderleri için taşıdıkları sorumluluk ve yaşam ka-
litesi gibi boyutlar önem kazanır (Lewis, 2011).   İyi bir yaşam sürdürmek bireysel bir sorumluluğun yanı sıra aynı zamanda etkin 
olarak korunması gereken bir haktır. Toplumsal kısıtlamaların sağlıklı insan gelişimini engellediği zamanlarda sosyal adalet ve 
eşitlik kavramını önemseyen psikolojik danışmanların mesleki odakları genişlemektedir ve sosyal değişime katkıda bulunmak 
mesleki bir sorumluluk olarak görülmektedir. Bireylerin, ailelerin ve toplumların gelişimini engelleyen sosyal, politik ve ekonomik 
eşitsizlikleri ele alan psikolojik danışma alanındaki bu yeni anlayış bir paradigma değişimi olarak görülmektedir (Ratts, 2011). Ön-
yargılar ve ayrımcılık gibi sosyal faktörler psikolojik sorunların ortaya çıkmasında rol oynarlar  (Chang, Hays, ve Milliken, 2009). 

Psikolojik danışma alanında dördüncü güç olan çok kültürlülük akımından sonra alana yön veren hak savunuculuğunu be-
nimsemiş yeni paradigma sosyal sistem içindeki baskı ve ayrımcılığın karşısındadır ve hizmet ve fırsatlara eşit ulaşım hakkını 
savunmaktadır (Glosoff ve Durham, 2010). Aynı zamanda, optimal iyilik haline ulaşılmasının önündeki engellerin ortadan kaldı-
rılması için uğraşmak sosyal hak savunuculuğuna uygun düşer. Dezavantajlı grupların sonuçlarından etkilendikleri politikalara 
ve hukuki düzenlemelere katkıda bulunmaları önemlidir çünkü sonuçta, bireyin ihtiyaçları ile çoğunluğun ihtiyaçlarının giderek 
birbirine yaklaştığı toplumsal bir uyum yakalanacaktır (Crethar, Torres Rivera, ve Nash, 2008). Özetle, fırsat eşitliğini oluştur-
mak, kaynaklara ulaşım kolaylığını sağlamak, yaşam stilini etkileyen kararlara katılım hakkı vermek ve toplumun işleyişi ile 
ilgili eylemlerin bireylerin ve azınlıkların haklarını dikkate aldığı uyumlu ve dengeli bir sosyal yapıya ulaşmak yeni paradigmanın 
odaklandığı başlıklardır (Crethar ve Winterowd, 2012). 

Hak savunuculuğu yeterliklerinin altında yatan temel varsayım danışan problemleri içinde olduğu çevrenin şartlarında 
kavramsallaştırılmaya dayanmaktadır. Hak savunuculuğu yeterlikleri  için mikro, mezo ve makro düzey olmak üzere üçlü bir 
sınıflandırma yapılmıştır (Bronfenbrenner, 1981). Mikro düzeyde hak savunuculuğu danışan adına yapılır. Mikro düzeyde hak 
savunuculuğu danışanın önündeki çevresel faktörlere bağlı engellerin ortadan kaldırılmasını ve danışanın içinde bulunduğu 
çevresel şartları anlamasına yardım ederek güçlendirilmesini kapsar. Bu düzeyde, çevresel faktörlerin danışanın akademik, 
mesleki, kişisel ve sosyal iyilik oluşu üzerindeki etkilerini fark edebilmek kritik bir önem taşır.  Mezo düzeyde hak savunuculuğu 
toplumsal işbirliğini ve sistemsel hak savunuculuğunu kapsar. Toplumsal işbirliği boyutunda, psikolojik danışmanlar sosyal eşit-
liğin sağlanması için gerekli değişimleri sağlayabilmek adına çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışırlar. Sistem hak 
savunuculuğu boyutunda, psikolojik danışmanlar araştırma bilgisi, liderlik becerileri gibi uzmanlıklarını kullanarak sistemsel 
engellerin ortadan kaldırılmasına çalışırlar.

Psikolojik danışmanların hak savunuculuğu yapabilmeleri için Kiselica ve Robinson (2001) belli özellik ve becerileriden söz 
etmişlerdir. 

