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Karmaşık Durumlar İçin Çözümler Araştırma 
 

Bu strateji School Safety Net Projesi’ne katılan ve uluslararası katılımla oluşturulan takımlar tarafından 

hazırlanmıştır. Bu strateji “Erken Yaşta Okul Terkine Doğuran Nedenlerin Özeti” başlıklı senaryoyu 

çözme amacındadır.  

 

Olayın Kahramanı Olan Öğrencinin Tutum ve Davranışı 
Juan benzer ve sosyal açılardan zor bir durum yaşayan bir çocuktur. Onun sırları arzuladığı gibi 
davranmadığı bu şeylere karşı bir meydan okumadır ki ona dikkat verilsin diye. Onun kişisel 
durumu rağmen böyle bir davranışa hak vermesine rağmen, bunu geliştirmek kendisine bağlı. Bu 
yüzden o etrafındakilere yani ailesi ve öğretmenlerine güvenmelidir. Juan yakın arkadaşlarına 
karşı olan tutumunu geliştirmelidir. Karşılaşılan bu sıkıntı için akran yardımı duruma destek 
olabilir. Fakat yakın arkadaşlar ayrıca bir dışlama unsuru da olabilir. Tanımadan ve anlamadan 
uyumsuz davranışlara karşı anlayışsızlık ve kurban etme söz konusu olabilir. Ayrıca, duygusal 
eğitim odaklı girişimler önerilir. 
 
Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 2. 
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=2 
Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 3. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=3 

 

Ayrıca, SSN portalında, öğrenci yönergelerinde bulunan bazı yararlı kaynaklar. 

Özellikle:  

- Yardım almanın zayıflığın bir işareti olduğu düşüncesine nasıl son verilir? 

http://www.wikihow.com/Stop-Thinking-that-Accepting-Help-is-a-Sign-of-Weakness 

- Ben bir zorba mıyım? (http://www.barnardos.ie/resources-advice/young-people/teen-

help/bullying/am-i-being-a-bully.html) 

Kısa hikayeden bir video klibe “son vaka”. (http://stayatschool.pixel-

online.org/info/EDP_students.php?par=5#par05). 

- Saty@ Okul. Eğitim Ürünleri. Öğretmenler için Ürünler. 

(http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05) 

- Erken Yaşta Okulu Terketmenin Önlenmesinde İzlenen Rota. 

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2 ) 

 

 

Sınıf Arkadaşlarının Tutum ve Davranışı 
Juan’ın davranışlarından sınıf arkadaşları da yorulmuş bu yüzden onunla kaynaşmak istemiyorlar. 

Eğer Arkadaşları onun bu özel durumunu biliyor olsalardı ona yardım etmeye çalışırlardı. Şu 

önemlidir ki; Akranlar arasındaki grup aktivitesi etkileşim halinde olmalarını sağlar. Sınıf 

arkadaşlarıyla ortak bilgileri güçlendiren tecrübelere sahip olurlar. 

Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 4. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=4 

Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 5. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=2
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=3
http://www.wikihow.com/Stop-Thinking-that-Accepting-Help-is-a-Sign-of-Weakness
http://www.barnardos.ie/resources-advice/young-people/teen-help/bullying/am-i-being-a-bully.html
http://www.barnardos.ie/resources-advice/young-people/teen-help/bullying/am-i-being-a-bully.html
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_students.php?par=5#par05
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_students.php?par=5#par05
mailto:Saty@Okul.Eğitim
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=4
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http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=5 

Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 6. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=6 

 

Ayrıca, SSN portalında, öğrenci yönergelerinde bulunan bazı yararlı kaynaklar. 

Özellikle:  

- Ben Korkmuyorum. (http://iamnotscared.pixel-online.org/info/) 

-  

SSN portalında önerilen bazı eğitim kaynakları:      

http://www.pacerteensagainstbullying.org/tab/about-us/  

- Erken Yaşta Okulu Terketme Üzerine İzlenen Yol. (http://schoolinclusion.pixel-

online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

- Campulung sitesinde Erken Yaşta Okulu Terketme ile Savaşma ve Önleme İçin Yerel 

Stratejiler:   

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search=) 

- Okul program- strateji yaygınlaştırma, okul başarısızlığını önlemede etkili. 

