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        Aylık Bilgi Bülteni 

Merhaba, Günce’l Bülten’in bu sayısı, yeni döneme başlarken sınıfta duygulara nasıl yer açabi-
leceğimize dair minik ipuçları sunuyor. İlk bölümde zihninizdeki sınıf-duygu kavram ikilisine ait 

anıları canlandırmak, ikinci bölümde ise 5 temel yaklaşım ile sınıflarınızda duygulara yer açma-
nın öneminden bahsetmek istedik  

Sınıfta Duygulara Yer Açmak  

I.Bölüm 
Şu anda kendinizi bir sınıfta hayal etmenizi istiyoruz. Bu sınıfta sıralarda oturuyor, tahtada yazanı defterinize yazmaya 
çalışıyor, bir yandan el yazınızın düzgün olmasına, diğer yandan pencereden bakmamaya, sıra arkadaşınızla konuşma-
maya çalışıyorsunuz.  Nitekim yan sıradaki arkadaşınıza öğretmeninizin az önce “Bunda ağlanacak ne var” demesinin 
üzerinden 15 dakika geçmiş olmasına rağmen arkadaşınızın içine düşen hıçkırıklarını duyuyorsunuz.  
Olayın ne olduğunu tam bilemiyor, arkadaşınıza bir şeyler demek istiyor ama söyleyemeden yazınıza devam ediyorsu-
nuz.Öğretmeninizin arkası size dönük, sınıf sessiz, hava dışarıda soğuk, içerisi okul kokulu...  
Derken yan sınıftan sesler geliyor.Tenefüs deseniz değil, müzik dersi hiç değil. Hayat bilgisi olduğunu tahmin ettiğiniz 
ders tenefüse bağlanana kadar 2-B’nin sesleri sizin sessiz sınıfınıza karışıyor. 2-B’nin pencerelerinden, kapısının altın-
dan, mevsimler panosu, Atatürk resminin etrafından sıyrılan bu sesler sizin sınıfa da girsin diye bir sonraki ders pen-
cerenizi açık bırakmayı planlıyorsunuz. Biliyorsunuz ki, 2-B’de olup sizin sınıfınızda olmayan bir şeyler var. 
 
Daha doğrusu sizin sınıfınızda da olduğunu hissettiğiniz ancak görünmez kılınan birşeyler var. İşte onlar duygular! Her 
sınıfta, her öğretmen ve her öğrenci için var olan duygular! Duyguları sizden, duyguları öğrencilerden, öğretmenler-
den, sınıftan çıkarmanın, yok saymanın imkanı yok. 
Tam bu noktada ekibimizden Seçil Cüntay’ın bir ilkokul anısına kulak verelim istedik: 
 
********************************************************************************************** 
  “İlkokuldayım. Akdeniz bölgesini tahtada çizmek, dağlarını, ovalarını, madenlerini yerleştirmek için “sözlü”ye kalkı-

yorum. Sözlüleri sevmiyorum. Kalbim hızlanıyor, midem bulanmaya başlıyor. Ağlamak geliyor içimden ama ağlamıyo-

rum. Tahta 3’e bölünmüş. En sağda ben varım. Elime tebeşiri alıp, bölgeyi çiziyorum. Ama bedenim ve duygularım 

zihnimin işini yapmasına engel oluyor.Toroslar kükürt madenlerinin üzerine devriliyor. Antalya sıcağı sanki ensemde, 

eriyorum. Öğretmen elinde defteri ile yanımızda notları duyuruyor: Seçil 2! O an o 2 yi alıp sırama oturuyorum. Ama 

hep zihnimde o bomboş Akdeniz Bölgesi kalıyor. Sözlüye kalktığımda; “Çok heyecanlıyım, midem bulanıyor” diyemiyo-

rum. “Sözlüye kalkmaktan çok korkuyorum” diyemiyorum. Ben diyemiyorum, öğretmenim de diyemiyor.“Biraz gergin 

gibisin, iyi misin?” demiyor. “Sözlüleri pek sevmiyorsun galiba, yazmak daha kolay gelir mi, ister misin?” demiyor. De-

medikleri bir kenara, sadece benim görebileceğim şekilde bana göz kırpmıyor, başıma dokunmuyor, omzuma şefkatini 

yerleştirmiyor. O günden sonra Akdeniz bölgesi şekil değiştiriyor, zihnimde hep bir 2 şekli.” 