• İhmal edilmiş grubun ihtiyaçlarına yönelik farkındalığın artması ve bu grubun sahip olması gereken insani haklar için 
savaşmak: Psikolojik danışmanların insanlığın çektiği acı karşısında şefkat duyguları beslemesi, duyarlı olması ve şartların 
iyileştirilmesi için uğraş vermesi öngörülmektedir. 

• Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerine hakim olmak: Sosyal adalet bekleyen danışanları dinlemek ve anlamanın 
yanı sıra psikolojik danışmanlar danışanların içinde bulunduğu koşulları düzeltmek için kanun koyucularla ile etkili bir iletişim 
ağı başlatabilirler. 

• Çoklu sistem bakış açısına sahip olmak: Çocuk işçiliği ve aile içi şiddet gibi sosyal problemler danışanın yaşam stilini 
etkileyen farklı sistemlerdir. Danışanlar farklı sistemlerin parçası halindedir ve danışanın ait olduğu sistemler ayrı ayrı soruna 

BİLGİ  NOTU-1
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katkıda bulunur. Psikolojik danışmanların etkili bir değişim başlatabilmeleri farklı sistemlerin danışanın sorununa katkısını 
değerlendirebilmelidir. 

• Bireysel, grup ve organizasyonel müdahalelerde bulunmak: Sosyal değişim için grup ve organizasyonel müdahaleler 
hedefte olsa da psikolojik danışmanların danışanlarını bireysel olarak desteklemeye devam etmeleri gerekir. Yaşanan sorunun 
sosyal boyutunun yanı sıra danışanın bireysel olarak yaşadığı sıkıntıların psikolojik danışma sürecinde ele alınması önemlidir.  
Hak savunuculuğunu benimsemiş psikolojik danışmanların zaman zaman danışanın hayatına olumlu etki yapabilecek gruplarla 
biraraya gelmesi kaçınılmaz olduğundan  grup değişim süreci, grup müdahaleleri,  grup liderlik becerileri ve psikoeğitim gibi 
konulara hakim olması beklenir.  Ayrıca hak savunucusu psikolojik danışmanların danışanın gelişimini engelleyen kurumların 
uygulama ve politikalarını değiştirmek için çaba sarf etmesi gerekir. 

• Medya, teknoloji ve interneti kullanmak: Hak savunuculuğu gerektiren konuların genellikle sosyal sorunlarla ilgili ol-
masından dolayı kamuoyu duyarlılığı oluşturmak önemli bir aşamadır. Bu bağlamda, etkinliklerin bilinirliğini sağlamak ve geniş 
gruplara ulaşmak için psikolojik danışmanların günümüz kitle iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmelidir.

• Değerlendirme ve araştırma becerilerine sahip olmak: Psikolojik danışmanlar hak savunuculuğu girişimlerinin ba-
şarıya ulaşıp ulaşmadığını sınamak için araştırma becerilerini kullanabilirler. Etkili ve işe yarayan stratejilere karar vermek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için değerlendirme ve raporlama aşaması önem arz etmektedir. Hangi grup için nasıl bir çevrede 
ne tür etkinliklerin işe yarar olduğu bilgisi araştırma sonuçlarına dayanmalıdır. 

Sonuç olarak, sosyal hak savunuculuğu aracılığıyla güç ve kaynakların eşit dağıtılmasını ilke edinerek her bireyin iyi bir 
yaşama sahip olması için gerekli kaynaklara ulaşmasını sağlamak psikolojik danışmanların sorumluluklarındandır (Lee,2007).
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1 3 .  O T U R U M1 3 .  O T U R U M

Psikolojik sağlamlık programındaki öğrendiklerini gözden 
geçirmelerine ve programda öğrendiklerini günlük 

yaşama nasıl aktaracaklarını fark etmelerine destek olmak

Kapanış

AMAÇAMAÇ 

TEMATEMA

KAZANIMLARKAZANIMLAR

MATERYALMATERYAL
 * Bant

 * Küçük zarflar

 * Destekleyici Görsel 1

 * Çalışma Yaprağı-1

 * Çalışma Yaprağı-2

 * Bilgi Notu 1

 * Makas

 * A4 kâğıt

 * Renkli boya kalemleri

 * Program kapsamında öğrendiklerini 
kullanarak özdeğerlendirme yapar.

