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M yrick
Bu makalenin
programinin

dördüncü

amaci,

sinif rehberligi

ögesi olan egitim-ögretim

etkinlikleri
durumlari

jik danisman-ögrenci

Bu nedenle

yaklasima göre sinifrehberligi

duyulmaktadir.

lerinin nasil düzenlenecegi

üzerinde durulmustur. Ayrica örnek

KELIMELER:

Sinif rehberligi,

ögrenme

olmasi,

psiko 10bireysel

School

göre sinif rehberligi

Counseling

için tasarlanmis

ihtiyaç

Association

okuldaki bir çok ögrenciye

firsatlardan

birisidir.

Sinif rehberligi

akademik, kariyer ve kisisel-sosyal

güçlendinnek

ve

yeterli olamamaktadir.

gelisimlerini

rehberlik aktivitelerinin

planli,

gelisimsel programidir. Psikolojik danismanlar ve ögretmenler

yasantisi, yapilandinnacilik

isbirligi

ABSTRACT:

içinde,

okuldaki

tüm

ögrencilere

bu müdahaleyi

saglarlar (www.schoolcounselor.org).

This article aims to present a proposal
tion-training

yüksek

ulasmaya

American

en önemli

ögrencilerin

ANAHTAR

okullardaki

daha genis gruplar halinde toplanmaya

(ASCA)'ya
ulasmada

bir etkinlik sunulmustur.

göre

oraninin

küçük gruplarla ögrencilere

ögesi ile ilgili bir öneri sunmaktir. Makalede yapilandinnaci
etkinliklerinin ögretim etkinlik-

(1997)' e

Bu müdahale

on educa-

cases element which is the fourth element of the

gelisim

ihtiyaçlari

karsilanmaya

classroom guidance activities program. The article deals with

kazandirilmaya

the educational

rehberligi etkinlikleri

organization

of classroom guidance activities

according to the structuralism

view. Also a sample activity is

ile okuldaki tüm

çalisilir.

ögrencilerin

ve onlara

Yapilan

genel

çesitli beceriler

arastinnalara

göre sinif

ile ögrencilere kendini tanima ve kabul

etme, etkili ögrenme ve ders çalisma, kisiler arasi iletisim becerileri, kariyer planlama gibi bir çok beceri kazandirilabilmektedir

presented.

(Geller ve Anderson, 1986; Lee, 1993; Myrick ve Dixon, 1985;

KEY WORDS: Classroom guidance, leaming experiences,

Myrick, Merill ve Swanson,

structuralism

Rothman, 2001; Verduyn, Lord ve Forrest 1990).

Gelisimsel

rehberlik

kadar tüm ögrencilerin

anasinifindan

gelisimlerini

lise son sinifa

desteklemeye

ve onlara

1986; Ruben, 1989; Teglasi ve

Borders ve Drury (1992), kapsamli gelisimsel rehberlik ve psikolojik danisma programinin,

sinif rehberligi mü-

yasamlarinda daha saglikli, üretken olmalarina yardimci olacak

dahalesi sayesinde okuldaki akademik sürecin içine daha fazla

bilgi, beceri ve yeterlikler kazandinnaya

girdigini belirtmektedir. Sinif rehberligi müdahalesi, gelisimsel

odaklanan bir mo d-

eldir. Myrick (1997)'e göre gelisimsel yaklasim, ögrencilerin

rehberlik ve psikolojik danisma programinin en çok görülebilir

okulda ve yasamda basarili olmalari için gereken belli beceri ve

müdahalesi olarak kabul edilmektedir.

yasantilarin kazandirilmasi

girisimidir.
Sinif içi etkinlikler, siniflarda yürütülen bir rehberlik

Gelisimsel

rehberlik

programi,

okuldaki

tüm

çalismasidir. Tipki ögretim programlarinin içinde yer alan dersler

ögrencilere ulasmayi ve onlara çesitli yeterlikler kazandinnayi

gibi, sinif rehberligi etkinlikleri planli ve programli yürütülür.

hedeflemektedir. Bu hedefe ulasmasinda en önemli araçlarindan

Ögretim programlarinin

içinde yer alan ders programlarinin

birisi sinif içi etkinliklerdir. Bu nedenle gelisimsel rehberlik ve

bes ana ögesi vardir. Bunlar: Hedefve hedef davranislar, içerik,

psikolojik

egitim-ögretim

danisma

programinin

merkezi

müdahalelerinden

sinama

ögretim programi hazirlanirken

birisi sinif içi etkinliklerdir.

davranislarini,
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durumlari,

-

durumlaridir.

Bir dersin

önce o dersin hedef ve hedef

sonra bu hedeflere ulasabilmek

için içerigini,

BAÜ Necatibey Egitim Fak.

81

- -

-

- -

- --

-

------

----

Serap Nazli
daha

sonra

saglayan

ögrencilerin

istenilen

egitim durumlarini

davranisi

kazanmalarini

ve son olarak programin

hede-

düzenlenerek,

gruplar

halinde

ögrencilere

kazandirmayi

amaçlayan bir müdahaledir.

