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UYUMLULUK: ETİKET TAKIM OYUNU 

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ  
Aşağıdaki senaryoya Tag Team Game denir. Bu uyarlama alıştırması, büyük kâğıt, yazı 
kağıdı, kalem ve kalem içeren birkaç basit araç gerektirir. Bu alıştırmada katılımcılar 4-8 
kişilik gruplara ayrılır ve gruplarıyla bireysel güçlerini ve gruplarının başarısına katkıda 
bulunacaklarını hissettikleri olumlu özellikleri paylaşmaları söylenir. 
Her takıma büyük bir kâğıt, biraz yazı kâğıdı, işaretleme kalemleri ve kalem veya kurşun 
kalem verin. Gruplara, en iyi özelliklerini tek bir hayali kişiyle birleştirerek “nihai ekip 
üyesi” yapmalarını söyleyin. Bu “kişiye” bir isim vermeleri ve etiketli farklı özelliklere 
sahip büyük kâğıda resmini çizmeleri gerekir. Sonra grubun bu kişi hakkında bir hikâye 
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yazması gerekiyor. Hikâye, hayali insanının verdiği tüm harika özelliklerle yapabileceği 
tüm şaşırtıcı şeyleri vurgulamalıdır. Her takımın kişilerini paylaşması ve hikâyelerini 
okuması için grup süresinin sonunda zaman tanıyın. 
Gereken Süre: 20-30 dakika 
 

SENARYO 

Öğretmen öğrencileri 4 ila 8 kişilik gruplar halinde böler. Gruplara, kendilerine 
sağlanacakları listede yer alan faaliyetleri gerçekleştirmeleri için gerekli tüm 
malzemeler verilecektir. 

Öğretmen kendi güçlü yönlerini ve gruplarının başarısına katkıda bulunacağını 
düşündükleri olumlu özellikleri gruplarıyla paylaşmaları talimatını verecektir. Bu güçlü 
yönleri ve nitelikleri bir kâğıda yazacaklar. Grup tartışmalarından sonra her takıma 
büyük bir kâğıt, yazı kâğıdı, kalem ve kalem verilecek. Daha sonra gruplara, her ekip 
üyesinin güçlü yönlerini ve olumlu özelliklerini tek bir hayali kişiyle birleştirerek "nihai 
ekip üyesini" yapmaları istenmelidir. Bu “kişi” ayrıca bir isim almalı, resimlerini çizmeli 
ve farklı nitelikleri etiketlenmelidir. Grup ayrıca bu kişi hakkında, hayali insanların tüm 
şaşırtıcı özellikleriyle yapabileceği her şeyi vurgulayan bir hikâye yazmalıdır. Egzersizin 
sonunda, her grup kişilerini grupla paylaşmalı ve eşlik eden hikâyeyi okumalıdır. 

 
SENARYONUN  DEĞERLENDİRİLMESİ  

Tüm etkinliğin sonunda, grup, etkinlik hakkındaki görüşlerini ve problem çözmenin 

hangi yönlerinin görevlerini başarıyla tamamlamak için kendileri için daha yararlı 

olduğuna inandıklarına ilşkin oyunun ortak bir değerlendirmesini yapacak. Bu 

tartışmada, bir tartışma açmak için yararlı olabilecek bazı sorular şunlardır: Bir kişi en 

iyi özelliklerinize sahip olsaydı, grubunuzdaki herhangi bir kişiden çok daha iyi olurdu ?, 

Grup üyesi olarak nasıl katkıda bulunabilirsiniz? bir ekip olarak çalışmak her bir kişi için 

işleri nasıl kolaylaştırır ?, Bir ekip olarak kendi başınıza yapamayacağınız şeylerden 

neler yapabilirsiniz ?, Ekibe katkıda bulunmanız gereken diğer özellikleri sizce nelerdir? 

Hikayenizde belirtilmemiş mi? Grubunuzdaki diğer kişilerin, hikayenizde belirtilmeyen 

başka özellikleri nelerdir? 

Değerlendirmenin, senaryonun sınıfta kullanıldığı gün aynı şekilde yapılması önerilse 

de, kalan zaman yoksa aşağıdaki sınıfta yapılabilir. Ancak, öğrencilerin görüşlerinin 

zaman içinde bu kadar yakın olmamaları nedeniyle solması ihtimali vardır.
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UYUMLULUK: EN YÜKSEK KULE YAPIMI 

ÖĞRENME HEDEFLERİ 

Bu alıştırma, öğrencilerin, bir grup üyesinin, yalnız çalışabileceklerinden daha güçlü ve 
olumlu özelliklere sahip olduklarını anlayarak, kendilerinin veya bir ekip üyesinin sahip 
olabileceğini hissettikleri zayıflığa uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Her insan 
grubun genel başarısına katkıda bulunmak için bireysel güçlü yönleri ve olumlu 
özellikleri grupla paylaşacaktır. 

MATERYALLER 

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için gereken malzemeler şunlardır: 

- Büyük kağıt 

-Yazı kağıdı 

- Kalemler 

- İşaretleme kalemleri 
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İLETİŞİM: RENKLER  

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SCENARYO 

GİRİŞ   

"Çoğu zaman, rol aramıyoruz, ama onları alıyoruz. Çalışmayı genellikle bir ekiple 
ilişkilendirmiyoruz. Bununla birlikte, son derece gelişmiş ekip çalışması, görevleri yerine 
getirmenin ve misyonları gerçekleştirmenin en etkili yollarından biridir, Meredith 
demekte Belbin.  Takım yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz teorisyeni olan 
Belbin, iyi işleyen bir takım oluşturmada kişilik faktörü göz önünde bulundurularak 
sekiz takım rolü teorisinin yazarıdır. Belbin tarafından ayırt edilen takım rollerine 
dayanan benzer bir konsept, Peter Honey, takımda oynadığı rol sayısını beşe düşürdü.: 
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•  lider - ekibin net hedefleri olmasını ve her üyenin bağlılığını sağlar; 
• meydan okuyucu - şimdiye kadarki etkinliği sorgular, iyileştirme ve daha iyi 

sonuçlar için baskı yapar; 
• doer - ekibi çalışmaya ve pratik görevleri yerine getirmeye çağırır; 
• düşünür - fikirlerini dikkatlice oluşturur, başkalarının fikirlerini değerlendirir ve 

geliştirir; 
• destekçi - gerginliği giderir ve takım uyumunu korur. 

Aşağıdaki alıştırma, Honey'e göre takım rollerini ifade eder, takım çalışması becerilerini 
geliştirir, takım çalışmasına katılma öz değerlendirme yeteneğini ve elde ettiği 
sonuçları geliştirir. 

SENARYO  
Takım rolleri hakkında sunum yapın. Öğrencileri 5 kişilik takımlara ayırın. Her birine bir 
grup inşaat kamışı verilmelidir. Mevcut görevler: 

1) En yüksek kuleyi inşa edin. Bu görev için başka bir malzeme kullanamazsınız. 
2) Bir dakika boyunca tek başına duracak en yüksek yapıyı yapan ekip kazanır. 
3)Çalışmanızı tamamladıktan sonra, çalışmanız sırasında takım rolünün ne 
yaptığını yazın ve nihai etkisine katkınızı değerlendirin. 