 * Program kapsamında öğrendiklerini günlük 
yaşama nasıl aktaracağını bilir.

 * Program kapsamında öğrendiklerini 
kullanarak kendi psikolojik sağlamlık 
kapasitesini metaforlarla ifade eder.

ÖN HAZIRLIKÖN HAZIRLIK

 * Çalışma Yaprağı-2’de yer alan her bir adım kesilip hazırlanmalıdır.

 * Dilek ağacı etkinliğinde grup üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu zarflar oturum öncesinde 
hazırlanmalıdır.

 * Dilek ağacı etkinliği için grup çalışmasının yapıldığı alanda uygun bir pano veya tahtaya dalları 
olan bir ağaç çizilmelidir.

SÜRESÜRE
80 Dakika80 Dakika
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1. Lider, grup sürecini sonlandırmaya ilişkin üyelere bilgi verir: “Sizlerle 12 hafta boyunca psiko-
lojik sağlamlık özelliğimizi keşfetmeye yönelik uzun bir yolculukta beraberdik. Bugün yolcu-
luğumuzun son günündeyiz ancak asıl yaşam yolculuğunuza devam ederken buradan nasıl ay-
rıldığınızı ve yanınıza neleri almış olduğunuzu merak ediyorum. Hazırsanız bugünkü oturuma 
birlikte başlayalım”.  Lider bu açıklamadan sonra aşağıdaki soruyu grup üyelerine yöneltir?

“Şu an grup oturumlarının sonlanacağını bilmek size neler hissettirdi?”

2. Tüm üyeler grubu sonlandırmaya ilişkin duygularını paylaşır. Grup lideri, bu duyguları içeren 
bir özetlemede bulunabilir. Bazı üyeler gruba karşı aşırı bağlılık geliştirmiş olabilirler ve grubu 
sonlandırma süreci onlar için daha zor olabilir. O yüzden grup üyelerini biraz rahatlatmak ve 
aynı zamanda grupta kendi psikolojik sağlamlık kaynaklarına ilişkin neler keşfettiklerini de-
ğerlendirmek üzere kısa bir etkinliğe geçilir. 

3. Grup üyelerine Bilgi Notu 1 dağıtılır. Bu aşamada şu yönerge verilir: “12 hafta boyunca konuştu-
ğumuz kavramlardan bazıları Bilgi Notu 1’de yer almaktadır. Sizlerden bu kavramlardan birini 
seçmenizi istiyorum. Seçtiğiniz kavramın kendi psikolojik sağlamlığınızı oluşturan özellikler-
den biri olması önemlidir.”

4. Grup üyeleri bilgi notunda yer alan kavramlardan birisini seçtikten sonra grup lideri yeni bir 
yönerge ile sürece devam eder: “Sizlerden seçmiş olduğunuz bu kavramla ilgili bir şarkı söyle-
menizi istiyorum. Burada önemli olan seçtiğiniz kavramı yansıtan bir şarkı olması. Sesinizin iyi 
veya kötü olması mühim değil, şimdi şarkı söyleme zamanı.”

5. Bu sürecin ardından grup lideri üyelerin gruptan yararlanma düzeylerini belirlemek üzere Ça-
lışma Yaprağı-1’i paylaşır. Grup lideri üyelerden Çalışma Yaprağı-1’de tüm grup sürecini düşüne-
rek kendilerinin bu gruptan ne kadar yararlanmış olduklarını işaretlemelerini ister. 

6. Bu işaretlemelerin ardından her bir üye gruptan ne kadar yararlandıklarına ilişkin paylaşımda 
bulunur. Sonrasında ise aşağıdaki soru yöneltilir:

 * Oturumlardan aklınızda kalan üç şeyi düşünmenizi istiyorum. Hangi üç şey aklınıza geli-
yor?

 * Seni en fazla etkileyen oturum hangisiydi? Bu oturumla ilgili neler söylemek istersin?

SüreçSüreç

UYGULAYICIYA NOTUYGULAYICIYA NOT

 * Bilgi notu 1’de yer alan güçlü özellikler dışında grup üyeleri burada yer almayan başka bir özellik de 
belirleyebilirler. 

