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SEMPOZYUMA DAVET
15 Kasım 2018 tarihinde İzmir Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün ev
sahipliğinde düzenlenecek olan “Yetenek ve Öğrenme” temalı sempozyuma sizleri davet etmekten
onur ve mutluluk duymaktayız.
Bilindiği gibi Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin (RAM) temel amaçlarından biri eğitimöğretim kurumlarındaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini
sağlamaktır.
Okullardaki Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri’nin alanımızdaki güncel gelişmeleri
takip ederek ve bölgelerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, etkili bir şekilde yürütülmesini
çok önemsiyoruz. Bu konuda meslektaşlarımızla işbirliği içinde çalışmanın önemli olduğunun
farkındayız. İnanıyoruz ki, psikolojik danışmanların toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmeleri
için kendilerini geliştirmeleri ve psikolojik danışma becerilerini arttırmaları bir zorunluluktur.
Psikolojik danışmanların hizmetiçi eğitim faaliyetlerine ve alanla ilgili bilimsel etkinliklere katılmaları,
kendi mesleki yeterliliklerini arttırmanın yanı sıra psikolojik danışma ve rehberlik alanının da
gelişimine katkı sağlayacaktır. Tüm bunların yanında eğitim ortamlarında psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerini yalnızca okul psikolojik danışmanlarının sunmuş olduğu hizmetlerle sınırlamak,
öğretmenlerin bu alana sağlayacakları desteği göz ardı etmek; günün değişen ihtiyaçlarına cevap
verebilecek nitelikte gelişime ihtiyaç duyan alanımızın etki gücünü zayıflatacaktır. Bu içgörüyle,
alanımızın gelişimine yönelik tüm eğitim faaliyetlerimizi en büyük destekçimiz öğretmenlerle birlikte
gerçekleştirme gayesindeyiz.
Eğitim kurumları öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, becerilerini geliştiren ve
yaşama hazırlayan yapılardır. Okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kapsamında bireyi
tanıma çalışmaları için temel amaç; tüm öğrencilerimizin öz-farkındalığını geliştirmek ve
öğrencilerimize kişisel farklılıklarıyla eşsiz bir harmoninin parçası olabileceklerini gösterebilmektir. Bu
gayeyle, bireye özgü gelişimsel danışmanlık programı çerçevesinde öğrencileri ve ebeveynleri
desteklemeye yönelik çalışmalar önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bunların yanında öğrencilerin
kendilerini tanımalarını sağlayabilmek için sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek,
yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak eğitim ortamları oluşturmak, öğrenme tarzları ve hızlarına
uygun öğretimsel tekniklerle bilgiye ulaşımı sağlamak; işi eğitimden geçen tüm profesyonellerin
üzerinde düşünmesini zorunlu kılan çıkış kapılarıdır.
Sempozyumumuzun okul psikolojik danışmanları ve öğretmenlerin mesleki iletişimini
artırmak ve mesleki fırsatlar tanımak, alandaki yenilikler hakkında bilgilendirmek ve farklı
uygulamaları desteklemek açısından büyük bir önem taşıyacağını düşünüyoruz.
Birlikte çalışmayı, tartışmayı ve üretmeyi hedeflediğimiz “Yetenek ve Öğrenme” temasıyla
düzenlediğimiz sempozyuma değerli katkılarınızı bekler, sizleri etkinlik süresince ağırlamaktan büyük
mutluluk ve onur duyarız.

Saygılarımızla,
Bayram GÜNAY
Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü
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SEMPOZYUM PROGRAMI

08:30-09:30

Kayıt

09:30-10:15

Açılış Konuşmaları

10:15-10:30

Açılış Konuşması
Yetenek Haritaları
Dr. Öğr. Üyesi Oktay AYDIN

10:30-10:45

Çocuklar İçin Felsefe
Dr. Özge Özdemir

10:45-11:00

Erken Çocukluk ve Özel Yetenek
Arş. Gör. Filiz KARADAĞ MABA

11:00-11:15

Farklılaştırılmış Öğrenme
Eğitimci Danışman Fatma CENGİZ

11:15-11:30

Oyun Tabanlı Öğrenme
Oyun Tabanlı Öğr. Koord. Nur SEVENLER

11:45-12:00

Zihin Haritaları
Eğitim Sistemleri Koçu Aykut AÇKALMAZ

12:00-12:15

Tartışma, Soru-Cevap

12:15-13:30

Öğle Arası

13:30-16:00

Atölye Çalışmaları

16:00-16:15

Kapanış Konuşması

16:15-16:30

Toplu Kapanış ve Fotoğrafı Çekimi
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ATÖLYE PROGRAMI

