
ANNE-BABA TUTUM ÖLÇEĞİ 

Her maddede belirtilen ifadeyi kendi anne ve babanızı düşünerek okuyunuz. Daha 

sonra ilgili ifadede belirtilen davranışa uygunluğu açısından anne ve babanızın tutumunu 5 

derece içinde değerlendiriniz. Her derecelemeyi yaparken anne ve babanızın tutumunun 

verilen ifadeye uygunluğunu düşünüp ifadeye; 

• Tamamen katılıyorum (5) 
• Katılıyorum (4) 
• Kararsızım (3) 
• Katılmıyorum (2) 
• Hiç katılmıyorum (1) 

olarak değerlendirip, ayı numaranın karşısındaki ilgili parantezin içine anne ve 

babanız için ayrı ayrı olmak üzere rakamla yazınız. 

 

 Anne Baba  

1.   İyi bir çocuğun, ana babasının istediği biçimde yetişen, onların dediklerini 
aynen yerine getiren kimse olduğunu söyler. 

2.   Benimle ilgili bir karar alırken istek ve gereksinimlerimi dikkate alır. 
3.   Karşı cinsten arkadaşlar edinmeme izin vermez 

4.   Bir güçlükle karşılaştığım zaman beni kendi bulduğu çözüm yolunu 
uygulamaya zorlar 

5.   Hiçbir konuda kişisel görüşümü sormaz 

6.   Dayağın “cennetten çıkma” olduğuna inanır, ara sıra kullanmakta sakınca 
görmez 

7.   Bana önemli ve değerli bir kişi olduğum inancını vermiştir. 

8.   Ailemizi ilgilendiren konularda karar verirken benim fikirlerimi de dikkate 
alır. 

9.   Paramı nerelere harcadığımı ayrıntılı bir biçimde kontrol eder. 
10.   Cezalandırmak yerine meselelerini benimle konuşmayı yeğler. 
11.   Beni aklımı kullanmaya, kararlarımı kendi kendime vermeye özendirir. 
12.   Ders çalışıp çalışmadığımı sürekli kontrol eder. 
13.   Ders dışı uğraşlarımı hoş karşılamaz. 
14.   İlgi ve yeteneklerime uygun meslek seçmede beni serbest bırakır. 
15.   Haklı olduğum zaman bunu açıkça söyler. 
16.   Okulda iyi notlar almadığım zaman çok kızar. 
17.   Konuşma düzeyinde bile, cinsel konulara ilgi göstermemi istemez. 

18.   Boş zamanlarımı kendi ilgi ve gereksinmelerim doğrultusunda kullanmaya 
özendirir. 

19.   Evden fazla uzak olmayan bir yere bile giderken izin almamı ister. 
20.   Cinsel konularda sağlıklı bir tavır geliştirmeme yardım eder. 
21.   Nedenlerini bile bilmediğim cezalar verir. 
22.   Farklı görüşlerde olmamızı doğal karşılar. 
23.   Yerinde ve duruma uygun kararlar verebileceğime inanır. 

http://www.psikiyatri.org.tr/



24.   Fikirlerime saygı gösterir. 
25.   Gençlerin, ailelerinin seçeceği kimselerle evlenmesi gerektiği görüşündedir. 
26.   Geleceğime karşı içten bir ilgi gösterir ama amaçlarımı belirlemeye çalışmaz. 

27.   Aynı fikirde olmadığımız zaman benimle alay eder, bu konuları anlayacak 
düzeye gelmediğimi söyler. 

28.   Üstün başarı göstermemde öyle ısrar eder ki, not konusunda kaygılanırım. 

29.   Bir çatışmaya girdiğim zaman, kendi fikrini kabul ettirmeye çalışmadan, kimin 
neden haklı olduğunu görmeme yardım eder. 

30.   Herhangi bir konuda doğru karar verebileceğime inanmaz. 
31.   Hoşlanmadığı kimselerle arkadaşlık etmemi kesinlikle yasaklar. 

32.   Anlattıklarımı can kulağı ile dinler, ancak sırlarımı öğrenmek için beni 
zorlamaz. 

33.   Arkadaşlarımı eve çağırmama ve arkadaş toplantılarına katılmama izin verir. 
34.   Bir derdim olduğu zaman beni dinlemeye hazırdır. 
35.   Bir güçlükle karşılaştığımda istediği yardımı sağlar, fakat kararı bana bırakır. 

