
Uzm. Psk. Sandy Kohen

9 Mart 2018



• Tetikleyicileri tanımlamak; çocuğun zorlanmalarını
anlamak önemli !

• Önleyici gitmek, baş etme ve problem çözme
becerilerini güçlendirir.

• Olumlu pekiştireçlerle uygun davranışı öğretmek
duygu ve davranış yönetimini arttırır. 



• Tetikleyicileri tanımlamak! Çocuğun zorlanmalarını
anlayarak etkili müdahaleyi yapabiliriz.

• Önleyici gitmek, çocuğun baş etme ve problem çözme
becerilerini güçlendirir.

• Olumlu pekiştireçlerle uygun davranışı öğretmek
duygu ve davranış yönetimini arttırır. 



Davranış sorunları:

• Vurma, itme, bağırma

• Otorite figürleri ile sıklıkla tartışma

• Genel olarak öfkeli duygudurum

• Durdurması zor olan, uzun süren ve  zarar verici 
olabilecek öfke krizleri yaşama

• Sık sık karşı çıkma

• Hem genel okul kurallarına hem sınıf içinde 
kurallara uymama  

• Agresif tavırlar 



ANLAMA

Ne yaşıyor?

• Aile görüşmesi

• Gözlem

• Farklı öğretmenlerden bilgi toplama



Gün: Öfke krizi?✔ Öncesinde ne oldu? Sonra ne oldu? Şiddet

08:30-
09:00

09:00-
09:30

09:30-
10:00

10:00-
10:30

10:30-
11:00

11:00-
11:30

11:30-
12:00

Krizin şiddetinin değerlendirmesi:
1. Orta, kolay sakinleştirilebilen
2. Yoğun, çevresindekileri rahatsız edici
3. Çok yoğun, uzun süreli, çevresindekilere zarar verici



Dikkatin çabuk dağılması, 
öğrenmede zorluk, akademik

olarak zorlanma

Kaygı, huzursuzluk, 
çaresizlik

Zor gelen göreve
devam etmesi

Kaygının artması

Öfke krizi



Anlamıyorum!!!

Yapamıyorum!!

Çok sıkıldım!!!Herkes bitirdi. 
Ben sadece 1 
soru yapabildim

Ya öğretmen kızarsa…



DAVRANIŞ  YÖNETİMİ

Hedef: 
• Çocuğun olumsuz duygularla başa çıkmasına yardımcı

olmak
• Çocuğun davranış kontrolünü sağlamasına yardımcı olmak
• Çocuğun eğitimine devam etmesini sağlamak

1. Önleyici Düzenlemeler
2. Kriz Yönetimi

Temel noktalar:
• Olumlu davranışlara odaklanmak
• “Başarabildiği” hissini vermek
• Okul içinde işbirliği kurmak



Davranış Yönetimi
Önleyici Düzenlemler

• Anne, baba, öğretmen ve çocuk ile bir toplantı
yapılması

• Kurallar:

• “Kızdığım zaman öğretmenime söylerim.”

• “İzin alarak dersten çıkarım”

• ”Konuşmak istediğimde parmak kaldırırım”

•



Davranış Çizelgesi

Amaç:
• Ne yapmamasını değil, ne yapması gerektiğiniz 

öğretmen
• Uygun davranışın pekişmesini sağlamak

Yöntem:
• Olumlu pekiştireç kullanmak



Hedef davranış: Konuşmak istediğimde parmak kaldırım.

1.ders

2.ders

Teneffüs

3.ders

4.ders

Öğle yemeği

5.ders

6.ders

Bahçe

7.ders

8.ders



Ayrıcalıklar:

• Okula sevdiği oyuncağı getirme

• Arkadaşlarına şeker getirme

• Sıra ile yapılması gereken bir aktivitede sıranın
önüne geçme izni

• Övgü belgesi

• Öğretmenin yardımcısı olma



Yaptırım:
*Verilen bir ayrıcalığı kaybetmesi veya kısa süreli

sonuçlar
Örnek:

• Bir tenefüste sınıfı toplamaya yardımcı olma
• Okul malına zarar vermeme üzerine bir

sunum/proje hazırlama

Sadece çevresindeki insanlara ve okul materyaline
zarar verdiği zaman uygulanır



Farklı Önleyici Düzenlemler

Amaç: Çocuğun zorladığı zamanlarda, hissettiği
duygunun öfkeye dönüşmeden baş edebilmesine
yardımcı olunması

• Bireysel Eğitim Programı

• Rahatlama köşesi

• Sınıftan çıkıp rehberliğe gitme izni

• Sınıf içi görevler verilmesi

• Rutin oluşturma



Kriz Yönetimi

• İlk önce güvenlik!

• Bütün okulun işbirliği içinde hareket etmesi

• Çocuğun sakinleşmesini sağlamak

• Çocuğu uzaklaştırmak

• Sakinleştiğinden emin olduktan sonra okul
rutinine kaldığı yerden devam etmesi

• Çocuk ve ailesi ile yapılan anlaşmaya göre
uygun bir yaptırımın uygulanması



• Davranış yönetiminde amaç, problemi yok 
etmek değil; o problemin çocuğun gelişimine, 

eğitimine ve işlevselliğine engel olmasının 
önüne geçmek. 



Püf Noktalar

• Tetikleyicileri tanımlamak! Çocuğun
zorlanmalarını anlayarak etkili müdahaleyi
yapabiliriz.

• Önleyici gitmek, çocuğun baş etme ve problem 
çözme becerilerini güçlendirir.

• Olumlu pekiştireçlerle uygun davranışı öğretmek
duygu ve davranış yönetimini arttırır. 



Teşekkürler…


