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Şiddeti önlemede (Geleneksel yöntemler) 
→ Daha çok disiplin ve cezalandırmaya yönelik önlemlere odaklanmıştır.                                                                                                                  

 Bu uygulamalar → Okul güvenliğini artırmada çok az etkilidir. 

                             →  Hatta sorunu bazen daha da büyüttüğü görülür. 
 

 Şiddeti önlemede (Son yıllarda) 

 “Okul temelli önleme programları”nın önemi daha çok vurgulanmaktadır. 

 Bunlar arasında okul temelli olarak uygulanan 

Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) Programı  önemli bir yer tutmaktadır.  

 

Şiddeti Önleme ve Güvenli Okul  
 

 Yakın tarihli bir “meta-analiz çalışması”  şiddeti önlemede etkili olmuştur.  
 

 Şiddeti önleme programları genel anlamda  

 → Öğrencilerin duygusal ve sosyal becerilerini desteklemeye odaklanmaktadır.  

 Bu tür programlar genellikle  

  →  Yapılandırılmış ve müfredatın içine yedirilmiş ve sınıf temellidir. 

 Bu programlar öğretmen-öğrenci bağını ve 
  → Okul ortamında akranlarla sağlıklı etkileşimi güçlendirmeyi de içerir. 
 

 “Duygusal ve sosyal beceri eğitimi”nin kritik bileşenleri arasında   
  → Duygusal okuryazarlık, öz kontrol, sosyal yeterlilik, olumlu akran ilişkileri ve  

       kişiler arası problem çözme yer almaktadır.  

 Bu becerilerin kazanılması açısından “Okul temelli önleme programları”  
  →  Önleyici ve gelişimsel uygulamaları içermektedir.  

   → SDÖ etkili bir programdır. 
 

 SDÖ (Sosyal Duygusal Öğrenme) 

 - Okul temelli programdır. 
 -“Çocuğun bütünsel gelişimi” ile ilgilenir. ( Eğitime daha bütünsel yaklaşır.) 

 - Çocuklara öz-farkındalık, öz-yönetim, sosyal farkındalık 

    kişiler arası ilişkileri yönetme ve sorumlu karar verme gibi becerileri öğretir. 

 SDÖ programları doğrudan  

 Okullarda şiddeti ve davranış sorunlarını azaltma potansiyeline sahiptir. 

 

Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) ve Güvenli Okul İklimi  
 

 SDÖ için 5 temel sosyal ve duygusal beceri kategorisi vardır: 

                  Şekil 1. Sosyal duygusal öğrenmenin boyutları  
 

 Öz-farkındalık: Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü  

                           yanlarını/yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirme ve 
 → Sağlam temellere dayanan bir öz güven duygusunu sürdürme becerisi.  
 

 Öz-yönetim: Stresle başa çıkmak, dürtüleri kontrol etmek ve engellerin  

                     üstesinden gelmek için kişinin duygularını düzenleme kapasitesidir. 
 

 → Duyguları yapıcı bir şekilde ifade etme becerisi.  
 

 Sosyal farkındalık: Başkalarının bakış açısını alma ve onlarla empati kurma bec. 
- Bireysel ve grup benzerliklerini ve farklılıklarını tanıma ve takdir etme becerisi 

- Toplumsal davranış standartlarını anlama ve onlara uyma becerisi 

- Aile, okul ve toplum kaynaklarını tanıma ve kullanma becerisi.  
 

 İlişki becerileri: İşbirliğine dayalı sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme becerisi 

- Uygunsuz sosyal baskıya direnme becerisi 
- Kişiler arası çatışmayı önleme, yönetme ve çözme becerisi 

- Gerektiğinde yardım isteme becerisi.  
 

 Sorumlu karar verme:  
- Çeşitli eylemlerin olası sonuçları dikkate alınarak karar alabilme becerisi  

- Karar verme becerilerini akademik ve sosyal durumlara uygulama becerisi 

- Kişinin okulunun ve toplumun refahına katkıda bulunma becerisi.  