çesitli yeterlikler
Sinif rehberligi bir

fine ulasma düzeyini belirleyen sinama durumlarini belirlemek

Türkçe, matematik, fen bilgisi ders i gibi bilissel bilgi içerigi fa-

gerekir. Bu ögelerden herhangi birinin eksikligi programin ek-

zla olan bir ders degildir. Sinif rehberligi müdahalesi

sik kalmasina yol açacaktir.

eglenceli aktiviteler ile ögrencilere yasamlarini kolaylastiracak
yeterlikler

Sinif rehberligi

etkinlikleri

programinda

da bu bes

kazandirir.

Sinif atmosferi

olmalidir. Çünkü sinif rehberliginin

küçük,

rahat ve güven verici
ana konusu ögrencilerin

ana öge vardir. Sinif rehberligi programi hazirlanirken öncelikle

kendileridir. Ögrenciler güvenli bulduklari ortamlarda kendiler-

ögrencilere kazandirmak

ini açarlar ve gelistirirler.

istedigimiz yeterlikler, diger bir ifade

ile programimizin

hedefleri belirlenir. Belirlenen bu hedefler ile

hedef davranislar

sinif düzeylerine

ve hedef yazma ilkelerine

uygun olarak yazili hale getirilir. Belirlenmis
ve davranislara

ulasabilmek

inde ne ögretilecegi,

olan hedeflere

için sinif rehberligi

Yapilandirmacilik,
yapilandinlmasini

bilginin

ögrenci

tarafindan

ifade eder. Bilissel yapilandirma

Piaget'e

etkinlikler-

göre özürnlerne, uyma ve dengelenme kavramlari ile açiklanir.

hangi içerigin ve ünitelerin programda

Buna göre birey karsilastigi yeni durumu eski bilgi ve deneyimi

nasil

yardimiyla

özürnlemeye

düzenlenecegi, yani içerigin sinifta nasil islenecegine karar ver-

olmadigini

fark ettiginde yeni duruma uyum saglar. Böylece

ilir. Son olarak hangi ölçme ve degerlendirme

yeni bir durumla

yer alacagina karar verilir. Daha sonra sinif yasantilarinin

rehberligi

islemleri ile sinif

programinin hedefine ulasip ulasmadiginin

kontrol

edilecegine karar verilir.

etkinlikleri

programinin

ve en önemli ögelerinden

birisi "egitim-ögretim

ögesidir.

etkinlikleri

Sinif rehberligi

için ögrenme

düzenlenmesinin

karsilastiginda

bilgilerinin

bozulan

dengesi

yeterli

yeniden

dengelenmis olur (Ari, 2003; Aydin, 1999; Bacanli, 2000; Dönmezer, 2004; Özden, 2003).

Sinif rehberligi

ulasabilmesi

çalisir. Bireyeski

durumlari"

Ögrenenler doldurulmayi

bekleyen bos kaplar degil,

anlam arayan aktif organizmalardir.

Bu nedenle

ögrencinin

hedefine

gerçek durumlar karsisinda ve problem çözerken kendi bilgisini

etkili bir sekilde

aktifbir sekilde olusturma ilkesine dayandigi, ögrenmenin aktif

programinin

yasantilarinin

dördüncü

oldugu vurgulanir (Nazli ve Üstünlüoglu, 2002). Yapilandirmaci

önemi çok büyüktür.

görüse göre ögrenme, ögrencinin duyu organlari araciligiyla dis
Ögretim

programlarinda

bir dersin egitim-ögretim

dünyadan algiladigi belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama

durumlari ne kadar önemli ise, sinif rehberligi için de bu önem

iliskin zihninde

geçerlidir. Bir dersin egitim durumu ögesi "ögrenmenin"

ya da en azindan önceki deneyimlerine

oldugu ve nasil olustuguna
degismektedir.
degisik

Çesitli

yaklasimlara

iliskin çesitli yaklasimlara

derslerin

egitim

(tam ögrenme,

durumlari

göre

(bilgilerini)

yapilandirmasi

dayali olarak gerçegi

yorumlamasi sürecidir (Duffy ve Jonassen, 1991).

ögesinin

çoklu zeka, isbirligine

dayali ögrenme, beyin temelli ögrenme, yapilandirmacilik)
nasil tasarlanabilecegi

ne

kendi gerçegini

göre

konusunda bir hayli çalisma yapilmistir.

Her ögrenci, dogdugu günden bu yana yasadigi çesitli
bireysel ya da toplumsal deneyimlerinin
önceki ögrenme deneyimlerinden

izlerini tasiyan ve daha

edinmis oldugu anlamli bilg-

Ancak, yapilan literatür taramasinda sinif rehberligi etkinlikler-

ileri içeren bir zihinsel yapiya sahiptir. Bu zihinsel yapiya uzun

inin bu ögesinin üzerinde pek fazla durulmadigi anlasilmaktadir.

süreli bellek, bilissel çerçeve ya da bilgi tabani da denilmekte-

Bu nedenle, çesitli ögretim modellerine

dir. Ögrenme sirasinda ögrenciler yeni karsilastiklari ham bilg-

etkinliklerinin
ihtiyaç vardir.
lerinin

göre sinif rehberligi

daha iyi nasil yapilabileceginin

arastirilmasina

Bu makalenin amaci, sinif rehberligi etkinlik-

"egitim-ögretim

durumlari"

ögesinin

yapilandirmaci

ileri (information)

varolan zihinsel yapilariyla

karsilastirarak,

yeni bilgiyi bu yapi içinde uygun bir yere yerlestirmeyi

den-

erler. Eger yeni bilgi önceden varolan yapiyla çelismiyor ve

yaklasima göre nasil yapilabilecegi üzerinde durmaktir. Ayrica

ögrenci yeni bilgiyle önceki bilgiler arasinda çesitli iliskiler

örnek bir sinif rehberligi etkinligi verilmistir.