 

SENARYONUN DEĞERLENDİR İLMESİ  

• Grupla egzersiz hakkında konuş. Sorular sor: 

• Grupta nasıl çalıştın? 

• Hangi rolleri oynadın? 

• Neden bu rolü oynadığını düşünüyorsun? 

• Rolün kendisine yüklendiğini düşünen var mı? 

• L, C, D, T, S olmanın avantajı ve dezavantajı nedir? 

• L, C, D, T, S'nin daha verimli çalışması için ne yapılabilir? 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

- Takım çalışması becerilerini ve ortak problem çözmeyi geliştirmek; 
- Takım rollerini öğrenmek ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmek; 
- Oyunculuk, iletişim ve problem çözmenin farklı yollarından oluşan takımda 

karşılıklı anlayış oluşturmak. 

MATERYALLER 

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için gereken malzemeler: 
- yapısal kamışlar veya endüstriyel kamışlar. 
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İLETİŞİM: İLETİŞİM ELEMANLARI  

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ  

İletişim ile ilgili olarak size açıkladığımız tüm senaryoda, maruz kalan tüm unsurlar en 
etkili iletişim yollarını, iletişimdeki katılımcıların her birinin anlamı hakkında bilgi iletme 
ve alma yollarını bulmaktır. 

Bu oyun sırasında, katılan grupların her biri, maruz kalan tüm unsurlardan, 
egzersizlerinde kendilerine yardımcı olacak unsurları seçerse, aşılabilecek bazı iletişim 
engelleri olacaktır. 
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En kısa zamanda iletişimin anahtarını bulmayı başaran ekip, diğer tüm ekipler için iyi bir 
iletişim örneği olarak kabul edilecektir. 

 
SENARYO 

Öğretmen öğrencileri 4 ila 6 öğrenciden oluşan gruplara böler. 

Öğretmen oyunun kurallarını açıklayacaktır. Bu oyunda birbirimizi daha iyi tanımak 
istediğimiz gruplara açıklanacak, bu yüzden her grup ve oyuna katılan her katılımcı en 
sevdikleri renk hakkında düşünmeye yönlendirilecek. 

Bundan sonra, bir sayaç kullanarak iletişimi başlatacak öğretmenin rehberliğinde 
(örnek: 1, 2, başlangıç!) Ve sonra her oyun katılımcısı en sevdiği renkle yüksek sesle 
iletişim kuracaktır. Ayrıca, iletişim kurabilmek için herkes sadece sıra geldiğinde 
konuşacaktır. 

Bundan sonra her katılımcı kendi grubundan ve hatta diğer gruplardan en sevdiği rengi 
ve diğer öğrencilerin en sevdiği rengi yazacaktır. 

Daha sonra öğretmen, oyundaki katılımcıların kaç tanesinin grup meslektaşlarının veya 
yakınlardaki tercih edilen rengini duymayı başardığını değerlendirir. 

Kaç kişinin bu sorunun cevabını bileceği dikkatle izlenecektir. 

Bu özellik, yalnızca kendi bilgilerini iletmekle ne kadar ilgilendiklerini ve başkalarının 
söylediklerine ne kadar özenli olduklarını, dinleme düzeyini vurgulayacaktır. 

Bu küçük oyun, katılımcıları iyi bir iletişim için konuşmanın yanı sıra dinlemek için de 
gerekli olduğunu çok iyi açıklıyor. 

SENARYO  DEĞERLENDİRME  

Bu oyundan her katılımcı iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu ve dinlemenin 
ne kadar önemli olduğunu öğrenir. 

Bu oyunda, her takımdan kaç katılımcının, kendi favori renklerini iletmenin ötesinde, 
meslektaşlarının favori renklerinin ne olduğunu duydukları değerlendirilecektir. Bu 
oyun, iletişim yeteneğinin yanı sıra iletişimde gerekli olan dinleme yeteneğini de 
vurgular.  

 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu senaryoda beklenen temel öğrenme hedefleri: 

1. Muhatapların söylediklerini dinleme yeteneği 

2. Kişilerarası iletişim becerileri 
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Bu oyun, etkili iletişim için kişilerarası iletişimin ne kadar önemli olduğunu öğrenmeye 
yardımcı olur, aynı zamanda çevremizdekileri de dinlemeye. 

 

MATERYELLER 

• Oyun: favori renkler 

• Bu belgede yer alan listeyi temel alarak, aşağıdaki malzemeler gerekli olacaktır: 
- Kağıt ve kalem 
 

EKLER: ÖNERİLEN AKTİVİTE İÇİN GEREKEN MATERYELLER 

 

İLETİŞİM OYUNU/ EN FAVORİ RENGİM 
 

Benim favori rengim: 

Meslektaşlarımın favori renkleri:- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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İLETİŞİM: İLETİŞİM ELEMANLARI 

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

SENARYO 

GİRİŞ  

İletişim ile ilgili olarak size önerdiğimiz senaryoda, egzersizin amacı en etkili iletişim 
yollarını, iletişimdeki katılımcıların her birinin anlamı hakkında bilgi iletme ve alma 
yollarını bulmaktır. 

Bu oyun sırasında, katılan grupların her biri, maruz kalan tüm unsurlardan, 
egzersizlerinde kendilerine yardımcı olacak unsurları seçerse, aşılabilecek bazı iletişim 
engelleri olacaktır. 

En kısa zamanda iletişimin anahtarını bulmayı başaran ekip, diğer tüm ekipler için iyi bir 
iletişim örneği olarak kabul edilecektir. 
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SENARYO 
Her birimizin iletişim kurduğumuz veya iletişim kurmaktan kaçındığımız dört alanı 
vardır. Bunlar: açık alan, kör alan, gizli alan ve bilinmeyen alan. 
 
Herhangi bir kişi, kendisi ve etrafındaki dünya hakkında bilgi topladığı birden fazla 
seviyeye sahip olarak kabul edilebilir: açık alan, gizli alan, kör alan, bilinmeyen alan. 

• Açık alan - içeriğini bildiğimiz ve başkalarına ifşa etmeye hazır olduğumuz: 

anılar, ortak bilgi. 

• İçeriğinin farkında olduğumuz, ancak kasten başkalarına açıklamak 

istemediğimiz gizli alan: duygular, tepkiler, antisosyal olarak gördüğümüz 

dürtüler, kendi veya grubun standartlarına göre başka şekilde davrandığımız 

olaylar. 

• Kör bölge - içeriğinin farkında olmadığımız, ancak bizim ve başkalarının bir 

parçası olan bu alanı görebiliriz, sadece biz "körüz": bizimki olarak 

tanımadığımız duygular ve özellikler. 

• Bilinmeyen alan - ne biz ne de diğerlerinin farkında olmadığı verileri içerir: 

kuvvetle bastırılmış duygular, eğilimler ve dürtüler, potansiyel olarak 

tamamen bilinmeyen yetenekler, sadece kritik, özel durumlarda ortaya çıkan 

karakteristik reaksiyonlar; Farkında olmadığımız "kıyafetler" ve "gölgeler". 