 

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ: OKULLARDA 

BARIŞYAPICILIK/ARABULUCULUK UYGULAMALARI 
 

 Okullar heterojen ortamlardır. (Değerler, inançlar, ilgiler, yetenekler farklı)  

 Aynı sınıf ve aynı yaş düzeyinde olsalar bile öğrencilerin 

 → Bilişsel, duygusal ve davranışsal gelişim düzeyleri farklıdır. 
 

 Okullarda öğrenci-öğrenci anlaşmazlıkları kaçınılmazdır! 

 Önemli olan öğrencilerin yaşadığı bu anlaşmazlıkları 
 →   Hangi yöntemlerle ele aldıklarıdır.  

 Öğrencilerden beklenen yaşadıkları anlaşmazlıkları  

  - Şiddet, saldırganlık ya da zorbalık gibi → Yıkıcı yöntemlerle değil! 
   -Yapıcı-barışçıl bir biçimde → Çözüme kavuşturmalarıdır. 
 

 Anlaşmazlıklar → Yaşamın doğal bir parçasıdır. 

 Anlaşmazlıkları  

  → Önlemeye çalışmak yerine 
  → Yapıcı-barışçıl bir biçimde nasıl ele alabileceklerini öğretmeliyiz. 
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 Çocuklara “yapıcı anlaşmazlık çözüm becerileri” öğretildiğinde 
   - Çocuklar bu becerileri kullanarak sosyal yaşamda 

     →  İş birliği yapma, ilişki kurma ve ilişki sürdürme becerileri gelişir. 
 

“Barışyapıcılık/Arabuluculuk Uygulamaları” 

 Okullarda öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının yapıcı-barışçıl çözüm yoludur. 

 İki temel amacı vardır: 

 1) Öğrencilerin okullarda güvenliğinin sağlanması 
 2) Öğrencilerin yapıcı-barışçıl anlaşmazlık çözüm becerilerinin  

     → Kullanıldığı bir ortamda sosyalleşmelerini ve gelişmelerini sağlamaktır. 
 

 Barışyapıcılık/arabuluculuk programları hem dünyada hem de ülkemizde 

 - Okullarda şiddet davranışlarının ve disiplin problemlerinin azaltılmasında  
   → Geleneksel disiplin anlayışına bir alternatif olarak kullanılır. 
 

 Barışyapıcılık/arabuluculuk 
 - Sorunlu iki ya da daha fazla kişinin Üçüncü bir nötr kişinin yardımıyla 

   → Sorunu çözmek amacıyla bir araya geldikleri bir süreçtir. 
 

Okullarda barışyapıcı olarak öğrenciler eğitilmekte ve arabulucu olmaktadır. 

 Barışyapıcının taraflar üzerinde bir gücü ya da otoritesi yoktur! 

   → Barışyapıcı ve taraflar arasındaki ilişki eşitliğe dayanır. 

   → Sorunları çözmede gönüllülük esastır. 
   → Mesele gizlilik içerisinde çözülür. 
 

- Adli makamlara, okul disiplin kuruluna yansıması gereken olaylar hariç     

  →  Öğrenciler arasında yaşanan tüm sorunlar barışyapıcılıkta ele alınabilir. 

          (alay etme, lakap takma, dedikodu etme vb.) 
 

 Barışyapıcılığa → Taraflar kendileri başvurabileceği gibi  
                            → Öğretmenler ve okul yöneticileri de yönlendirebilir. 
 

Barışyapıcılığın gerçekleşmesi için  

→ Tarafların her ikisinin de barışyapıcılığı kabul etmesi gerekir. 
 

Barışyapıcılık dört aşamadan oluşan bir süreçtir:  

 1. Aşama: Kavganın sonlanması ve tarafların sakinleşmesidir. 

 2. Aşama: Tarafların barışyapıcılık desteği almaya karar vermeleridir. 
 3. Aşama: Müzakere basamaklarının kolaylaştırılmasıdır. 