olusturabiliyorsa,

bu yeni bilgi varolan zihinsel yapi içinde

uygun bir yere eklenerek

ögrencinin

zihinsel yapisinin

görünen yani ham halde olan bilgi, önceden edinilmis
Sinif rehberligi
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etkinlikleri,

bir

parçasi haline getirilir. Böylece, baslangiçta ilgisiz ve anlamsiz

Sinif RehberIigi Ögrenme Yasantilari

ögrenme yasantilarinin

ilerle

iliskilendirilerek,

özümsenerek

bilg-

ya da içsellestirilmis

Sinif rehberligi, ögrenme yasantisi, yapilandirmacilik
olarak anlamli bilgiye (knowledge)

dönüstürülür. Ancak, yeni

geçmesi kaçinilmazdir.

Ögrencinin kendisi ve çevresi ile ilgili

ya da

benimsedigi algilari, baskalariyla kurdugu iletisimi tarzi, sorum-

yeni ve eski bilgiler arasinda bir uyumsuzluk olusuyorsa, o za-

luluk anlayisi, ögrenme ve ders çalismaya iliskin gelistirdigi bir

man ögrenci yeni bilgi dogrultusunda

aliskanligi vb. gibi ön yasantilari mevcuttur.

bilgi ögrencinin

degisiklikler

varolan

zihinsel

yapisiyla

çelisiyor,

zihinsel yapisinda bazi

yaparak, bu çatisma durumunu çözmeye çalisir.

Her yeni ögrenme, ögrencinin zihinsel yapisini tekrar gözden

*Ikinci ögede ögrencilere kendileri ve yasamlari ile

geçirdigi, ona bir seyler ekleyerek gelistirdigi ya da gerektiginde

ilgili yeni bilgiler sunulur.

degisiklik yaptigi içsel bir deneyimdir. Ögrenciler bu süreçlere

ögrenciler, kendileri ve çevreleri hakkinda bir çok sey ögrenirler.

hem fiziksel, hem de zihinsel yönden etkin olarak katilirlar. Tüm

Ögrenciler bu etkinlikler yoluyla

bunlar, yapici görüsün "bilgi yapilandirma"

ine deger verme, baskalarini tanima, kisiler arasi iletisim, etkili

olarak adlandirdigi

etkinlikleridir (Deryakulu, 2001; Jonassen, 1990).

Yani sinif rehberligi etkinlikleri ile

kendilerini tanima, kendiler-

ögrenme, kariyer planlama, amaç belirleme, karar verme- problem çözme gibi bir çok beceri kazanirlar.

Yapilandirmaci yaklasimdaögrenen,
sürecinde

ögretme-ögrenme

etkin bir role sahiptir. Bu nedenle yapilandirmaci

sinif ortami, bilginin aktarildigi bir yer degil; ögrencinin etkin
katiliminin

saglandigi,

sorgulama ve arastirmalarin

*Üçüncü

sekilde düzenlenmektedir

geçirmelerine

yeni bilgilere

Piaget'in

deyimi ile ya uyum saglar ya da özümserier.

yapildigi,

problemin çözüldügü bir yerdir. Sinif içi etkinlikler, ögrencilere
zengin ögrenme yasantilari

ögede ögrenciler

olanak saglayacak

*Dördüncü ögede ögrenciler kazandiklari yeni bilgi
ve becerileri sinifta uygularlar.

(Demirel, 2000).
*Besinci ve en önemli ögede, kazanilan yeni bilgi ve

Yapilandirmaci ögretimde ögrenci kendi kavramlarini
olusturur,

problemlere

Ögrenciler

gerçek hayattaki bir insanin özel bir ortamda ne

yapacagini

kendi

düsünmeleri

siniflarda

ögrencilere,

için

çözüm

tesvik

yollarini

ve

yeni

bilgilerin

yararlanilarak

nasil yapilandirildigini

gelistirir.

üzerine

harekete

güvenilir

yeni bilgileri
deneyimlerden

anlama fikrine dayanan
ögrenmedir (Özden,

2003).

çevreleriyle
saglayan

daha
isbirligine

fazla

egitim

ortamlarinda

etkilesirnde

dayali

ögrenme

modele

sinif rehberligi etkinliklerinin

bir ortam sunulur. Bu bir tür deneyimsel

Yapilandirmaci

Yapilandirmaci

edilir. Yapilandirmaci

önceki bilgiler

yapilandirma

beceriler yasamda uygulamaya geçirilir.

bireylerin

bulunmalarina
ve

probleme

geçirecek

tarzda

ögrenme yasantilari

uygun

olarak

egitim durumlari,
planlanmahdir.

ögrencileri

düsünmeye

hazirlanan

bu bes ögeyi

Sinif

rehberligi

yönlendirme lidir.

Ögrencilerin kendileri ve çevreleri hakkinda farkindalik düzeyleri arttirilmalidir. Ayrica sinif rehberligi etkinlikleri ögrencinin
seviyesine,

kültürüne uygun olmali ve onlarin ilgisini çeke-

bilmelidir.