36.   Anlaşamadığımız konularda da fikirlerimi rahatça anlatmama olanak verir ve 
beni sabırla dinler. 

37.   Küçük hatalarımı bile şiddetle cezalandırır. 
38.   Duygu ve gereksinimlerime karşı daima duyarla davranmıştır. 

39.   Karşı cinsten bir arkadaşımla aramda geçenleri kendine rahatça anlatmama 
izin verir. 

40.   Kız-erkek arkadaşların bulunduğu yerlere gitmeme karşı çıkmaz. 
41.   Bana çık hükmeder. 
42.   Beraber çalışırken işlerin nasıl neden böyle olduğunu açıklamaya çalışır. 
43.   Karşı cins hakkında korku ve güvensizlik uyandıracak telkinlerde bulunur. 
44.   Bir işi ne kadar iyi de yapsam beğenmez. 
45.   Bini yapabileceğimden fazlasını yapmaya zorlar. 
46.   Kontrol edilmezlerse çocukların kötü davranışlar edineceklerine inanırlar. 
47.   Bana rehberlik eder ve davranışlarıma hükmetmez 

48.   Arkadaşlarımı özgürce seçme olanağı tanımaz, görüşleri kendisininkine 
uymayan arkadaşlarımdan beni uzak tutmaya çalışır, 

49.   İçten bir çabayla beni anlamaya çalışır. 
50.   Benimle ilgili kararlara çoğu kez kendisi verir. 
 

http://www.psikiyatri.org.tr/





































































































































































































































































































































































































































































































http://parents-edu.eu                                                          https://www.facebook.com/ParentsEduProject/ 

 

 

This project has been funded with the support from the European Union. This 

publication reflects the views only of the author, and the European Commission or 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained herein." 
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Okuldışı Çocukların Eğitiminde Ebeveynlerin Rolü 
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Modül 2 

Diğer Bağlantılar 

 

1) Nasıl Bir Ebeveynsiniz? Anne-Baba Tutumları Testi 

Anne-baba olmak tam zamanlı bir mesai. Bazen en doğrusunu yaptığımızı düşünürken 

zarar veriyoruz. Bazen de neler olduğu ya da çocukların bizim tutumlarımızdan nasıl 

etkilendiği umrumuzda olmuyor. Nasıl Bir Ebeveynsiniz? Anne-Baba Tutumları Testi ile 

hangi anne baba tutumuna sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Ayrıca snuçlarda size 

öneriler çıkacaktır. 

https://www.fenomenpsikoloji.com/nasil-bir-ebeveynsiniz-anne-baba-tutumlari-testi/ 

 

2) Nasıl Bir Ebeveynsiniz? 

Kendinizi test etmeye hazır mısınız? 

http://www.testlerin.com/nasil-bir-ebeveynsiniz/ 

 

3) Sen Ne Kadar Bilinçli Bir Ebeveynsin? 

Harika bir ebeveyn olduğundan şüphemiz yok, peki ne kadar bilinçlisin? Öğrenmek için 

testi uygulayın. 

https://onedio.com/haber/sen-ne-kadar-bilincli-bir-ebeveynsin-873023 
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4) Çocuk yetiştirme türünüz nedir? 

Kontrolcü mü, sevgi ve limit koyma arasında iyi bir denge kurabilen mi, yoksa kontrolü 

çocuğa veren mi? Nasıl bir ebeveyn olduğunuzun yanıtı bu testte! 

http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-gelisimi/cocuk-yetistirme-turunuz-nedir-2507.htm 

 

5) Nasıl Bir Ebeveynsiniz? 

Dünyada ne kadar anne baba varsa, aynı sayıda anne baba tutumu var demektir. Her 

kişi kendi deneyimleri doğrultusunda bir ebeveynlik modeli seçer. Peki siz hangi modele 

daha yakınsınız? Model tipleri bu yazıda. 

https://www.cocukicinicerik.com/makaleler/cocuk-yetistirme/nasil-bir-ebeveynsiniz/ 

 

6) Ebeveynliğinizi test edin 

Çocuk sahibi olan her ebeveyn, zaman zaman nasıl bir anne-baba olduğu konusunu 

gündemine alır. Bu konuda kendinizi değerlendirmek istiyorsanız, bu testi yapın. 

http://www.testler.org/test.php?test=150 
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Başlık: Eğitim oturumunun hazırlanması 
 
Bu eğitim modülleri, ebeveynler için okul çağındaki çocuklar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları 
ve diğer personel için ebeveynlerle çalışan profesyonellere / eğiticilere yöneliktir. Ebeveynler ve 
veliler tarafından kendi kendine öğrenme için de kullanılabilirler. 
 