 
2. Öğretmen öğrencileri 4 ila 6 kişilik gruplar halinde böler ve oyunun kurallarını açıklar. 
Bu oyunda, verilenlerden bir veya iki doğru varyantı seçmek, oyunun bir sonraki 
aşamasına geçmek için gerekli olacak ve daha sonra öğrenciler iletişimde istenen 
öğeler ve İletişimde kaçınılması gereken unsurlarla bir başka liste ile bir liste 
yapacaklar.  
 
3. Başlangıç alanını seçtikten sonra: açık alan, gizli alan, kör alan, bilinmeyen alan; 
Kendinizi ikinci iletişim alanına yönlendirmek, yolda aşağıdaki listeden başlamak için iki 
öğe seçmek için birkaç öğeniz var: kendiniz hakkında konuşmak, başkaları hakkında 
konuşmak, geri bildirim vermek ve almak, cezalandırmak. 
 
4. Bir sonraki bölgeye seyahat etmek için ikinci alana girdikten sonra, bu listede size 
yardımcı olmak için aşağıdaki listeden bir öğe seçmeniz gerekecektir: bencil yönelim, 
güven, güvensizlik, anlaşmazlık, iletişim eksikliği. 
5. Artık aşağıdaki listeden bir öğe seçerek üçüncü alana gidebilirsiniz: kendiniz hakkında 
daha az bilinen şeyleri paylaşmaktan kaçının, kendiniz hakkında daha az bilinen şeyleri 
paylaşın, yalnızca başkalarının deneyimlerini paylaşın, herhangi bir tartışmadan kaçının. 

 

6. Sonunda, gruptaki kişiler maruz kalanlardan 5 element seçti. Şimdi bu rakamı dört 
alanla tekrar ilişkilendirmenin ve daha önce seçilmiş elemanları, 5 olanları (kendiniz 
hakkında konuşmak, başkaları hakkında konuşmak, geribildirim vermek ve almak, 
kelime oyunu yapmak) her bir kadranda yazmanın tam zamanı. 
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7. Artık etkili bir iletişim için sınırlamanın iyi olacağını düşündüğünüz öğelerin bir 
listesini yapabilirsiniz. 

 

SENARYO DEĞERLENDİRME  

Her noktadan sonra, her takım öğretmene doğru yönde olduğundan emin olmak için 
yapılan seçimi gösterdi. Hiçbir yönün yanlış olmadığı düşünülebilir, ancak sadece iyi bir 
iletişim için doğru unsurları seçmek gerekir, böylece her alanda daha iyi anlaşılmamıza 
ve daha iyi bilinmemize yardımcı olacak unsurları kullanırız. Kendimizi başkalarının, 
diyalog ortaklarının önünde ne kadar iyi tanıtırsak, o kadar açık olurlar, rahatlık 
bölgelerinin ötesine geçerek bize doğru yönelirler.  

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu senaryoda beklenen temel öğrenme hedefleri: 
1. İletişim kurduğunuz alanın farkında olma yeteneği 
2. Başkaları ile iletişimi geliştirmenin bir yolunu bulmak 
3. Kişilerarası iletişim kurabilme 
 
Yani, ilk oyundan sonra ne kadar önemli olduğunu bilecekler: 

- Kendiniz hakkında açıkça konuşmak, geri bildirim vermek ve almak, böylece kör 
noktayı aşmayı başarmak; 
- Güven ve sırayla, güvenin sırayla üç önemli unsurdan oluştuğunu bilerek sahip 
olun: güvenilirlik - yani, doğrulanabilen unsurlar, sorumluluk – bu söylenendir ve 
çevreye güvenli bir ortam sağlamak. 

 

MATERYELLER 

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için gereken malzemeler, listede yer alan görevlere bağlı 
olacaktır. Bu belgede yer alan listeyi temel alarak, aşağıdaki malzemeler gerekli 
olacaktır: 

- - Çalışma kağıtları, örnek körüklü, 
- - Kağıt ve kalem. 
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EKLER: ÖNERİLEN AKTİVİTE İÇİN GEREKLİ MATERYELLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

THE ELEMENTS OF COMMUNICATION GAME 
Etkili bir iletişim başlatmak için başlamak istediğiniz alanın ne olduğunu düşünüyorsunuz? 

 

 
AÇIK ALAN 
 

 
KÖR ALAN 

 
GİZLİ ALAN 
 

 
BİLİNMEYEN ALAN 
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YARATICI DÜŞÜNME: YARATMAKLA ÖĞRENME 

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ  
Aşağıdaki senaryoya "oluşturarak öğrenme" adı verilir. Temel amacı, (gruplara 
ayrılacak) katılımcıların bir okul konusunu yaratıcı bir şekilde sunabilmelerini 
sağlamaktır, böylece konuyu öğrenirler. 
Edward De Bono'nun teorisine göre;  bir grupta yaratıcı fikirler üretmek için, çalışma 
grubunun yaratılmasından başlayarak, grubun her üyesinin rolleri kurulur. Her biri nihai 
ürünün gerçekleştirilmesi fikrini ortaya koyar (her fikir, diğer fikirlerin yaratılması için 
teşvik edicidir, her fikir başkalarının fikriyle bütünleştirilebilir), kendi başına ve diğer 
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insanların fikirlerine karşı herhangi bir yargılama yoktur, ürünü oluşturmak için tüm 
katılımcıları bir araya getiren fikir veya fikirler hayat bulur. 
 
Bu nedenle bunu yapmak için, iyi iletişim ve ekip çalışması becerilerine sahip olmak da 
gereklidir. Bu senaryo, bu beceriler üzerinde çalışmak için de yararlı olacaktır. 
 
Bu etkinlik sırasında katılımcılara teoriyi açıklayan metin verilecektir (örneğin Fransız 
devrimi). Oyunun amacı, seçilen konuyu ortaya koyan bir video / fotoğraf / billboard 
ürünü oluşturmaktır. Örneğin, öğrenciler Fransız devriminin temasını sergilemelerine 
izin veren bir fotoğraf albümü veya reklam panosu okuyabilir veya oluşturabilirler. 

 

Öğretmen tüm gruplara aynı konuyu mu yoksa farklı konuları mı vereceğini seçebilir. 
Eserler bir okul veya sınıf toplantısı sırasında görüntülenebilir ve okul veya sınıf üyeleri 
ödül alacak kazanan grubu seçecektir (ödevlerini yapmak zorunda değil, bir sorudaki 
maksimum puan, bir kupa ...) . Bu, öğrencileri kazanmak için ellerinden gelenin en 
iyisini yapmaya motive etmeye yardımcı olur. 
 
Bu interaktif öğrenme modu, öğrencilerin eğlenirken ve daha hızlı bir şekilde 
öğrenmelerine ve sınıf grubunu daha yakından birleştirmelerine olanak tanır. 
Özetle hedefler: 

- işbirliğini teşvik etmek; 

- öğrencileri yaratıcı düşünceyi kullanmaya teşvik etmek; 

- öğrencileri çatışmaları çözmek için değiş tokuş ve fikirlere dahil etmek; 

- öğrencileri grup çalışması etkinliklerine dahil etmek; bir konuyu nasıl etkili 

bir şekilde sunacağını öğrenir. 

 

SENARYO  

Öğretmen öğrencileri 4 ila 8 kişilik gruplara böler. Gruplara aktiviteleri gerçekleştirmek 
için gerekli malzeme sağlanacaktır (video veya fotoğrafla oluşturulan ürünler için 
öğrencilerin cep telefonları kullanılabilir). 