*********************************************************************************************** 

Bu satırları okurken zihninizde benzer bir okul anınız, benzer bir deneyiminiz veya –umarız- bu yaşananın tam tersini 
hissettiren bir öğretmeniniz canlanmış olabilir. Şansınız iyi gitmiş ve duyguların yer açıldığı bir veya birkaç sınıf dene-
yimi de yaşamış olabilirsiniz. Ancak bu iş şanstan, sınıf düzeyinden, sınıf mevcudundan, öğretmenin o günkü ruh ha-
linden, deneyim yılından –iyi ki- bağımsızdır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin duygularına sınıfın içinde yer açmak için 
yüksek bütçelere, süslü panolara, okul aile birliği harcamalarına, fazladan zamana gerek yoktur. 
Sınıfta duygulara yer açmak için ihtiyaç olan 3 temel öğe: 
1.Öğretmen 
2.Öğrenciler 
3.Aranızdaki bağdır. Bu bağı geliştirmek için bir sınıf öğretmeninin 5 temel yaklaşıma aşina olması yeterlidir. 
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1.İlişki olmadan öğrenme olmaz.  

Herhangi bir çocuk veya yetişkin, karşısında ona birşeyler öğretmek isteyen kişi ile ilişki ve bağ kurmadan 
öğrenmez. Bağı ise hem kendi duygularınızı hem de öğrencilerinizin duygularını sınıfınıza davet ederek kura-
bilirsiniz. Karşılama kullandığınızda, isimleriyle seslendiğinizde, onları tanımaya zaman ayırdığınızda bağı 
başlatmış olursunuz. Yapılan araştırmalar sınıfta öğretmenleri tarafından karşılanan öğrencilerin sınıfa ve 
okula aidiyetlerinin arttığını göstermektedir (Kaynak: https://www.edutopia.org/article/welcoming-
students-smile?utm_source=facebook&utm_medium=socialflow ) 
 
2.Çocuklar siz onlarla ilgilenene kadar sizin ne kadar bildiğinizle ilgilenmezler.  
Yıllar sonra öğrettiğiniz konuya hakimiyetinizi hatırlayabilirler evet ancak sadece bağ kurarsanız. Yoksa OBEB 
ve OKEK e teşekkür etmek için yolda sizi kimse çevirmez. Hız problemleri veya endoplazmik retikulum onlar 
için size olan bağları güçlüyse akılda kalır. 
Gönülden bir “nasılsın”, şefkatli bir dokunma, “dün gelmedin merak ettim” in yaratacağı etkiyi hiçbir çocuk 
ömrü boyunca unutmaz. Sınıfta öğretmeninin zihninde ve kalbinde olduğunu hisseden çocuklar kendilerini 
ortaya koyma cesaretini bulurlar. Her sabah sohbet saati yaparak güne başlayan öğrencilerin ise duyguları 
hakkında konuştuktan sonra gün içinde öğrenmeye daha hazır oldukları gözlenmiş (Kaynak: https://
www.edutopia.org/practice/morning-meetings-creating-safe-space-learning?
utm_source=facebook&utm_medium=socialflow ) 
 