ATÖLYE 1

Yetenek Haritaları
Dr. Öğr. Üyesi Oktay AYDIN

ATÖLYE 2

Çocuklar İçin Felsefe
Dr. Özge Özdemir

ATÖLYE 3

Erken Çocukluk ve Özel Yetenek
Arş. Gör. Filiz KARADAĞ MABA

ATÖLYE 4

Farklılaştırılmış Öğrenme
Eğitimci Danışman Fatma CENGİZ

ATÖLYE 5

Oyun Tabanlı Öğrenme
Oyun Tabanlı Öğr. Koord. Nur SEVENLER

ATÖLYE 6

Zihin Haritaları
Eğitim Sistemleri Koçu Aykut AÇKALMAZ
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ÇAĞRILI KONUŞMACILAR/ATÖLYE YÖNETİCİLERİ

1. YETENEK HARİTALARI
Dr. Öğretim Üyesi Oktay AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aydın 1990 yılında Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1993 yılında Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler
alanında, doktorasını da 1999 yılında aynı üniversitenin Eğitim
Bilimleri Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri alanında tamamladı.
Aydın, 1991 yılından beri Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesi İlköğretim Bölümü’nde görev yapmaktadır. Görev yaptığı
bu sürede, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çeşitli dersler vermiş, çok sayıda eğitim
projesinde görev almış, tez danışmanlığı yapmış ve çeşitli konularda seminerler vermiştir. Dr. Öğr.
Üyesi Oktay Aydın’ın konu alanı ile ilgili yayınlanmış çok sayıda kitap bölümü, bilimsel makale, gazete
ve dergi yazıları, ayrıca çeşitli ulusal tv kanallarında röportajları bulunmaktadır. Vatan Gazetesi’nde
“Çocuk Aklı” adlı köşesinde yazılar yazmıştır. Beyin ve öğrenme ilişkileri, iletişim ve iknanın
psikodinamikleri, zekâ ve zekânın geliştirilmesi, yetenekli çocuklar ve yetenek yönetimi ilgi alanları
arasındadır.

Atölye İçeriği
Yetenek Haritası Projesi’nin amaçları şu şekilde sıralanabilir: Öğrencilerin, yetenek ve ilgi alanlarını
tanıyarak yetenek gelişimini desteklemek, yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını
artırmak, yetenek gelişimlerini destekleyerek riskli davranışlarını azaltmak, yeteneklerini
destekleyerek gelecekteki profesyonel yaşama hazırlamak, yeteneklerine uygun olarak ekonomik
sistemde yer almasını desteklemek ve ülke kalkınmasına daha fazla katkı sunmalarını
kolaylaştırmaktır. Projenin hedef kitlesini Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise Öğrencileri, Veliler,
Yönetici ve Eğitimciler oluşturmaktadır. Proje üç aşamadan meydana gelmektedir. İlk olarak “Yetenek
Haritası” aşamasında, hazırlık çalışmaları, veri girişi, bireysel yetenek raporlamaları, yetenek
danışmanlık görüşmeleri ve proje raporu sunumu faaliyetleri yapılmaktadır. Bu aşamada ele alınan
yetenek alanları; sözel-dil, sosyal-iletişim, işitsel-müzikal, mantıksal-matematiksel, kişisel-özedönük,
bedensel-kinestetik, görsel-uzamsal alanlar olarak incelenmektedir. Projenin ikinci aşaması olan
“Yetenek Akademisi” sürecinde; temel yetenek, branş, hobi ve ilgi, sosyal kulüp programları
bulunmaktadır. Bu aşamada öğrencilerin yetenek haritalarına uygun olarak en güçlü oldukları alanlara
yönlendirme yapılır.“Yetenek Ürünleri” aşamasında ise yetenek ürünleri ortaya çıkarılmaktadır. Bu
ürünler; Yetenek Sertifikası, Yetenek Özgeçmişi, Yetenek Ürün Dosyası, Yetenek Panayırı, Yetenek
Performans Ürünleri (Konserler, Sergiler, Müsabakalar, CD’ler, Kitapçıklar, Dergiler) olarak
sunulmaktadır.
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2. ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE
Dr. Özge ÖZDEMİR
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olduktan sonra,
İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans ve doktora
eğitimini tamamladı. Çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde Öğretim
Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında Montclair State University /
Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC)
merkezinde Çocuklar İçin Felsefe Eğitmenliği programını tamamladı.
Pek çok ülkede ilerlemeci öğretim yöntemleri arasında ilk sıralarda
yer alan Çocuklar İçin Felsefe (P4C) yöntemini Türkiye’de bilinir
kılma, araştırma ve uygulama çalışmalarıyla yaygınlaştırma amacıyla
Little Thinkers Society’i kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde Çocuklar İçin
Felsefe Eğitmen Eğitimi Uzmanlık Sertifikası programını yürütmekte, aynı zamanda Boğaziçi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Eğitim Felsefesi dersi
vermektedir. Eğitmenlik, eğitmen eğitimi, eğitim içeriği hazırlama konularında bilgi ve deneyim
sahibidir. 2009 doğumlu Ferhan'ın annesidir.