Tüm takımlar çalışmaya başlamaya hazır olduğunda, öğretmen metne 
gerçekleştirilecek faaliyetleri ve seçilen konunun teorisini sağlayacaktır. 

Öğretmen öğrencilere yapılacak bir ürün örneği sunabilecektir. 

Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra, her gruptan bir temsilci çalışmayı 
öğretmene ve sınıf grubuna (veya bir okul meclisine) sunacaktır. 

En yaratıcı çalışmalara oy verilecek ve ödül töreni düzenlenecektir. 

SENARYO  DEĞERLENDİRMESİ  

Senaryo, tüm faaliyetin sonunda değerlendirilecektir. 
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Sadece nihai ürün değerlendirilmeyecek; aslında, her grubun her katılımcısı faaliyet 
hakkında görüş bildirecektir. Katılımcılar, bir grubun bir parçası gibi hissettiklerinde 
çatışmalar olsaydı ilk beyin fırtınası aşamasında nasıl çalıştıklarını söyleyeceklerdir. 

Ayrıca yaratıcı düşüncenin hangi yönlerinin ekip çalışmasını tamamlamada en yararlı 
olduğunu düşündüklerini de söyleyecekler. Dinleyiciler veya öğretmenler, örneğin 
katılımcıların ruh halini veya ürünün gerçekleştirilmesine nasıl ulaştıklarını daha iyi 
anlamak için bazı sorular sorabilecektir. 

Değerlendirmenin, eserlerin sunulduğu gün gerçekleştirilmesi önerilir. 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu senaryoda beklenen temel öğrenme hedefleri: 

• işbirliğini teşvik etmek; 

• öğrencileri yaratıcı düşünceyi kullanmaya teşvik etmek; 

• Öğrencileri çatışmaları çözmek için değiş tokuşlara ve fikirlere dahil edin; 

• öğrencileri grup çalışması etkinliklerine dahil etmek; 

• bir konuyu nasıl etkili bir şekilde sunacağınızı öğrenmek; 

• belirli skolastik konuları öğrenmek 

• farklı becerileri çapraz bir şekilde kullanarak çalışmak: zor beceriler (skolastik 
konular) ve yaratıcı düşünme, iletişim ve bir ekipte çalışma yeteneği gibi 
örgütsel beceriler. 

MATERYELLER 

Bu senaryoyu oluşturmak için gereken malzemeler: 

• kağıt ve kalem; 

• teorinin açıklandığı metin belgesi; 

• Renkli reklam panoları; 

• video kamera ve kamera (alternatif olarak öğrencilerin cep telefonları da 

kullanılabilir); 

• Video veya fotoğraf malzemelerini düzenlemek için bilgisayar. 

• projektör; 

• masa ve sandalyeler. 

 

CRE 
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YARATICI DÜŞÜNME: DİL YARATICILIK - ONLINE D CREATIVITY - ONLINE 
MAGAZINE 

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ   

Aşağıdaki senaryoya “dil yaratıcılığı: blog - çevrimiçi dergi” denir. Bu senaryo sayesinde 
öğretmenlerin anlatı, yaratıcı ve ıraksak düşünmenin gelişimiyle bağlantılı tematik 
yollar önermesi mümkün olacaktır. 
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Dil, insan ve dünya arasındaki ilişkinin sıra dışı bir aracıdır; Bu yolla, kişinin sembolik 
ayrıntılarını, etkileyici ve bilişsel potansiyeli genişleten ve çeşitlendiren çok sayıda 
kodda ifade etmek ve iletmek mümkündür (Minerva ve Vinella, 2012). 

Bu laboratuar iletişim yazma becerilerini (özellikle uzaktan iletişim), blog oluşturma, 
yönetim ve güncelleme teknikleri bilgisini teşvik edecektir; kullanımdaki ana BT 
paylaşım araçlarını keşfetmenizi sağlar. 

Bu etkinlik sırasında katılımcılara bir blog - dergi oluşturma ve makale yazma 
konusunda talimat verilecektir. Öğretmen öğrencilere her katılımcının rolünü (ve 
görevlerini) atamada yardımcı olabilir. Etkinlik sınıfta veya bir ön aşamadan sonra evde 
ödev olarak yapılabilir. Bu interaktif öğrenme modu, öğrencilerin eğlenirken 
sormalarını sağlayacaktır.  

SENARYO 
Senaryo, öğrencilerin bir blog aracılığıyla iletişim kurmaya, kendilerini ifade etmeye ve 
bilgi paylaşmaya davet edildiği 2 saatlik toplantılardan oluşan bir atölye çalışması 
oluşturmayı içerir. 
 
Toplantılar çevrimiçi eğitici bir blog dergisi yaratmayı hedefleyebilir. 
 
Bu laboratuar, öğrencilerin düşündüklerini "yakınsak" bir şekilde öğretmenlerden 
yazmaları gereken bir parça almayacakları için yaratıcı düşünme geliştirmenize izin 
verecek, ancak içeriklerini ifade ederek derinleştirmek, geliştirmek ve organize etmek 
zorunda kalacaklardır. Bakış açısı; hoş bir dil kullanmak, bu nedenle ıraksak veya 
oldukça yaratıcı düşünce kullanmaktır. Aslında, öğrenciler mevcut elemanları faydalı 
olan yeni bağlantılarla birleştirmek zorunda kalacaklar. 

 

Bu nedenle önceden var olan unsurları kendi bakış açılarıyla ilişkilendirerek orijinal ve 
kullanışlı bir montaj oluşturacaklar. 
 

SENARYO  DEĞERLENDİRMESİ  

Sınıf grubu ürün yapıldıktan sonra değerlendirilecektir Öğretmen etkinlik için genel bir 
not verecek, böylece herkes ürünü keyifli hale getirmeye katkıda bulunacak ve böylece 
herkes en tembel sınıf arkadaşlarını uyaracaktır. 

Yayınlanan tüm makaleler okulun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. En çok tercih edilen makalenin yazarı, yerel 
gazetede veya plakette bir gün yüksek puan alabilecek bir ödül alacaktır. 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu senaryoda beklenen temel öğrenme hedefleri: 

- işbirliğini teşvik etmek; 
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- öğrencileri yaratıcı düşünceyi kullanmaya teşvik etmek; 

- öğrencileri görüşlerini ve bakış açılarını ifade etmeye teşvik etmek; 

- öğrencileri grup çalışması etkinliklerine dahil etmek; 

- makale yazmayı öğrenmek; 

- nasıl blog yapılacağını öğrenmek - dergi; 

- blog oluşturma, yönetme ve güncelleme teknikleri bilgisini teşvik etmek 

- bilgiyi teşvik etmek 

- yazma ve iletişim becerilerini geliştirmek 

- kullanımdaki ana BT paylaşım araçlarını keşfedin 

- Bireyi ve grup BT alanını nasıl yöneteceğinizi, içeriklerini dijitalleştirmeyi, 
çoğaltmayı ve düzenlemeyi ve Sosyal Ağlar üzerinden çevrimiçi olarak tanıtmayı 
öğrenin. 