Ögrenci,

rehberlik

etkinliginde

ögrendiklerinin,

yasamin çesitli alanlarinda isine yarayacagini düsünmelidir.

olanak

Ögrencilerin

dayali

leri ögrenme yasantilarinin

sinif

rehberligi

etkinliklerinde

elde

edecek-

daha yararli, verimli olmasi için

ögrenme gibi ögrenenleri aktif kilan ögrenme yaklasimlarindan

etkinligin belirli bir düzende olmasi gerekir. Genellikle okulun

yararlanilir.

bir ders saati sinif rehberligi süresi olarak kabul edilir. Ülkemizde

Böylece ögrenenlerin

ve yaraticiliklarinin

problem çözme yetenekleri

gelismesi beklenir. Bu süreçte ögretmen

ilkögretim ve ortaögretirnde

bir ders saati 40 dakikadir. Sinif

daha çok ögrenme ortamini düzenleme ve danismanlik rollerini

rehberligi

üstlenir. Bu yaklasimda asilolan, ögrenen in ögrenme sürecinde

Bunlar: Giris aktiviteleri, gelistirme aktiviteleri ve sonuç aktiv-

aktif olmasi ve ögrendiklerini var olan bilgileri ile yapilandirip

iteleri. Sinif rehberligi etkinliklerinin

anlamlandirmasidir

ögesi, üç ana bölüm içinde tasarlanabilir.

(Sasan, 2002).Yapllandirmacl

yaklasimin

etkinliklerinin

bir saati üç ana bölüme ayrilabilir.

egitim-ögretim

durumlari

bes temel ögesini, sinif rehberligi etkinlikleri ögrenme sürecine
aktarirsak sunlar söylenebilir:

Asagida

ana hatlari ile giris, gelistirme

ve sonuç

bölümleri ile ilgili bilgi verilmistir.
*Sinif rehberligi

etkinliklerinin

içerigi ögrencinin

kendisidir. Bu nedenle, ögrencilerin sinif rehberligi etkinlikleri
ile ilgili bir takim ön ögrenme lerinin/eski bilgilerinin harekete
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Sonuç Aktiviteleri:

Giris Aktiviteleri:

Sinif rehberligi etkinliklerinin
aktivitelerine

ayrilir. Bu bölümde

Sinif rehberligi etkinliklerinin son 5-6 dakikasi sonuç

ilk 5-6 dakikasi giris

psikolojik

danisman/sinif

aktivitelerine ayrilir. Bu bölümde, etkinlikte ögrenilenler özetle-

ögretmeni etkinligin amacini açiklar: "Bugün sizlerle .... konuyu

nir. Bu özetlernede hem psikolojik danisman/sinif

ele alacagiz",

hem de ögrenciler aktiftir. Etkinligin sonunda ögrencilere küçük

"Bugün .... konuda

bilgi kazanacagiz."

sonra bu bilgilerin rehberlik etkinliginde

Daha

nasil elde edilecegi

ögretmeni

arastirma, inceleme, gözlem ödevleri verilir. Örnegin "Bugünkü

açiklanir. Diger bir ifade ile psikoloj ik danisman/sinif ögretmeni

rehberlik etkinligimizde

ögrencilere ne ögreneceklerini

günlük yasamda etrafinizdaki bireylerin nasil kullandiklarini

Bu açiklama, ögrencinin

ve nasil ögreneceklerini

zihninde o gün yapilacaklarla

ben-sen dili ifadelerini
in-

ilgili

celeyin. Düsüncelerinizi küçük bir kagida yazarak haftaya bana

yardimci

getirin.", "Bugün meslek seçiminde hangi faktörlerin dikkate

artirmak için rehberlik etkinliginin basinda

alinmasi gerektigini tartistik. Etrafinizdaki çesitli meslek grubu-

netlik kazanmasina

ve ögrenmeye

olur. Güdülenmeyi

açiklar.

ögrendigimiz

güdülenmelerine

bir fikra, öykü anlatilabilir ya da küçük bir film
lir. Giris aktivitelerinde

gösterilebi-

na sahip üç kisi ile konusarak onlarin meslek seçimlerinde hangi

psikolojik

danisman/sinif

ögretmeni

kriterleri dikkate aldiklarini sorun. Sonra düsüncelerinizi

aktif, ögrenciler pasiftir. Psikolojik

danisman/sinif

ögretmeni

bir kagida yazarak bana getirin" gibi. Bu küçük ödevlerin üç

kullanarak

amaci vardir. Birincisi, sinifrehberligi

anlatim, görsel sunum (demostrasyon)

yöntemini

ögrencileri bilgilendirebilir.

Aktiviteleri:

sinif rehberligi

kismini olusturur. Gelistirme
kademede

farkli mekanlarda gösteri lm-

esini saglamaktadir. Bu sekilde ögrenciler rehberlik etkinliginde
ögrendiklerinin

Bu bölüm

etkinliginde ögrenilenleri

tekrar ettirerek ögrenmenin kaliciligini saglamaktir. Ikincisi, rehberlik etkinliginde ögrenilenleri

Gelistirme

küçük

etkinliginin

aktivitelerine

15-20 dakika, ilkögretim

büyük bir

ilkögretim birinci

ikinci kademe de 20-25

yasamin çesitli alanlarinda kullanilabilecegini

daha iyi fark ederler. Üçüncüsü,
ögretmeni

ögrencilere

verdigi

psikolojik
ödevleri

danisman/sinif

inceleyerek

sinif

rehberligi etkinliginin amacina ulasip ulasmadigini kontrol edebilir.

dakika ve ortaögretirnde 25-30 dakika zaman ayniabilir.

