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Aylık Bilgi BülteniAylık Bilgi Bülteni  

Merhaba Günce’L Bülten’in bu ayki konusu zorbalık üzerine. Bu terim son yıllarda dilimize girmiş olsa da Merhaba Günce’L Bülten’in bu ayki konusu zorbalık üzerine. Bu terim son yıllarda dilimize girmiş olsa da 

aslında tanımladığı davranış çok eski. Hepimizin çocukluğunda okulda, mahallede yaşadığı, tanık olduğu aslında tanımladığı davranış çok eski. Hepimizin çocukluğunda okulda, mahallede yaşadığı, tanık olduğu 

hatta büyüdükçe iş hayatında karşılaştığı zorbalık ile baş etmek ve hatta önlemek için ne yapmak hatta büyüdükçe iş hayatında karşılaştığı zorbalık ile baş etmek ve hatta önlemek için ne yapmak 

gerekir? gerekir?   

Bir Varmış Bir Yokmuş...Bir Varmış Bir Yokmuş...  

Bir varmış bir yokmuş… diye başlar masallar. Tam olarak neden öyle dendiğini bilmesem de bana hep 
başa çıkılması zor hatta imkansız olaylar ile baş edilebildiğini hatırlatır bu giriş.  Nedense Zorbalık ile 
ilgilendiğim bu son günlerde aklımda hep bu cümlecik; “Bir varmış, bir yokmuş” dolanıyor. Zorbalık 
yaşamımızda VAR ama gerek okul ve aileler gerek de çocuklar açısından baş etmesi çok zor olan bu 
durum YOK’muş gibi davranılıyor. 
Bu konuyu bu kadar karmaşık bir hale getiren belki de altta birçok etmenin (yapısal özellikler, yetiştirilme 
tarzı, aile içi ilişkiler, arkadaş çevresi, iletişim araçları, okul ve öğretmen tutumları),  birçok farklı tarafı 
(okulu, öğretmeni, aileyi, zorbayı, mağduru, olayı gören diğer çocukları), birçok şekilde (sosyal, duygusal, 
fiziksel vb.) etkilemesi olabilir. 
 
Zorbalığa karşı farklı yaklaşımlar neler olabilir? 
Genel olarak Zorbalık konusunda yaklaşımlar üç temel şekilde olabiliyor.  Bu yaklaşımlar; önleme, 
müdahale etme ve iyileştirme.  Aslında tüm bu çalışmalar birbiri ile iç içe geçiyor.   Zorbalığa karşı yapılan 
çalışmalar bir okul politikası olarak  “tüm okul yaklaşımı” içinde her üç temel amacı da aynı anda 
içermelidir (Dölek, N.). 
 
Öğrenmenin Panzehiri Dostluktur* 
Sosyal Duygusal Öğrenme bakış açısı ile Zorbalığa yaklaşım önleyici, sisteme yönelik ve bütünsel olmalıdır. 
Yani sadece zorbaca davranışlar gösteren çocuklar ile değil okulun tüm üyelerine (öğrenci, öğretmen, 
okul çalışanı, veli) henüz sorun çıkmadan bazı becerilerin kazandırılması gerekir.  Böylece birbirini 
umursayan, saygı gösteren, destekleyen bir kurum kültürü oluşturulabilir. 
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Zorbalığı Sınıfınızda ve Okul Ortamında Önlemek İçin 10 ÖneriZorbalığı Sınıfınızda ve Okul Ortamında Önlemek İçin 10 Öneri   

1) Eğitim döneminin ilk gününden itibaren sınıf ortamında ve okul ortamında zorbalığa hiçbir şekilde izin olmadığını 
net olarak belirtin. 
2) Sınıf kurallarınızda aşağıdaki söylemleri kullanın ve sisteme dahil olduğundan emin olana kadar tekrarlamaya 
devam edin: 
“Biz sınıfımızda/okulumuzda birbirimize zorbaca davranmayız” 
“Biz zorbalıkla karşılaşan arkadaşımıza yardım ederiz” 
“Arkadaşlarımızı grup dışında bırakmayız” 
“Birinin zorbalığa uğradığını fark edersek (evde veya okulda) bir yetişkinden yardım isteriz” 
3) Velilerinizi de yukarıda belirtilen sınıf kuralları hakkında bilgilendirin. İhtiyaç duyduklarında onları rehber 
danışmana yönlendirin. 
4) Sınıfınızda her türlü duygunun kabul edileceğini anlatın. Konuşmaya çekinen öğrencileriniz için dilek ve öneri 
kutusu veya duygu panosu gibi uygulamaları kullanın. 
5) Eğitim döneminin başında sınıfınızdaki öğrencilerin neler yaşadığını fark etmeye odaklanın. Bu şekilde zorbalığı 
önleyici yaklaşımlarınızı erkenden geliştirebilirsiniz. 
6) Olumlu davranış sergileyen öğrencilerinizi davranışlarının ne olduğunu tanımlayarak onlara geri bildirimler verin. 
Örneğin: “Ayşe, arkadaşından kalemini isterken kibar ve saygılı bir şekilde davrandın”. 
7) Sınıf ortamınızın iklimini olumlu tutmaya özen gösterin. Öğrencilerinizi sabahları tek tek karşılamak, isimleri ile 
hitap etmek gibi ufak davranışlar sınıfınızın ikliminin olumlu olmasına yardımcı olacaktır. 
8) Problem çözme, duygu ifadesi, öfke yönetimi alanlarında siz de davranışlarınızla model olun. 
9) Sınıfınızda öğrencilerinizin bir kısmı veya hepsi yoğun duygular yaşadıklarında önce onların sakinleşmelerini 
destekleyin. 
10) Siz de bir yetişkin ve eğitimci olarak kendinize iyi bakmayı, oksijen maskelerini önce kendinize takmayı 

unutmayın! 
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                  Ya önleyemezsek?Ya önleyemezsek?  
Zorbaca davranışlar gözlemlendiğinde mutlaka müdahale edilmesi gerekir.  Bu durumlarda sadece zorbaca davranışı 
gösteren çocukla ya da sadece mağdur ile ilgilenmek yeterli olmayacaktır.  Bu gibi durumlarda üç taraf vardır.  Bu 
taraflar; zorba, mağdur ve seyircilerdir.  Tüm taraflar ile ilgili gerekli müdahalelerin yapılması önemlidir. 
 