MATERYELLER 

Bu senaryoyu oluşturmak için gereken malzemeler: 

-  kağıt ve kalem; 

-  gazeteler; 

-  Bilgisayar; 

- Video kamera ve kamera (alternatif olarak öğrencilerin cep telefonları da 

kullanılabilir);  

- projektör.
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PROBLEM ÇÖZME: ÇÖP TOPLAYICI 

PRACTICAL INFORMATION 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ  

Aşağıdaki senaryoya “Çöpçü Problem Çözme Avı” denir. Temel amacı katılımcıların 
(gruplara ayrılacak) ortak bir anlayışla farklı “sorunlara” çözüm üretebilmelerini 
sağlamaktır. Bu nedenle, bu senaryo katılımcıların ekip çalışması ve iletişim becerileri 
üzerinde de işe yarayacaktır. 

Bu etkinlik sırasında katılımcılara bir görev listesi, “sorunlar” sunulacaktır. “Hazine” 
olarak kabul edilecek farklı parçalara erişmek için bu sorunları çözmek zorunda 
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kalacaklar. Tüm görevleri doğru şekilde yapan ilk ekip “Çöpçü Avcıları” olarak 
değerlendirilecektir. 

Gerekli olmamakla birlikte, grupları kazanmaya çalışmak için cesaretlendirmenin iyi bir 
yolu cazip görebilecekleri gerçek bir “hazine” sağlamaktır. Örneğin, belirli bir ödev 
faaliyeti yapmak zorunda kalmamak, küçük bir kupa ... 

SENARYO 

Öğretmen öğrencileri 4 ila 6 kişilik gruplar halinde böler. Gruplara, kendilerine 
sağlanacakları listede yer alan faaliyetleri gerçekleştirmeleri için gerekli tüm 
malzemeler verilecektir. 

Tüm takımlar çalışmaya başlamaya hazır olduğunda, öğretmen gerçekleştirilecek 
görevlerin listesini sağlayacaktır. Söz konusu listenin bir örneği bu senaryoda 
sağlanmakla birlikte, sağlanan şablona dayalı olarak yeni bir liste oluşturmak için 
örneğin kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek öğretmene bağlıdır. 

Her görev takım tarafından çözüldükten sonra, bir temsilci bunu öğretmene sunacak ve 
ekiplerin geri kalanının nihai sonucu görmediğinden emin olacaktır. Herhangi bir 
potansiyel “aldatma” dan kaçınmak için başka bir seçenek, başka bir seçenek farklı 
listeler oluşturmaktır, ancak katılımcılar aynı “problemlerle” uğraşmayacakları için 
önerilmez. Eğer soruna verilen sonuç doğruysa, öğretmen takıma bir bulmaca parçası 
sağlayacaktır. 

Tüm görevleri doğru şekilde tamamlayan ve bulmacayı bitiren ilk takım yarışmayı 
kazanacak. 

SENARYONUN  DEĞERLENDİRİLMESİ  

Senaryonun değerlendirilmesi her iki bölümde de yapılacaktır: oyun sırasında ve 
oyunun sonunda. 

Oyun sırasında, her takım biten her aktivite için kısa bir geri bildirim almak zorunda 
kalacak ve geri bildirime ve faaliyet listesiyle devam edebilecekleri doğru çözüme bağlı 
olacaktır. 

Ayrıca, tüm faaliyetin sonunda, grup, faaliyet hakkındaki görüşlerini ve problem 
çözmenin hangi yönlerinin grup olarak görevlerİ başarılı bir şekilde tamamlamaları için 
kendileri için daha yararlı olduğuna inandıkları yorumda ortak bir değerlendirme 
yapacaktır. Bu tartışmada, bir tartışma açmak için yararlı olabilecek bazı sorular şunları 
içerir: “problemleri diğerlerinden önce çözme baskısı ile nasıl hissettiniz?”; "Grup 
olarak problem çözmeyi nasıl hissettin?"; "Teori sırasında öğretilen adımlardan 
herhangi birini kullandınız mı?".  

Bununla birlikte, öğrencilerin konuşmalarından başka olabilecek endişeleri 
bırakabilecek somut soruları taahhüt etmek zorunda kalmadan, öğrencilerin görüşlerini 
özgürce göstermelerine izin vermek ilginç olacaktır. 
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Değerlendirmenin, senaryonun sınıfta kullanıldığı gün aynı şekilde yapılması önerilse 
de, kalan zaman yoksa, aşağıdaki sınıfta yapılabilir. Ancak, öğrencilerin görüşlerinin 
zaman içinde bu kadar yakın olmamaları nedeniyle solması ihtimali vardır. 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu senaryoda beklenen temel öğrenme hedefleri: 

1. Bir sorunu çözmek için alternatif seçenekler arayın 

2. Bir problemi çözmek için ekipler halinde çalışın 

3. Bir problemi çözmek için etkili iletişim kurun 

4. Tüm görevleri gerçekleştirmek için zamanı nasıl yöneteceğinizi öğrenin 

5. Baskı altında çalışın 

Ayrıca, gruplara verilen listede yer alan görevlere bağlı olarak bu senaryoda 
gerçekleştirilebilecek belirli öğrenme hedefleri vardır.  

MATERYELLER 

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için gerekli olacak iki öğe vardır: görevlerin listesi ve 

tamamlanması gereken bulmaca. 

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için gereken malzemeler, listede yer alan görevlere bağlı 

olacaktır. Bu belgede yer alan listeyi temel alarak, aşağıdaki malzemeler gerekli 

olacaktır: 

- Kağıt ve kalem 

- Bu belgede bulunan bir bulmaca 

- Bu dokümanda sunulan vaka çalışması
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EKLER: ÖNERİLEN AKTİVİTE İÇİN GEREKLİ MATERYELLER 

BULMACA: 
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çöpçü avı listesi 

 

ÇÖPÇÜ AVCILIK LİSTESİ 

Aşağıdaki makalede, bu Çöpçü Avı'nda saklanan Hazinenin sahibi olmak istiyorsanız 
gerçekleştirmeniz gereken tüm görevlerin bir listesi bulunmaktadır! 

Kuralları hatırlayın: bu listeyi birer birer doldurmanız gerekir. Hile yapmaya cazip 
olmadığınızdan emin olmak için, bir öncekini tamamlamadığınız sürece listede 
aşağıdaki görev için malzeme sağlanmaz. Listedeki bir görevi tamamladıktan sonra, 
öğretmeni değerlendirilmesini sağlayın ve listenizle gerçekleştirip 
gerçekleştiremeyeceğinize karar verin. İyi şanslar! 

1. Bir sorunun nasıl çözüleceğini analiz ederken kullanacağınız 4 veri toplama 
ve analiz kaynağı oluşturun. 

2. Herkesin tişört şirketinizde neden satın alması gerektiğini açıklayan beş 
mısralı bir şiir yazın. 

3. Bu bulmacada teoride yeralan problem çözmenin farklı kısımlarını arayın. 

4. Verilen vaka çalışması hakkında ortak bir anlaşma yapın. 
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bulmaca: 

 

VAKA ANALİZİ: 

Grubunuz aşağıdaki nesnelerle terk edilmiş bir adada kaldı: 

çakmak Mavi Kalem 

Sıvı yağ Su şişesi 

Protein çubukları tabanca 

Bıçak Perde 

Oksijen tankı Kitap 

 

Grubunuz, birisi sizi bulana ve kurtarıncaya kadar adada hayatta kalmak için bu 
nesnelerden dördünün gerekli olacağına karar vermek zorunda kalacak. Hepiniz nihai 
kararda hemfikir olmanız ve nesnelerin her birinin neden seçildiğini doğru bir şekilde 
açıklayabilmeniz gerekir; bunu yapmak için, her nesne takımın farklı bir kişi tarafından 
seçildiği şekilde sunulacaktır. 

