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ÇOKLU ZEKA KURAMI

Sağ ve Sol Beynin Baskın
Özellikleri

Sağ Beyin
•

Vücudun sol tarafını kontrol eder,

•

Duygusaldır,

•

Dokunsal yolarla öğrenir,

•

Duyguları serbest bırakır,

•

Yüzleri hatırlar,

•

Daha fazla risk alır, daha az
kontrollüdür,

•

Yazılı ya da gösterilen talimatlara
uyar,

•

Yazılı ya da gösterilen talimatlara
uyar,

•

Problemleri bütüne bakarak çözer,

•

Çizimi ve nesneleri kullanmayı
tercih eder,

•

Eşanlamlı biçimde düşünür,

•

Benzer nitelikleri arar,

•

Sezgiseldir,

•

Bütünseldir,

•

Kendiliğindendir,

Sol Beyin
•

Vücudun sağ tarafını kontrol eder,

•

Yazmayı ve konuşmayı tercih eder,

•

Mantıksaldır

•

Matematiksel biçimde düşünür,

•

İşitsel, görsel yollarla öğrenir,

•

Farklılıkları arar,

•

Duyguları kontrol eder,

•

Rasyoneldir,

•

İsimleri hatırlar

•

Devamlıdır,

•

Az(kontrollü) risk alır,

•

Zihinsel ağırlıklıdır,

•

Sözlü talimatlara uyar,

•

Yapısaldır, Planlıdır,

•

Problemleri parçalayarak çözer,

ZEKA: Bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne
şekil verme ya da problemleri çözme yeteneği.

NİCELİKSEL ANLAYIŞ
ANLAYIŞ
(ZEKA BÖLÜMÜ)
-Tekil-bütüncül yaklaşım
-Gerçek yaşamdan soyutlama

-Sayısallaştırma
-Ölçme
-Doğuştan gelme ve sabitlik
-Bireyleri sınıflama

NİTELİKSEL

(ÇOKLU ZEKA)
-Çoğulcu yaklaşım
-Gerçek yaşam faaliyetlerini
temele alma
-Zeka profili çıkarma
-Yorumlama, betimleme
-Değişme ve gelişme
-Bireyleri tanıma ve keşfetme

ÇOKLU ZEKA KURAMININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
Çoklu zeka kuramını geleneksel zeka anlayışlarından ayıran
iki temel özelliğe sahiptir.
A) Gerçek yaşamda problem çözmeye, bir ürün elde etmeye dayanması
B) Zekanın çoğul olarak ele alınması

Çoklu zeka anlayışına göre;
tüm zekalar eşit değerdedir ve içlerinden bir ya da bir kaçı
diğerlerinden daha önemli değildir.
Zekalar her zaman birlikte çalışırlar
ancak bu çok karmaşık yollarla gerçekleşir.

ZEKA ALANLARININ GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1- Kaynaklara ulaşım şansı

2-Tarihsel- kültürel etkenler
3-Coğrafi etkenler

4-Ailesel etkenler
5-Durumsal etkenler

ZEKA ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ALANLARI NASIL BELİRLENEBİLİR?
-Öğrencileri gözlemek :

·
Olumlu davranışları gözlemek
·
Olumsuz davranışları gözlemek
·
Öğrenciyi boş zamanlarında gözlemek
-Belge toplamak:
·
Öğrencilere ait ürünleri (resim, şiir vb.) toplamak
·
Öğrenci etkinliklerinin belgelenmesi, kayda alınması
-Okul kayıtlarını incelemek:
·
Derslerden alınan notların incelenmesi
·
Öğrenci hakkında diğer öğretmenlerin yazdığı raporların incelenmesi
-Diğer öğretmenlerle iletişime girmek
-Velilerle görüşmek
-Öğrencilere sormak

DİL ZEKASI / SÖZEL / DİLBİLİMSEL ZEKA
Sözcükler zekası ya da bir dilin temel işlemlerini açıkça
kullanabilme yeteneğidir.

Bu zekanın özündeki kapasiteler:
1-Düzeni ve sözcüklerin içeriğini anlama
2-Açıklama, öğretme, öğrenme
3-Mizaha dayalı anlatım
4-Yazılı ya da sözlü olarak etkili hitabet, ikna ve etkileme gücü
5-Hatırlama ve geri getirme
6-Metalinguistik analiz(anlamaya yönelik çözümleyici sorular sorma)

1. DİL ZEKÂSI
* Verilen bilgileri betimleme.
*Araştırma projeleri hazırlama ve rapor yazma.
*Şiir, masal, efsane, hikaye, kısa oyun veya makale yazma.
*Günlük yazma.
*Sözlük kullanma.

*Kavramlar dizini kullanma.
*Kelime bankası oluşturma.
*Bulmaca hazırlama.
*Kelime ailesini (kökenini) bulma.
*Yüksek sesle okuma.

*Sınıf sekreteri olma.
*Röportaj yapma.
*Tartışma yaratma.
*Mektup yazma.
*Slogan yaratma.
*Bülten, kitapçık ya da sözlük yazma.
*Talk-show radyo(veya TV) programı yazma.

*Konuyla ilgili sunu yapma.
*Konu ile bir hikayeyi, romanı, şiiri ilişkilendirme.

MESLEK
Öğretmen
Öğretmen
Gazeteci
Yazar
Şair
Çevirmen
Edebiyatçı
Oyun yazarı
Yayıncı
Hatip
Eğitim bilimci
Komedyen
Arşivcilik
Dil Bilimci
Hukukçu
Siyasetçi
Politikacı

EYLEM
Tanımla
Listele
Görüş
Formüle et
Yeniden ifade et
Tartış
Şiir, makale yaz
Sunu yap
Slogan bul
Röportaj yap
Mektup yaz
Talk-show sun

ÖĞRENME YOLU

Kelimelerle
oynayarak,
yazarak,
okuyarak,
konuşarak,
mizahı
kullanarak, ikna
ederek.
Dinleyerek ve
okuyarak.

Kitap, teyp,
yazma materyali
kullanarak.
Görüşme ve
tartışmalar
yaparak.

DERS

DERS DIŞI

Türkçe

Dil kulübü

Okul gazetesi
Yabancı dil
Dilbilgisi
Sosyal
bilgiler

Yıllık
Kütüphane
Hikayeler
Dergiler

Çizgi roman
Kelime
oyunları
Senaryo
yazma

MANTIKSAL/MATEMATİKSEL ZEKA
Sayılar ve akıl yürütme zekası ya da tümdengelim ve tümevarım ile
akıl yürütme, soyut problemler çözme ve birbiri ile ilişkili kavramlar,
düşünceler arasındaki karmaşık ilişkileri anlama yeteneğidir.
Bu zekanın özündeki kapasiteler:
1-Soyut yapıları tanıma
2-Tümevarım yoluyla akıl yürütme
3-Tümdengelim yoluyla akıl yürütme
4-Bağlantı ve ilişkileri ayırt etme
5-Karmaşık hesaplamalar yapma
6-Bilimsel yöntemi kullanma

2. MANTIK-MATEMATİK ZEKASI

*Fikir üretmek için beyin fırtınası yaparak, üretilen fikirleri sıralama.
*Matrisler ya da çizelgeler hazırlama.
*Sınıflama yapma.
*Zaman çizelgesi hazırlama.
*Seçenek ve adımların gösterildiği tablo geliştirme.

