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OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME  

 

Amacımız öğrencilerimizin güvenli, mutlu, önemsendikleri bir ortamda, her öğrencinin farklı 

yeteneklerinin, akademik, sosyal, duygusal, fiziksel yönlerinin geliştirmesi ve bir dünya 

vatandaşı olmasıdır. 

 

Her öğrencimiz bir bireydir ve okul topluluğunun önemli bir üyesidir. 

Bu çalışmaların merkezinde ‘Olumlu Okul İklimi’ yaratmak yer almaktadır.  

Öğretmenlerimiz öğrenmenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan olumlu davranışları sürekli 

desteklemektedir. Şiddet içermeyen, yardımsever davranışlar takdir edilir ve ödüllendirilir. 

 

Okulumuzda derslerimiz öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini, özgüvenlerini geliştirecek 

sorumluluklar almalarını sağlayacak şekilde planlanmaktadır. Öğrencilerin aktif ve 

öğrenmenin merkezinde olmaları olumlu davranış geliştirmesine katkı sağlamaktadır. 

 

Olumlu Okul İkliminin okul için sürdürülebilir olması için okul ve sınıf kurallarının 

belirlenmesi ve öğrenciler tarafından içselleştirilmesi esastır. Kuralların nasıl belirlenebileceği 

ile ilgili yönlendirmeler zümre toplantılarında ele alınacaktır.  

 

ZORBALIK 

Grup çalışmalarında, hikayelerle veya diğer müfredat alanlarında birbirine karşı saygılı olma, 

yardıma ihtiyacı olanlara destek olma, kendinden farklı görünen/düşünen öğrencileri kabul 

etme felsefesi anlatılmaktadır. Okuldaki herkes zorbalığın hoş görülmediğini fiziksel 

(yumruklama, tekmeleme), duygusal/sözel (lakap takma, aşağılama) rahatsız edici 

davranışların kabul edilmediğini ve bildirilmesi gerektiğini bilir.  

 

 

OKULUMUZUN İZLEDİĞİ YOL 

/ UYGULAMALAR  

 

• Olumsuz Davranışın gerçekleştiği ortamdaki öğretmen öğrenci ile konuşur. 

• Olumsuz davranışı hakkında öğrenci ile konuşan öğretmen gerekli görür ise 

öğrencinin sınıf öğretmenini bilgilendirir. Sınıf öğretmeni öğrenci ile davranışı 

hakkında görüşür. Gerekli gördüğünde bu görüşme ile ilgili PDR Uzmanı ve Md. 

Yardımcısını bilgilendirir. 

• Davranışın niteliğine ve ihtiyaca göre Md. Yrd. tek başına görüşebilir, yine 

ihtiyaca göre PDR Uzmanı öğrenci ile tek başına görüşebilir. Müdür yardımcısı 

gerekli görür ise bu görüşmeye Sınıf Öğretmenini davet eder.  

• Olumsuz davranışın tekrarı veya olumsuz davranışta ısrar edilmesi durumunda 

öğrenci öğretmen tarafından ilgili PDR/Md. Yrd. Yazılı olarak bildirir, konu 

ÖGEP’te gündeme alınır. Md. Yardımcısı/Sınıf Öğretmeni/PDR Uzmanı gerekli 

görülürse veliyi bilgilendirir. 

• Olumsuz davranışın süreklilik göstermesi durumunda veli, (gerekli görülürse 

öğrenci) yine olayın niteliğine göre gerekli görülen kişilerin (Md. Yardımcısı, 

Sınıf Öğretmeni, PDR Uzmanı, PDR Bölüm Başkanı ve Okul Müdürünün) 

katılımı ile toplantı yapılır. Bu toplantının tekrarı ve sıklığı okul yönetimi 

tarafından kararlaştırılır. 

• Sınıf düzenini bozarak ders işlenmesini engelleme, şiddet kullanma ve 

öğretmenlere karşı saygısız davranışlarda bulunulması durumunda aile çağrılarak 

ortak bir tutum belirlenir, öğrenci ile ilgili okul içinde yapılacak çalışmalar 

belirlenir, öğrencinin okul dışından uzman desteğine başlaması kararı veliye 



iletilir. 