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 

Öğretmen tecrübeleri:  

- Problemlerimi çözmek için şiddete başvururum.  (http://schoolsafetynet.pixel-

online.org/DB_texperiences_scheda.php?art_id=43&ta=4&cou=&aut=&tip=&q=problem) 

 

 

Öğretmenlerin Tutum ve Davranışları 
Öğretmenler Juan’nın durumunu düzeltmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen 

yine de asla vazgeçmediler. Bu yardım istemek için önemlidir. Fakat onlar Juan’ın okulu mutlu ve 

destekleyici bir yer olarak düşünmesi cesaretini elde tutmalıdırlar. Bu yüzden temel eksenden biri 

Onun akademik ve sosyal başarı durumlarını tecrübe etmesini sağlamaktır. Sevildiğini hissetmesi 

gereklidir özellikle sınıf arkadaşları tarafından. Bu yüzden öğretmenleri davranışlarını geliştirmesi 

için ona yardım etmeli. Buna karşılık öğretmenler çocuğu öğrenciler arasında kişisel 

düşüncelerini, fikirlerini, tecrübelerini paylaşması için güdülemeli. Mesela beyin fırtınası ile 

öğrencilerin sınıf arkadaşlarını tanımasına ve birbirlerini anlamasına yardımcı olabilir. 

 

Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 5.  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=5 

Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 6. 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=6 

 

Öğrenciler için zorba davranışları önleyici Okul Yönergelerine bak, Adım 7. 

 http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=7 

  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=5
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=4&st=6
http://iamnotscared.pixel-online.org/info/)
http://www.pacerteensagainstbullying.org/tab/about-us/
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=473&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_texperiences_scheda.php?art_id=43&ta=4&cou=&aut=&tip=&q=problem
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_texperiences_scheda.php?art_id=43&ta=4&cou=&aut=&tip=&q=problem
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=5
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=6
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=7
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Ayrıca, SSN portalında, öğrenci yönergelerinde bulunan bazı yararlı kaynaklar. 

Özellikle:  

- Zorbalığı önlemekaynak rehberi:  

http://www.bullyingprevention.org/index.cfm/ID/2/Best-Practices/ 

- Birlikten Kuvvet Doğar:  

http://schoolsafetynet.pixel-

online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q= 

- Saty@ Okul. Eğitim Ürünleri. Öğretmenler için Ürünler. (http://stayatschool.pixel-

online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05)  

 Öğretmen tecrübeleri: 

Okulun pozitif etkisi:   

http://schoolsafetynet.pixel-

online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q= 

- Okul program- strateji yaygınlaştırma, Okul başarısızlığını önlemede etkili.  

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 

SSN portalında önerilen bazı eğitim kaynakları:  

- Erken Yaşta Okulu Terketme Üzerine İzlenen Yol.  (http://schoolinclusion.pixel-

online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

 

 

Ebeveynlerin Tutum ve Davranışları 
Her insan, hayatı boyunca karmaşık durumlarla karşı karşıya kalabilir ve üzücü şeyler yapabilir. 

Juan’ın ebeveynleri iyi bir tutum sergilemediler, ancak Juan’ın ihtiyaçları konusunda biraz 

bilinçlenseler, kendi aile ortamları için bir çözüm bulabilirler. Bu yüzden ebeveynler artık bir arada 

olmasalar bile Juan’ın kendilerinin oğlu olduğunu varsayıp ona onu sevdiklerini ve gidecek bir yere 

ve dosta sahip olmadığında yardım etmeye hazır olduklarını göstermek için bir yol bulmalılar. 

Yönergelere bakın, Ebeveynler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 2. Adım 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=2 

Yönergelere bakın, Ebeveynler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 3. Adım 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=3 

Yönergelere bakın, Ebeveynler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 6. Adım 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=6 

 

Ayrıca, SSN portaldaki öğretmenler için yönergelerde onlara yardımcı olacak bazı yararlı 

kaynaklar bulunabilir.  