*Problemi, harita ya da akış şeması haline getirme.
*Etkinlik planı hazırlama.
*Örgütlenme şeması hazırlama.
*Problemin adımlarını şekil çizerek gösterme.
*Yapı kurma ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirleme.

*Yapı kurma ve açıkça ifade edilmiş hedefler belirleme.
*Anahtar kelimeleri belirleme.

*Önemli ve önemsiz bilgileri ayırt etme.
*5N 1K sorularını sorma (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim).
*Öğrenilenleri matematiksel bir formüle dönüştürme.
*Konuyla ilgili bir strateji oyunu kurma.
*Karşılaştırma yapma.
*Konuyu açıklamak için analoji oluşturma.
* Şifre tasarlama.

MESLEK

Bilim adamı
Mühendis
Bilgisayar
programcısı
İstatikçi
Yargıç
Mucit
Matematikç
Muhasebeci
Polisiye roman
yazarı
Eleştirmen
Ekonomist
Satın alma
görevlisi
Fen bilimci

EYLEM

ÖĞRENME YOLU

DERS

DERS DIŞI

Tahmin et

Akıl yürüterek.
Soyut modelleri tasarlayarak.
Sayılarla düşünerek.
İlişkileri ve bağlantıları
kurgulatarak.
Mantığa dayalı, sebep sonuç
ilişkileri kurarak.
Keşifler, düşünme, tümevarım
ve problem çözmeden
yararlanarak.
Neden-sonuç ilişkileriyle.
Somut cisimleri soyut sembolik
ifadelere dönüştürerek.
Mantıksal problem çözerek.
Hipotezler kurup onları
sınayarak.
Miktar tahminlerinde bulunarak.
Grafikler ya da şekiller halinde
verilen (görsel) bilgileri
yorumlayarak.

Matematik

Bilgisayar kulübü

Hayat bilgisi

Ölçme birimi

Fen bilgisi

Legolar

Dilbilgisi

Hesap makineleri

Uygula

Karşılaştır
Hipotez kur

Problem yaz
Şifrele

Sınıfla
Çözümle
Hesapla
Keşfet
Dene

Sor
Akıl yürüt

Bilmeceler
Oyun kartları
Bulmacalar
Strateji oyunları
Deney yapma

Yap-boz

BEDENSEL / KİNESTETİK / DUYUDEVİNİMSEL ZEKA
Bu zeka, vücut hareketlerini kontrol etmeyi ve yorumlamayı,
fiziksel nesneleri manipule etmeyi ve vücut ile zihin arasında
bir uyum oluşturmayı sağlar.

Özündeki kapasiteler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vücut hareketlerini kontrol etme
Önceden planlanmış vücut hareketlerini kontrol etme.
Bedenin farkında olma
Zihin ile beden arasında güçlü bir bağ kurma
Pandomim yetenekleri
Bedeni tümüyle iyi kullanma

3. BEDENSEL ZEKA
*Göstererek yaptırma.

*Heykel yapma
*Koreografi hazırlama.
*Sanat projesi hazırlama.
*Kesip yapıştırma.
*Dansetme.
*Pandomim ya da taklit yapma.
*Drama yapma.

*Gezi yapma.
*Beden dilini kullanma.

*Beden dilini kullanma.
*Harfleri vücut ile gösterme.
*Tıraş köpüğü ile yazı yazma.
*Okunan bir şeyi canlandırma.
*Konuyu açıklayıcı hareket zinciri yaratma.
*Tahta ve yer oyunları yaratma.
*Görev veya bulmaca kartları yapma.

MESLEK

• Atlet
• Dansçı
• Aktör
• Balerin

• Heykeltıraş
• Pantomimci
• Balet
• Mim sanatçısı
• Cerrah
• Koreograf
• Sihirbaz
• Sporcu

• Teknik direktör
• Oyuncu
• Sanatçı
• Dikiş-nakış,
örgü, tahta oyma
gibi el becerileri
isteyen işler

EYLEM

ÖĞRENME YOLU

DERS

Göster

Dokunarak, deneyerek ve
uygulayarak.

Jimnastik

Zihinle bedeni
birleştirerek.

Beden
eğitimi

Spor takımı

Mimiklerle.

Yüzme

Kukla oyunu

Öğret
Ayarla
Parçalara
ayır

Vücudu geliştirerek.

Dene

Dans ederek.

Rol oyna

Üç boyutlu tasarımlar
oluşturarak.

Yapı oluştur
Alan gezisi
yap
Modelini yap

Rol oynayarak,
drama/tiyatro yaparak
ve hareket ederek.
Söylenenden daha çok
yapılanı hatırlayarak.

DERS
Tiyatro
Drama

Aerobik
Kil çalışmaları
Mim sanatı
Beden dili
Vücut geliştirme

El sanatları

MÜZİKAL/RİTMİK ZEKA
diğer zeka türleriyle ilişkili olmayabilen kendi kural ve
düşünme yapılarına sahiptir.
Müzik üç temel öğeyi kullanarak konuşulan bir dildir:
ses perdesi, ritim ve ton.
Özündeki kapasiteler:

1-Müziğin ve ritmin yapısına değer verme
2-Müzikle ilgili şemalar oluşturma
3-Seslere karşı duyarlılık
4-Melodi, ritim ve sesleri taklit etme, tanıma ve yaratma
5-Ton ve ritimlerin değişik özelliklerinin kullanma

4. MÜZİKAL ZEKA
*Dinlenen müziğin yarattığı duyguları ifade etme.
*Tekerlemeler söyleme.
* Ritim yaratma.
*Konuyla ilişkili ya da konuya benzer temada şarkı bulma.
*Konuyla ilgili müzik dinleme.
*Mırıldanma.

*Okurken ya da yazarken tempo tutma.
*Yazarken ya da çizerken şarkı, doğa sesleri dinleme.
*Kitap kaseti dinleme.
*Kelimeleri, kavramları ya da formülleri ritimlere yerleştirme.

*Notaları sesli okuma.
*Dil kuralları ve müzik kurallarını ilişkilendirme.

*Şarkı söyleme. *Kafiye bulma.
*Sesli okuduklarını teybe kaydedip dinleme.
*Sesli kitap okurken hece veya kelimeleri belirleyecek şekilde bir yere vurma.
*Konudaki duygu ya da düşüncelerle ilgili beste yapma veya şarkı sözü yazma.
*Fonda müzik dinleme.
*Konuyu müzik eşliğinde sunma.
*Müzik aleti yapma veya kullanma.

MESLEK

Müzisyen
Kompozitör
Korist
Müzik öğretmeni
Besteci
Bando elemanı
Disk jokey
Tiyatrocu
Şarkıcı
Söz yazarı
Müzik aleti
yapımcısı
Udi, gitarist vb.
Müzik market
sahibi
Orkestra şefi
Müzik
eleştirmeni

EYLEM
Bestele
Kaydet

Şarkı sözü yaz
Ritim tut

ÖĞRENME YOLU
Müzik, teyp-recorder,
kasetlerle.
Melodi yaratarak.