Gelistirme aktiviteleri ögrencilerin çesitli bilgi, beceri

SONUÇ VE ÖNERILER

ve yeterlikler kazandigi bölümdür. Ögrencilerin etkili ve kalici
ögrenmelerini

saglayacak sekilde bir ortamin saglanmasi old-

ukça önemlidir.

Aktif katilim ögrenme leri n kaliciligini artirir.

Yaparak

yasayarak

olmasini

ve kalici olmasini

aktif,

psikolojik

ögrenme,

danisman/sinif

Psikolojik danisman/sinif
yönlendirmeci

yirmi

birinci

yüzyilin

donatilmis bireyleri yetistirmeyi

talep

hedefleme-

anlamli

ktedir. Bu yüzyilda basarili bir insan varolan bilgiyi alan, ezberleyen, tekrar eden degil; bilgiyi arayan, yorumlayan, kend-

ögretmeni

daha

pasif olmalidir.

ögretmeni ögrenmeyi kolaylastiracak

rolünü üstlenmelidir.

ettigi niteliklerle

rehberlik,

Bu nedenle ögrenciler

ögrenmelerin

saglar.

Gelisimsel

Ögrenciler

birbirleriyle

isini ve baskalarini

taniyan, özsaygisi gelismis, etkili iletisim

kurabilen, ekip çalismalarina katilabilen, yeni çözümler üreten,
bilginin tasiyicisi degil kullanicisi olabilen bireydir. Gelisimsel

etkilesime girerek, isbirligi yaparak aktif olarak ögrenme süre-

rehberlik bu hedefine ulasabilmek

cine katilmalidir.

çalismalara önem vermektedir. Bu nedenle, sinif rehberligi et-

Ögrencilerin

sinifta küçük gruplar halinde

için, tüm ögrenciye dönük

çalismasi, birbirleri ile etkilesime girmeleri daha yararli olur.

kinlikleri gelisimsel rehberlik programlarinin

Psikolojik danisman/sinif

halelerinden birisi haline gelmistir.

ögretmeni

bilgiyi ögrencilere hazir

olarak vermemeli,

onlarin bu bilgilere ulasmasina

yardimci

olmalidir.

"Neden?

sorularla

Ayrica

ögrencilerin
yardimci

olmalidir:

Nasil?"

gibi

yeniden yapilandirmalarina

"Bu sonuca nasil ulastin?",

sekilde düsünüyorsun?",
ile ifade edersin?" gibi.
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Niçin?

bilgileri zihinlerinde

"Neden bu

"Elde ettigin bu bilgiyi hangi kelime

Sinif
ögrencilere

rehberligi

etkinlikleri

merkezi müda-

ile

okuldaki

tüm

çesitli bilgi, beceri ve yeterlikler kazandirilabilir.

Bu nedenle, sinif rehberligi yapilandirmaci

ögretim modeline

göre tasarlanarak ögrencilerin kisa zamanda bir çok bilgi, beceri
ve yeterlikle desteklenmeleri

saglanabilir.

Sinif rehberligi, ögrenme yasantisi, yapilandirmacilik
Ari, R. (2003). Gelisim ve Ögrenme. Konya: Atlas

Sinif rehberligi ögrenme yasantilarinin düzenlenmesinin üç önemli islevi vardir. Birincisi, ögrencilerin daha çabuk

Kitabevi.

ögrenmelerini saglar. Piaget' e göre beynimiz düzenlenmis bilgAydin, A. (1999). Gelisim ve Ögrenme psikolojisi.

ileri daha kolay ve çabuk bellege depolar. Ikincisi, sinif rehberligi
etkinliklerinde

elde edilen ögrenme yasantilarinin

saglar. Ögrencilerin

sinif etkinliklerine

kaliciligini

aktif kalitimlari

Ankara:Ani Yayincilik.

ve
Bacanli, H. (2000). Gelisim ve Ögrenme. 3. baski,

küçük ev ödevleri kaliciligi artirir. Ayrica, bu katilim ve ev
ödevleri ögrencilerin kendilerine güvenlerini artirir, arkadaslari
ile isbirligi yapma becerilerinin
Üçüncüsü,
manda
mut

gelismesinde

düzenli ögrenme yasantilan

yeterlikler

ebeveynlerin,

yardimci olur.

ögrencilerde

somut, gözle görülür yeterlikler

hizmetlerine

ve psikolojik

ini artirabilir.

Bu güven, psikolojik

Bu so-

yöneticilerin

danismana

danismanin

Batigun,

kisa za-

kazandirir.

ögretmenlerin,

okul rehberlik

Ankara: Nobel Yay.