 * Bilgi notu 1’de yer alan kelimeler yazı tahtasına da yazılabilir.

 * Grup üyeleri şarkı seçiminde zorlanacak olurlarsa üyeler ikişerli gruplara ayrılabilir.
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 * Kendini en iyi hissettiğin oturum ve en çok zorlandığın oturum hangisiydi?

7. Grup üyelerinden alınan paylaşımların ardından “Destekleyici görsel 1” dağıtılır. Bu aşamada il-
gili yönerge grup lideri tarafından verilir: “Bildiğiniz gibi sizlerle 12 haftalık bir süreci tamamla-
dık. Bu süreci bir define avı olarak hayal etmenizi istiyorum. Şimdi hayalinizde yer alan define 
avını sizlerle paylaşmış olduğum görseldeki harita ile birlikte değerlendireceğiz.”

8. Yapılan bilgilendirmenin ardından Çalışma Yaprağı-2’de yer alan 1.adım kısmı grup üyelerine 
dağıtılır ve yönerge verilir: “Bildiğiniz gibi ilk olarak kendimizi tanımak ile ilgili bir adım atmış-
tık. Elinizdeki kâğıtlarda uygulama öncesi ve sonrasına ait bazı ifadeler yer almaktadır. Her bir 
ifadeyi bu uygulamalara başlamadan önce ve uygulamalar sonrasında ne kadar sahip olduğu-
nuzu belirtecek şekilde işaretlemenizi istiyorum.” 

9. İşaretlemelerin ardından bu tema için grup üyelerinin yaşamış oldukları değişimlere ilişkin 
paylaşımlar alınır. Bu paylaşım için şu ifade kullanılır:

“Birkaç dakika grupta yaşadığınız değişimleri düşünün. Hazır olduğunuzda bunları bizimle 
paylaşın.”

10. Grup lideri her bir tema için bu doğrultuda yönergeyi ve çalışma yaprağının ilgili kısmını vere-
rek oturumlara ilişkin bir hatırlatma yapar ve üyelerden değerlendirmeleri alır.

11. Haritada yer alan altı adımda bu işlem yapıldıktan sonra yedinci ve son aşama için ilgili yönerge 
verilir: “Bu yolculuk bizler için psikolojik sağlamlık yolculuğuydu. Son aşamada elimize geçecek 
olan define, kendi psikolojik sağlamlığımız. Bütün bu adımları geçerek son aşamadaki defineye 
ulaştınız. Sizce bu son aşamada bulduğunuz psikolojik sağlamlık definesi nasıl bir şey? Neye 
benziyor?”

12. Bu yönerge verildikten sonra grup üyelerine A4 kâğıt ve renkli kalemler dağıtılarak psikolojik 
sağlamlık definelerini çizmelerini ister.

13. Her bir grup üyesi yapmış olduğu çizimi gruba anlatarak psikolojik sağlamlığına ilişkin payla-
şımlarda bulunur.

14. Bu aşamada oturumlara ilişkin grup üyelerinin bitirilmemiş işlerinin kalmadığından emin ol-
mak için şu soru yöneltilir: 

“Söylemek veya sormak istediğiniz, keşke bunu da söylemiş olsaydım dediğiniz bir şey var mı?”

“Şu anda benim yerimde grup lideri olarak bu süreci yürütüyor olsaydınız, grup üyelerine son 
olarak ne sormak isterdiniz?”

15. Paylaşımların ardından grup üyeleri ile bir “dilek ağacı” oluşturulur. Bu kapsamda her grup üye-
si diğeri için iyi bir dilekte bulunur. Bu dilekler bu aşamada dağıtılan küçük zarfların içerisine 
yerleştirilir. Bu uygulamaya ilişkin yönerge şu şekildedir: “Sizlere dağıtmış olduğum zarfların 
arka yüzünde isimler yazılı. Her birinizde grup arkadaşlarınızdan birinin isminin yazılı olduğu 
bir zarf var. Bu zarfların içerisine ismi yazılı olan arkadaşınız için “Benim senin için dileğim...” 
diye başlayan iyi dileklerinizi yazmanızı istiyorum. İsteyenler arkadaşı için birden fazla dilek 
yazabilir. ”
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16. Grup üyelerinin yazdıkları dilekleri zarflara yerleştirmesinin ardından grup lideri zarfların 
tahtaya veya uygun bir panoya yapıştırılmasını ister. Bu aşamada grup liderinin daha önceden 
çizimini yaptığı ağaçların dallarına zarflar yapıştırılır. Grup üyeleri sırayla tahtaya gelerek el-
lerindeki zarfları isim yeri ters olacak şekilde yapıştırırlar.