3.Çocuklar her şart altında şefkatle öğrenirler.  
Şefkat, kurduğunuz bağın vücut bulmuş halidir. Yaptırımlar, cezalar, sınıftan dışarı koymalar bağınızı zedeler, 
kopartır.Hayat her zaman kendimizi rahat hisettiğimiz duygularla çıkmaz karşımıza.Öfkeden tepemizin tası-
nın attığı, üzüntüden deliye döndüğümüz, korkudan eteklerimizin zil çaldığı da olur. Tüm bu duyguların güç-
lü geldiği anlarda çıkan krizleri ise yine şefkat çözer. Hiçbir çocuk sertlikle, duygusunun bastırılması ile geliş-
mez. Bu duygularla yüzleşmek ve taşımak kolay değildir.  Ancak duygular bir yere kaybolmaz ve yok olmaz-
lar. Siz onları fark edene kadar sizi beklerler. Gabor Mate’nin kitabı “Vücudunuz Hayır Diyorsa”’da yer verdi-
ği gibi çocukluk yıllarında gelişen stres biriktiğinde, duygular ifade edilmeyip yer verilmediğinde fiziksel has-
talıklar başlıyor. 
 
4.İnsanlar ne söylediğinizi ve ne yaptığınızı unutabilirler ancak onlara kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla 
unutmazlar.  
Sevgili Maya Angelou’nun bu sözü bir insan olsaydı sanırım tüm müfredatların, sınavların, sözlülerin, süslü 
sınıf panolarının, veli toplantılarının, karnelerin üzerinden bize gülümseyerek bakardı.Keza öğrenciliğinize 
dair anılarınızın büyük çoğunluğu sınıfta “yaptığınız” değil “olduğunuz” anların toplamıdır.Her bir çocuğa 
borçlu ayrılmamak için, onlarla yaşadığınız tek bir olumsuz yaşantıya 3 olumlu yaşantı borcunuz olduğunu 
unutmayın. Çocuklar veresiye defteri tutmazlar ve affederler ama bir yetişkin çocukluğunda öğretmeninin 
açtığı veya sardığı yaraları hep hatırlar. 
 
5.Empati değişimi başlatır.  
Hem öğretmenin hem öğrencilerinin yorgunluğunun, kırgınlığının, tükenmişliklerinin, heyecanlarının, mutlu-

luklarının, korkularının, kaygılarının empati zemininde kendisine bir yer bulduğu bir sınıf her çocuğun hak 

ettiği sınıftır. Değişimi sadece empati başlatabilir ve belirsizliklerin çağında tüm eğitimciler olarak sınıfta ve-

ya bahçede,  sabah karşılarken ve akşam uğurlarken çocukların tüm duygularını da karşılamak ve uğurlamak 

hepimizin görevidir. Empati sempati ile aynı kavram değildir ve sınıfınızda duygulara yer açmak demek her 

olaya veya kişiye sempati duymak anlamına gelmez. Empati bir niyettir ve ve bu niyetle başlamak bakış açı-

mızı da geliştirir. 

II. Bölüm 
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                 GünceL’in Önerdikleri   

“Öğrenme İçin Duygulara Yer Açmak” etkinliğinde 
yer alan konuşmalara ait videolara aşağıdaki  
bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 
 
http://farkyaratansiniflar.org/ogrenme-icin-duygulara-yer-
acmak.html 
 

 

 

 
 
 
Kitap önerimiz: 

 

http://www.domingo.com.tr/?products=duygularim  
Evet küçük dostum, sen de bazen her şeyi kırıp dökmek, çılgınlar gibi koş-

mak, en iyi arkadaşına sımsıkı sarılmak, sevinçten zıplamak, hıçkıra hıçkıra 

ağlamak mı istiyorsun? Öyle mi? Bu yaşadıklarına duygu patlaması denir. 

Haydi, kitabı aç ve kendi içinde neler olup bittiğini anla. Fransa’da pozitif 

ebeveynlik yönteminde öncü psikoterapist Isabelle Filliozat ile psikoterapist 

ve çocuk terapisti Virginie Limousin tarafından kaleme alınan, yayımlandığı 

günden bu yana pek çok ülkede çoksatanlar listelerinde bulu-

nan Duygularım – Oynuyorum ve Kendimi Tanıyorum, 100’den fazla etkin-

lik ve ebeveyn kitapçığıyla birlikte çocukların içlerinde neler olup bittiğini 

anlayabilmeleri, “duygularının efendileri” olabilmeleri için özel olarak hazır-

landı. 
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