2008-2009 ÖöRETøM YILI 8. SINIF BøREY TANIMA TEKNøKLERø ENVANTERø
ÖöRENCø GÖZLEM RAPORU
øl - ølçe - Bölge Adı

: KONYA - MERAM - MERAM

Sınıf

: 8

Okul Adı

: 100. YIL øLKÖöRETøM OKUL

ùube

: B

Adı ve Soyadı

: BÜùRA KALYONCU
KøùøLøK ÖZELLøKLERø

ÖöRENME STøLLERø
GÖRSEL

% 24,96

POPÜLER

% 70,72

øùøTSEL

% 33,28

EYLEMCø

% 54,08

DOKUNSAL

% 37,44

DÜùÜNSEL

% 58,24

SOöUKKANLI

% 20,80

MESLEKø YÖNELøM

ÇOKLU ZEKA

YÖNETøM-EKONOMø

% 29,12

SÖZEL-DøLSEL

% 41,60

BøYOLOJøK VE TIBBø BøLøMLER

% 12,48

KøùøLERARASI-SOSYAL

% 41,60

SOSYAL BøLøMLER

% 12,48

MANTIKSAL-MATEMATøKSEL % 37,44

DOöA BøLøMLERø

% 16,64

GÖRSEL-UZAMSAL

% 70,72

øLETøùøM BøLøMLERø

% 33,28

øÇSEL

% 49,92

EöøTøM
TASARIM

% 20,80

MÜZøKSEL-RøTMøK
BEDENSEL-KøNESTETøK

% 33,28

DOöA

% 16,64

% 29,12

MÜHENDøSLøK-TEKNøK
BøLGøSAYAR-MATEMATøK

% 24,96

SANAT

% 24,96

% 49,92

ÇALIùMA ALIùKANLIKLARI
Bilinçli çalıúma neyi nasıl yapaca÷ımızın bilgisi bizim amacımızın itici gücü olacaktır. Kendi kiúili÷imize algi biçimimize ve koúullarımıza uygun çalıúma úeklimiz hem baúarılı olmamızı hem de
yaptı÷ımız iúten zevk almamızı sa÷layacaktır. Emek harcıyoruz ve bunun karúılı÷ını almalıyız. Bu da biraz daha bilinçli ve etkili ö÷renmeyi gerektirmektedir.

ÖöRENME STøLLERø
ønsanlar bilgi edinmede, depolamada ve hatırlamada beú duyudan en çok kullandı÷ı görme, iúitme ve dokunma duyusudur. Bilgi edinmede, çevreyi tanımada bu üç duyu insanlarda farklılık
göstermektedir. Sizin baskın ö÷renme stiliniz KøNESTETøK / DOKUNSAL. Bu ö÷renme stili baskın olan kiúiler:Fiziksel dokunmadan, el úakalarından hoúlanırlar, Hareket etmeyi severler, Ders
çalıúırken kalem oynatırlar. Bacaklarını titretirler, uzun süre yerlerinde oturamazlar, Problemleri deneyerek çözerler, Duygularını davranıúlarıyla belli ederler, Rahat giyinir, nesnelerle oynamayı
severler. Dersin anlatılması veya görsel malzemeler ile zenginleútirilmesi kinestetik/dokunsal ö÷rencinin ö÷renmesine yardım etmez. Çünkü ne kadar renkli ve canlı olursa olsun görsel
materyaller onun ö÷renmesini kolaylaútırmaz. Anlatımdan da yeteri kadar yararlanamazlar. Sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen úema, harita, foto÷raf gibi görsel araçlar
ö÷renmelerini yeterince kolaylaútıramaz. Ö÷renebilmeleri için mutlaka ellerini kullanacakları yaparak, yaúayarak ö÷renme dedi÷imiz metotların uygulanması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi
veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak fiziken olayların içinde yaúayarak en iyi ö÷renirler. Ders konularını zihninizde canlandırmaya çalıúın. Bu canlandırmalara hareketleri renkleri ve
duyguları katın. Mümkün oldu÷unca konuları uygulamaya çalıúın. Ö÷renmelerinize ne kadar hareket ve uygulama katarsanız o kadar baúarılı olursunuz.