Atölye İçeriği
1970’lerde Amerikalı felsefeci Matthew Lipman, çocuklara düşünmede ve kendileri için düşünmede
yardım etmek üzere Çocuklar İçin Felsefe yöntemini geliştirir. Bu yöntemde, çocuklar bir hikâye
etrafında bir araya toplanırlar, hikâyedeki felsefi soru üzerinden kavramları birlikte soruştururlar.
Örneğin “Odise mutluluk şurubunu içmeli mi, içmemeli mi?” sorusuyla “mutluluk” kavramı üzerine
düşünür, fikirler geliştirir, farklı fikirleri dinler ve çıkarımlar yaparlar. Etkinliğin sonunda “mutluluk
şudur” gibi bir yargıya varmazlar. Zaten amaç öğretmenin bir yargıyı zihne aktarması değil, öğrencinin
durumları değerlendirecek ve yargıda bulunup eyleme geçecek zihnini çalışıyor kılmaktır. Çocuklar o
ders özelinde “mutluluk” kavramına ilişkin bir felsefi içerikten haberdar olmakla birlikte, asıl kazanım
her hafta düzenli olarak yapılan soruşturmalarla çocukların süreç içerinde felsefe yapmayı
öğrenmeleridir. Bir soruşturan topluluk çalışmasında, soruşturma eleştirel düşünme becerilerinin
gelişimini, topluluk ise demokratik vatandaşlık becerilerinin gelişimini destekler. Çocukların bunu
yapabilmesi, bunu yaptırabilecek bir kolaylaştırıcının varlığıyla mümkündür. Öğretmen burada bilgiyi
aktaran kişi değil, açan ve derinleştiren sorularla çocukların sorgulamasını sağlayan bir kolaylaştırıcıdır
(facilitator). Çocuklar İçin Felsefe yönteminin öğrenciye ulaşması, yöntem konusunda eğitim almış
öğretmenler aracılığıyla mümkündür.

Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Karabağlar/İZMİR
Telefon: 0(232) 2545536, Faks: 0(232)2642283
E-Mail: 972142@meb.k12.tr, http://www.karabaglarram.meb.k12.tr
Sayfa 7

3. ERKEN ÇOCUKLUK ve ÖZEL YETENEK
Araştırma Görevlisi Filiz KARADAĞ MABA
2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği
bölümünden mezun oldu. 2012-2013 yılları arasında okul öncesi
öğretmeni olarak çalıştı. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Özel
Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.
2016 yılında yine Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi
Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2013 yılından beri Dokuz
Eylül Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı’nda
araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları, okul öncesi
dönemde özel yetenekli bireylerin belirlenmesi, özel yetenekli
bireylerin üst düzey düşünme (yaratıcı, eleştirel, ıraksak düşünme ve
problem çözme) becerilerinin gelişimi, çocuklarla felsefe eğitimi yaklaşımı, okul öncesi dönemde
eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerinin gelişimidir.