 4. Aşama: Anlaşmanın imzalanmasıdır. 

 

 Barışyapıcılık görüşmeleri →  Özel bir odada gerçekleştirilir.  

                                               → Eşkenar üçgen bir masada otururlar. (Eşitlik) 
 

Barışyapıcılık görüşmeleri sonunda  

→ Barışyapıcılık formunu doldurur ve imzalamaları için taraflara sunar.  
→ Form rehberlik Servisi içerisinde kilitli bir dolap içerisinde  

      “Barışyapıcılık Görüşmeleri Kayıt Dosyası”na koyulur. 
 

 BARIŞYAPICILIK İŞLEM BASAMAKLARI:  

1. Taraflar yaşadıkları sorunu nedenleriyle birlikte açıklarlar,  

2. Taraflar yaşadıkları duyguları nedenleriyle birlikte açıklarlar,  
3. Taraflar birbirlerinin bakış açısını anladıklarını gösterirler,  

4. Taraflar isteklerini nedenleriyle birlikte açıklarlar,  

5. Taraflar çözüm seçenekleri üretirler,  
6. Çözümler arasından en adil, yapıcı ve barışçıl çözüm seçeneğinde anlaşırlar.  

 

Uygulayıcılar İçin Adım Adım İşlem Basamakları  (Barışyapıcılık ile …) 
 

 Bu kısımda uygulayıcıların çalıştıkları kurumlarda  

  - Bu programı kolaylıkla hayata geçirebilmeleri için  

        → İzlemeleri gereken işlem basamakları adım adım verilmiştir:  

 1. ADIM: Okul Yöneticilerini Bilgilendirmek, Onları İkna Etmek, Onların  

                 Desteğini Almak ve Güvenini Kazanmak  

 2. ADIM: Çevre Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliğinin Sağlanması  
                 (Millî Eğitim Müdürlükleri, RAM’lar … ) 

 3. ADIM: Her Bir Öğretmenin Desteğinin Kazanılması  

 4. ADIM: Eğitim Programının Belirlenmesi, Revize Edilmesi ya da Geliştirilmesi 

 5. ADIM: Uygulayıcıların Maddi İhtiyaçların Nasıl Giderileceği Konusunda  
                 Okul Yöneticileriyle Görüşmeleri ve Bütçe Planlamaları Yapmaları 

 6. ADIM: Barışyapıcı Öğrencilerin Seçimi ve Eğitimlerin Ne Zaman  

                 Gerçekleştirileceğinin Belirlenmesi 

 7. ADIM: Eğitim Programının Uygulanmasının Ardından Bu Eğitime Katılan  

                Öğrenciler İçin Geniş Katılımlı Bir Rozet Takma Töreni Düzenlenmesi 

 8. ADIM: Okulda Arabuluculuk Uygulamaları Başlatılmadan Önce Tüm  
                  Şubelerde Tanıtım Yapılması 

 9. ADIM: Barışyapıcılık Sürecinin Yürütülmesi 

 10. ADIM: Projenin Etkililiğinin Değerlendirilmesi 

 

ZOR KİŞİLİKLERLE İLETİŞİM 
 

 1. Zor İnsan: 

 -Aynı ortamda bulunulduğunda 
  → Kişide öfke, huzursuzluk, korku, endişe, sıkıntı gibi duygular yaşatan 

  → Dinleme, anlama, anlaşma ve uzlaşma konusunda  

      (Bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan) 
        → Sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olan insanlardır. 

 Literatürde zor insan patolojik çerçevede ele alınmasa da  

  -  Hem kendileri hem de yakın çevresi için  
    → Yaşama sevinci ve yaşam enerjisini azaltan 

    → Bireysel ve kurumsal verimliliğe, motivasyona zarar veren etkileri vardır. 
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 Kendimiz ya da karşımızdakinin zor insan olup olmadığına karar vermek 
 →  Çoğu zaman kolay değildir!  