A.D.(1999).Duygudurum

sizofreni ve alkol/madde bagimliliginda

bozukluklari,

intihar. Türk Psikoloji

Yazilari, 2, 4, 43-72.

güvenBilgin, M. (2003). Çocuk ve ergenlerde

geleneksel

yönelik metaanalitik

özkiyim

dislanmis, izole edilmis rolünden çikmasina ve okul personeli

nedenlerine

bir çalisma. 7. Ulusal PDR

ile isbirligi yapmasina yardimci olur. Danisman-ögretmen-yö-

Kongresi Bildiri Özetleri. Ankara: Cantekin Mat., s. 151.

netici arasinda isbirliginin artmasina ve gelisimsel rehberlik ve
psikolojik danisma programinin

Borders, D., ve Drury, S.M. (1992). Comprehensive

daha etkili sunulmasina katki

school counseling

saglayabilir.

practitioners.
Sinif rehberligi

etkinlikleri

müdahalesinin

etkililigi

programs:Are

Journal

view for policymakers

Of Counseling

and Development,

and
70,

487-499.

için su öneriler getirilebilir:
Cunningham,
I.Sinif

rehberligi

müdahalesinin

önemi

konusunda

müdür,

D. 1. (1991). In defense of extremism.

Educational Technology, 31 (9), 26-27.

müdür yardimcilari, ögretmenler ve psikolojik danismanlar bilinçlendirilmelidir.

Demirel,

Ö.

(2000a).

Kurarndan

Uygulamaya

Egitimde Program Gelistirme. 3. Baski, Ankara: Pegem Yay.
2.Aynca müdür, müdür yardimcilan,

ögretmenler ve psikolojik

danismanlar hizmet içi egitim ile, sinif rehberligi etkinliklerinin
nasil planlanacagi,
uygulanacagi

etkinliklerinin

nasil programlanacagi,

ve degerlendirilecegi

nasil

Deryakulu,

D.

(2001).

Yapici

ögrenme.

Sinifta

Demokrasi. Ankara: Egitim Sen Yayinlari.

hakkinda bilgilendirilme-

lidir.

Dogan, Y. (2001). Madde kullanimi ve bagimliligi.
Aile ve Toplum Dergisi. 86.

3.Sinif rehberligi

etkinliklerinin

ögesinin yeni yaklasimlar

"egitim-ögretim

durumlari"

ile etkililigi test edilmeli, gerekli

düzenlemeler yapilmalidir.

4.PDR programlarinda,
rehberligi etkinlikleri"

Dönmezer, I. (2004). Gelisim ve Ögrenme Psikolojisi. 5. Baski, Izmir: E.Ü. Basimevi.

bir teorik ve bir uygulamali
dersi yerlestirerek

öncesinde daha fazla bilgilenmelerine

ögrencilerin

"sinif
hizmet

katki saglanilmalidir.
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Gelistirme

EK: Örnek Sinif Rehberligi Etkinligi

aktiviteleri:

(Yaklasik 20-25 dakika)

Gelisim Alani: Kisisel-sosyal gelisim
Ünite No ve Adi: 2. Ünite: Kendini Tanima ve Kabul Etme

Psikolojik danisman/ögretmen

sinifi 3-4 kisilik kÜçük

Hedef: Ergenlik döneminin duygusal gelisim özelliklerini ka-

gruplara ayirir ve her gruba Form A dagitir: "Simdi Form A'yi

vrayabilme

dikkatlice

okuyun. Orada ergenlerin neler hissettigini

kendi

Süre: 40 dakika

aranizda tartisin ve ilgili yere kaydedin. Sonra geçtigimiz bir

Düzey: 7. sinif

hafta boyunca

Yöntem

ve

Teknik:

Isbirligine

dayali

ögrenme,

soru-

Tüm bunlari birlestirerek

oldugunuz

duygulari

tartisin.

Form A'nin arka sayfasina "Ergen-

likte Genel Duygular" baslikli bir doküman hazirlayin. Bunun

cevap,tartisma.
Kaynak

kendi yasamis

araç ve gereçler:

için toplam 15 dakikaniz var." Bu esnada psikolojik danisman/

Form A

ögretmen
Gerekli

ERGENLIKTE

DUYGULAR

Giris Aktiviteleri

(Yaklasik 5-6 dakika)

görürse

kisa sorularla

15 dakika sonunda

danisman/ögretmen,

ögrencilerin

ilgisini

tamamlandigini

erek hazirladiklari

düsünmeye

psikolojik

sevk

danisman/ögretmen

belirtir. Her gruba

dokümani paylasmalarini

nun için psikolojik
biri yürüyüs

ögrencileri

yönlendirir.

söz hakki

yaparken

agaçta

bir tirtir

danisman/ögretmen

ver-

ister. Her grubun

paylasimina diger ögrencilerin katkilarinilgörüslerini

çekmek için bir küçük öykü ile baslar:

"Adamin

çalismalari

eder.

sürenin
Psikolojik

gruplar arasinda dolasarak

alir. Bu-

10 dakikalik bir süre

ayirir.

kozasi görür. Merakla kozaya bakar. Kozada küçük bir delik
açilmistir. Tirtirin kozadan çikmak üzere oldugunu anlar. Adam

Sonuç Aktiviteleri:

(5-6 dakika)

bir hafta boyunca kozaya bakar ve kozadaki deligin gittikçe
büyüdügünü

görür. Bir gün dayanamayarak

büyütür ve kelebegin

kozadaki

deligi

disariya çikmasina yardim eder. Koza-

Psikolojik

danisman/ögretmen

etkinligi

özetler:

"Burada yapmis oldugunuz çalismalardan ergenlikte zaman za-

dan çok güzel bir kelebek çikar. Ancak kelebek uçamaz çünkü

man yalniz kalma istegi, sikilganlik, içe kapaniklik, kararsizlik,

henüz yeterince kanatlari güçlenmemis.

huzursuzluk,

Kanatlarin güçlenmesi

için de kelebegin küçücük kozada biraz daha kalmasi ve kozayi

çabuk

öfke gibi olumsuz

heyecanlanma,
duygularin

duygularda

yasandigini

kirmak için kendisinin zorlamasi ve bu zorlama ile kanatlarinin

lar ergenlik

döneminde

güçlenmesi gerekiyormus."

duygulardir.

