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GİRİŞ
“Okuldan Topluma: Bir Toplumsal Değişim Aktörü Olarak
Çocuklar ve Öğrenciler” başlıklı proje Merkezi Finans Birimi,
Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu projenin genel amacı,
aktif olarak katılacakları ve düzenleyecekleri etkinlikler yolu ile
öğrencilerin toplumu demokrasi ve insan hakları konularında
bilinçlendirmesi ve bu kapsamda onlara rehberlik edecek
materyalleri ve etkinlikleri geliştirmesi ve uygulamasıdır. Proje
etkinliklerinin öğrencilerin demokratik yaşama aktif katılım için
gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve değerleri deneyimleyerek
geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı
zamanda, bu etkinlikler, öğrencilerin, demokratik vatandaşlık
ve insan hakları konusunda edindikleri bilgi ve deneyimleri
toplumu bilinçlendirmek ve geliştirmek için aktif bir şekilde
kullanmalarına olanak sağlayacaktır.
Projenin hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
1. Demokratik bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak için
demokratik vatandaşlık ve insan haklarının, sürdürülebilir,
çok aktörlü ve tabandan başlayan bir yaklaşım ile
güçlendirilmesinde öncü olmak.
2. Öğrencilere, demokratik yaşama aktif olarak katılmalarına
olanak sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları geliştirmeleri
ve onların hem okulda hem de toplumda kendi hak ve
sorumluluklarını yaşayarak öğrenmeleri konusunda
yardımcı olmak.
3. Çevrelerini iyileştirmeleri ve katılımcı demokratik vatandaşlık
becerilerini geliştirmeleri için öğrencilerin girişimde
bulunmalarına olanak sağlamak.
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Bu el kitabı, öğrencilerin demokratik vatandaşlık ve insan
hakları konularında okulda edindikleri bilgi ve deneyimlerini
toplum ile paylaşma sürecinde gerçekleştirebilecekleri
etkinlikleri içermektedir. Tüm etkinlikler Çocuktan Çocuğa
Yaklaşımı’na göre hazırlanmıştır. Bu el kitabı ile öğrencilerin
aktif olacakları bu süreç boyunca kendilerine rehberlik edecek
öğretmenlere yardımcı olunması hedeflenmiştir. Bu Uygulama
El Kitabı okullarda ders dışı etkinlik olarak uygulanmak üzere
tasarlanmıştır.

Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı
Etkinliklerin hazırlanmasında 1978 yılında Profesör David
Morley ve arkadaşlarının, 1979 Dünya Çocuk Yılı dolayısıyla
çocuk sağlığına katkıda bulunmak amacı ile giriştikleri çabalar
sonucunda geliştirmiş oldukları Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı
kullanılmıştır.
Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı, içinde yaşadıkları toplumdaki
sorunlarla başa çıkabilmeleri için çocukların gerekli bilgi ve
becerilerle donatılmasına olanak veren 6 adımlık bir problem
çözme yöntemi olarak formüle edilmiştir.
Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı’nın temel varsayımı çocukların
içinde yaşadıkları toplumdaki sorunların çözümüne katkıda
bulunabilecek bazı etkinlikleri yürütebilecekleridir. Önemli
sağlık mesajlarının ve becerilerinin çocuklardan çocuklara
aktarılması amacı ile başlatılan çalışmalar zamanla çocukların
birbirlerine ve büyüklere, yani ailelerine ve topluma bir mesaj
iletebilecekleri, ve yeni davranışlar edinmelerinde etkili
olabilecekleri her ortamda kullanılmaya başlanmıştır. Bu
yaklaşım, çocuğun katılımcı yöntemlerle tanışmasını, başka
bir deyiş ile, birlikte düşünüp birlikte karar vermesi ve bunları
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uygulaması ile kendi kendini değerlendirmesini öngörmektedir.
Bu açıdan Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı kullanılarak düzenlenen
etkinlikler
çocuğun
kendi
yaşamının
sorumluluğunu
üstlenmesine, toplum içindeki rolünün güçlenmesine ve
bilgisini paylaşarak artırmasına çok olumlu bir başlangıç
olabilmektedir. Dolayısıyla çocukların toplumda demokrasi ve
insan hakları konularında karşılaşılan sorunların çözümüne
katkıda bulunmak amacı ile gerçekleştirebilecekleri etkinliklerin
planlanmasında bu katılımcı yaklaşımın temel alınması çok
önemlidir.
Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı, çocuğun etkin katılımını ve
grup çalışmasını esas alır. Bu nedenle etkinlikler çocukların
katılımını ve birlikte düşünüp çalışmasını sağlayacak şekilde
düzenlenmelidir.