Atölye İçeriği
Dünya literatüründe ‘gifted’ olarak isimlendirilen özel yetenek kavramını, Sternberg ve Zhang (1995),
geliştirdikleri Beşgen Kuramına göre bireyin üstün zekâlı olarak tanımlanması için olağanüstülük,
enderlik, üretkenlik, kanıt ve değer olmak üzere beş ölçütü karşılaması gerektiği vurgulanmıştır.
Renzulli (1978)’ye göre ise; üstün zekâ ortalama üstü özel veya genel yetenek, motivasyon ve yaratıcı
yetenek olmak üzere üç ayrı faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Gagne’e göre zihinsel,
yaratıcı, sosyal-duygusal ve duyusal-motor olmak üzere dört tür üstün zekâ alanı bulunmaktadır. Özel
yetenekli çocukların özellikle de erken çocukluk döneminde gelişimin çok hızlı olması nedeniyle
belirlenmesi ve tanılanması oldukça zordur. Cukierkorn, Karnes, Manning, Houston & Besnoy (2007)
bu çocukların özelliklerini şöyle sınıflandırmıştır: Dil Gelişimi (dili ve gelişmiş kelime hazinesi anlamlı
ve özgün bir şekilde kullanır), Eş zamanlı Olmayan Gelişim (sosyal-duygusal, entelektüel ve
psikomotor gelişim genellikle birbirine paralel olmayan bir yapıda gelişir), Duygusal Hassasiyet,
(insanların duygularını anlamada ve değerlendirmede daha iyidirler), Erken Farkındalık (kendileri ile
akranları arasında değerlendirme yapabildikleri için mükemmeliyetçilik özellikleri erken yaşta gelişir),
İşbirlikli Oyun (oyunlarda genelde oyunu kuran, devam ettiren ve liderlik eden çocuklardır),
Oyunlarında Alışılmadık Nesneler Kullanma (oyun ortamları değiştirilebilir ve geliştirilebilir olmalıdır),
Liderlik (arkadaşlarıyla karar verme, birlikte hareket etme, fikir üretme ve etkileşimde bulunma
konusunda yeteneklidirler), Gelişmiş Mizah Yeteneği (mizah yetenekleri oldukça gelişmiştir ve genel
olarak bilmece, kelime oyunu gibi şeyleri görsel mizaha tercih ederler), Problemlere Karşı Hassasiyet
(yanlış veya eksik anlamalardan dolayı korku, çekinme, depresyon gibi özellikler gösterebilirler),
Merak (iyi odaklandırdıkları bu özellikleri sayesinde öğrendikleri birçok bilgiyi akıllarında tutabilirler),
Bilişsel Beceriler (akıl yürütme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, yaratıcılık, akademik aktiviteler, mantık
öncesi düşünme gibi özelliklerin tümünü birlikte kullanarak bilişsel özelliklerde akranlarına göre
ileridedirler), Üstbiliş Kontrolü (problem çözmede etkili ve ekonomik stratejiler geliştirirler), Erken
Okuma (anlamayı kolaylaştırması nedeniyle akıcı şekilde hem sesli hem sessiz metin okuma
görülebilir).
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4. FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME
Eğitimci Danışman Fatma CENGİZ
1998 yılında Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim
Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Meslek yaşantısına
İzmir Işıkkent Eğitim Kampüsü’nde High Scope Eğitim
programının uygulanması ve oluşturulmasında görev alarak
başladı. Ardından İstanbul’a dönerek 1999-2015 yılları
arasında hayatı bir öğrenme yolculuğu olarak görmesine ışık
tutan Özel Enka Okulları’nda devam etti. Beyin temelli & çoklu
zekâ ve aktif öğrenme esaslı müfredatı geliştirme konusunda
aktif rol aldı. GEMS (Fende ve Matematikte büyük buluşlar)
komitesi yürütme kurulunda çalıştı ve bu bağlamda birçok öğretmen eğitiminde bulundu. Kişisel ve
mesleki gelişimini destekleyici yurt içi ve yurt dışında birçok eğitim ve sertifika programına katıldı.
Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla çalıştı. Enka Okulları’nda
üstün yetenekli ve zekâlı öğrencilerin entegrasyonu ile ilgili komitede program geliştirme ile ilgili
görevler aldı. IB, PYP akreditasyon süreçlerinde program geliştirme ve değerlendirme komitelerinde
aktif olarak bulundu. 2015’de BOYEP okul öncesi eğitim programının oluşturulmasında görev aldı.
Farklılaştırılmış eğitim ve uygulamaları, okul öncesinde ölçmeye dayalı öğrenme tasarımları, GEMS,
SCAMPER ve yaratıcılık uygulamaları konularında çeşitli kurumlara ve eğitimcilere öğretmen
eğitimleri ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Sezgisel ve Oyun temelli öğrenme esaslı okul öncesi
matematik programları geliştirme gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir. Okul öncesi kurucu
ve müdürleri ile kurumlarının yapılanma ve program yenileme süreçlerinde danışmanlık hizmeti
vermektedir.