DERS
Müzik

Drama
Fen bilgisi

Mırıldan

Tempo, ritim tutarak.

Şarkı söyle

Empati kurarak.

Beden
eğitimi

Seslere duyarlı olarak.

Matema-tik

Nota yaz

Islık çal

DERS DIŞI
Orff programı

Bando
Orkestra
Müzik kulübü
Koro
Gitar kulübü

Ayaklarını vur

Enstrüman kullanarak.

Müzik zamanı

Melodi tanı

Müziğin yapısını
kavrayarak.

Aerobik

Enstrüman tanı

Müzik dinleyerek.

Müzikal geziler
Misafir şarkıcı

GÖRSEL/UZAMSAL ZEKA
Resimler ve imgeler zekası ya da görsel dünyayı doğru olarak
algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını
yeniden yaratma kapasitesidir.
Özündeki kapasiteler:
1-Aktif imgelem/hayal gücü
2-Zihinde canlandırma
3-Uzayda yer,yön, yol bulma
4-Grafik temsili
5-Uzaydaki nesneler arasındaki ilişkileri tanıma
6-İmajlarla zihinsel manevralar yapma
7-Farklı açılardan objeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanıma

5. GÖRSEL – UZAMSAL ZEKA:
*Karikatür çizme.
*Hikaye ya da notları renklerle kodlama.
*Fikirleri tablo haline getirme.
*Yap-boz hazırlama.
*Hikaye panosu hazırlama.
*Konuşulan ya da okunan şeyin resmini yapma.

*Yazmayı seven bir arkadaşla resim kitabı hazırlama.
*Hikayenin resmini çizme.
*Konuyla ilişkili ya da konuyu açıklayan resimler bulma.
*Farklı renklerle yazıların altlarını çizme.

*Zihin haritası veya kavram haritası yapma.
*Hikayedeki olayları sıralayan zaman çizelgesi ya da grafikleri çizme.

*Harita, tablo ve şekil inceleme.
*Kamerayla kayıt yapma.
*Video izleme.
*Kelimenin kökünü ya da ailesini bulma.
*Resimlerden yararlanarak tahminde bulunma.
*Benzer kelimeleri kartlara yazarak benzerlik ve farklılıklarını hatırlama.

*Çevrede, kelime veya sayılara benzeyen şekiller bulma.
*Slayt hazırlama.
*Fotoğraf albümü yapma.
*Duvar resimleri tasarlama.
*Poster hazırlama.

*Reklam veya ilan hazırlama.

MESLEK
Kaşif
Mimar
Mühendis
Mekanik
Gemici
Satranç uzmanı
Gezgin
Topolojist
Dekoratör
Geometri uzmanı
Ressam
Artist
Fotoğrafçı
Kameraman
Heykeltıraş
Tasarımcı
İzci
Rehber

EYLEM

ÖĞRENME YOLU

DERS

DERS DIŞI

Çiz

Resimlerle ve video

Satranç kulübü

Hayal et

Sanat

filmlerle.

Şekil ver

İnşa et
Resmini yap
Poster yap
Örnekle
Boya

Düzenle
Görsel ayrıntı

İmgeleri düzenleyerek.
Zihinsel resimler

Resim kursu
Resim

İş-teknik

Desen oluşturarak.
Hayal ederek.
Bulmacalardan ve

El sanatları
Koleksiyonlar

oluşturarak.
Çizerek.

Fotoğrafçılık

Legolar
Bloklar
Haritalar

Fen bilgisi

Renkli kalemler
Kuklalar

hatırla

haritalardan

Bilgisayar oyunu

Rotasyon yap

yararlanarak..

Karikatür

Dekore et
Renklendir

Model yapma

DOĞACI ZEKA / DOĞA ZEKASI
Doğal çevreyi anlama, tanıma ile ilgilidir.
Doğacı zeka kişinin çevredeki bitki ve hayvan türlerini fark
ettiklerinde ve alt türlerini sınıflandırma prensiplerini
yaratabildiklerinde ortaya çıkmaktadır.
Özündeki yeterlilikler:

1-Doğa ile bütünleşme
2-Doğal bitki örtüsüne duyarlılık
3-Canlılar ile etkileşim kurma, koruma
4-Doğanın tepkilerine karşı duyarlılık, farkındalık
5-Doğadaki bitki ve hayvanları tanıma ve sınıflama
6-Bitki yetiştirme

6. DOĞACI ZEKA
*Yakın çevre ile öğrenilenler arasında ilişki kurma.
*Taş, yaprak vb. biriktirme.
*Öğrenilen yeni bilgilerle doğal nesneler arasında ilişki kurma.

*Öğrenilen bilgilerle ağaçlar nehirler veya okyanuslar arasında ilişki kurma.
*Doğada zaman geçirme.
*Doğal zenginliklere geziler düzenleme.
*Deneyler hazırlama.
*Harfleri hayvan ya da bitkilere benzetme (z =zebra).

*Harflerin okunuşlarını hayvan seslerine benzetme.
*Hava durumunu takip etme.
*Belgesel izleme.

*Konuyu öğrenen kişinin bir kuş, bir balık ya da bir volkan
olduğunu hayal ederek empati kurma.
*Doğa sesleri dinleme.
*Bitki yetiştirme.
*Konuyla ilgili doğa fotoğrafları bulma.

MESLEK

EYLEM

Ziraat müh/Tekn.
Çiçekçi
Zoolog
Bahçıvan
Biyolog
Pet- shop sahibi
Jeolog
Veteriner
Çevre bilimci
Peyzaj mimarı
Astronom
Hayvan terbiyecisi
Botanikçi
Organik kimyacı
Meteoroloji mühen.
Arkeolog Tıp
Fotoğrafçı
Dağcı
İzci

Gözle

Tahmin et
Sınıflandır

ÖĞRENME YOLU
Doğayı ve doğada

olup bitenleri

Kategorize et

gözlemleyebilme

Çözümle

yeteneği

Fotoğraf çek

kazanarak.

DERS

Hayat bilgisi

Bitki yetiştir
Hayvan eğit
Koleksiyon yap

Araştır
Keşfet

Kendisinin de bu

dünyanın bir
parçası olduğunun
farkına vararak.

Doğa gezisi
Müze gezisi

Fen bilgisi

Matematik

Piknik yapma
Koleksiyon yapma
İzcilik
Dağcılık

Kamp yapma

Seyahat et
İzle

DERS DIŞI

Sağlık

Su altı inceleme

Akvaryum bakımı
Fotoğrafçılık

Türkçe

SOSYAL / BİREYLERARASI ZEKA
Çevredeki bireylerle iletişim kurma, onları anlama, bu kişilerin
ruh durumlarını ve yeteneklerini tanıma gibi davranışlara işaret eder.
Sosyal zekanın özündeki kapasiteler:
1-İnsanlarla sözlü ya da sözsüz etkin iletişim kurma
2-Bir bireyin ruhsal durumunu ya da duygularını okuma
3-Grupta işbirliği içinde çalışma
4-Karşıdaki kişinin bakış açısıyla dinleme
5-Empati kurma
6-Sinerji kazanma ve yaratma

7. SOSYAL ZEKA
*Öğrendiğini drama ile gösterme.
*Başkalarıyla beyin fırtınası yapma.
*Tartışma.

*Görüşme yapma.
*Başkalarının yaşantılarından ders alma.
*Dinleme.
*Yardım derneklerine üye olma.
*Grup çalışmalarına katılama.
*Rol yapma.