Adımda Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı
Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı 6 adımda uygulanır:
I.
Konu ve Öncelikleri Belirleme
II.
Belirlenen Konu Üzerinde Çalışma
III.
Tartışma ve Planlam
IV.
Hazırlık
V.
Uygulama
VI.
Değerlendirme

I. Adım - Konu ve Öncelikleri Belirleme:
Bu adımda çocuklar üzerinde çalışmak istedikleri konuları
ve öncelikleri belirlerler. Konular çeşitlilik gösterebilir fakat
eylemin daha etkili olması için mutlaka toplumun gerçek
sorunları ile ilgili olmalıdır. Belirlenen sorunun çocukları bizzat
ilgilendirmesi ve bu sorunun çözümüne çocukların aktif olarak
katılmak istemeleri onlar için öğrenme fırsatlarını arttıracaktır.
Birinci adımda çocukların kendi çevrelerinde en çok neleri
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problem olarak gördüklerinin belirlenmesinde beyin fırtınası
yöntemi kullanılabilir. Belirlenen problemlerin önem sırasına
konulmasında ise küçük grup tartışması kullanılabilir.
1. adım sonunda çocuklar şu soruları yanıtlamış olmalıdırlar:
•
•

Çevremizde karşılaştığımız demokrasi ve insan hakları ile
ilgili problemler nelerdir?
Bu problemlerden en önemlileri hangileri olabilir?

II. Adım - Belirlenen Konu Üzerinde Çalışma:
Bu adımda çocuklar üzerinde çalışacakları konuyu daha iyi
kavramak ve problemi birçok yönü ile tanımak için problem
hakkında değişik kaynaklardan (kitaplar, dergiler, broşürler ve
konusunda uzman kişiler vb.) bilgi toplarlar. Bazı durumlarda
öğretmen de konu hakkında kısa bilgiler verebilir. Bilgi kaynağı
bazı durumlarda toplum olabilir. Toplumdan bilgi toplamak
için alan araştırması kullanılabilir. Alan araştırmasında çocuklar
önceden belirledikleri soruları kendi çevrelerindeki ilgili kişilere
(mahalle sakinleri, mahalle muhtarı vb.) sorarak yanıtları
not ederler. Çocuklara alan araştırmasına gitmeden önce
görüşecekleri kişilere soracakları soruların amacının onların özel
hayatları hakkında bilgi edinmek veya onları utandırmak değil,
problemler hakkında bilgi toplamak olduğunu söylemek yararlı
olacaktır. Çocuklar topladıkları bilgileri analiz etmek ve sunmak
için çok basit tablo veya grafikler oluşturabilirler. Grafikler ve
tablolar aynı zamanda tartışma başlatmak için kullanılabilir.
Çocuklar grafiğin ne gösterdiğini ve anlamını tartışarak bir
sonuca varabilirler. Bu adımda çocuklar elde ettikleri bilgileri
sınıf arkadaşları ile paylaşmalıdır.
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2. adım sonunda çocuklar şu soruları yanıtlamış olmalıdırlar:
• Belirlenen problem ile ilgili ne tür bilgiye ihtiyacımız var?
(Örneğin; problemin nedenleri ve sonuçları)
• Bu bilgiyi nasıl toplayacağız? (Örneğin; alan araştırması,
kitaplardan araştırma, ilgili kişilerle konuşma)
• Topladığımız bilgileri nasıl organize edeceğiz? (Örneğin;
tablo veya grafiklerle)