Eğitimciler, modüllerin amaçlarına ulaşmak ve okul dışı eğitim alanındaki çocuğun ihtiyaçlarının 
teşhisini gerçekleştirmek için en iyi bilgiyi vermek için eğitim oturumları hazırlayacaktır. 
 
Aile için eğitim toplantisi tasarim ve teslim edilmek için bir plan gereklidir. Aşağıda, profesyonellerin / 
eğiticilerin bir eğitim oturumunu etkili bir şekilde planlamak için izleyebilecekleri bazı adımlar vardır: 
 

1. Eğitim oturumunun senaryosu. Eğitmenler, katılımcı sayısına ve karakteristiklerine göre 
eğitim oturumu mekanı ve ekipmanı seçmeli ve hazırlamalıdır. Ayrıca toplantıların yapıldığı 
yerlerin sessiz, sakin ve ebeveynlere aşina olması da önemlidir. 

 
2. 'İhtiyaç Analizi'. Ebeveynlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim oturumunun yapısına re-

hberlik edecek ve bunları geliştirecek bir eğitim oturumu tasarlayabilecektir. 
 

3. Öğrenme ilkelerini göz önünde bulundurun. Eğitmenler, eğitim oturumlarına Malcolm 
Knowles'ın Yetişkin Öğrenme Kuramı'nın (Andragogy) yetişkin öğrenme ilkeleri etrafında re-
hberlik edebilir: 

• Benlik Kavramı: Bir kişi olgunlaştıkça, kendini yöneten bir insanlık olma yolunda ilerler. 

• Yetişkin Öğrenici Deneyimi: Bir kişi olgunlaştıkça, öğrenme için artan bir kaynak haline 
gelen, artan deneyimlerden oluşan bir geri dönüşüm birikimi yaşar. 

• Öğrenmeye Hazırlık: Bir kişi olgunlaştıkça öğrenmeye hazır olma durumu, sosyal 
rollerinin gelişimsel görevlerine giderek daha fazla yönelir hale gelir. 

• Öğrenmeye Yönelim: Bir kişi bakış açısını değiştirdiğinde olgunlaşır ve daha çok problem 
çözmeye odaklanır. 

• Öğrenme Motivasyonu: Bir kişi olgunlaştıkça öğrenme motivasyonu içselleştirilir. 
 

4. Herhangi bir eğitim oturumu için Öğrenme Amaçlarını tanımlayın: kursiyerlerin (ebev-
eynlerin) öğrenmesini istediğiniz şey: önemli kavramlar ve beceriler ile bunun nasıl değer-
lendirileceğini veya ölçüleceğini belirleyin. Eğitmenler, eğitim oturumunun Öğrenme Hedefle-
rini S.MA.R.T formatına göre formüle edebilir: 

• S - Spesifik: Antrenman için hedefler koştuğunuz antrenmana özel olmalıdır. 

• M - Ölçülebilir: Eğitim hedeflerinizin başarısını değerlendirebilmeniz için öğrenme 
hedeflerinin ölçülebilir olması gerekir. 

• A - Ulaşılabilir: Öğrenme hedefleri iddialı olabilir, ancak oyundaki faktörler göz önüne 
alındığında gerçekçi ve ulaşılabilir olması gerektiğini unutmayın. 

• R - İlgili: Hem katılımcılar hem de işletmeler için çıkarımları değerlendirin. 

• T - Zaman: Son tarihi olmayan bir hedef uygun değildir. Bu durumda, hem oturum için 
hem de işyerinde öğrenilen becerileri uygulama zamanını göz önünde bulundurun. 

 
5. Bir yapı tasarlayın: ebeveynlerin eğitim değerlendirme ihtiyaçlarını gidermek için zaman 

çizelgesi ve içerik. Antrenman seansınızın basitleştirilmiş bir versiyonunu önceden ebev-
eynlerle paylaşmak iyi bir fikirdir, bu nedenle antrenman günü daha iyi hazırlanabilirler. 
 