*Birine bir şeyler öğretme.

*Kayıt aracı kullanma.

*Mektup yazma.
*İnsanları betimleme.
*Kitap kulübüne üye olma.
*Karakterlerin davranışlarını tahmin etme.

*Okuduklarını anlatma.
*Aldığı notları arkadaşınınkiyle karşılaştırma.
*Sınıf mitingi düzenleme.
*Toplantı düzenleme.
*Yanındaki kişiyle birbirine konu özetleme, tartışma.

*Grupla birlikte ödev yapma.
*Tahta oyunları oynama.

MESLEK

EYLEM

İş adamı / Dini lider
Öğretmen
Organizatör
Politikacı / Satıcı
Danışman / Antropolog
Sosyolog / Doktor
Parti lideri
Talk showcu
Pazarlamacı
Hemşire
Sosyal çalışmacı
Yönetim / İşletme
Psikolog
Rehberlik uzmanı
Psikiyatrist

Gözle / Paylaş
Değiştir
Tartış / Katıl

Görüş

ÖĞRENME YOLU
Sinerji oluşturarak.

Sempati kurarak.

Yönlendir

İşbirliği yaparak.

Kaynaşarak.

Arabulucu ol
Empati kur

Konuşup, iletişim

Çatışma çöz

kurarak.

İkna et

Öğrenci konseyi
Hayat bilgisi
Sosyal

bilgiler

Öğret
Takım kur

DERS DIŞI
Kol çalışmaları
Takım oyunları

İşbirliği yap
Yardım et

DERS

Halk oyunları

İzci kampları
Grup projeleri
Kukla gösterileri

Tartışma grubu
Mektup arkadaşı

Gezi
Beden

Yarışmaya katılma

eğitimi

Tiyatro
Ders çalıştırma
Beyin fırtınası
Klüp kurma

ÖZEDÖNÜK / BİREYSEL ZEKA
Gardner’a göre günlük hayattaki en önemli zekadır.
Kişinin kendisi ile ilgili bilgisinin olması ya da yaşamı ve öğrenmesi
ile ilgili sorumluluk almasına işaret eden zekadır.
Özedönük zekanın özündeki kapasiteler:
1-Konsantrasyon
2-Düşünsellik
3-Yürütücübiliş/Üstbiliş (Düşünme hakkındaki düşünce etkinlikleri)
4-Değişik duyguların farkında olma
5-Özü tanıma ve değer verme
6-Yüksek düzeyli düşünme becerileri ve akıl yürütme

8. ÖZEDÖNÜK ZEKA
*Senaryo yazma.
*Tek başına beyin fırtınası yapma.
*Günlük tutma.

*Fonda klasik müzik ya da doğa sesleri dinleme.
*Araştırma.
*Teori üretme.
*Sınıf etkinliklerini ve öğrenilen bilgileri özetleyerek ne anlama geldiğini
açıklama.

*Soru üretme.
*Kişisel sözlük geliştirme.

*Öğretme yolları geliştirme.
*Okumanın amacını belirleme.
*“Neden” sorusunu sorma.

*Kişisel steno geliştirme.
*Gün veya dönem içinde kendini değerlendirme.
*Kendini düzeltmek için imla kılavuzu ve sözlük kullanma.

*Kişisel bir “neden-sonuç” ya da “etki-tepki” şeması hazırlama.
*Bilinenler ile bilinmeyenleri ayırt etme.*Konuyla ilgili hisleri, düşünceleri yazma.
*Ödev veya proje konusu seçme.

*Herhangi bir konuda hedef ortaya koyma ve bu hedefi takip etme.
*Konuyla ilgili bir makale yazma.

Çoklu zeka kuramının sınıf uygulamalarında dikkat edilmesi
gereken noktalar şu şekilde özetlenebilir.
-Öğretmenler bütün zekalara eşit derecede önem vermelidir

-Öğretmenler materyal sunumunda tüm zeka alanlarını
geliştirici ya da tüm zeka alanlarını kullanmaya yönelik
etkinlikler hazırlamalıdır.
-Herkesin çoklu zeka alanı ile doğduğunu ancak sınıfa farklı
zeka alanları ile geldikleri dikkate alınarak etkinlikler bu
doğrultuda düzenlenmelidir.

MESLEK

EYLEM

ÖĞRENME YOLU

Psikolog
Dini lider
Araştırmacı
Kuramcı
Felsefeci
Şair
İlahiyatçı
Politik lider
Sanatçı / Zanaatçı
Yazar
Psikoterapist
Psikolojik Dan.
Sosyal hizmet uzm.
İş adamı
Ressam
Heykeltıraş

Dinle / Anla

Tek başına.

Ölç

Yoğunlaşarak.

Değerlendir
Eleştir

İfade et

Duygu ve düşüncelerinin
farkına vararak.

Günlük yaz

Ruhsal gerçekliklerin
farkına vararak.

Amaç belirle

Düşünmeyi düşünerek.

Hayal et

Benliğini geliştirerek.

Bireysel çalış

Düşün

Özgün bireysel
etkinlikler yaparak.

DERS

İlgi grupları

Kompozisyon

Matematik

Türkçe

Sessiz kal

Bilgisayar
Bulmacalar

Filmler
Okuma köşeleri
Kişisel öğretim

Din bilgisi

Duyumsa
Planla

DERS DIŞI

Resim

El sanatları

HOLAND’ın Kuramında
Tipler ve Meslekler

Kişi

Çevre
Kalıtım
Etkinlikler
İlgiler

Ev, okul, ilişkiler ve
arkadaşlar, fırsatlar ve çevre
özelliklerine göre tiplerin
pekiştirilmesi

Yetenekler
Eğilimler

|

Öz kavramı
Öz ve dünya algısı

Değerler, Çevresel etkilere duyarlık, Kişilik özellikleri

Holland’a Göre Tiplerin Gelişimi

KİŞİLİK TİPİ

BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

GERÇEKÇİ

Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci,
erkeksi, antisosyal, uyumlu, içten, doğal,
sabırlı, iç görüleri ve başarma güdüleri
fazla

*Kas etkinliği, motor koordinasyonu gerektiren işler
*Açık havadaki işler, mekanik, sistematik çalışmalar
*Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler

Otomobil tamircisi-her çeşit araç teknisyeni ,
elektrikçi, mühendis, ziraat ile ilgili meslekler, beden
eğitimi öğretmeni

ARAŞTIRICI

Entelektüel, analitik düşünce yapısına
sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı,
yöntemci, bağımsız, popüler olmaktan
hoşlanmayan

*Analitik gözlem yapma
*Sistematik deneysel çalışma
*Fiziksel, biyolojik ve kültürel olguları araştırma

Biyolog, genetikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi,
astronot, antropolog, tıp teknisyeni

Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci,
fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız,
duygusal, uyumlu olmayan, duyarlı ve
etkileyici

*Estetik faaliyetler yapar
*Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler
*Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma
*Bağımsız yaratıcı çalışmalar

Yazar, ressam, aktör, tiyatro sanatçısı, müzisyen,
kompozitör, dekoratör ve mimar

Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal
işbirliğine yatkın, empatik, arkadaş
canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı

*İnsanlarla birlikteliği saptayan aktiviteler
*Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek
*Başkalarını ikna etme, yönlendirme

Sosyal hizmet uzmanı, rehabilitasyon danışmanı,
psikolog, psikolojik danışman, halkla ilişkiler uzmanı,
üniversite öğretim üyesi, öğretmen

GİRİŞİMCİ

Dışa dönük, enerjik, kendine güvenli,
atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek,
sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser,
sosyal, konuşkan

*Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler
*Sosyal eğlendirici etkinlikler
*Organize edilmiş çalışmalar

Satıcı, pazarlamacı,komisyoncu, menejer, politikacı,
avukat

GELENEKSEL

Dikkatli, titiz, itaatkar, tutarlı, esnek
olmayan, düzenli, sabırlı, vicdanlı,
özdenetimli, hayal gücünden yoksun,
dengeli

*Sistemli kurallara bağlı aktiviteler
*Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar
*Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri
kullanma

Banka veznedarı, kütüphaneci, daktilograf, postacı,
muhasebeci, kitapçı, finans elemanı

ARTİSTİK

SOSYAL

BASKIN TALEPLER/ETKİNLİKLER

TİPİK MESLEKLER
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Tip Teorisi ve Öğrenme Tipleri
Dışa dönük tipler
İçe dönük tipler

Duyusal tipler
Sezgisel tipler
Düşünen tipler
Duygusal tipler
Yargısal tipler
Algısal tipler

Algısal
Tipler

Yargısal
Tipler

Duygusal
Tipler

Duyusal
Tipler

Tip
Teorisi ve
Öğrenme
Tipleri

Düşünen
Tipler

Sezgisel
Tipler

İçe
Dönük
Tipler

Dışa
Dönük
Tipler

Dışa dönük tipler
yaparak yaşayarak öğrenmek isteyen,
sınıfta çeşitlilikten hoşlanan

öğretmen ve arkadaşlarından
geri bildirim almak isteyen tiplerdir.
* Sürekli soru sorarak düşüncelerini ifade etme olanağı
* Pratik yaptırma
* Performansları hakkında geri bildirim

• İçe dönük tipler
kolayca incinebilen,
kendi kendini motive edebilen tiplerdir.

* Küçük gruplarla çalışma
* Bireysel projeleri için materyal sağlanmalıdır.

Duyusal tipler
bilgileri öğrenmede bütün duygularını kullanan
tiplerdir.
Beş duyuya hitap eden öğrenme etkinlikleri sunulmalıdır.

Sezgisel tipler
kendi başlarına hipotezler kuran,
neyi niçin ve nasıl öğrenecekleri konusunda çeşitlilik
arayan
tiplerdir.
Program dışında, bağımsız çalışmalarını sağlayacak
etkinlikler ve projeler sunmak gerekir.

Düşünen tipler
dürüst adil kuralları harfiyen yerine getirmek isteyen
tiplerdir.

Kendileri ile yarışmaktan hoşlandıklarından,
Bireysel etkinliklere yer verilmelidir.

Duygusal tipler
işbirliği yapmaya istekli uyumlu öğretim çevresine ihtiyaç
duyan tiplerdir.
Samimi, içten, anlayışlı ve empatik davranış beklerler.
Uygulamalar ile davranışlar arasında çelişkinin
bulunmaması,

görüşmede asla ilgisiz bir tutumun
sergilenmemesi gerekir.

Yargısal tipler
dakik olup sürekli plan yapmayı, başladıkları işi bitirmeyi
isteyen tiplerdir.
Sorgulayıcıdırlar.
Sürekli geri bildirim verilmelidir.

Algısal tipler
yeniliklere ve değişikliklere açık baskıya gelmeyen
tiplerdir.
Kontrol etme ve test etmeye çalışılmamalı,

Yaptıkları çalışmaları kendi kendilerine
değerlendirmelerine fırsat verilmeli,
Doğal ve sürprizlerle dolu öğretim tarzı
Sergilenmeli.

Öğrencilerin öğrenmeye karşı tutumları
• Başarıya odaklı,
• Başarısızlıktan kaçınan

• Başarısızlığı kabul eden tutumlar.

Tutum

Bu Tutuma Sahip Öğrenci Özellikleri

Başarıya odaklanma

Başarılı olma amacı öğrenmeyi yönlendirir.
Kendine güveni tamdır.
Çalışma stratejileri kullanır.
Planlı çalışmaya özen gösterir.
Başarılı olmama korkuşu yoktur.
Yeteneğinin daima gelişmeye açık olduğunu bilir.
Başarılı olma ihtiyacı, motivasyonu olumlu yönde etkiler.

Başarısızlıktan kaçınma

Amacı öğrenmeden çok, ders geçmektir. Anlayarak çalışma yerine
ezberlemeye çalışır. Başarılı olmak için yeterli çabayı göstermez.
Başarısızlığı kendi yeteneğinde ya da dersin zorluğunda arar. Yeteneği
değişmez bir özellik olarak görür. Etkili çalışma teknikleri kullanmaz.
Başarılı olamama korkuşu hakimdir. Motivasyonu ders geçmeye dönüktür
ve sürekli değildir.

Başarısızlığı kabul etme

Başarısızlığı kaçınılmaz görür.
Başarılı olmak için hiç çaba göstermez.
Ders dışı etkinliklere fazla zaman ayırır.
Yeteneğin sabit ve değişmez olduğunu düşünür.
Başarısızlığı, yeteneğindeki sınırlılığa bağlar.
Sürekli desteğe ihtiyacı vardır.
Ders çalışma ve öğrenme motivasyonu minimum düzeydedir.

Bu Tutuma Sahip Öğrenci Özellikleri

Tutum

Başarılı olma amacı öğrenmeyi yönlendirir.
Başarıya
Tutumodaklanma
Bu Tutuma Sahip
Öğrenci Özellikleri
Kendine güveni tamdır.

Çalışma stratejileri kullanır.
Planlı çalışmaya özen gösterir.
Başarılı olmama korkuşu yoktur.
Yeteneğinin daima
gelişmeye açık olduğunu bilir.
kaçınılmaz
görür.
Başarılı olma ihtiyacı, motivasyonu olumlu yönde etkiler.

Başarısız* Başarısızlığı
lığı
* Başarılı olmak için hiç çaba göstermez.
kabul etme
Amacı öğrenmeden çok, ders geçmektir. Anlayarak çalışma yerine
Başarısızlıktan kaçınma
* Ders dışı etkinliklere
fazla
ayırır.
ezberlemeye
çalışır.zaman
Başarılı olmak
için yeterli çabayı göstermez.
* Yeteneğin

Başarısızlığı kendi yeteneğinde ya da dersin zorluğunda arar. Yeteneği
değişmez
bir özellik olarak
görür. Etkilidüşünür.
çalışma teknikleri kullanmaz.
sabit
ve değişmez
olduğunu
Başarılı olamama korkuşu hakimdir. Motivasyonu ders geçmeye dönüktür
ve sürekli değildir.