Sadece ortak bir anlaşmaya varırsanız hayatta kalabilirsiniz! 

NEEDSIDENTIFICATION KGJNWGPNEAPGNHWHNBMAGN

ABNSDNBABADKBBNKBNSFNLSBNLSFMSG MNKGNADBLS

BWFBFWBVABNDNAKNEGIHGQEGBVVFQH EJBDVKJADB

VDATAGATHERINGAFBKADJVBAKEJVDBKVM DADVBAKJB

QJGLEAVBLAVALJDBVPRIORITIZATIONFAJKBINVLABVLA

BVAJDBVSEDBLJGBQELG PRIORITIZATIONDLBASVBALSV

BALDVNFQGKAENGBKANDBKSDNBLNBKLSNBL TKSDNBLK

SDNVMNVSMDBLSPLANNINGDBFNBLKSNBLKDINBVLAK

VAMMDAVLKADNGALKGNLAKNVLAKVNQOIEH OQEUOG

QUIERYQOIEGHOIVGUOWQFGQIYEFGOUGBOU GNGVHO

EQIGHIWHGFPWQIGHQEPI DISCUSSIONQENGRHWTJME 
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Öğretmen için notlar: nesnelerin son seçimi önemli değildir; doğru seçim yok. Bu 

çalışmanın önemli yönü, grubun ortak bir çözüm üretebilmesidir ve gruptaki tüm 

ortaklar, problem çözmenin önemli adımları olan karar verme, arabuluculuk, tartışma 

ve karar verme konularında işbirliği yapmaktadır. 
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SORUN GİDERME: KART KARIŞIMI 

PRACTICAL INFORMATION 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ   

Aşağıdaki senaryoya “Kart Karması” denir; Bu oyunun temel amacı bir deste oluşturan 
kartlar sipariş etmektir. Tüm gruplar aynı tür kartları kullandıkları sürece kullanılan 
kartların türü önemli değildir. 

Takım, kartlar aracılığıyla sunulan problemi birbirleriyle konuşmadan çözmek için 
koordine etmek zorunda kalacak, ayrıca etkinlik sırasında verilen talimatların 
değişeceği sorunu da ekleyecek; Bu, grupların her birinde kullandıkları adımı 
uyarlamaları gerektiği anlamına gelir. 
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SENARYO 

Öğretmen grupların her birine iki karışık deste verecektir. Takım oyuncuları aralarında 
konuşamadan, daha sonra her iki desteyi de sipariş etmeye başlamak zorunda 
kalacaklar. 

Ancak, birkaç dakika geçtikten sonra, öğretmen her takıma kartları sipariş etme şeklini 
değiştirmesini emreder. Bu, eğer bir grup kartları numaralarına göre sıralıyorsa (son 
dört destede elde edilirken), aynı sayı ve farklı rakamlara sahip kart gruplarında (13 
deste elde ederek) sipariş vermeye başlayacakları anlamına gelir. Egzersizin ne kadar 
sürmesini istediğinize bağlı olarak, yöntemi istediğiniz kadar değiştirmelerini 
isteyebilirsiniz. 

Bu oyunu oynamanın alternatif bir yolu, takımın yarısını gözlerini bağlamaktır; bu 
şekilde, kartları gören takım oyuncuları, gözlerini bağlayabilenlere kartlara 
dokunmadan kumanda etmek zorunda kalacaklar. Ve gözü kapalı oyuncular kartlara 
dokunabilecekler, ancak takım arkadaşlarına güvenmek zorunda kalacaklar çünkü 
kartları göremeyecekler. 

Tüm gruplar güverteleri sipariş etmeyi bitirdikten sonra, oyun sırasında nasıl 
davrandıklarını ve hangi kısmının problem çözme teorisinde yer alan teorinin her bir 
kısmına karşılık geldiğini analiz etmelerini isteyeceksiniz. 

 
SENARYO  DEĞERLENDİRMESİ  

Senaryonun ana değerlendirmesi oyunun sonunda gelecek. Her grup, oyun sırasında 
teorinin her adımını nasıl uyguladıklarını açıklamak zorunda kalacaktır. Bu şekilde, 
öğrencilerin problem çözme yönteminin çok çeşitli eylemlerde nasıl uygulanabileceğini 
görüp göremediklerini görmek mümkün olacaktır. 

Öğrencilerin problem çözmenin arkasındaki teori ve adımları doğru bir şekilde anlayıp 
anlamadıklarını ve hepsini görebilecek durumda olup olmadıklarını veya bir sorunu 
çözmeye çalışırken bazı adımları atlayıp atlamadıklarını görmek de yararlı olacaktır. 

Oyunun sonunda önerilebilecek bir başka ilginç tartışma, hangi takımı güverte siparişi 
verirken daha verimli bir problem çözme tekniğini izlediğine inandıkları ve problem 
çözmede herhangi bir adım varsa gerekli olmadığına inandıklarıdır. 

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu senaryoda beklenen temel öğrenme hedefleri: 

1. Farklı problem çözme adımlarının her durumda nasıl kullanıldığının farkında 
olma 

2. Bir problemi çözmek için ekipler halinde çalışma 
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3. Bir problemi çözmek için etkili iletişim kurmak 

4. Ortamda bir değişiklik meydana geldiğinde problem çözme odağınızı nasıl 
uyarlayacağınızı öğrenme 

5. Baskı altında çalışma 

Ayrıca, bu senaryo ekip çalışması, esneklik ve iletişim gibi diğer yetkinliklerde çalışmaya 
yardımcı olabilir. 

MATERYELLER 

Bu senaryo için gereken tek malzeme kart desteleridir. Oyunu oynayan grup başına iki 
kart destesi olmalıdır. 

Bununla birlikte, öğretmen, oyun sırasında yaptıkları eylemlerin her birine karşılık 
gelen teorinin hangi kısmına karşılık verirken öğrencilere ekstra yardım sağlamayı 
gerekli görürse, onlara problem çözmedeki adımların listesini vermek mümkündür.  
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TAKIM ÇALIŞMASI: TAKIM İNŞAATI EGZERSİZİ 

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ   

Bu senaryoda, her katılımcı iki eline büyük bir daireyi şekillendiren büyük bir ipin ucunu 
alır. Bu çevreye yerleştirilen her katılımcı arasında yaklaşık 5 metre mesafe olmalıdır. 

Kısa bir girişten sonra, bu etkinliğin izleyicisi her katılımcıyı kör eder ve hiçbir şey 
göremediklerinden emin olur. Ve sonra, monitör (başka bir dış desteğin yardımıyla) 
büyük bir hayır yapmak için tüm katılımcıları karıştıracaktır. Her birini (dikkatlice) her 
hareket ettirdiklerinde, yönünü kaybetmek için kişinin etrafında birkaç dönüş 
yapmasını sağlarlar. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 

31 

İşte bu, monitör şimdi herkesten sınırlı bir süre ile orijinal konumuna geri dönmesini 
ister. 