III. Adım – Tartışma ve Planlama:
Bu adımda çocuklar elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak
yapacakları tartışmalarla sorunun nedenlerini ve sonuçlarını
irdeler, olası çözümler üzerinde tartışır ve problemi çözmek için
neler yapılabileceği ile bunların sonuçları üzerinde düşünürler.
Bu adımda küçük grup tartışmaları çocuklar için çok yararlı ve
etkili bir yöntemdir. Çocuklarla yapılacak tartışma iyi planlanmış
olmalıdır. Gruplar 4 veya 5 kişiden oluşmalıdır. Yuvarlak masa
şeklinde veya yere daire oluşturacak şekilde oturmak çocukların
birbirlerinin yüzlerini görebilmeleri ve iletişim kurabilmeleri
için önemlidir. Küçük grup tartışmaları yapılırken her çocuğun
katılımı sağlanmalıdır. Bu adımda yapılan küçük grup
tartışmalarının amacı problemi daha iyi anlamak ve çocukların
neler yapabileceklerini belirlemelerine yardımcı olmaktır.
Tartışmanın sonucunda problemi kavrayan çocuklar problemin
çözümüne yönelik eylem planı hazırlarlar. Bu süreçte çocuklar
nelerin nasıl, nerede, ne zaman yapılabileceğine, bunları
kimin yapabileceğine karar verirler. Bir mesajı oluşturmanın
ve iletmenin en etkili yolunu bulmaya çalışırlar. Bu adımda
kullanılabilecek yöntem yine tartışma ve beyin fırtınasıdır.
Aynı zamanda çocuklar drama yolu ile planladıkları işleri
canlandırıp sonuçlarının neler olabileceğini işe koyulmadan
önce kestirebilirler.
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3. adım sonunda
olmalıdırlar:
•
•
•

çocuklar

şu

soruları

yanıtlamış

Belirlediğimiz sorunun nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Bu problemin çözümüne yönelik neler yapabiliriz?
Bu problemin çözümü için nasıl bir eylem planı oluşturabiliriz?

IV. Adım - Hazırlık:
Bu adımda çocuklar bir önceki adımda ortaya koydukları planı
gerçekleştirmek için hazırlık yaparlar.
Bu aşamada çocukların karşılaşabilecekleri güçlüklere
hazırlanmaları ve gereksiz bir başarısızlık yaşamalarının
önlenmesi konusunda rehberliğe ihtiyaçları olabilir.

V. Adım - Uygulama:
Bu adımda çocuklar problemin çözümüne yönelik hazırlandıkları
eylemi uygulamak üzere işe koyulurlar.
Bu kapsamda çevrelerindeki diğer çocukları ve toplumu
bilgilendirmek için onlarla konuşmak, kendilerine verilen
broşürleri dağıtmak, afişleri gerekli yerlere asmak gibi birçok
eylem gerçekleştirilebilir.
Yapılacak işleri çocukların
belirlemeleri önemlidir.
Bu aşamada çocukların
çalışmalarını gözlemek,
karşılaşılan güçlüklerin
değerlendirilmesi
ve
ileriye dönük adımların
planlanması açısından
yol gösterici olabilir.
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VI. Adım – Değerlendirme:
Çocuklar alanda gerçekleştirdikleri etkinlikleri tamamlamış olarak
yeniden bir araya gelir ve yaptıkları işlerin etkili olup olmadığını,
daha iyi nasıl yapılabileceğini tartışırlar. Çocuklar başarılı
olmadığını düşündükleri etkinlikleri değiştirerek yeniden
uygulayabilirler.
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Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı’nın
Uygulama İlkeleri
•

Çocuklar dikkatle dinlenmeli

•

Çocukların birlikte çalışması ve etkin katılımı için
elverişli bir ortam sağlanmalı

•

Çocukların fikir ve deneyimleri ciddiye alınmalı

•

Çocuklara esneklik gösterilmeli

•

Açık ve ulaşılabilir olunmalı

•

Çocuklara çalışmaları için yeterli süre tanınmalı

•

Çocuklara çalışmalarında rehberlik edilmeli

•

Çocuklar çalışmalarında cesaretlendirilmeli

•

Çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulmalı

•

Süreç eğlenceli hâle getirilmeli

•

Süreç boyunca sabırlı, yaratıcı ve demokratik olmaya
özen gösterilmeli

•

Eleştirilere açık olunmalı ve hatalar bir öğrenme
fırsatına dönüştürülmeli

•

Çocuklara somut öğrenme yaşantıları sağlanmalı

•

Çocuklara çalışmaları konusunda düzenli dönüt
verilmeli
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ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER
Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı’nın her bir adımı için çeşitli
etkinlikler kullanılabilir. Bu bölümde uygulamanın 6 adımı ve
her bir adımda kullanılabilecek etkinlikler sunulmaktadır. Bu
el kitabının ekler (Ek 7) bölümünde çeşitli ortamlarda 6 adım
yaklaşımı temel alınarak uygulanabilecek bazı etkinlik örnekleri
de verilmektedir.

