
 
SÖZLÜ İFADE ve HİTABET  ATÖLYESİ 

” Topluluk önünde konuşmayı bilmek önemli bir araçtır, hatta bir ”süper güç ”tür !”

Pratik bilgiler :
Hedef kitle: 6e ve 5e öğrencileri      
Seans süresi: 1,5 saat                        
Kontenjan: 13-15 öğrenci                       
Yer: Tarabya                                           
Dil: Fransızca                                           
Zaman: Cuma günleri 13:30-15:00

Hedef:  
Gençlere, 
• Toplum önünde söz alırken kendilerini daha rahat hissetmeleri için gerekli konuşma 

tekniklerini kazandırmak,

• Mesajlarını etkili bir şekilde iletebilmeleri için sunumlarını doğru yapılandırmalarını öğretmek.


Program:
Topluluk önünde konuşma okullarda çok az öğretilmesine rağmen, gençlerin 
öğrencilik ve profesyonel hayatlarında çok gereklidir. Okul yıllarında yazmayı, 
okumayı, saymayı ve düşünmeyi öğreniriz ama sözlü ifadeyi yeteri kadar 
öğrenemeyiz. Bu bizim öğrencilerimizi en genç yaşlardan itibaren sözlü sunumlar 
yapmayı öğrenen İngiliz dostlarımızdan ayıran bir özelliktir.  Ama, okula giriş ve işe 
alma görüşmelerinde, bir projeyi savunma veya ekibinizi motive etme çabalarımızda 
olsun, sözlü ifade en ön plandadır.  

Neyse ki Fransız eğitim sisteminde bir değişiklik fark ediyoruz: sözlü ifade gittikçe 
daha fazla önem kazanıyor. Öğrenciler orta-1’den itibaren sınıf önünde sunumlar 
yapmaya başlıyorlar, sözlü bir savunma Brevet sınavlarında yer alıyor ve BAC 
reformu ile yeni bir sözlü sınav (”Grand Oral”) mezuniyet sürecine ekleniyor. 

Seansların içerikleri :  
• Kendini başkalarına tanıştırmayı ve kendinden bahsetmeyi öğrenmek, 
• İnandığınız bir projeyi sunmayı öğrenmek, 
• Metinleri yüksek sesle ve doğru vurgularla okumak, 
• Basit diksiyon alıştırmaları yapmak, 
• Rahatlama ve nefes alma egzersizleri yapmak,
• Hislerini sözsüz olarak iletmeyi öğrenmek (sözsüz iletişimin sözlü iletişim kadar 

önemli olduğunu görmek) 
• Sunum yapmak: önemli adımlar, geçişler, kendini ifade ve davranış şekilleri, 

dinleyicilerin dikkatini çekme, giriş ve bitiriş bölümlerini doğru yapma (birkaç 
seans) 



• Tartışma sanatını öğrenme, doğru ifade edilen fikirlerle ikna etmeyi öğrenme 
(birkaç seans) 

• Video izlenimleri (tartışma, nutuklar, sunumlar vb.) ve konuşma sanatını doğru 
kullananları tanıma, nedenlerini analiz etme ve ortak noktalarını bulma. 

Eğitmen: Meriem Draman 
Fransız Eğitim Bakanlığı’ndan diplomalı olarak Fransa’da ve Galatasaray Lisesi’nde 
5’er yıl fizik ve kimya öğretmenliği yaptım. Birkaç ay boyunca Pierre Loti lisesinde 

aynı konularda eğitim verdim. 2011-2018 yılları 
arasında internet üzerinden yayın, iletişim ve 
basınla ilişkiler konularında çalıştım.  Şimdi kendi 
firmam ile eğitim-meslek danışmanlığı ve eğitim 
takibi konularında çalışıyorum. 
Bu sözlü ifade atölyesini sunmamın sebebi, kendi 
profesyonel tecrübelerim sırasında ve geçirdiğim 
işe alma görüşmelerinde ”kendini iyi ifade 
edebilmenin öneminin” farkına varmamdır. Bu 
tecrübelerimden elde ettiğim teknikleri, en erken 
yıllarından itibaren hitabet sanatıyla tanışmaları 
için gençlere iletmeyi çok arzu ediyorum. 