 Bir davranışın kişilik özelliği ile ilişkilendirilmesi için  

 - Devamlılığı ve farklı ortamlarda  
  → Aynı anlayış ve davranış kalıplarının gözleniyor olması önemli bir kriterdir. 

 Bir insanın gözlenebilir “anlama ve anlaşılma çabası”  

   → Onun zor insan olup olmadığının önemli bir göstergesidir. 

 “Dinleme becerisi”ne bakılarak bir kişi hakkında önemli ip uçları elde edilebilir.  

 

ZOR KİŞİLİKLERLE İLETİŞİM 
 

 2. Zor Kişilik Nasıl Ortaya Çıkar ve Gelişir: 

 - Başta anne ve babamız olmak üzere  

   - Model aldığımız kişilerden gördüğünüz karşılık (tutum ve tavırlar)  
 → Zamanla kendi davranış kalıplarımıza, tutum ve değer yargılarımıza dönüşür. 

 - Aşırı korumacı bir anne babanın çocuğu  

   → Büyüdüğünde problemlerini başkalarının çözmesini bekleyebilir.  

 - “Helikopter ebeveyn” tutumu ile büyüyen bir çocuk 
   → Dünyanın kendi etrafında dönmesi gerektiğine inanabilir.  
 

 Yani bir insanın çocukluğunda özellikle ebeveynleriyle iletişim tarzı  

   → İleri yaşlarda başka insanlarla iletişim kurarken aynı şekilde kullanılır. 

 Ebeveynlerine güvensiz bağlanma 

 →Yetişkin yaşamda da diğer insanları güvenilmez bulma şeklinde devam eder. 
 

 Genelde zor insanlar → Kötü niyetli değildir. 

                                    → Hayatlarını kendilerini korumak üzere kurmaya çalışırlar  

 Çünkü→  “Dünya adaletsizdir ve onlar kurbandır!” 
             → Zihinlerinde bir karmaşa vardır.  

             → Dünya görüşlerini destekleyecek sürekli bir kanıt arayışı içindedirler.                 

                 →  Bu nedenle zor durumlara başvururlar.  

 

 3. Zor İnsan Tanımına Giren Kişilerin Kategorileri: (3 grup) 

1. İnaktif         2. Reaktif     3. Proaktif  
 

 1. İNAKTİF KİŞİLİK:         

 - En belirleyici özelliği aşırı uyum davranışı sergilemeleridir.  
 - “Evet efendim!” olarak da isimlendirilirler. 

 - Kendi görüş ve düşüncelerini ortaya koyamazlar.  

 - “Yatan mutlular” olarak da tanımlanırlar. 
 -  Kendi yaşamlarına veya kurumsal işleyişe olumlu bir katkıda bulunmazlar.  
 

2. REAKTİF KİŞİLİK:         

 - En belirleyici özelliği hemen her görüş, düşünce veya öneriye  

   → Spontane(anında) karşı çıkmaları, muhalefet etmeleridir.   
 - Ortaya atılan görüş ve öneriyi sorgulamazlar → Sadece karşı çıkarlar. 

 - “Karşı çıkmak için karşı çıkma” bir yaşam biçimi olarak yerleşmiştir. 

  → Bu kişiler de içinde bulundukları kurum için bir artı değer katamazlar! 
 

 3-6 yaşta normal /sağlıklı kabul edilen “inatçılık” davranışını aşamamışlar ve 

  - O yaş düzeyinin sorun çözme ve varlığını kanıtlama yöntemine  
       →  Takılı kalmış bireylerdir. 
 

3. PROAKTİF KİŞİLİK:         

 - En sağlıklı davranış ve sorun çözme yöntemine sahiptir. 

 - Hem sorgular hem çözüm önerir. 

- Yapıcı, uzlaşmacı ve amaca yöneliktir. 
 

 

 İnsanların “sorunlar karşısındaki duruşu” bakımından sınıflama: 

   1) Sağlıklı insan         2) Normal insan          3) Sağlıksız insan  

 
 

  1) SAĞLIKLI İNSAN:          

 -Sorunların olmaması değil → Sorunlar karşısındaki duruşları önemlidir.  
 

