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Sıra dışı düşünce becerisi, bilinen şeylerden yeni bir şeyler çıkarmak, 
özgün bir senteze varmak, sorunlara yeni çözüm yolları bulmak, 
varlıklar ve olaylar arasında yeni ilişkiler kurmaktır.

Proje Amacı
Oğuz SAYGIN’ ın etkili ve eğlenceli anlatımıyla kişisel gelişim konularından “Sıra Dışı 
Düşünme Becerileri” ile çocuk ve yetişkin bireyde sıra dışı düşünmeye yönelik algılar 
yaratmak

Hedef Kitle
 ●  İlköğretim düzeyindeki tüm öğrenciler 
 ●  MEB’e bağlı tüm öğretmenler

Projeye Dair Uygulamalar
 ●  Eğitim kurumunda yer alan öğrenci ve öğretmenlere yönelik aşağıda yer alan konular 
kapsamında 1 günlük eğitim
      - Sıradışı Düşünme Becerileri
      - Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar

  ● Yazarı Oğuz SAYGIN olan “Sıradışı Akıl Oyunları” isimli kitabın, eğitime katkı sağlaması 
amacıyla öğrencilere hediye edilmesi.

Eğitiminin Kapsamı ve İçeriği
Bu program sayesinde öğrenciler; düşünme becerilerini keşfedecek, öğrenilen düşünme 
teknikleri ile etkili öğrenme, anlama ve farkındalık ortaya çıkacaktır. 

- Sıradışı Düşünme Becerileri
Katılımcıların günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilme ve farklı yaklaşım 
tarzı becerileri geliştirmeleri, hayal güçlerinin potansiyel gücünü ortaya koymak suretiyle 
yaratıcı özelliklerinin açığa çıkartılması amaçlanmaktadır.

-Eğitimde İnovatif Yaklaşımlar
Katılımcılara; düşünce becerilerini geliştirecek, eğitimde yenilikçiliği sürdürebilir bir kültür 
oluşturacak yöntemlerin aktarılması amaçlanmaktadır.
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Türkiye’nin en çok okunan kişisel gelişim yazarlarından Oğuz Saygın, bu eserinde Sıra Dışı Akıl Oyunları 
ile zihnimizde yer alan kalıplaşmış cevaplara yeni bir bakış açısı getiriyor. Sorular ile baş etmek ve 
potansiyelinizin farkında olmak için kendinizi, hayallerinizi ve yeteneklerinizi nasıl kullanmanız 
gerektiğinin bilincine varmanızda yol gösterici bir eser olarak fark yaratmaktadır. 

Düşünmek öğrenilebilir bir beceridir, kişi ancak bir soru ile karşılaştığı zaman düşünür. Bu sorular ne 
kadar kaliteli ve hayata dönükse ortaya çıkan düşünme ürünü de o kadar kaliteli olur. Çevrenin insanı 
içine çeken uyarılarından uzaklaşıp düşünmeye başlayan kişiler kendini, çevresini ve olayları daha iyi 
algılar. Düşünen insan kendisine sorular sorar, sorduğu sorulara kalitesi oranında cevaplar bulur, 
anladıklarına anlam katar, kendisi ve diğerleri için güzel sonuçlar üretir. 

“Amacımız çok zor sorular seçerek sizi uğraştırmak değil, sizinle birlikte düşünce denizinde keyi�i bir 
yolculuğa çıkmaktır.”

Bir taraftan soruları çözmeye çalışırken diğer taraftan da okuduğunuz hikâyelerdeki sıra dışı çözümler 
düşünce becerilerinizi geliştirecektir. Düşünce haritaları, öyküler ve uygulamalar ile düşünce 
becerilerinizi geliştirerek, farkındalığınızı arttıracak ve sizlere yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.

1. Bölüm    -     Helikopter Tekniği
2. Bölüm    -     Evreka Tekniği
3. Bölüm    -     Püf Noktası Tekniği
4. Bölüm    -     Esnek Düşünce Tekniği
5. Bölüm    -     Modelleme Tekniği
6. Bölüm    -     TEKGÖZ Odaklanma Tekniği
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www.bekadyayinlari.com

bilgi@bekadyayinlari.com

0242 345 33 38

0242 345 93 63
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