
REHBERLİK HİZMETLERİ ETKİNLİK FORMATI 

 

Etkinliğin Adı:  "DUYGUSAL ŞİDDETİN FARKINDA MIYIM?" 

Sınıf Düzeyi:    9. SINIF / 10. SINIF / 11. SINIF / 12. SINIF 

Okul Türü:    LİSE 

Çalışma Grubu: ( * )  Öğrenciler ( ) Veliler ( ) Öğretmenler 

 

Rehberlik Hizmet Alanı: 
( * ) Kişisel-Sosyal Rehberlik ( ) Eğitsel Rehberlik 

( ) Mesleki Rehberlik 

Konusu:    Öğrencilerin duygusal şiddeti tanıması 

Kazanım:    Duygusal şiddet anlamına gelen davranış, yorum ve düşünceleri fark  

...eder. 

Uygulayıcı: ( * ) Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni ( ) Okul Rehberlik Öğretmeni 

Katılımcı Birey Sayısı:    Sınıftaki öğrenci sayısı kadar. 

Süre:    1 ders saati 

Ortam:    Sınıf Ortamı 

Oturma Düzeni: 
   Normal Sınıf Düzeni 

Kullanılacak Materyal ve 

Ekler: 

   Ek 1'deki duygusal şiddeti tanımlayan davranış, yorum ve düşüncelerin             

...yazılı olduğu küçük kağıtlar ve torba. 

 

Hazırlayanlar:   Bingül UZEL  

Süreç: 

 Öğretmen, Ek 1'deki maddelerin her birinin yazılı olduğu küçük kağıtları katlayarak bir torbaya 

atar.  

 Öğrencilerden torbadan birer kağıt çekmelerini ister. Torbada kağıt kalmamasına dikkat edilir. 

Torba içinde öğrenci sayısından fazla kağıt kalması durumunda torbayı tekrar gezdirir. 

 Ardından şu yönergeyi okur: "Gençler, elinizdeki kağıtlarda duygusal şiddeti tanımlayan davranış, 

yorum ve düşüncelerin yazılı olduğu maddeleri göreceksiniz. Şimdi herkes çektiği kağıdı açsın. 

Madde numaralarına göre sırayla sınıf ortamında bu maddeleri yüksek sesle okuyacaksınız." 

 Sınıftaki tüm öğrenciler madde numaralarına göre sırayla maddeleri okur. 

Etkinliğin sonunda sınıf rehber öğretmeni şu metni okur: "Duygusal şiddet görülen bir ilişkinin parçası 

olmak, kişinin özgüvenine ve kendisine olan inancına ciddi zararlar vermektedir. Fiziksel şiddetin 

aksine duygusal şiddetin dışarıdan görünen hiçbir belirtisi olmadığından bazı durumlarda mağdur 

kendisine ne yapıldığının farkına varamayabilir, bunun bir zorbalık türü olduğunu anlamayabilir. 

Duygusal şiddetin yarattığı stresle baş etmek için durumu reddetmesini kolaylaştıracak savunma 

mekanizmaları geliştirebilir. Uzun süren duygusal şiddetin sonunda kişide depresyon, kaygı, travma 

sonrası stres bozukluğu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Her duygusal şiddet fiziksel şiddetle 

sonuçlanmaz ancak her fiziksel şiddete duygusal şiddet eşlik eder. Duygusal şiddetin ne olduğunu 

bilmek kişinin kendisini ona zarar verecek ilişkilerden korumasını sağlar. Kendisini koruyabilen kişi 

ruhsal anlamda da daha güçlü olur ve hayatın getireceği zorluklarla daha iyi mücadele eder." 

 
Etkinlik Değerlendirme: 

 

 Etkinliğe tüm öğrencilerin katılım katılmadığı gözlemlenir. 

 Etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamak için bir sonraki rehberlik saatinde duygusal şiddet 

konusunda 10 dakika sınıfta öğrencilerin konuşması sağlanır. 

 Etkinlik esnasında kendisini kötü hisseden, duygusal şiddete uğradığını fark eden öğrenciler varsa 

tespit edilir ve okul rehberlik servisine bilgi verilir. 

 