Bunun nedeni hizli büyümeniz

her ergenin

tutarsizlik,

anliyoruz.

yasayabilecegi

Bunnormal

ve hormonlarin

asiri salgilanmasidir. Bu normal duygular için endiselenmenize
Öyküden

sonra

psikolojik

danisman/ögretmen,

bugünkü rehberlik etkinliginin amacini ve ögrencilerden
bekledigini
çocukluktan

açiklar: "Evet, sizlerde tipki kozadaki
çikip yetiskinlik

dönemine

gireceksiniz.

neler

tirtir gibi
Biz bu

gerek yok. Çünkü ergenlik dönemi bitiminde azalirlar." Daha
sonra danisman/ögretmen

gruplarin olusturdugu

dokümanlari

toplar ve sinifta uygun bir yere asar. Söz almak
ögrencilere

konusma

firsati

verir.

Son olarak

isteyen

ögrencilere

mucizevi degisim dönemine ergenlik dönemi adini veriyoruz.

küçük bir arastirma ödevi verir: "Sinifa astigimiz bilgileri bir

Ergenlik bazen zor geçebilir. Ebeveynleriniz ve ögretmenleriniz

hafta boyunca inceleyin. Bugün aksam yemeginde

size yardimci olurlar. Bu dönemin özelliklerini ne kadar iyi bi-

lerinizle burada ögrendiklerinizi

paylasin. Onlardan sizde gö-

lirseniz problemler o kadar azalir. Bugün sizlerle ergenlik döne-

zlemledikleri

minin duygusal özelliklerini inceleyecegiz ... Etkinligimizde,

sonra bugünkü dersimizde ögrendiklerinizi,

si-

ebeveyn-

duygusal özellikleri anlatmalarini

isteyin. Daha

ebeveynlerinizden

zlerden ergenlik döneminin duygusal özelliklerini siralamanizi

aldiginiz bilgileri ve kendi görüslerinizi bir rapor haline getirin.

bekliyorum.

Haftaya raporlarinizi bekliyorum."

birbirinizle

3-4 kisilik gruplara ayrilacaksiniz.

Bu gruplarda

etkilesime girerek, isbirligi yaparak bana "Ergen-

likte Genel Duygular" baslikli bir doküman hazirlamanizi bekliyorum."
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FORM

A

Ayse'nin günlügünden (14 yasinda):
"Hep bosluk! Havada yürüyorum. Duymuyorum,

düsünmüyorum,

düsünmek istemiyorum. Uyumak istiyorum. Her seyi unutmak

istiyorum. Her seye yeniden baslamak istiyorum. Korkuyorum. Ne istedigimi tam olarak bilmiyorum.

Su yazdiklarimin

hepside

saçmalik belki, bilmiyorum. Gülemiyorum."
Sizce Ayse neler hissediyor?

Gül'ün arkadasina yolladigi e-mail (13 yasinda):
"Kafam bombos. Bos bakiyor, bos dinliyorum. Hiçbir seyden zevk almiyorum! Kötüyüm. Kronik hastalar gibiyim. Sürekli aglamak
istiyorum. Bombosum. Sanki su anlari yasamiyorum.

Hiç tanimadigim bir yerde, huzur içinde yasamak istiyorum.

Sizce Gül 'ün duygulari neler?

Ömer ögretmeni ile sunlari konusur (15 yasinda):
"Bende garip bir seyler oluyor. Saatlerce aynada kendimi seyrediyorum. Çok çirkinim. Üzüntümden odama kapaniyorum. Kimseyle konusmak istemiyorum. Herkes sivi1celerimle alayedecek!
de gariplikler var. Her seye çok çabuk öfkeleniyorum.

Çok igrenç görünüyorum. Sadece bedenim degil, içimden geçenlerde

Etrafimdakileri

haksiz yere kiriyorum. Ben günahkar biriyim."

Sizce Ömer neler hissediyor?

Mehmet arkadasi ile söyle sohbet eder (14 yasinda):
"Dün yine ebeveynlerimle
söylediklerini

kavga ettim. Her seyime karisiyorlar. Yediklerime, giyindiklerime,

biliyorum, beni seviyorlar. Ama eskisi gibi onlarin söylediklerini

tiyorum. Zaten canim her seye sikiliyor, öfkeleniyorum.
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vb. Onlarin dogru

Onlardan kurtulmak is-

Kiz arkadasimla da kavga ettim. Onu seviyor muyum bilmiyorum. Bazen

ondan ayrilmak istiyorum, bazen onsuz yasayamayacagimi
Sizce Mehmet neler hissediyor?

arkadaslarima

dinlemek istemiyorum.

düsünüyorum. Her seyde çok kararsizim, bu da beni kötü yapiyor?"
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SUMMARY
ORGANIZATION OF CLASSROOM GUIDANCE LEARNING
EXPERIENCE S
Serap Nazli*
One-to-one study with the students either in the class-

The student creates his / her own concepts and de-

room or in larger groups was intensified by comprehensive

ve10ps his / her own solution methods to solve problem s in

programs. Intervention of classroom guidance is more advanta-

constructiona1ist teaching. Students are encouraged to think on

geous in supporting the life career development.