Amaç, grubu kolektif diyalog, güven ve koordinasyon olmadan gerçekleştirmek 
imkansız olduğu için, pozisyonlarını bulmak için bir takım olarak hareket etmek 
zorunda kalmaktır. 

Faaliyetin sonunda, monitör katılımcılarla bir daire düzenlemeli ve faaliyetlerden 
duydukları duygular, sonuçlardan memnunlarsa, bunu nasıl daha iyi yapabileceğini 
düşündükleri hakkında geri bildirim almalarını istemelidir. Bu geri bildirim sırasında, 
monitörün bu bağlamda grubun yararı için düşünmenin önemini vurgulaması 
önemlidir. Bazı katılımcıların, ortada başka insanlar olduğunu düşünmeden 
konumlarına doğru gitmeleri muhtemeldir ve başkalarına önem verdikleri için dikkat 
etmelidirler.  

SENARYO  

Bu senaryo, örneğin kursun başlangıcında grup içinde işbirlikçi bir atmosfer yaratmak 
için düzenlenen tek seferlik bir etkinlik olabilir veya çalışma bağlamındaki davranışlara 
odaklanan daha büyük bir projede uygulanabilir. 

Tüm katılımcıların yüksek katılımını ve katılımını gerektirmiştir. Bu aktivitede kimse 
geride bırakılamaz, aksi takdirde tüm grup başarısız olur. Ayrıca, bazı insanlar hayır ile 
mücadele ediyorsa, onlara yardım etmek diğer katılımcıların sorumluluğundadır.  

SENARYONUN  DEĞERLENDİR İLMESİ  

Bu aktivitenin değerlendirilmesi birkaç düzeyde yapılabilir: 

- Katılımcıların ilk içgüdüsel davranışlarını tespit edecek olan monitörün 

gözlenmesi (konuşmaya çalışıyorlar mı, dikkat etmeden davranıyorlar mı, 

birbirlerini destekliyorlar mı, eylemlerini koordine etmeye çalışıyorlar mı?) 

Monitör mümkün olacak grupta doğal lider ve takipçiler olup olmadığını tespit 

etmek ve bu özel öğrenci grubunu hareket ettiren dinamik hakkında fikir sahibi 

olabilmek görevi. 

- Katılımcıların kendi değerlendirmesi: Faaliyetin sonunda katılımcılar 

pozisyonlarına geri dönmeyi başaracak veya başaramayacaklardır. Başka 

alternatifin olmadığını açıklamak önemlidir. Eğer biri hariç herkes pozisyonunu 

bulursa, tüm grup başarısız olur. Bu nedenle, katılımcılar duygularını ve daha 

performanslı olmak için eksik olan şeyleri paylaşmaya davet edilir. 

- Monitörün geribildirimi: sonunda, monitör öğrencilere bu etkinlikte başarı için 

anahtarların ne olduğunu, kolektif bellek, koordinasyon, diyalog ve iletişim, 

güven, empati, takım çalışması olduğunu açıklamalıdır. Sonunda, bir ekip üyesi 

olarak profesyonel bir bağlamda çalışmakla paralel hale getirilmelidir, böylece 

öğrenciler bireysel davranışlarının grubu nasıl etkilediğini anlar ve ekip 

çalışmasının öneminin farkında olurlar.  
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EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Bu etkinlikte, tüm katılımcılar ortak bir hedefe ulaşmak, yerlerini oldukları yerde 

bulmak için işbirliği yapmalıdır. Bunlardan herhangi biri başarısız olursa, tüm grup 

başarısız olur. Ayrıca, bu etkinlik aşağıdakiler arasında çeşitli öğrenme hedefleri 

üzerinde çalışır: 

- Kolektif hafıza (her biri başlangıçtaki konumunu, komşuları ve diğer 

katılımcıların konumunu hatırlayabilir) 

- Konfor bölgesinden çıkabilmek: insanlar birlikte çözmeleri gereken alışılmadık 

bir durumda kördür 

- Koordinasyon: İnsanların hareketlerini koordine etmeye ve yanlarındaki diğer 

katılımcılara dikkat etmeleri gerekir, çünkü her bir hareket başka birinin 

dengesini bozabilir. 

- Güven: İnsanlar kör olduklarından, yanlarındaki insanlara güvenmekten başka 

seçenekleri yoktur 

- Empati: İnsanlar ilk olarak akranlarının çözüm bulma niyetinde olduklarını 

anlamaya çalışmalıdır. 

- Diyalog: muhtemelen bu alıştırmanın en önemli kısmı; insanlar durumu analiz 

etmek ve birlikte bir çözüm aramak için birlikte konuşmalı ve her birinin 

gruptaki yerini bulmak için ne tür bir hareket yapması gerektiğini bulmalı. 
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MATERYELLER 

Senaryoyu organize etmek için malzemeler 

- Boşluk: İç mekanınız geniş bir daireyi takip edecek kadar büyük değilse, düşmeyi 

önlemek için bu etkinliği açık havada, büyük engeller olmadan açık bir alanda 

gerçekleştirmenizi öneririz. 

- büyük bir halat (ipin boyutunu katılımcı sayısına uyarlamak için gerekirse 

yaklaşık 50 metre çeşitli halatlara katılabilirsiniz) 

- Ekibin her üyesi için bir tane olacak şekilde katılımcıları kör edecek maskeler 

veya herhangi bir aksesuar 

- İsteğe bağlı: karton veya tahta ve sonuçlarla ilgili yazılı geri bildirim yapmak için 

yazılacak bir şey.  
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TAKIM ÇALIŞMASI: KARAR VERME MODELİ SENARYO 

PRATİK BİLGİLER 

 

Öğrenme grubu gereksinimleri 

1. Min. 4, maksimum grup başına 6 katılımcı 

2. çok büyük gruplardan kaçınmak için katılımcıları gruplara ayırabilirsiniz 

3. Bu etkinliğe katılacak yaş sınırı yoktur: bazı yönler öğrencilerinizin yaş grubu için çok 
karmaşıksa, onları takip edebileceklerinden emin olmak için onları uyarlayabilirsiniz. 

4. Gruplar arasındaki konuşmayı duymayı sınırlamak için yeterli alan olmalıdır 

ZAMAN 

Oyun bir sınıfta tamamlanmalıdır. Sınıflar arasında harici yardım arayan katılımcılardan 
kaçınmak için farklı sınıf saatleri arasında bölünmemelidir. 

Organizasyonel düzenlemeler 

1. Bu alıştırma, iletişim ile ilgili öğrenilen teori hakkında belirli bir bilgiyi 
gerektirmektedir. Ancak, diğer akademik konulardan teoriyi uygulamaya koymak için 
kullanılabilir. 

2. Senaryo'yu diğer konularda öğrenilmiş olanları uygulamaya yardımcı olmak için 
kullanmaya karar verirseniz, tüm teori veya uygun açıklama verildikten sonra bunu 
yapmak uygun olacaktır. 