I. Adım - Konu ve Önceliklerin Belirlenmesi
Amaçlar:
1. Çocukların birlikte etkin çalışmalarını sağlayacak tutum,
davranış ve becerilerin geliştirilmesi.
2. Çocuklara projenin konusu ve uygulanacak yaklaşım ile ilgili
bilgi verilmesi.
3. Çocukların demokrasi ve insan hakları ile ilgili toplumdaki
gözledikleri problemleri ortaya koymaları.
4. Çocukların sorunlar içinden öncelikli olanları belirlemeleri.
Uygulayıcı, aşağıda sunulan etkinlikleri uygulayabileceği gibi bu
amaçlara yönelik etkinlikleri çeşitlendirebilir.
•

•

Çocuklar gruplara ayrılır. Grupların nasıl oluşturulacağına
çocuklar ile uygulayıcı birlikte karar verebilir. Çocuklar daha
önceden birbirlerini tanımıyorlar ise tanışma ve kaynaşma
etkinlikleri uygulanabilir. Gerekirse grup oluşturma ve
kaynaştırma için Ek 1’de verilen etkinlikler kullanılabilir.
Uygulayıcı çocuklara “Grup çalışmalarında nelere dikkat
etmeliyiz?” sorusunu yöneltir. Gelen yanıtları tahtaya yazar.
Özellikle “Yararlı İpuçları 1” kutucuğundaki noktalara dikkat
çekilir. Gruplar “Grup Sözleşmesi”ni imzalarlar (Bkz. Ek 2).
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Yararlı İpuçları 1: Grup Çalışmasında Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar
•
•
•
•

Grupta herkesin konuşma ve fikrini söyleme hakkı vardır.
Arkadaşlarınız konuşurken sözünü kesmeden dikkatle
dinleyiniz.
Farklı fikirler dile getirilebilir, herkesin fikrine saygı
gösteriniz.
Grupta yapılan iş bölümünde size düşen görevi veya
sorumluluğu yerine getiriniz. Çünkü ortaya çıkacak olan
fikirler ve ürün hepinize ait olacaktır.
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•

Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı ile ilgili bilgi vermek için “Etkinlik
1” uygulanır.
Etkinlik 1: İngiltere’de Çocuklar Çevre Sağlığı İçin
Çalışıyor.
Amaç:
1. Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı hakkında bilgi edinmek
Araç ve Gereçler: Çalışma yaprağı, soru kâğıdı
Süre: 10 dk.
Süreç:
1. Çocuklar oluşturulan gruplarında bir araya gelirler.
2. Her bir öğrenciye “İngiltere’de Çocuklar Çevre Sağlığı İçin
Çalışıyor” başlıklı örnek olayı (Bkz. Ek 3) okumaları için 3
dk. süre verilir.
3. Grup olarak “Çalışma Kâğıdı 1”deki (Bkz. Ek 4) aşağıdaki
soruları tartışıp yanıtlarlar.
a. Bu örnek olaydaki problem nedir?
b. Çocuklar nasıl bir çözüm buldu?
c. Sorunun çözümü için neler yaptılar?
d. Siz olsaydınız ne yapardınız?”
4. Her bir grubun özellikle “Siz olsaydınız ne yapardınız?”
sorusuna verdikleri yanıtı paylaşmaları istenir.
5. Bu örnek olaydan yola çıkılarak ve çocukların yanıtları göz
önünde bulundurularak Çocuktan Çocuğa Yaklaşımı’nın 6
adımı hakkında bilgi verilir.
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•