Eğiticinin, bazı içeriğin diğerlerinden daha fazla açıklamak için daha fazla zamana ihtiyacı olacağı 
düşünülerek, zamanlarını yönetmesi gerekir. 
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Eğitimciler bir ders taslağı hazırlayabilir ve bilgileri ebeveynlerin mevcut becerileri ve bilgisine bağla-
mak için 5E Öğrenme Döngüsünü kullanabilir (bkz. Şekil 1). Bu onların kişisel bir bağlam içine sok-
malarına yardımcı olacak ve bu da onları daha iyi korumalarına yardımcı olacak. 
 
Şekil 1. 5E Öğrenme Modeli. Kaynak: Swift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Katılım: Öğrenmek için, kursiyerler bu deneyimi bağlamsallaştırabilmeli ve onlara re-
hberlik etmek için hazır aktiviteler yapabilmelidir. 

• Keşfedin: Genellikle bir grup etkinliği olan bu aşama, kursiyerlerin yeni becerileri anla-
malarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaya odaklanır. 

• Açıkla: Bir organizatör ve eğitimci olarak, önceki aşamaların neden bu oturum için ve 
daha büyük hedefiniz için alakalı olduğunu vurgulayın. 

• Ayrıntılı: Pratik eğitim faaliyetlerini uygulayarak bu kavramsal becerilere sahip olmaları 
için katılımcıları kullanır. 

• Değerlendir: Bu aşama hem organizatörlere hem de kursiyerlere uygulanır. Her ikisi de, 
boyunca öğrenilen dersleri bitirmeli ve içselleştirmelidir. 

 
6. Eğitim materyallerinin hazırlanması. Eğitim oturumu için materyaller katılımcı sayısına 

göre hazırlanacaktır. Eğitimciler, her katılımcının dağıtmak istedikleri malzemenin bir 
kopyasına sahip olmasını sağlayacaktır. 

Yukarıda geliştirilen içerikler, eğitim malzemelerinin kendilerinin tasarlanmasında kullanılabilir. 
İlk olarak, eğitmenler tüm eğitim oturumuna rehberlik etmek için net ve ayrıntılı bir sunum 
hazırlamalıdır. 
Bir eğitim oturumu için eğitmenler için sunum tekniklerinin bazı önerileri şunlardır: anlatım, 
tartışma, rol yapma, küçük grup öğretimi ve vaka çalışmaları. 
 

7. Değerlendirme. Kursiyerlerin kilit noktaların altında olduklarını kontrol etmek için eğitim 
oturumuna bir değerlendirme ekleyin. Öz değerlendirme testleri (yukarıda tasvir edilen-
ler gibi) veya memnuniyet anketleri, kursiyerlerin ve eğitmenlerin, tüm faaliyetler, öğre-
nilen içerikler ve gelecek oturumlar için öğrenilecek dersler hakkında genel bir bakışa 
sahip olmalarına yardımcı olacaktır. 

https://www.swiftelearningservices.com/5e-instructional-model-for-elearning-a-model-preferred-by-nasa/
http://www.swiftelearningservices.com/5e-instructional-model-for-elearning-a-model-preferred-by-nasa/
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Aktivite: Kurumsal Gölge Tiyatrosu 

 

Oyun Türü  : Görsel 

 

Materyaller  : Kağıt + Makas 

 

Hedef Grup   : 12 + 

 

Süre    : Değişken 

Oyuncu sayısı  : 2+ / 25 

Yer    : İçeride 

Özellikleri  : Ucuz 

 

Amaç: örnek aile, çocuklar, okul, ev, farklı durumlar için çeşitli temalar hakkında konuşmak. 

Çocuk sorunları bağımsız olarak çözme becerisi kazanır. 

 

Yöntem: Ekrandaki siluet gölgesini yansıtın (örneğin büyük bir sayfa). Bir senaryo oluşturun 

ve ekranın arkasında oynatın. Paylaşmak veya savunmak istediğiniz farklı konular hakkında 

konuşabilirsiniz. İnsanları ekranın arkasına yerleştirmek ve hareket etmek için rehberlik 

edecek birine ihtiyacınız var. 