* Başarısızlığı, yeteneğindeki sınırlılığa bağlar.

* Sürekli desteğe ihtiyacı vardır.
Başarısızlığı kaçınılmaz görür.
Başarısızlığı kabul etme
Basarılı olmak için hiç çaba göstermez.
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öğrenme motivasyonu minimum
Ders dışı etkinliklere fazla zaman ayırır.
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Başarısızlığı, yeteneğindeki sınırlılığa bağlar.
Sürekli desteğe ihtiyacı vardır.
Ders çalışma ve öğrenme motivasyonu minimum düzeydedir.

Bu Tutuma Sahip Öğrenci Özellikleri

Tutum

Başarıya odaklanma

Tutum

Başarısızlıktan
Kaçınma

Başarılı olma amacı öğrenmeyi yönlendirir.
Kendine güveni tamdır.
Çalışma stratejileri kullanır.
Planlı çalışmaya özen gösterir.
Amacı öğrenmeden
çok, ders geçmektir.
Başarılı olmama korkuşu yoktur.
Yeteneğinin daima gelişmeye açık olduğunu bilir.
Anlayarak
çalışma
yerine
ezberlemeye
çalışır.
Başarılı
olma ihtiyacı,
motivasyonu
olumlu yönde
etkiler.

Bu Tutuma Sahip Öğrenci Özellikleri
*
*

* Başarılı olmak için yeterli çabayı göstermez.
Amacı öğrenmeden çok, ders geçmektir. Anlayarak çalışma yerine
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* Yeteneği Başarılı
değişmez
bir özellik olarak görür.
ve sürekli değildir.

* Etkili çalışma teknikleri kullanmaz.
Başarısızlığı kaçınılmaz görür.
Başarısızlığı kabul etme
* Başarılı olamama
korkuşu hakimdir.
Basarılı olmak için hiç çaba göstermez.
Ders dışı
etkinliklere
fazla zaman
ayırır.
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geçmeye
dönüktür
ve
Yeteneğin sabit ve değişmez olduğunu düşünür.
sürekli değildir.
Başarısızlığı, yeteneğindeki sınırlılığa bağlar.
Sürekli desteğe ihtiyacı vardır.
Ders çalışma ve öğrenme motivasyonu minimum düzeydedir.

Bu Tutuma Sahip Öğrenci Özellikleri

Tutum

Başarılı olma amacı öğrenmeyi yönlendirir.
Başarıya
Tutum odaklanma
Bu Tutuma Sahip
Öğrenci Özellikleri
Kendine güveni tamdır.

Başarıya
odaklanma

* Başarılı olma

Çalışma stratejileri kullanır.
Planlı çalışmaya özen gösterir.
Başarılı olmama korkuşu yoktur.
Yeteneğinin
daima gelişmeye
açık olduğunu bilir.
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öğrenmeyi
yönlendirir.
Başarılı olma ihtiyacı, motivasyonu olumlu yönde etkiler.

* Kendine güveni tamdır.
Amacı öğrenmeden çok, ders geçmektir. Anlayarak çalışma yerine
Başarısızlıktan kaçınma
* Çalışma stratejileri
kullanır.
ezberlemeye
çalışır. Başarılı olmak için yeterli çabayı göstermez.

* Planlı

Başarısızlığı kendi yeteneğinde ya da dersin zorluğunda arar. Yeteneği
değişmez
özellik olarak görür. Etkili çalışma teknikleri kullanmaz.
çalışmaya
özenbirgösterir.
Başarılı olamama korkuşu hakimdir. Motivasyonu ders geçmeye dönüktür
ve sürekli değildir.

* Başarılı olmama korkuşu yoktur.

* Yeteneğinin daima gelişmeye açık olduğunu bilir.
Başarısızlığı kaçınılmaz görür.
Başarısızlığı kabul etme
Basarılı olmak için hiç çaba göstermez.
* Başarılı olma ihtiyacı,
motivasyonu olumlu yönde
Ders dışı etkinliklere fazla zaman ayırır.
Yeteneğin sabit ve değişmez olduğunu düşünür.
etkiler.

Başarısızlığı, yeteneğindeki sınırlılığa bağlar.
Sürekli desteğe ihtiyacı vardır.
Ders çalışma ve öğrenme motivasyonu minimum düzeydedir.

Güdülenmiş davranışların temel özellikleri:
1. İlgi duyma ve dikkat etmede süreklilik,
2. Davranışın yapılması için çaba göstermeye ve
gerekli zamanı harcamaya isteklilik,
3. Konu üzerinde odaklanma, kendini verme ve karşılaşılan
güçlükler karşısında istenilen davranışı yapmaktan
vazgeçmeme,
sonuca gitmekte ısrarlı ve kararlı olma.

• Öğrenciye öğrenmeyi nasıl öğretebiliriz?
– Sınav kaygısıyla baş etmeye yardımcı olma
– Öğrenme stillerini belirleme
– Zamanı etkili kullanma becerisi kazandırma

– Dikkat toplama egzersizi yaptırma
– Motivasyonu arttırıcı çalışmalar yapma
– Ders dinleme becerisi kazanma
– Etkili çalışma becerilerini kazandırma
– Okuma alışkanlığı kazandırma
– Not tutma becerisini kazandırma

KELEBEK AVCISI OLMAK
Zihinsel yapımız bedenimizde ve dilimizde ortaya çıkar.
Bedenimiz de bilinçaltındaki bilgilerimizi ve duygusal durumu
ele verir.
Dikkatli bir koç danışanının ağzından çıkan her sözcük ve
kurulan her cümle kalıbına dikkat eder.

Adeta bir kelebek avcısı gibi danışanın zihnindeki kalıpları,
inanç sistemlerini yansıtacak kelimeleri ve cümleleri
yakalayarak bir kenara kayıt eder.

KELEBEK AVCISI OLMAK
Çünkü bunlar danışanın zihnin anahtarlarıdır.
Zihne yeni bir programı yerleştirilirken bu avlanan kelimeler
ve cümleler kullanılacaktır Koç tarafından.
Yakalanan kelime ve cümleler danışına fark ettirilerek kendi
inanç sistemini görmesini sağlayabilirsiniz.
Kız ya da erkek arkadaşı hakkında konuşurken
“Ben aslında onu sevmiyor değilim”
dediğinde aslında sevmediğini söylüyordur büyük olasılıkla..

KELEBEK AVCISI OLMAK
‘‘Bu işi yapmak çok zor”
diyen bir zihin bahsi geçen işi zor olduğuna inandığı için yapamıyordur.
“Zevk almak” yerine daha çok “tat almak” terimini kullanan bir zihne yeni bir
program girerken
“tat almak”
kelimesini kullanmak önemlidir.

Bu nedenle iyi bir avcı olmak hedefe odaklı çalışan
bir Koç için çok önemlidir.