 - Sağlıklı insan sorunların farkındadır.  
 - Sorunu çözmek için gözlenebilir çabalar sergiler. ( uzlaşmacı ve yapıcıdır)  

 - En bilinen ifade ile amacı “Üzüm yemektir.”  

 - “Haklısın-haksızsın” tartışmasına girmez!  
 - “Köpek balığı” taktiği→ “Haklı olmak için güçlü olmak yeterlidir.” anlayışını  

                                                                                                            benimsemez!   

 - “Oyuncak ayı”yöntemi → “Ne şiş yansın ne kebap!” “yöntemini kullanmaz! 

 
 

  2) NORMAL İNSAN:          
 - Günlük hayatta çoğu insan “normal” olmayı “iyi” olmakla eş değer zanneder. 

   → Sorun çözme sürecinde aralarında önemli farklar vardır. 

 - Normal insan da sorunların farkındadır.  
 → Ancak sorunları çözmek için bir çaba harcamaz! sorunlarla yaşamayı seçer.  

“Benim adım hıdır, bildiğim budur.”, “Böyle gelmiş, böyle gider.”, “Bir benim 

çabamla ne olacak?”, “Herkes böyle yapmıyor mu?” 
     → Sorunları “halının altına süpürür”. 

     →  “Statükocu anlayış” olarak sorun çözme yaklaşımına rastlanır. 

      → Normal olmayı sağlıklı tutumdan ayıran da bu anlayıştır.  

 
 

  3) SAĞLIKSIZ İNSAN:          
 - En belirleyici özelliği iki defans (savunma) mekanizmasını sıklıkla kullanır. 

    1. defans mekanizması: “Neden bulma” 

    2. defans mekanizması: “Yansıtma” dır. 
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 SAĞLIKSIZ İNSAN:          
 - Bir sorunla karşılaştıklarında başka insanları veya başka durumları suçlarlar.  

 - Parmakları her zaman birilerini ve bir şeyleri gösterir.  

 - “Ben sorumluyum.” Diyemezler!’ (Sorumluluk alamazlar!) 
   → Bu neden bulma “kader kurbanı” olmaya kadar uzanır. 

Bu durum ayağı takılıp düşen bir çocuğu teselli etmek için  

  → Halının dövüldüğü bir çocuk yetiştirme anlayışının doğal bir sonucudur. 

 

 Zor kişilikler 

 Yaşam enerjilerini nasıl harcadıklarına bakılarak da tanınabilir. 
 

 Yaşam enerjileri genellikle üç ayrı enerji kaynağının birleşiminden ortaya çıkar: 

  1) fiziksel enerji   2) Zihinsel enerji  3) Duygusal enerji 

 → Zor kişilikler genellikle yaşam enerjilerini ziyan ederler. 

 

4. Zor İnsanlarla Birlikte Yaşamak ve Çalışmada Yöntem ve Öneriler  

- Zor kişiliklerle yaşarken yapılması önerilenler 

 → Edilgen bir şekilde onlara boyun eğme ve davranışlarını onaylamayı değil!  
    → Etkin bir şekilde onlardan kendimizi korumayı içerir.  

 Her türlü insan karşısında “model davranış sergilemek” en doğru davranıştır. 
 

 Zor kişilikler karşısında sergilenmesi gereken iletişim becerisi: 

 ( Verilmesi gereken mesaj) 
• Dolaysız   • Hemen   • Açık bir şekilde   • Dürüstlükle • İncitmeden iletilmelidir. 

 

Zor kişilikler karşısında yapılmaması gerekenler: 

 ( Verilmesi gereken mesaj) 
• Aynen karşılık verme          • Problemi ele almak yerine savunmaya geçme 

• Söylenenlerin ne anlama geldiğini dikkate almama    • Ürkme ve şaşırma 

• Tepkisiz kalma (öfkeden dili tutulma)   • O anda bir şey düşünememe  
 

 İnsanı zor kişi yapan →  korkudur.  
 Bunun da çözümü  

   → İnsanların psikolojik olarak güven içinde olduklarını hissetmeleridir. 
 