KøùøLøK ÖZELLøKLERø
Baskın kiúilik profiliniz POPÜLER. Bu kiúili÷in güçlü yönleri; hareketli, inandırıcı, cesur, teúvik edici, iyimser, komik, neúeli, konuúma yanlısı, canlı, meraklı, renkli bir bellek, cömert,
heyecanlandırıcı, coúkun ve soysaldır. Zayıf yönleri ise; disiplinsizlik, saflık, dikkatsizlik, unutkanlık ve tutarsızlıktır. Hayatınızı düzene koymaya çalıúın. Baúarılı olmak için bir plana ve programa
ihtiyacınız var. Uzun vadeli hedefler belirlemeli ve hedef do÷rultusunda hareket etmelisiniz. Arkadaúlarınızla iliúkilerinize biraz kısıtlamalar getirip, kendi yaúamınızı organize etmek, amacınıza
ulaúmak için size yardımcı olacaktır. Kendine güven eyleme dönüútü÷ünde baúarı ortaya çıkacaktır. Bunun için gerekli enerjiye sahipsiniz. Sık sık kararlar alıp bu kararların gere÷ini yerine
getirmemek sizin en büyük engeliniz olacaktır.

ÇOKLU ZEKA
Bazı açılardan görsel zekânın insan beyninin ilk dili oldu÷u söylenebilir. Beyin do÷uútan itibaren görüntülerle ve resimlerle düúünür, hatta onları sözcüklerle iliúkilendirmeden bile önce. Görsel
zekâ gördü÷ümüz her úeyle ilgilenir: hayal edebildi÷imiz her türlü úekil, desen ve tasarımlar (düzenli ya da düzensiz), somut ya da soyut görüntüler ve renklerin ve dokuların tüm yelpazesi.
Bunlar sadece gerçek, somut dıú dünyamızda (fiziksel gözlerimizle izledi÷imiz) de÷il aynı zamanda zihin gözümüzle görebildi÷imiz hayal dünyamızın derinliklerindedir (mümkün olan úeyi
gözümüzde canlandırıp hayal kurabilme, hayal dünyasına dalabilme, hayalimizdeki yerlere hayali yolculuklar yapabilme ve daha önce hiç yapmadı÷ımız úeyleri yaratabilme ve icat edebilme
yetenekleri de dâhil olmak üzere).
Uzamsal tarafında bu zekâ uzay/zaman süreklili÷indeki nesnelerin yerleúimi ve aralarındaki iliúkiyle ilgilenir. Böylece, bir nesnenin di÷eriyle iliúkili olması ö÷renmenin görsel/uzamsal úeklinin
uzamsal tarafını oluúturan çekirde÷idir. Bunun içine yön duygusu da girer; baúka bir deyiúle yaúadı÷ınız çevreyi dolduran nesnelere göre nerede oldu÷unuzu bilme ve bir yerden baúka bir yere
kolaylıkla gidebilme.
Kendi görsel zekânızı daha iyi keúfetmek için aúa÷ıdaki alıútırmaları yapın:
. Okula giderken çevrenizde sizi etkileyen görsel uyarıcılara dikkat edin; reklâmlardaki görüntüler ve resimler, mimari modeller, úekiller ve tasarımlar ve iúe giderken sürekli gördü÷ünüz úekiller,
tasarımlar gibi.
. Ö÷le yeme÷inizi yerken çevrenizdeki renklerin ve sizi nasıl etkilediklerinin daha çok farkına varmaya çalıúın; yedi÷iniz úeylerin renkleri, "yemek yedi÷iniz yerde" gözüken renkler ve
çevrenizdeki insanların elbiselerinde, makyajlarında, mücevherlerinde, saçlarında ve benzeri úeylerinde gördü÷ünüz çeúitli renk kombinasyonları gibi.
. Arkadaúınızla konuúurken onun söyledi÷i úeyleri hayalinizde canlandırın; örne÷in bir önceki gece baúlarına gelenler, size anlattıkları bir deneyimleri yâda size betimlemeye çalıútıkları
gördükleri herhangi úey. Onu zihin gözünüzle görmeye çalıúın!
. Kendi kendinize not yazdı÷ınızda bunun yanına bir de görsel sembol çizin; örne÷in eve giderken bakkaldan almanız gereken bir úey, yarına hazırlanmak için bu gece yapmanız gereken bir úey
yâda yapmanız gereken bir telefon görüúmesi gibi.
. Akúam eve giderken, yaúadı÷ınız alanı mümkün oldu÷unca eksiksiz olarak hayalinizde canlandırmaya çalıúın. Eve geldi÷inizde kapıdan girip gözlerinizi kapayın ve yaúadı÷ınız alandaki
"sezgilerinizi" denemek amacıyla evinizin tüm bölümlerinde dikkatlice dolaúın.

