
Duygu Duvarı

Odaklanılan Konu: Akran Zorbalığı

Hazırlık Süresi: 2 gün

Kimlerle Uygulanabilir?: 1-12.Sınıf

Uygulama Süresi: En az 2 hafta

Amaç:
Öğrencilerin, duygularını ifade edebilecekleri güvenli bir alan yaratarak tüm duyguları ile
kabul edildiğini hissetmesini sağlayarak şiddet eğilimini azaltmak.

Hedeflenen etki:

Öğrenciler, duygularını ifade edebilecekleri bir alana sahip olur.
Çeşitli duygularının farkına varan öğrencilerin duygularını ifade etme becerileri gelişir.
Öğrenciler başkalarının duygularını ve bakış açılarını fark eder.
Öğrenciler, kendilerini birey olarak görünür hisseder

"Duygu Duvarı" etkinliği:

1. Öğretmen, etkinliği öğrencilerine tanıtır ve duyguları tanımaya ve ayırt etmeye
yönelik sınıfın seviyesine ve dinamiğine göre en az 2-3 saatlik bir oturum hazırlar.
2. Sınıfta, “Duygu Duvarı” için bir alan belirlenir. Öğrencilerden duvara asacağı, kendine ait
bir zarf tasarlaması ve üstüne ismini yazması istenir.
3. Öğrencilerden, her günün sonunda, o gün içinde hissettikleri duyguları ve sebebini
bir kağıda yazıp kendi zarflarının içine atması istenir.
5. Her günün sonunda öğretmen, biriken kağıtları toplar ve tek başına okuyarak
değerlendirir. Öğrencilerinin duygularını yakından takip eder. Özel ilgi veya yardım
gerektiren durumlar tespit ederse, psikolojik danışmanlık ve rehberlik biriminden, idareden
ve veliden destek ve işbirliği talep edebilir. Yaygın veya tekrar eden durumlar ve duygular
tespit ederse, öğrencinin gizliliğini koruyarak sınıfta gündem oluşturabilir.
6. Her haftanın sonunda, bir ders saatinde öğrencilerle "Onaran Çember" başlığı altında
geribildirim ve paylaşım oturumu gerçekleştirilir. Öğretmen, kolaylaştırıcılığı üstlenerek
çember halinde oturan öğrencileriyle, o hafta ifade edilen duygular ve etkinlik üzerine
konuşur. Öğrencilerin birbirleri ile konuşmaları ve çözüm önerileri geliştirmeleri teşvik edilir.

Öğretmene not: Gerekli malzemeler:

 Küçük yaş gruplarında duygular çizimler ile
ifade edilebilir. 
Öğrencilerden, paylaştıkları duygularının
başkaları ile paylaşılması konusunda
rızaları alınmalıdır.

Öğrencilerin duygu zarfları, (çıtçıtlı ve
keçe zarf, şeffaf dosyalar vb.) 
Süslemek için kırtasiye malzemeleri
(Etiket, renkli kalem, makas, yapıştırıcı,
karton kağıdı vb.)

Geliştirenler: Ceren Bıyıkoğlu, Cüneyt Çolak, 
Esin Yılmaz, Gökhan Atik, Hatice Alabay, Serena İnanır 



Duygu Duvarı - Dijital Çözüm

Odaklanılan Konu: Akran Zorbalığı

Hazırlık Süresi: 2 gün

Kimlerle Uygulanabilir?: 1-12.Sınıf

Uygulama Süresi: En az 2 hafta

Amaç:
Öğrencilerin, duygularını ifade edebilecekleri güvenli bir alan yaratarak tüm duyguları ile
kabul edildiğini hissetmesini sağlayarak şiddet eğilimini azaltmak.

Hedeflenen etki:

Öğrenciler, duygularını ifade edebilecekleri bir alana sahip olur.
Çeşitli duygularının farkına varan öğrencilerin duygularını ifade etme becerileri gelişir.
Öğrenciler başkalarının duygularını ve bakış açılarını fark eder.
Öğrenciler, kendilerini birey olarak görünür hisseder

"Duygu Duvarı - Dijital Çözüm" etkinliği:

1. Öğretmen, etkinliği öğrencilerine tanıtır ve duyguları tanımaya ve ayırt etmeye
yönelik sınıfın seviyesine ve dinamiğine göre en az 2-3 saatlik bir oturum hazırlar.
Öğretmen, bu oturum için ev ödevi verebilir, duygularla ilgili bir film önerip film hakkında
sorular hazırlayabilir, görüntülü görüşme ile duygular hakkında konuşabilir.
2. Öğretmen tarafından Google Forms kullanılarak öğrencilerin duygularını ifade
edebileceği bir anket hazırlanır. Örnek form soruları için buraya tıklayın. Anketin linki
öğrencilere e-posta veya Whatsapp üzerinden gönderilir. Öğrencilerden, her gün veya gün
aşırı olmak üzere aynı saatte aynı formu aynı takma ismi kullanarak doldurmaları istenir.
5. Öğretmen, anket sonuçlarını inceleyerek öğrencilerinin duygularını yakından takip eder.
Özel ilgi veya yardım gerektiren durumlar tespit ederse, psikolojik danışmanlık ve rehberlik
biriminden, idareden ve veliden destek ve işbirliği talep edebilir. Yaygın veya tekrar eden
durumlar veya duygular tespit ederse, öğrencinin gizliliğini koruyarak gündem oluşturabilir.
6. Bir hafta veya 10 gün sonunda, öğrencilerle "Onaran Çember" başlığı altında görüntülü
görüşme yoluyla geribildirim ve paylaşım oturumu gerçekleştirilir. Öğretmen,
kolaylaştırıcılığı üstlenerek o hafta ifade edilen duygular ve etkinlik üzerine konuşur.
Öğrencilerin birbirleri ile konuşmaları ve çözüm önerileri geliştirmeleri teşvik edilir.

Öğretmene not: Gerekli malzemeler:

 Öğrencilerden, paylaştıkları duygularının
başkaları ile paylaşılması konusunda
rızaları alınmalıdır.

Duygu tanıma etkinliği
Google Forms Anketi
Zoom, Google Meet vb. görüntülü
görüşme programı

 

Geliştirenler: Esin Yılmaz 

https://forms.gle/n5pZsgeDvx79g9Wg8