DANIŞANIN İNANÇ KAYITLARINI GÖRMEK

Koç danışanının anlattıklarını dikkatle dinleyerek,
ruh-beden-zihin
bütünlemesiyle onun formuna girip
onun penceresinden bakarak aldığı verilerle
danışanının inanç sistemi hakkında bilgi sahibi olur.

DANIŞANIN İNANÇ KAYITLARINI GÖRMEK
OLUMSUZ İNANÇLAR
Ben başarısızım,

Kendimi çaresiz hissediyorum,

Kurban olduğuma inanıyorum,

Herkes beni kullanıyor,

Param olacağına sağlığım yerinde olsun,

Ben tembelim,

Elimi attığım her iş kuruyor,

Zenginler haram para kazanırlar,

Ailede şeker hastalığı var ileride ben de şeker hastası olabilirim.
Erkekler aldatır,

Kadınlar dedikoducudur,
İstediğim bir şeyi başkasına söylersem olmaz.

DANIŞANIN İNANÇ KAYITLARINI GÖRMEK

Her bireyin bilinçaltı zihninde çocukluğundan bu yana
getirdiği bir çok inanç sistemi vardır.
Yukarıda sayıIanlar kişinin yaşamını olumsuz yönde
etkileyen inançlardır.

Yani zihin bilgisayarımızın harıl diskine yüklenmiş,
kişiyi olumsuz etkileyen programlardır.

DANIŞANIN İNANÇ KAYITLARINI GÖRMEK
OLUMLU İNANÇLAR
Ben her zaman şanslıyım,
Daima her işimde bana yardımcılar atanır,
Ben parasız kalmam daima bana bol para gelir,
Ben son derece sağlıklıyım,
Kafayı taktım mı başaramayacağım hiçbir şey yoktur,
Bugüne kadar istediğim her şey gerçekleşti.... vs.

DANIŞANIN İNANÇ KAYITLARINI GÖRMEK
OLUMLU İNANÇLAR
Koç danışanını dinleyerek, onun ruh durumuna girerek,
AKILLI sorular sorarak bu kayıtlara ulaşır.
Koç, saptadığı kayıtlardan kişiyi yaşam ve eğitim başarısına
götürecek olanları güçlendirmeye,
kişiyi yaşamında başarısız olmaya yöneltecek olanları da
değiştirmeye çalışmalıdır.

DANIŞANIN İNANÇ KAYITLARINI GÖRMEK
Koç danışanını dinleyerek, onun ruh durumuna girerek,
akıllıca sorular sorarak bu kayıtlara ulaşır.

Koç, saptadığı kayıtlardan kişiyi yaşam başarısına götürecek
olanları güçlendirmeye, kişiyi yaşamda başarısız olmaya
yöneltecek olanları da değiştirmeye çalışmalıdır.

DANIŞANIN ALIŞKANLIKLARINI ve
DAVRANIŞ KALIPLARINI GÖRMEK
Alışkanlıklar ve davranış kalıpları bilinçaltımızda yer alan otomatik pilot
sistemidir.
Düşünmeden yaptığımız her davranış otomatik pilotun eseridir.
Yürümek, konuşmak, yemek yemek vs. gibi
Davranışlar otomatik pilot tarafından çalıştırılan yaşamak adına olması şart
alışkanlıklarımız ve davranış modellerimizdir.
Ancak bu otomatik pilota faydalı olmayan görevler de verilmiştir ve bunların
üzerinde düşünülmez bile sadece davranılır.
Otomobilde birisi önünüze ters bir biçimde geçse elinizi kolunuzu kaldırarak
bağırmaya başlarsınız, düşünmeden yaparsınız bu davranışı.

DANIŞANIN ALIŞKANLIKLARINI ve
DAVRANIŞ KALIPLARINI GÖRMEK
• Sigara içme alışkanlığınız varsa ve bir konuda karar vermekte
zorlanıyorsanız sigara yakarsınız ve çoğu zaman yaktığınızın bile farkında
olmayabilirsiniz.
•Otoriter bir yakınınız varsa karşılaştığınız bir engellemede hemen isyankâr
bir biçimde bağırmaya başlar ya da bir anda çaresizlikle ağlamaya başlıyor
olabilirsiniz, otomatik pilot bu davranış modelini otomatik hafızaya almıştır.
•Taa ki fark edilip gerekiyorsa program değiştirilene kadar.
•Koçun görevlerinden biri de bu otomatik pilotun çalıştırdığı programları
tespit etmek ve değiştirilmesi gerekiyorsa
-ki buna danışan karar verir- değiştirip, gerekiyorsa yerine yeni program
yerleştirmektir.

DANIŞANIN ALIŞKANLIKLARINI ve
DAVRANIŞ KALIPLARINI GÖRMEK
Çünkü buradaki asıl handikap!
Koç’un danışandan aldığı mesaj•kendi düşüncelerine ve zihinsel filtrelerine göre
değerlendirmesidir.

* Önemli olan danışanının gerçekte ne demek istediğini
duymasıdır, algılamasıdır.
* Kendi filtreleri yerine danışanın filtrelerini görebilmektir.

DANIŞANIN DEĞİŞİM GEREKSİNİMİ
ve İSTEĞİNİ BELİRLEMEK
Değişim; bireyin içinde bulunduğu durumdan
başka bir duruma geçmesidir.
Aslında yaşadığımız hiçbir an bir başka anla aynı değildir.

Yaşadığımız andaki ben, bir başka anımdaki benle aynı olamam.
Her an değişmekteyim, hem yaşamım, hem hücrelerim.
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.”
Değişim, bilinç düzeyinde, bir program dahilinde karar verilerek
yapılan değişimdir.

DANIŞANIN DEĞİŞİM GEREKSİNİMİ
ve İSTEĞİNİ BELİRLEMEK
Danışanlarımızın yaşamlarında bilinçli ve hedefe odaklı bir değişim
isteyip istemediklerini kesin olarak saptamamız gerekmektedir.
Danışanınızın değişime ihtiyacı olabilir ancak bunun farkında
olmayabilir.
Böyle bir durumda, danışanın hangi yönde değişirse hedefine
ulaşabileceği saptanmalı ve danışanda değişmesi gerekli davranış ya
da düşünce için farkındalık ve istek oluşturulmalıdır.
Danışanın değişime isteği varsa işiniz çok daha kolaydır. Hangi
alanlarda değişmesi gerektiğini biliyorsa bu durum çok daha
avantajlıdır.

DANIŞANIN DEĞİŞİM GEREKSİNİMİ
ve İSTEĞİNİ BELİRLEMEK
Değişime istek duyuyor ancak değişmesi gerekenin ne olduğunu bilmiyorsa,
Koç bu durumu saptamalı ve danışanda farkındalık oluşmalıdır.

Danışanınızın değişimi gerçekten talep edip etmediği hem direkt sorularla
hem de akıllıca sorularla tespit edilmelidir.
“Su içmek istemeyen birine zorla su içiremezsiniz.”

«Değişmek istemeyen birini de değiştiremezsiniz.
Danışanınız içinde bulunduğu durumdan farklı bir durumda mutlu olacağına
inanıyorsa veya sizinle yaptığı görüşme esnasında bu olasılığı fark ettiyse;
davranışlarını, tutumlarını, duygularını değiştirecek bir süreç yaşaması
gerektiğini kabul etmelidir.