• Onarıcı çember uygulaması ve çember saati uygulaması olumlu davranış 

geliştirmede kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmalar tüm sınıf veya küçük guruplar 

halinde yapılır. 

  

ÖĞRENCİ GELİŞİM PROGRAMI (ÖGEP) 

                    

Öğrencinin; 

Akademik, davranışsal, kişisel ve öğrenme sürecine yönelik gelişimine destek vermek amacı 

ile oluşturulan ekip (Okul Müdürü, Md. Yardımcıları, Temel Dersler Bölüm Başkanı, PDR 

Bölüm Başkanı, PDR Uzmanları) tarafından uygulanan programdır. 

 

• Uzun vadeli çalışma ve takip süreci gerektiren durumlarda, 

• Farklı akademik, davranışsal, kişisel (sosyal, duygusal) özelliklere sahip olma 

durumlarında öğrenci ÖGEP’e yönlendirilir.  

• Davranış Geliştirme Planı yapılması durumunda veya gerekli görülür ise veliye 

bilgi verilir ve veliden iş birliği istenir. 

Öğrencinin olumsuz davranışı sebebiyle yapılacak görüşmede izlenecek yol; 

 

 (Olumsuz davranış sebebiyle bu adımlar izlenir)  

 

✓ Öğretmenin teneffüs veya görüşme boyunca öğrencinin yanında kalarak, 

✓ Onunla göz teması kurarak (sosyal mesafe kuralına dikkat ederek) 

✓ Yaşananların anlamlandırmasına yönelik bir görüşme yapması, 

✓ Davranışı neden tercih ettiğini, ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışması, 

✓ Davranışının kimleri ve nasıl etkilediği, nasıl sonuçlara yol açtığını anlatması, 

✓ Davranışı değiştirmek için nereden başlaması gerektiği konusunda yol göstermesi 

✓ Kendisinden neler beklediğini (küçük sınıflarda kısa ve net 1-2 adımla başlayarak) 

anlatması beklenmektedir. (ÖĞRENCİ İLE YAPILACAK GÖRÜŞMELERDE BU 

AKIŞ TAKİP EDİLİR) 

  

 

 

YAPTIRIMLAR  

 

 

• Teneffüs veya öğle arasını kaybetme  

 

Öğretmenler şu nedenlerden dolayı Teneffüs veya öğle arasını kaybetme 

uygulamasına öğrencinin alınmasını isteyebilir; 

 

 

• Sürekli karşı gelme davranışı- Grup çalışmasını bölme  

• Başkalarını tehlikeye sokan kavga vb. davranışlar  

• Okul veya sınıf kurallarını bozma davranışlarına devam etme  

• Okuldaki herhangi bir yetişkine karşı saygısızlık yapma (yapılan 

davranışın niteliğine göre) 

• Saldırgan davranış – sözlü veya fiziksel  

 

 

Öğrenci yaptırımı öğrendiği anda olumsuz davranışı bırakıp derse katılma davranışı da 

sergileyebilir. Böyle bir durumda öğrenciye teneffüsü geri verilip verilmeme kararı 

öğretmenin inisiyatifindedir. 



Yaptırım kararı verilen bir öğrenci ile ilgili öğretmen Öğrencinin olumsuz davranışı 

sebebiyle yapılacak görüşmede izlenecek yol’ aşamalarını izler. (yukarıda görebilirsiniz) 

 

 

• Okul Değişikliği Önerisi 

Aşağıda belirtilen durumlarda veliye okul değişikliği önerisinde bulunulabilir. 

 

• Sürekli zorbalık etmek (başka bir öğrenciye yönelik devamlı aşağılama 

veya fiziksel, duygusal, sözlü taciz) 

• Çocuğun kendisi veya diğer öğrencilerin eğitimi veya iyiliği risk altında 

olduğunda iş birliği yapmayı reddetmek, 

• Okul ve/veya sınıf kurallarını sürekli ihlal etmek, 

• Okul malına veya okul binasına sürekli ciddi zarar vermek. 
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