3. Alıştırma her sınıfın gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Ancak, 
tekrarlanırsa grupları değiştirmek iyi olur 

 

SENARYO 

GİRİŞ   

İyi bir yöneticinin işareti, ideal olmayandan daha az koşullarda bile doğru zamanda 
doğru kararı verebilmektir. Sektör ve endüstri ne olursa olsun, çalışanları etkileme 
potansiyeli olan ve bir şirketin ileriye yönelik olarak yönlendirebileceği herhangi bir 
yönetim rolünün önemli bir unsurudur. 

Günümüz dünyasında iyi karar vericilere muazzam bir ihtiyaç var. Kararları hızlı ve 
sorumlu bir şekilde alabilen insanlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden öğrencilerinize iyi karar 
verme becerileri öğretmeniz çok önemlidir. Bunu yapabilmek için öğrencilerinizin karar 
vermenin önemini anlamaları gerekir. 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 

35 

Bir karar verme modeli kullanmadan önce, öğrencilerin 'problem', 'seçimler' ve 
'kararlar' terimlerini anlamaları gerekecektir. Daha önce karar vermede yer almayan 
öğrenciler, bir senaryoda sorunu tanımlamayı zor bulabilir. 

SENARYO 

1. Senaryo, durumun ve öğrencinin duygularının analizi ile başlayacaktır. 
Öğretmen öğrencilere SWOT Analiz Yöntemini öğretecektir. 

2. Karar vermede kolaylaştırıcı olarak, öğretmen öğrencilere şunları açıklamalıdır: 

• kararlarını bildirmek için birçok kaynaktan doğru bilgi toplamaları gerekir 

• bir durumun doğru değerlendirilmesinden önce seçenekleri ve seçimleri 
etkileyebileceğinden, duygularını ve değerlerini tanımlamaları gerekir. 

• Bir kararın olumlu ve olumsuz sonuçlara sahip olma potansiyeli ve sonuçların 
tahmin edilmesinin zor olabileceği 

• bir seçim yapılmadan önce eylemlerinden sorumludurlar 

• Daha doğru tahminler yapmayı öğrenmek sadece pratikle gelir 

• verdikleri kararı yeniden değerlendirmek ve bunu yeni durumlara uyarlamak 
gerekebilir. 

3. Senaryoyu gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlar uygulanacaktır: 

1. Öğrencilerinize karar verme sürecinde kullanılacak 'Karar verme modeli' 
şablonunu sağlayın. 

2. Öğrencilerden sorunu tanımlamasını ve bunu modele yazmasını isteyin. 

3. Öğrencilerden sorunla ilgili duygularını tanımlamalarını ve tartışmalarını 
isteyin. 

4. Öğrenciler daha sonra olası seçeneklerin aralığını belirlemek için bilgi 
toplarlar. 

• Öğrencilere, bilgi için başkalarına gitmenin, özellikle zor bir karar 
alındığında, karar vermelerine yardımcı olabileceğini hatırlatın. Ancak 
kendi görüşlerini başkalarının görüşleriyle dengelemeleri gerekir. 

5. Öğrenciler modelde belirledikleri seçenekleri yazarlar. 

6. Öğrenciler her seçeneği değerlendirmenin sonuçlarını (hem olumlu hem de 
olumsuz) değerlendirir. Sonuçları değerlendirirken öğrencilerin farklı türlere 
(yani fiziksel, sosyal, duygusal, finansal ve yasal) bakmalarını sağlayın. 
Sonuçların kısa vadede ve uzun vadede öz, aile, arkadaş ve toplum üzerindeki 
etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. 

7. Öğrenciler bu sonuçlarla ilişkili duyguları tartışırlar ve sonra seçimlerini haklı 
çıkarırlar. 
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SENARYO  DEĞERLENDİRMESİ  

Senaryonun değerlendirilmesi her iki bölümde de yapılacaktır: oyun sırasında ve 
oyunun sonunda. 

Oyun sırasında her noktadan sonra her takım öğretmene doğru yönde olduğundan 
emin olmak için yapılan seçimi gösterdi.  

EĞİTİMİN HEDEFLERİ 

Öğrencilere, düşünceli karar verme pratiğinde altı temel adım vardır: 

1. Çerçeveleme - sorunu tanımlamak ve bir seçenek olarak nasıl 
çerçevelenebileceğini öğrenmek. (Karar verme modeli) 

2. Amaçlar - Bu karardan etkilenebilecek şeyleri analiz etmeyi öğrenmek. (SWOT 
analizi) 

3. Alternatifler - alternatifleri belirlemeyi öğrenmek. 

4. Sonuçlar - farklı eylem yollarının olası sonuçlarını tanımlamak için. 

5. Tercihler - ödünleşimler hakkındaki duyguları netleştirmek için. Her şeyi 
düşündüğümüzde en çok neyi sevdiğimizi anlamak için. 

6. Uyarlama - Tekrar gözden geçirmemizin tetikleyicisini bulmayı öğrenmek; 
davranışlarımızı yeniden değerlendirmek veya uyarlamak. 

Bu strateji öğrencilerin şunları yapmasına yardımcı olacaktır: 

• durumları ve olayları görüntüleme ve sorunları çözme yetenekleri hakkındaki 
kendi inançlarını göz önünde bulundurma 

• karar vermenin nedenlerini başkalarıyla paylaşmak. 

MATERYELLER 

Bu senaryoyu gerçekleştirmek için gereken malzemeler: 

• Kağıt ve Kalem 

• Boş şablonlar
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EKLER: ÖNERİLEN AKTİVİTENİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MATERYELLER 

 EK 1: KARAR VERME ŞABLONU              

         

      

   

   

 
 

 

KARA VERME Model şablonu 

Problem 

Sorun nedir ve 
nasıl 
hissediyorum?
  

 

Seçenekler?  

 

Olabilecek olumlu 
yönler  

 

Olabilecek 
olumsuzluklar 

Ben istiyorum .......................................... 

 
_________________________________________________________________________
_________ 
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EK 2: SWOT ANALİZ TABLOSU 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

ZAYIFLIKLAR 

 
1. 
2. 
3. 

    

FIRSATLAR 

 

1. 
2. 
3. 

 

TEHDİTLER 

1. 
2. 
3. 

 



2018-1-RO01-KA202-049112 

"The European Commission's support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 

39 

 

EK 3: ÖRNEKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Örnek: İyi seçimler yapma 

Hak ve sorumlulukları ve ilişkilerdeki gücü tartışın. 

Her öğrenciye bir dizi senaryo sunun. Karar verme modelini kullanarak, öğrenciler olası 
çözümleri, sonuçları ve ortaya çıkan duyguları belirlemek için senaryolar üzerinde çalışırlar. 

Öğrenciler modellerini bir akranla paylaşabilir ve probleme mümkün olan en iyi çözümü 
yansıtabilirler. 

Uygulama sorun kutusu 

Küçük bir kutuda (örn. Fotokopi kağıdı kutusu) bir yuva kesin ve bunu sınıfa yerleştirin. 
Öğrenciler bir sorunla karşılaştıklarında ve tavsiyeye veya rehberliğe ihtiyaç duyduklarında, 
sorunu kağıda yazıp kutuya yerleştirebilirler. Sorunlar isimsiz kalmalıdır. Karar verme 
modelini sınıf olarak veya küçük gruplar halinde kullanarak problemleri çözme tekniği. 