Atölye İçeriği
Birçok öğretmen ve eğitim bilimci farklılaştırılmış öğretimi; birbirinden farklı özelliklere sahip olan
öğrencilere nitelikli bir eğitim sağlamak için farklı farklı öğrenme yaşantılarının sistemli bir şeklide
planlanmasını sağlayan bir yöntem olarak tanımlar. Bundan dolayı, özellikle okul öncesi ve ilkokul
öğretmenlerinin günümüzde birbirinden farklı özellikteki bireylerin var olduğu sınıflarda, nitelikli
eğitim yaşantıları oluşturabilmeleri için farklılaştırılmış öğretimi planlama ve uygulama becerileri
kazanmaları büyük önem taşımaktadır. Bu atölyede amaç; öğretmenlerinin farklılaştırılmış öğretimin,
öğrenme yaşantıları üzerine nasıl bir düşünme yolu olduğunu anlayarak bu modeli sınıflarda doğru bir
şekilde planlama ve uygulamaya geçirme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Eğitim Kazanımları:
 Farklılaştırılmış öğretimin tanımı ve ortak terminolojiyi kavrama
 “Farklılaştırılmış Öğretim Nedir?”, “Ne değildir?”i bilme
 Farklılaştırılmış öğretimin temel prensipleri, olmazsa olmazlarını açıklama
 Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına yardımcı gruplama ve değerlendirme stratejilerini
tanıma
 Farklılaştırılmış öğretimi amacına uygun olarak nasıl planlanıp uygulanabileceğini kavrama
 Farklılaştırılmış öğretim ders planı örneklerini inceleme
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5. OYUN TABANLI ÖĞRENME
Oyun Tabanlı Öğrenme Koordinatörü Nur SEVENLER
Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun
olan Nur Sevenler, Marmara Üniversitesi’nden öğretmenlik
formasyonu sertifikasını almıştır. 20 yıl boyunca farklı eğitim
kurumlarında, farklı yaş gruplarına İngilizce öğretmenliği ve
okutmanlık yaparak geniş bir yelpazede deneyim kazanmıştır.
2007 yılında Anne Her Yaşa Akıl Oyunları firmasını kuran Nur
Sevenler, Türkiye’de akıl/zeka oyunlarının eğitimde bilinçli ve
kapsamlı olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Dünya çapında
akıl oyunlarını araştıran, eğitimci yaklaşımıyla en uygunlarını
seçen, Türkçeleştiren, ülkemize getiren ve bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren Nur
Sevenler Uluslararası Oyun Tabanlı Öğrenme Programı Uygulayıcı Eğitimi Koordinatörü ve Eğitmeni
olarak da aktif bir şekilde çalışmaktadır. Nur Sevenler farklı eğitim kurumlarında Akıl ve Strateji
Oyunları ile Düşünme Becerilerini Geliştirme, Olumlu Disiplin, Drama Yoluyla Konuşma gibi başlıklarla
çeşitli seminerler vermiştir. Akıl Oyunları ile ilgili farklı projeler geliştirmeye devam eden Nur
Sevenler, evli ve iki çocuk annesidir.

