Soru Oluşturma Tekniği (SOT) Çalışma Tablosu
Adım 1: Soru sormaya yönelik kuralları gözden geçirme.
1.
2.
3.
4.

Sorabildiğiniz kadar fazla soru sorun
Soruları tartışmak, yargılamak veya cevaplamak için tartışmak için durmayın
Tüm soruları düşündüğünüz şekilde not alın
Herhangi bir ifadeyi soruya dönüştürün

Kuralları takip etme konusunda neler zorluk yaratabilir?

Adım 2: Sorular sorma.

Soru Odağı (QFocus) adı verilen bir soru sormanıza yönelik bir uyarı verilecektir. Buna bakın ve elinizde ne tür
sorular olduğunu düşünün. Sormaktan çekinmeyin! Unutmayın:
•
•

QFocus:

Kuralları takip edin.
Sorularınızı listeleyin ve numaralandırın.

Sorular:

Adım 3: Sorularınızı iyileştirme.

Soru listenizin altına gidin ve her birini kapalı uçlu için "K" veya açık uçlu için "A" ile doldurun.
•
•

Kapalı uçlu: "evet" veya "hayır" şeklinde tek kelime ile cevaplandırılabilir.
Açık uçlu: bir açıklama gerektirir ve "evet", "hayır" veya tek bir kelime ile cevaplandırılamaz.
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Her tipte soru sormanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Kapalı Uçlu

Avantajlar

Dezavantajlar

Açık Uçlu

Şimdi, listenizdeki bir soruyu kapalı uçludan açık uçluya ve bir soruyu açık uçludan kapalı uçluya dönüştürün.

Adım 4: Strateji oluşturun. En iyi sorularınızı seçin ve bunları nasıl kullanacağınıza karar verin.
Listenize bakın ve en önemli 3 sorunuzu seçin. Seçtiklerinizin yanına bir

çizin.

Bu üç soruyu seçme sebepleriniz nelerdir?
Şimdi bu soruların cevaplarını bulmaya karar verebilirsiniz. Belki belirli bir kişi veya yer hakkında daha fazla bilgi
edinmenize yardımcı olabilirler veya cevaplar bir sorunu çözmenize yardımcı olacaktır. Henüz bilmiyorsanız,
soruları nasıl kullanacağınıza karar vermenize yardımcı olacak ek bir adımı burada bulabilirsiniz.
Aşağıdaki "T" tablosunu doldurun. 3 öncelikli sorunuzu cevaplamak için bilmeniz gerekenler nelerdir? (Bunu
tablonun sol tarafına yazın.) Ne yapmanız gerekiyor? (Bunu tablonun sağ tarafına yazın.)
Bilgiler

Görevler

Adım 5: Az önce yaptığınız çalışma hakkındaki düşüncelerinizi belirtin.
Ne öğrendiniz?

Nasıl Nasıl öğrendiniz?

Soru Oluşturma Tekniği (SOT-QFT) belgelerinin
Türkçe diline çevirisi
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı tarafından yapılmıştır.
www.beyaznokta.org.tr
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