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BAĞIMLILIK VE TEKNOLOJİ
BAĞIMLILIĞI
Ch�bbaro, R�cks ve Lan�er d�j�tal bağımlılıkların
önlenmes�nde okul ps�koloj�k danışmanlarına
/rehber öğretmenlere yönel�k b�r model
önerm�şlerd�r. Bu model :

instagram.com/osmancem_cakmak

OSMAN CEM ÇAKMAK

Farklılıklarda Farkındalık, �let�ş�m sağlarken
“Karşımızdak� b�reyde ne görmektey�z ve bunun
neden� ned�r? veya “Karşımızdak� vatandaş hang�
kültürün ürünüdür?” şekl�nde düşünmek

Profesyonel gel�ş�m
Tüm okul çapında eğ�t�m
A�le ve toplum eğ�t�m�
Öğrenc� değerlend�rmes�
Önley�c� çalışmalar
Kaynaklar

2019 yılında MEB ve İç�şler� Bakanlığının yürüttüğü
Eğ�t�m ve Güvenl�k Projes�nde “güvenl� eğ�t�m �let�ş�m�”
kavramı gel�şt�r�lm�şt�r. Güvenl� eğ�t�m �let�ş�m�, zorunlu
öğren�m çağındak� b�reyler�n eğ�t�m hayatlarında
karşılaşab�lecekler� güvenl�k sorunları �le �lg�l� tüm
paydaşlar arasında gerçekleşen �let�ş�msel süreç ve
becer�ler� kapsamaktadır

Ch�bbaro, R�cks ve Lan�er d�j�tal bağımlılıkların
önlenmes�nde okul ps�koloj�k danışmanlarına
/rehber öğretmenlere yönel�k b�r model
önerm�şlerd�r. Bu model :Profesyonel gel�ş�m, Tüm
okul çapında eğ�t�m, A�le ve toplum eğ�t�m�,
Öğrenc� değerlend�rmes�, Önley�c� çalışmalar,
Kaynaklar aşamalarından oluşur.

YABANCILARIN EĞİTİMİ VE
EĞİTİM GÜVENLİĞİ

Hofstede, Kültürel Boyutlar
Kuramıyla farklı kültürler� altı farklı
boyuttan �nceleyerek kültürler�n
örtüşen ve b�rb�r�nden farklı
taraflarını ortaya koymuştur.

Altın Üçgen olarak n�telenen; a�le-okul ve sosyal çevre
üçlüsü arasındak� sağlıklı �let�ş�m�n eğ�t�m süres�nce
gerçekleşmes� gerekmekted�r.

OYUN BAĞIMLILIĞI
Her oyun bağımlılık yapmaz, Her oyun, zararlı olmaz
ve sağlıksız da değ�ld�r. B�reyler�n yaşamlarında
eğlence, rahatlama ve hatta sosyalleşme sağlayan
oyunlar da vardır. Oyun bağımlılığı, Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) uluslararası sağlık problemler�ne
�l�şk�n hastalıkları sınıflama (ICD) tar�f�nden hastalık
olarak tanımlanmaktadır. 
Oyunlara bağlanma süreci ve bağımlılığın
oluşma aşamaları şunlardır: Başlama �steğ�,
İlg�n�n artması, Düşünceler�nde oyunun öncel�kl�
b�r yere sah�p olması, Oyun bağımlılığının
oluşması
GÜVENLİ OKUL
Güvenl� okullar �ç�n olumlu sonuçlar sağlayan okul
temell� programların en öneml�ler�nden b�r�n�n sosyal
duygusal öğrenme (SDÖ) olduğu görülmekted�r
SDÖ �ç�n, beş temel sosyal ve duygusal becer�
kategor�s� vardır: Öz-farkındalık, Öz-yönet�m, Sosyal
farkındalık, İl�şk� becer�ler�, Sorumlu karar verme, 

ZOR KİŞİLİKLERLE İLETİŞİM
İnakt�f k�ş�l�k: Aşırı uyum davranışı serg�lerler.
Reakt�f k�ş�l�k: her görüş, düşünce veya öner�ye
spontane karşı çıkar, muhalefet ederler.
 Proakt�f k�ş�l�k: En sağlıklı davranış ve sorun çözme
yöntem�ne sah�pt�r. Proakt�f k�ş� hem sorgular hem
çözüm öner�r.
Sislendirme, karrşınızdak� k�ş�n�n �steğ�n� ve
görüşler�n� kend� sözler�n�zle kısaca özetlemekt�r.
Kırık plak yöntemi �se Zor k�ş�ye kend�s�n�
duyduğunuzu bel�rt�p bu kırık plak cümles�n� üst üste
tekrarlamaktır. Örnek: “Söyled�kler�n� duydum ve
bugün konuşacak durumda değ�l�m.” 