VİZYON VE MİSYON OLUŞTURMAK
VİZYON, ileride gerçekleştirilmesi için çalışılan bir hayal;
olacak olanı önceden görmektir.
Vizyon, hedefe giden yolun başlangıcıdır.
«Ben yaşamımda gerçekten neyi oluşturmak istiyorum?»
Vizyonumu belli olduğu sürece yaşanan değişimlere bilinçaltımız
tepki vermeyecek, aksine bizi destekleyecektir.

MİSYON ise vizyonun oluşmasını sağlar ve yeni vizyon da
yeni misyon üretir.

ZİHİN KOŞULLU VE ÇELİŞKİLİ
ÖNERMELERİNİ YAKALAMAK
Zihnimiz program yazma ve çıkarımda bulunmak için
önermeleri kullanır. Bilinçaltımızı yeniden programlama
çalışmalarında da önermeleri kullanırız.
Bizi olumsuz düşünce ve davranış modellerine iten ve bunların
sonucunda da ulaşmak istediğimiz hedeflere varmamızı engelleyen
önermeleri değiştirip yeni önermeler yerleştiririz.
v

1. önerme

2. önerme

ve

veya

>

R
Çıkarım

۸

ise

Q

Ancak ve
ancak

P

ZİHİN KOŞULLU VE ÇELİŞKİLİ
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Çalışırsan başarırsın ve başarmak güzel ise çalışmak güzeldir.

P= Kopya çekme erkeklerin işidir.

Q= Ben de erkeğim.
p ۸ Q

R

R= ?



ZİHİN KOŞULLU VE ÇELİŞKİLİ
ÖNERMELERİNİ YAKALAMAK
Akıllıca sorular ve telkinle bilinçaltı ve yanlış inançlarını değiştirme
P= Akıllı öğrenciler kopya çekmez
p ۸ Q
P= Olumlu

p1 ۸ Q1

R1

Q= Ben de akıllıyım.
R



Q= Olumsuz

R= Olumsuz

DEĞİŞTİR

P2 ۸ Q2

R2

R= ?

DANIŞANIN ÖNCELİKLİ DEĞERLERİNİ
SAPTAMAK
Yetiştiğimiz çevreden kazandıklarımız, deneyimlerimizden
çıkardığımız sonuçlar bizim öncelikli değerlerimizi oluşturur.
Bilinçaltına kaydedilmiş bu değerler yaşamımızı yönlendirir,
kararlarımızı biçimlendirir.
Danışanın yol haritasını çizmesinde değerler gözetilmelidir.

DANIŞANIN KURALLARINI VE SINIRLARINI
SAPTAMAK
Kural: Kişinin inanç sistemine göre belirlediği davranışlardır.
«Kimsenin hakkını yemem.» «Sınavda asla kopya çekmem.»

Sınır: Başkalarının kendisine yapılmasına izin vermedikleri
davranış modelleridir.
«Bana sormadan benim adıma karar veremez.»
«Çok tanımadığım kişilerle samimi olmam.»

GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARINI SAPTAMAK
Koçinin bilinçaltı bilgilerine ulaştıkça, onun yaşamını
sınırlandıran, korkutarak yöneten kalıplarla karşılaşırsınız.

Bu kalıplar bilerek ya da bilmeyerek yerleşen kalıplardır.
«Ben kimseye hayır diyemem.»
«Aldığım eğitimin yeterli olduğuna inanmıyorum.»
«Ben inatçı biriyim.»

GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARINI SAPTAMAK
Bilinçaltı bilgileri bize koçinin güçlü yönlerini de yansıtır.
«Ben iradeli bir yapıya sahibim.»
«Her işimi vaktinde yetiştirir, planlı çalışırım.»
«Sabırlı bir yapıya sahibim.»
Koçinin güçlü yönlerini tetikleyerek,
yaşam / okul başarısı için atak yapması sağlanabilir.

Koçinin zayıf yönlerini güçlendirmektense,
güçlü yönlerini ön plana çıkararak destek olmak daha uygundur.

GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARINI SAPTAMAK

Koçi güçlü ve zayıf yanlarının farkında olabilir

fakat «kör nokta»sının bilemez

GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARINI SAPTAMAK
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DANIŞANI İSTENEN RUH HALİNE ÇEKMEK
Ruh – Beden – Zihin
bir bütünlük oluşturur.
Bunlardan birindeki bir hareket diğerlerini de etkiler / tetikler.

Koçi ile iletişime, önce onun enerji seviyesinde başlamak ve
ardından enerjiyi kademeli arttırabiliriz.
Zayıf noktayı yukarıya çekerek tüm birimleri hareketlendirir ve
dengeye sokabiliriz.

SORULAR SORARAK ZİHNİNDEKİ
FİLTRELERİ YAKALAMAK
Filtreler ve güçlü sorular sorabilmek için
Koçun –Koçisini iyi tanıması gerekir

Koçi bu sorulardan önce tedirgin olsa da,
daha sonra bu ilişki güvenli bir hal alır.
Sorulara verilen yanıtlar,
DEĞİŞİM - DÖNÜŞÜM – GELİŞİM için yapılacakların verileri
toplanır.

SORULAR SORARAK ZİHNİNDEKİ
FİLTRELERİ YAKALAMAK

Filtreler
* Silme - Atlama
* Genelleme -Kişiselleştirme
* Çarpıtma - Bozma

BEDEN DİLİNİ ÇÖZMEK
İletişim koçluğun temelidir
İLETİŞİMDE;
A) Beden Dili

% 55

B) Ses Tonu

% 38

C) Sözcükler

%7

DANIŞANDAN GELEBİLECEK TEPKİLERİ ve
YANITLARI ÖNGÖREBİLMEK
Koçi, Koçun akıllıca ve düşündürücü sorularına
olumlu-olumsuz çok farklı tepkiler gösterebilir.
Koçun her duruma karşı hazırlıklı olması gerekir.

Koç, hiçbir koşulda süreci yönetimi ve soğukkanlılığı
elinden bırakmamalıdır.

VİZYONUN KONTROL EDİPLİP
GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAYARAK
SÜREKLİLİĞİ KORUMAK
Koçun görevi; koçinin hedeflerine ulaşıp ulaşamadığını
gözlemleyerek yol göstermek, destek sağlamak,
gerektiğinde değişikliklere gitmesini sağlamaktır.

Koç; koçinin tüm dalgalanmalarını önceden öngörebilmek ve
girdiği hedeften uzaklaşan durumları fark ettiğinde,
uyararak ve gerekli teknikleri uygulayarak
tekrar rotasına sokmalıdır.

DANIŞAN DOSYASI HAZIRLAMAK
ve PAYLAŞMAK
Koçi için detaylı bir dosya hazırlamada amaç;
* Koçinin geldiği noktadaki halinden, amaçlanan hedef noktaya geliş sürecindeki
uygulanan yöntemleri ve alınan dönütleri kaydetmek,

* Koçinin gelecekte hazırlanacak çalışmalarda ve araştırmalarda bu bilgileri
kullanabilmek.