Grupların üzerinde çalışacakları konuyu belirlemeleri için
“Etkinlik 2” uygulanır.
Etkinlik 2: Beyin Fırtınası ve Oylama
Amaçlar:
1. Toplumsal hayatta karşılaşılan demokrasi ve insan hakları
ile ilgili problemleri belirlemek
2. Problemler arasından önemli ve öncelikli olanları
belirlemek
Eğitsel Kazanımlar: Eleştirel düşünme, fikirleri paylaşımı ve
saygı duyma, tartışma ve uzlaşma, araştırma becerilerileri
Araç ve Gereçler: Müzik çalar, şerit şeklinde kesilmiş kâğıt,
poster kartonu, yapıştırıcı, yapışkan not kâğıdı
Süre: 20-25 dk.
Süreç:
1. Çocuklar grupları ile bir araya gelirler.
2. Çocuklar kendileri için en rahat pozisyonu bularak
gözlerini kapatırlar.
3. Uygulayıcı mümkünse arka planda çalan rahatlatıcı bir
müzik eşliğinde onlara aşağıdaki yönergeyi verir: “Akşam
yatağınıza uzanmış ve uyumak üzere olduğunuzu hayal
edin. Bu sırada son zamanlarda yaşadıklarınız hakkında
düşünüyorsunuz. Aileniz, okulunuz ve toplum hakkında
düşünüyorsunuz. Daha demokratik, insan haklarına
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

saygılı ve daha yaşanılır bir toplum için neleri değiştirmek
isterdiniz?”
Çocuklar düşündükleri problemleri şerit şeklinde
kesilmiş kâğıtlara yazarlar. Her bir grup üyesinin birden
fazla problem yazması teşvik edilir.
Her bir grup yazdıklarını poster kartonlarının üzerine
yapıştırır.
Gruplar yazılan problemler arasından üzerinde çalışmak
istedikleri problemi belirlemek için oylama yaparlar.
Oylamada her bir grup üyesi kendilerine verilen 5
yapışkan not kâğıdını önemli düşündüğü problemin
önüne yapıştırır. Çocuklar, ellerindeki 5 adet yapışkan
not kâğıdını problemler arasında istedikleri gibi
paylaştırabilirler.
Oylama sonuçlarını da dikkate alarak her grup çalışmak
istediği problem üzerinde kendi aralarında tartışarak
uzlaşmaya varır ve bundan sonra gruplarına bir isim
verir.
Gruplar karar verdikleri problemi ve grup isimlerini diğer
gruplarla paylaşır. Birden fazla grubun aynı konuyu
çalışmak için seçmesinde bir sakınca görülmemelidir.
Her gruba değişik kaynaklardan araştırma yaparak
(gazete haberleri, fotoğraf, birinden bilgi alma vb.)
belirledikleri problem ile ilgili bilgi toplamaları ve bir
sonraki derse getirmeleri söylenerek bu oturum sona
erdirilir.

21

II. Adım - Konu Üzerinde Çalışma
Amaç:
1. Çocukların belirledikleri problemin nedenleri ve sonuçları
üzerinde derinlemesine tartışmaları.
• Uygulayıcı “Etkinlik 3”ü uygularken “Yararlı İpuçları 2”de yer
alan tüm sorulara yanıt vermeleri için gruplara rehberlik
eder.
Yararlı İpuçları 2: Çalışma Soruları
2. Belirlediğimiz konu hakkında ne biliyoruz?
3. Ne tür bilgiye ihtiyacımız var? (Demokrasi problemleri)
4. Bu bilgiyi nasıl toplayacağız? Bu bilgileri nereden
alabiliriz? Kimlerle konuşulabilir?
5. Topladığımız bilgileri nasıl organize edeceğiz? (Tablo
veya grafiklerle)
6. Araştırma sonucunda neler öğrenebiliriz? (Demokrasi
ve insan hakları ile ilgili çevremizde en çok karşılaşılan
problemler nelerdir?)
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Etkinlik 3: Grup Tartışması
Amaç:
1. Konu üzerinde derinlemesine çalışmak
Eğitsel Kazanımlar: İletişim becerileri, karar verme, uzlaşma
bilgi ve fikirleri sınıflandırma ve sunma, eleştirel düşünme
Araç ve Gereçler: Çalışma Kâğıdı 2
Süre: 30-40 dk.
Süreç:
1. Çocuklar grupları ile bir araya gelirler. Seçtikleri konu
üzerinde bilgi edinmeye ve problemi derinlemesine
tanımlamaya çalışırlar.
2. Çalışmaları süresince “Çalışma Kâğıdı 2”deki (Bkz. Ek 5)
soruların yanıtlamaları önemlidir. Çalışma kağıdındaki
soruların yanıtlanması, çocuklara grup olarak elde
ettikleri bilgilerden ve tartışmalarından yola çıkarak
vardıkları sonuçları düzenleme ve sonraki adıma hazırlık
açısından rehber olacaktır.
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III. Adım - Tartışma ve Planlama
Amaçlar:
1. Çocukların belirlenen sorunun nedenlerini ve sonuçlarını
irdelemeleri.
2. Çocukların probleme yönelik olası çözüm önerilerini ortaya
koymaları.
3. Çocukların sorunun çözümü için eylem planı hazırlamaları.
•
•