Planned and

what to do in special cases in reallife. The students are given a

activities have been prepared especially through

situation based on construction of new information upon former

programmed
integrating

classroom guidance and thus the students acquire

many skills. However, when literature of both our country and
other countries
classroom

is examined,

guidance

we see limited information

leaming experiences.

Classroom

information

and understanding

how new information

is con-

structed upon reliable experiences.

on

experi-

Students actively take part in leaming activities

in

ences need to be organized in an effective way in order to get

constructionalism.

the required product of leaming in the students within a short

enable the students have rich leaming experience s and make a

period of time. This article aims to suggest counselors

sm all analysis of the various cases they may encounter in life

and

Classroom activities are organized so as to

teachers a proposal related to the classroom guidance leaming

(Jonassen, 1990, Cunningham,

experiences.

Windschid, 1999, Demirel, 2000).

Classroom Guidance Learning Experiences

1991, Duffy and Jonassen, 1991,

A course towards the whole to the part (deduction) is
taken as a principle in constructionalist

Classroom guidance is an intervention that helps the
students acquires

dents are assigned a task that requires them first to solve holis-

their

tic and complex problems. At the same time, students discover

Classroom guidance is not a lesson that

the basic skills essential to solve the problem at this process

various

leaming experiences.

leaming. Therefore, stu-

competencies

has excessive cognitive information

by organizing

content such as English,

through guidance of the teacher. Asound 1eaming task does not

Math or Science. Classroom guidance intervention, by the help

require the students to memorize tons of information;

of small entertaining

contrary it requires them to solve various problems in complex

activities,

gives students competencies

that facilitate their lives. Classroom mu st have a relaxing and

on the

and multi-faceted cases that one may encounter in real life. For

safe atmosphere. The main subject of classroom guidance is the

this reason, it is important to relate the leaming experience with

student himself. Students open and develop themselves

the experience s of students.

in an

environment they find safe.
One classroom guidance lesson that i will propose is
it is advised to use the teachings of constructionlist
theory in organizing classroom guidance leaming experiences,
because of the constructionalist

divided into three main stages. These are: Introductory
ties, developmental

activi-

activities and concluding activities.

teaching process is organized

in accordance with the students' interests, needs and require-

Introductory Activities:

ments. Students' comments on various events/cases they may
encounter in life, their problem-solving

and adaptation skills are

important rather than merely transfer of information.

First 5-6 minutes of the classroom guidance lesson
is used for introductory activities. At this stage, counselor announces the aim of the lesson: "Today we will deal with the
following subject.. ..."; "Today we will leam about..." Then he

*Yrd. Doç. Dr. Serap NAZLI
e-mail: serapnazli@yahoo.com

-
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/ she explain what and how they willleam

these in the lesson.

the lesson has achieved Its objective or not by going through the

This explanation helps the student to clarify his / her opinions

assignments he / she gave his / her students. At the end of the

about what to do that day. A funny story, sh ort story or

lesson, counselor may assign the m with additional homework

CD display may be use d during introduction stage to increase

such as "Discuss the things you have leamt with your parents

motivation. Counselor is active while the students are passive

tonight at dinner", "Observe the people around you in terms of

at the introduction

the communication

stage activities. Counselor may inform the

students by us ing narration and demonstration methods.

Developmental

their communication

Activities:

skills you leamt have today. Make a list of
difficu1ties and prepare areport".

Today many societies make use of educational
tems in preparing the youth towards life. Comprehensive

This stage constitutes a major part of guidance lessol)..
Developmental

sysguid-

ance and counseling programs have an important role in assist-

activities may take 15-20 minutes at primary

ing life career development of students. Therefore assistance of

school, 20-25 minutes at secondary high school, and 25-30 min-

classroom guidance intervention is essential to make the stu-

utes at high schooL.

dents acquire permanent competencies within a short period of
time.

Students acquire various knowledge
ing developmental

and skills dur-

activities. Therefore students must be active

and counselor mu st be passive. Counselor must act as an orientating person that facilitates leaming activity. Students mu st
interact wIth each other, cooperate and participate in the active
leaming process. it is suggested the students in the classroom to
study in sman groups. A guidance activity must be carried out at
this stage and the counselor must perform onlyone activity at a
time. More than one activity lacks the required time for leaming
and causes the leaming process to stop.

Counselor must not present ready information to the
students but assist them to look for that information. He / she
must help them to re-structure the information in their minds by
asking them questions like What For? Why? And How?: "How
did you conclude this way?", "Why do you think so?", "With
which word do you express this information you gathered?".

Concluding

Activities:

Last 5-8 minutes of the guidance lesson is used for
concluding

activities. At this stage what has been leamed is

summarized. Both the counselor and the students are active during this summary. Students are assigned with a sman research,
investigation or observation homework by the end of the class.
These sman assignments have three objectives. First objective is
to provide a long-Iasting leaming by making the students repeat
what they have leamt at the lesson. Second one is to demonstrate what was leamt in various areas. Thus students notice that
they can use the things they have leamt during guidance lesson
in various fields of life. Thirdly, counselor can control whether
90