Özellikle: 

http://www.bullyingprevention.org/index.cfm/ID/2/Best-Practices/
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q
mailto:Saty@Okul.Eğitim
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05
http://stayatschool.pixel-online.org/info/EDP_teachers.php?par=5#par05
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory_scheda.php?art_id=76&ta=4&cou=Spain&aut=2&tip=&q
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=2
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=3
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=2&st=6
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-Örnek olay: http://iamnotscared.pixel-online.org/case_studies.php 

-İletişim: 

 http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2 

-Career Counselor’s Role in School Dropout Prevention 

 

Veya SSN portalında önerilen eğitim kaynakları olarak: 
 

- Okulu erkenden terk etmeyi önleme kursu  

(http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

Okul başarısızlığını önlemede etkili, genişletilmiş okul program stratejisi: 

- (http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 

  

 

Okul Müdürünün Tutum ve Davranışları 
Başöğretmen/okul müdürü, durum hakkında Sosyal Hizmetler’i bilgilendirip Juan’ın sosyal ve 

akademik gelişimini teşvik amaçlı faaliyetleri desteklediği için Juan’a usulünce davrandı. Her 

durumda, akran destek programları ve empati geliştirme hakkında bilinçlendirme kampanyaları 

yürütülebilir. Sadece Juan değil kavrama ve ihtiyaç hissinin olduğu bir durumla karşılaşan her kız 

ya da erkek bunlardan faydalanabilir. Öte yandan, topluma okulu açmayı hedefleyen aktiviteler 

tavsiye edilir.  

 

Yönergelere bakın, Başöğretmenler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 2. Adım 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=2 

Yönergelere bakın, Başöğretmenler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 6. Adım 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=6 

Yönergelere bakın, Başöğretmenler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 7. Adım 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=7 

Yönergelere bakın, Başöğretmenler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 8. Adım 

 http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=8 

 

Ayrıca, SSN portaldaki öğretmenler için yönergelerde onlara yardımcı olacak bazı yararlı 

kaynaklar bulunabilir. (http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide.php?ta=3&tg=1).  

Ozellikle : 

-  Don’t Suffer in Silence 

- Why Do Kids Bully? 

http://iamnotscared.pixel-online.org/case_studies.php
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=395&doc_lang=&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=2
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=6
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=7
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=1&st=8
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide.php?ta=3&tg=1
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20040722012353/http:/dfes.gov.uk/bullying/pack/02.pdf
http://www.education.com/reference/article/why-do-kids-bully/


 

Proje numarası531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP 

          

 

Veya SSN portalında önerilen eğitim kaynakları olarak: 

- Okul başarısızlığını önlemede etkili, genişletilmiş okul program stratejisi: 

http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search 

- Okulu erkenden terk etmeyi önleme kursu:, 

http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2  

 

 

Diğer AktörlerinTutum ve Davranışları 
Psikoloğun yaklaşımı en doğru tutumdur çünkü o Juan’ın daha iyi gelişimi için olası bağlılık şeklini 

bulmuş gibi yapar ve onun ailesiyle iletişim yolunu kurar. Böylece ailesi Juan’ın onların en önemli 

önceliği olduğunu düşünmeye başlar bu şekilde onlar Juan’ın hayatında olumlu alışkanlıklar 

geliştirmeye başlar. Ayrıca, ona kendini daha iyi hissettirmek amacıyla onların destek ve itibarını 

kazanmak için sınıf arkadaşlarının geri kalanının yaptığı bir eylem planı da dahil edilmelidir.  

 

Yönergelere bakın, Öğretmenler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 7. Adım  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=7 

 

Yönergelere bakın, Öğretmenler için okul zorbalığını önleme yönergesi, 8. Adım  

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=8 

 

Ayrıca, SSN portaldaki öğretmenler için yönergelerde onlara yardımcı olacak bazı yararlı 

kaynaklar bulunabilir: 

 

Ozellikle : 

- How the Method of Shared Concern works 

 

Veya SSN portalında önerilen eğitim kaynakları olarak: 

- Okulu erkenden terk etmeyi önleme kursu: 

- (http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2) 

- Okul başarısızlığını önlemede etkili, genişletilmiş okul program stratejisi: 

(http://schoolinclusion.pixel-

online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search=) 
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http://schoolsafetynet.pixel-online.org/GL_guide01.php?ta=3&tg=5&st=8
http://w3.unisa.edu.au/eds/documents/RigbyBullying.pdf
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=2
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=475&doc_lang=Romanian&str_search
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