17. Bütün üyeler zarfları yapıştırdıktan sonra grup üyeleri tahtaya çağrılarak kendi isimlerine ait 
zarfı bulmaları ve yerlerine geçmeleri istenir.

18. Her grup üyesi kendi zarfını açıp okuduktan sonra grup lideri tarafından “Şu an bu dileği oku-
mak sana ne hissettirdi?” sorusu sorularak paylaşımlar alınır.

19. Üyeler birbirleriyle dileklerini paylaştıktan sonra son olarak gruba vedalaşmayla ilgili söyle-
mek istedikleri son bir şeyin olup olmadığı sorulur ve cevaplar alınır.

20. Son olarak süreç içindeki katılımları ve paylaşımları için her bir üyeye teşekkür edilerek “Zor-
layıcı Yaşam Olayları Psikolojik Sağlamlık” oturumları sonlandırılır.
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BİLGİ  NOTU 1!
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ÇALIŞM A YAPR AĞI  2

1. ADIM

Aşağıdaki cümleleri kendinizi düşünerek oturumlar öncesi ve sonrası için 1 ve 10 arasında 
değerlendiriniz.

1. Güçlü ve geliştirilebilir özelliklerimi fark ettim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Hoşlandığım ve yapabildiğim etkinlikleri fark ettim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Sahip olduklarımdan ve yapabildiklerimden dolayı kendimi takdir ederim

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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2. ADIM
1. Duyguların yaşamdaki önemini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Zorlayıcı duygularımı yaşadığım durumlarla eşleştiririm.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Duygularımın bedenimde oluşturduğu değişimi tanımlarım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Duyguları ifade etmenin gücüne inanırım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. ADIM
1. Duygularım, düşüncelerim ve davranışlarım arasındaki bağı fark ettim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Bilişsel çarpıtma türlerini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Sahip olduğum akılcı ve akılcı olmayan düşünceyi ayırt ederim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Benlik değerime dönük olumsuz inançları ayırt ederim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. ADIM

5. Olumsuz durumlarda yeniden bilişsel çerçeveleme yaparım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Meydan okuyucu durumlarda olumlu değerlendirmeler yaparım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Zorlayıcı yaşam olaylarını tanırım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Zorlayıcı yaşam olaylarının etkilerini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3. Stres tanımını ve stres tepkilerini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Yaşamımdaki zorlayıcı olayları listelerim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Yaşamımdaki stres kaynaklarımın iyi-oluşum üzerindeki etkilerini değerlendiririm.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Psikolojik sağlamlık kapasitemi artıran faktörlerin etkisini değerlendiririm.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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5. ADIM
1. Yaşam amacıma uygun hedef belirlerim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Yaşamımda aktif rol alabilmek için ne yapmam gerektiğini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Geleceğe yönelik hedeflerime ulaşmak için sahip olduğum seçenekleri / kaynakları 
kullanırım. Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Kriz durumlarında risk değerlendirmesi yaparım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. ADIM

5. Olumsuz sonuçları azaltacak önleyici çalışmalarda bulunurum.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Kendimi sınıfımın, okulumun, ailemin ve sosyal çevremin bir parçası olarak 
tanımlarım. Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Bir gruba (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi) ait olmanın önemini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Ait olduğum grupların (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi)  kimliğim üzerindeki 
etkisini bilirim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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4. Ait olduğum grupların (sınıf, okul, aile ve sosyal çevre gibi) bir parçası olarak 
toplumsal sorumluluk alırım.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Hak savunuculuğu gerektiren durumları (insan hakları, doğayı koruma ve fiziksel 
kaynaklar) ayırt ederim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Hak savunuculuğu gerektiren durumlarda birey ve toplum yararına harekete 
geçerim.

Oturumlar Öncesinde: 

Oturumlar Sonrasında: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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