 Her türlü olumsuzluk ya da kışkırtma karşısında bile  

     → Soğukkanlılığını (sakinliğini) koruyabilmek çok önemlidir. 
 

 Zor insanla aranıza mesafe koymayı öğrenin: 
 

 • Kırık plak: Dikkatle düşünüp kendinize bir “kırık plak” cümlesi hazırlayın.  

         – “ Kızgın görünüyorsun ve ben şimdi tartışmak istemiyorum.”  

 • Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama:  
    – “Birbirimize bağırıp çağırdığımız sürece sorunu çözemeyiz.”  

 • Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme:  

– “Şu anda kendini iyi hissetmediğinin farkındayım. Daha sonra konuşalım.”  
  • Kendinden emin erteleme: 

 – “İlginç bir fikir; bana düşünmem için izin vermeni istiyorum.”  

 • Sislendirme: Karşınızdakinin isteğini ve görüşlerini kendi sözlerinizle özetleme   
    (Kırık plak cümlesi yönteminin biraz daha hafifletilmiş şeklidir.)  

    Örneğin: “……….. anlıyorum. Maalesef şimdi işe gitmek zorundayım.”  
 

 Zor kişilikler karşısında takınılması gereken tutum davranışlar: 

1. Saldırgan Kişilikler:  
- Biraz duygu boşalmalarına izin verin. ( Kibar davranmaya kalkışmayın!)  

- Oturtmaya çalışın (Oturan kişi daha az saldırgan olur.) 

-  Göz teması kurun.( Düşündüklerinizi etkili ve emin ifade edin.) 
- Söylediklerini tartışmayın, sözlerini kesmeyin. ( Dostça davranın) 

2. Sürekli Yakınanlar:  

- Kendinizi sorumluymuş gibi hissetseniz de sabrınız taşsa da dinleyin.  
- Görüşlerini o an makul bulsanız bile sakın söylediklerini onaylamayın. 

- “Suçlama-savunma-karşı suçlama” kısır döngüsüne düşmeyin.  

-Yorum yapmadan olguları belirtin.  
- Özgül, açık uçlu sorularla kendisini sorunu çözmeye yönlendirin.  

- Hiçbiri işe yaramazsa “Peki, sen ne öneriyorsun?” diye sorun.  
 

3. Suskun Tepkisizler:  

- Suskunluğun, tepkisizliğin ne anlama geldiğini yorumlamaya kalkışmayın.  

- Suskunu konuşturmaya çalışın. (Açık uçlu sorular sorun) Yanıtı sabırla bekleyin. 
- Sessizliği kendi konuşmalarınızla doldurmaya çalışmayın.  
 

4. Kötümserler:  

- Kendinize ve ekibinizi koruyun. (Kötümserliklerini size de bulaştırabilirler.)  

- Daha önce nasıl başarıyla aşıldığını iyimser ama gerçekçi bir dille anlatın.  
- İlk önce en kötü durumda ne olabilir, bunu siz gündeme getirin.  

- Kötümserin söylediklerini gelecekte aşılması gerekebilecek sorunlar olarak  

  görün.  
 

5. Çokbilmişler:  

- Dayanılmaz bir mantık silsilesi ve bilgilerine olan güvenleriyle, sizi  

  aptal, beceriksiz konumuna düşüren ve savunmaya zorlayan insanlardır.  
- İletişim için ele alacağınız konuyla ilgili hazırlıklar yapmanız gerekiyor.  

- Söylediklerini kabul etmek istemiyorsanız en etkin yöntem soru tekniklerini 

kullanmaktır. 
 Yapılacak işlerin gözden geçirilmesini sağlamak için ek bilgi vermesini 

sağlayacak sorulardan yararlanın.  
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