Mağdura Destek Olmak 
Öncelikle, zorbalığa uğrayan çocuğun ihtiyaçlarının ne olduğunu tespit etmek ve bu ihtiyaçlar dahilinde gerekli desteği 
sağlamak önemlidir.   Mağdur olan çocuğun ihtiyaçları; dinlenilmek, durum karşısında yetişkinin güven veren 
tepkilerde bulunması, zorbalığın gizli kalmamasının sağlanması, kendini koruyabilme, öz güven ve saygıyı tekrar 
Kazanabilmesi’dir (Dölek, N.). 
Mağdur olan Çocuğa Verilebilecek Anahtar Mesajlar 
“Zorbalığa uğramış olman senin suçun değil!” 
“Bunlarla kendin yüzleşmek zorunda değilsin.” olmalıdır (Ayan, E.). 
Zorbaya Destek Olmak 
Zorbaca davranışlar gösteren çocuk ile de yapılacak müdahaleler yine ihtiyaçları anlayıp gerekli desteği vermek ve 
beceri öğretmek üzerine planlanmalıdır.  Zorbaca davranışlar gösteren çocuğun davranışının nedenleri anlaşıldıktan 
sonra gerekli duygusal desteği vermek ve çocuğun zorlandığı sosyal becerileri (duygu yönetimi, öz düzenleme, dürtü 
kontrolü, neden-sonuç ilişkisini kavrayabilme vb.) belirleyip gerekli yönlendirmeleri yapmak gerekir. 
Bu gibi durumlarda hem zorbaca davranış gösteren çocuğun hem de mağdurun özsaygı ve özgüven becerilerine 
destek olmak önemlidir.  Zorbalık durumlarında kabul görmeyen çocuğun davranışıdır; kendisi değil (Dölek, N.). 
Seyirciye Destek Olmak 
Genelde zorbalık görüldüğü durumlarda bu duruma seyirci olan çocuklar kolayca göz ardı edilebiliyor.  Zorbaca 
davranışlara sadece seyirci olmak bile birçok karmaşık ve yoğun duyguya sebep olur.  Bu nedenle, seyircinin de 
durumdan etkilendiğini kabul etmek, duyguları (özellikle varsa suçluluk) hakkında konuşması için teşvik etmek, 
suçlamamak, ona da uygun tepki modellerini öğretmek gerekir. 
Sevgi ve saygının hakim olduğu, umursayan, farklılıkları kabul eden, yardımlaşma ve hoşgörünün ön planda olduğu 
okul ortamları için hep beraber çalışmak üzere… 
Kaynaklar: 
*Doç. Dr. Metin Pişkin ile Sabah Gazetesi tarafından yapılan röportajdan alıntıdır. 
*Dölek,N. ( 2002) Öğrencilerde Zorbaca Davranışların Araştırılması ve Bir Önleyici Program Modeli, Marmara 
Üniversitesi, eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 
*Ebru Ayan “Okulda Zorbalığa Hayır” sunumu 



Kitabın Adı: Dostum Sığırcık 
Yazar: Gillian Perdue 
Kitapevi: Yapı Kredi Yayınları 
Dostlar Zor Zamanda Belli Olur 
Dokuz yaşında, sıradan bir öğrenci olan Adam, okulda zor günler geçiriyordu. Dersleri iyiydi, öğretmenlerini 
seviyordu, arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyordu ama ne yaparsa yapsın Rory, PJ ve Shane'in sataşmalarından, 
dalga geçmelerinden, hatta zorbalıklarından kurtulamıyordu. Yaşadıklarını kimseyle paylaşamayan Adam, bir 
sabah okula giderken küçük bir sığırcık gördü. Zamanla, bu sığırcık her yerde, her ihtiyaç duyduğunda karşısına 
çıkmaya başlayınca, onu kendine dost bildi. Acaba Adam, sığırcık ona ihtiyaç duyduğunda yardıma koşacak 
cesareti bulabilecek mi? Okuldaki zorbalardan kurtulmayı başarabilecek mi?* 

*Kitabın arkasından alıntıdır. 

 

 

 
 İkinci Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme Ve Şiddeti Önleme Programı 
 
Okulunuza Sosyal Duygusal Öğrenme yaklaşımını katmak isterseniz okul ortamında uygulanabilecek 
sistematik ve yapılandırılmış bir program olan İkinci Adım’ı incelemenizi öneririz. 
İkinci Adım Programı, çocukların okulla ilk tanıştığı andan itibaren empati kurma, dürtü kontrolü, 
problem çözme ve öfke yönetimi becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak onları eğitim hayatına sosyal
-duygusal açıdan donanımlı olarak hazırlıyor… 
Farkındalığı yüksek, kendini kontrol edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirebilmek için ilk 
adım eğitim… 

Bunu başarmak için okulda size bu desteği sağlayacak olan ise İkinci Adım… 
Program hakkında detaylı bilgiye; www.ikinciadim.org ve www.sdoakademi.com sitelerinden ve Facebook üzerinde Sosyal Duygusal Öğrenme  
Akademisi sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
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                 GünceL’in Önerdikleri   

http://www.ikinciadim.org
http://www.sdoakademi.com