Atölye İçeriği
Oyun Tabanlı Öğrenme Programı, bilgiden çok becerilerin önem kazandığı 21. Yüzyılda; öğrencilere
temel düşünme becerilerini, üst düzey düşünme becerilerini, problem çözme stratejilerini ve sosyalduygusal becerileri, akıl/zeka oyunları ile öğretmeyi amaçlayan bir sistemdir. Bu sistem her ortamda
ve her bir öğrenci ile uygulanabilir.
Atölyenin amacı; katılımcılara, akıl oyunlarını kullanarak bazı uygulamalar yaptırtmak, ve böylece
Oyun Tabanlı Öğrenme Programı’nın aşağıdaki konulara ışık tuttuğunu fark etmelerini sağlamaktır;
 Sağlam bir öğrenme alt yapısı inşa etme,
 İlkokuldan lise sona kadar her seviyede öğrencilerin öğrenme alt yapısında bulunan
boşlukların fark edilmesi ve doldurulması,
 Yalnızca öğretmenlerin değil, öğrencilerin de kendi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini
keşfetmesi,
 Hem üstün yetenekli, hem de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin de bu sistemden
yararlanabilmesi,
 Öğrencilerin gerçek yaşamda, belirtilen becerileri etkin bir şekilde kullanabilmeleri.
Oyun Tabanlı Öğrenme Programı’nı uygulayan öğretmenlerden alınan bazı geri bildirimler aşağıda
belirtilmiştir:
"Öğrenciler birbirlerine saygılı olmayı, sabretmeyi, zaman yönetimini, hızlı ve doğru
düşünmeyi, sorumluluk almayı öğrendiler."
"Sessiz öğrenciler kendilerini daha rahat ifade etmeye başladılar ve hareketli öğrenciler
kurallara uymaya başladılar."
"Öğrencilerimin Ortaokul öğretmenleri, öğrencilerimin diğer öğrencilere göre algılarının daha
açık, kavrayışlarının daha hızlı ve yüksek olduğu söylediler."
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6. ZİHİN HARİTALARI
Eğitim Sistemleri Koçu Aykut AÇKALMAZ
1977 yılında İstanbul'da doğan Aykut AÇKALMAZ Kocaeli Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden ve Yeditepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek
lisans programından mezun oldu. Tony BUZAN ile 1996 yılında kitaplarını
okuyarak tanıştı. 2000-2006 yılları arasında beyin ve öğrenme konularında
dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olan Tony Buzan'dan İngiltere'de
Hafıza Teknikleri, Zihin Haritaları, Hızlı Okuma Teknikleri, İnovasyon ve
Yeni Fikirler Üretme, Zihin Haritaları ile Sunum Teknikleri, Zihin Haritaları
ile Liderlik, Yaratıcılık eğitimleri almıştır. 2008 yılında Tony Buzan'ın
"iMindMap Accredited Licensed Instructor" belgesini aldı. 2009 yılında da
Tony Buzan'ın "iMindMap Accredited Master Trainer" belgesini alarak uluslararası eğitimci unvanına
sahip oldu. 2009 yılında Tony Buzan'ın Türkiye temsilcisi oldu. Hâlen, Tony Buzan'dan aldığı
eğitimlerle Koçluk eğitimlerini birleştirerek kurucusu olduğu AyThink Gelişim Eğitim Koçluk ve
Danışmalık firmasında Mind Map Trainer olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Atölye İçeriği
Yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız
düşünme; problem çözme, etkili iletişim becerileri kazandırma, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme,
kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ancak Zihin Haritası gibi yapılandırmacı eğitim
anlayışının ve bunun gibi yöntemlerin ürünü olacaktır. Öğrenciler yine farklı eğitim yöntemleriyle
farkına vardıkları bilgileri kendi zihin haritalarına dökecekler, böylelikle öğrenmeler, ezberden
kavramlara ve şekillere bağlanacaktır. Bu yöntemle bilginin transferi, grupla öğrenme alanından
çıkarak kişisel öğrenme alanına girecektir. Kazanımları;












Öğretmen, öğretme ve bilgi depolama döneminde öğretmenin ortaya koyduğu çözüm
önerisinin başkaları tarafından anlaşılırlığını tespit etme yetisine sahip olur.
Araştırma sonuçlarını dikkate alarak önceki çalışmada ortaya koyduğu çözüm önerisine ait
çizimde gerekli değişiklikleri yapar.
Çözüm önerisini bilgi düzeneğini anlatan çizimlerde kullanılan şekilleri öğrencinin fark
etmesini sağlar.
Kendi müfredatını ve bilgilerini haritalandırıp kitap haline getirerek metotlarının yasal koruma
altına alınma yollarını ve sürecini fark eder.
Merak ve hayal ettiği düşüncelerini ifade eder.
Öğrencinin merak ve hayal ettiği düşüncelerinin, çözüme ulaştırılması beklenilen birer sorun
olduğunun farkındalığını yaratır.
Sorun olduğunu fark ettiği düşüncelerinden birini çözüme ulaştırmak için seçer.
Müfredattaki problemlerin çözümüne yönelik önerilerin kalıcılığını sağlar.
Düşüncelerini ve öğretim metotlarını öğrenciler ve meslektaşları ile paylaşmaktan zevk alır.
Kendine güvenini ve yaratıcılığını çözüme yönelik tasarısında ortaya koyar.
Özgün tasarımı ile ilgili eleştirilere açık olur.

Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Karabağlar/İZMİR
Telefon: 0(232) 2545536, Faks: 0(232)2642283
E-Mail: 972142@meb.k12.tr, http://www.karabaglarram.meb.k12.tr
Sayfa 11