 

Beyaz sayfadaki gölge, izleyicilerin hayal gücünü büyütür ve eski sessiz filmler gibi bazı 

gerçekleri kendileri yorumlamalarına olanak tanır. 

 

Bağlantılı resim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransa'da "Çin gölgeleri" adı verilen Gölge Tiyatrosu, bir perdenin ışık ışının önünde bir 

rakam tarafından üretilen ve ekranı aydınlatan bir ekrana yansıtılmasından ibarettir. 
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Genel hedefler: 

- Gölge tiyatrosunu, tek başına ve birlikte aile skeçleri yapmak için bir dizi egzersizle 

keşfetmek, 

- Aile içinde alışverişi geliştirmek, 

- tüm katılımcılar için güvenli bir ifade alanı sağlamak 

- birlikte etkileşimli bir aktivite yapmak, 

- ebeveynleri ve çocukların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmek, 

- herkesin dinlemesine ve birlikte bir şeyler yapmasına izin vermek. 

- farklı konulardaki temsilleriyle yüzleşmek 

 

Operasyonel hedefler: 

- aile ile ortak bir eylemde bulunmak, 

- örneğin, Çocuk Haklarının Beyanı gibi, çocukları herhangi bir konuyla tanıştırmak, 

- Seçilen konuyla ilgili duygu ve düşünceleri özgürce ifade etmek için bir yer sağlamak. 

 

Yöntemler: 

Sözlü: Temaları ve skeçleri gözlemleyin, dinleyin, açıklayın, yeniden yazın ve tartışın. 

Görsel: Çocuk Hakları Bildirgesi'ni ve bu temadaki resimler ve videoları keşfedin, dünyanın 

her yerinden çocukların ve ailelerinin resimlerine bakın. 

Kullanışlılık: Küçük gruplar aileleriyle birlikte arka arkaya gruba sunulacak ve daha sonra 

da tüm okula daha geniş bir kitleye sunulacak kayaklar hazırlar. 

Şekiller: 

Grup çalışması 

İşbirliği, empati ve dayanışma geliştirmek. Herkes yaşına bakmaksızın katılabilir. 

 

Malzeme ve araç gereçleri: 

Çocuk Hakları Beyannamesi, bir sayfa, bir projektör. 

Dekorasyon için: tiyatro kostümleri ve şekillendiren nesneler bir kağıda gölge olarak ilginç 

gelebilir. 

Işık kaynağı için: Günbatımı veya gün doğumu simüle etmek için basit veya renkli 

projektörler ve karartıcılar. 

 

Ebeveynler için görevler: 

Duyguları kabul edin ve daha iyi iletişim kurmak için yeniden formüle edin. Çatışmaları 

yönetme ve etkisiz hale getirme yeteneği. Gölge tiyatrosunun vizyonlarıyla yüzleşin. Bu 

ödüllendirici, çok hoş bir aktivite ve seyahat için bir davet. 

Farklı durumlarda, etkileşimli tartışmalar yapın, çocuğa tepkilerini ve gözlemlerini 

destekleyin. 

 

Giriş dersi: 

Gölgeler basit silüetlerdir, bizim için ekranda yansıtmamız için dile getirilenler ya da değiller. 

Bir senaryo oluşturun ve ekranın arkasında oynayın. Bir fikri paylaşmak veya savunmak 

istediğiniz farklı konular hakkında konuşun. Işık ve davranışla ilgili kendilerini yerleştirmeleri 

için katılımcılara rehberlik edecek birine ihtiyacın var. 
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Perde / beyaz sayfadaki gölge, izleyicilerin hayal gücünü ve yaratıcılığını teşvik eder ve 

gördüklerini yorumlamalarını sağlar. 

 

Örneğin, bir grup için, ekranların arkasına bir yol sağlayın; 

Çocuk yapmak için bir gölge seçer, sırasını bekler, ekranda oynar, başka bir gölge seçer ve 

sonra sıradaki yerini alır ... 

 

Çocuklara sağlanan faydalar: 

- yeteneklerini, yaratıcılıklarını geliştirmek, 

- Hikayeleri canlandırın ve rolleri onaylayın 

- diğerine paylaşım ve ilgi geliştirmek, 

- empati ve hoşgörü geliştirmek, 

- hassasiyetini ve eleştirel düşünmesini geliştir. 

 