Uygulayıcı “Etkinlik 4”ü uygular.
Etkinlik sırasında gruplar “Çalışma Kâğıdı 3”ü (Bkz. Ek 6)
kullanarak sorulan sorularla ortaklaşa karar alırlar. Bu
çalışma sonucunda çocukların uygulanabilir bir eylem
planı ortaya koymaları beklenmektedir.
• Bu aşamada planlanan etkinlikler ile çocukların mesajlarını
mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaştırmaları
hedeflenmelidir.
• Bu planların çocukların kendileri tarafından oluşturulması
çok önemlidir.
Çocukların çalışmaları sonucunda ortaya çıkabilecek eylemler
için bazı örnekler “Yararlı İpuçları 3”te sunulmuştur.
Yararlı İpuçları 3: Neler Yapılabilir?
Poster hazırlama ve asma

Gazete hazırlama

Şiir yazma

Broşür hazırlama ve dağıtma

İlgililere mektup gönderme

Okul meclislerinde konuşma

Kukla gösterisi hazırlama

Stand açma

Oyun hazırlama

TV ve radyo konuşmaları

Skeç hazırlama

Alan gezileri

Blog oluşturma

Web sayfası oluşturma

Kısa film hazırlama

Karar vericilerle görüşme

Şarkı hazırlama

Karikatür hazırlama
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Etkinlik 4: Eylem Planı
Amaç:
1. Belirlenen sorunun çözümü için uygulanabilir eylem
planı hazırlamak
Eğitsel kazanımlar: Eleştirel düşünme, etkili iletişim,
yaratıcı düşünme, fikirlerini paylaşma, karar verme, problem
çözme, işbirliği yapma
Araç ve Gereçler: Çalışma Kâğıdı 3
Süre: 40 dk.
Süreç::
1. Proje grupları bir araya gelerek belirledikleri toplumsal
sorunun çözümüne yönelik eylem planı hazırlamak
için kendilerine dağıtılan çalışma kâğıdındaki soruları
yanıtlarlar.
2. Oluşturdukları planlarını diğer gruplarla paylaşmak ve
fikir alışverişinde bulunmak amacı ile tahtaya ya da
panoya asarlar. Grup sözcüsü eylem planlarını kısaca
özetleyerek sunar.
3. Oturum sonunda oluşturulan eylem planları bundan
sonraki çalışmalarında çocuklara rehberlik etmesi için
sınıf panosunda asılı kalabilir.
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IV. Adım - Hazırlık
Amaç:
1. Çocukların eylem planlarını hayata geçirmek için hazırlık
yapmaları
• Uygulayıcı bu adımda çocuklara ihtiyaç duydukları
materyalleri, araç ve gereçleri sağlar. Ayrıca, bu süreç
boyunca eylem planlarını zamanında ve amaçlara uygun
olarak yerine getirmeleri için çocuklara rehberlik eder. Bu
adımın gerçekleştirilmesi için 2-3 haftalık süre gerekebilir
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V. Adım - Uygulama
Amaç:
1. Çocukların mesajlarını çevrelerine iletmeleri.
•
Bu adımda çocuklar
hazırladıkları
etkinlikleri
gerçekleştirmek üzere daha
önce karar verdikleri gruplara
(veliler, bazı devlet ve özel
kurumlarda çalışanlar, diğer
okullardaki öğrenciler, esnaf,
sokaktaki vatandaşlar vb.)
mesajlarını iletirler.
•
Uygulayıcı bu aşamada
çocukların
çalışmalarını
gözler,
karşılaşılan
gözlerdeğerlendirme
ve
çözüm bulmalarına yardımcı
olur.
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Neler Yaptılar?
•

Skeç yazıp oynadılar.

•

Blog oluşturdular (indes06.blogspot.com.tr).

•

Broşürler hazırlayıp mahallenin değişik yerlerinde
esnafa, resmi kurumlardaki memur ve vatandaşlara,
üniversite öğrencilerine vb. dağıttılar.

•

Çeşitli etkinliklerde (Demokrasi Festivali, Uçurtma Şenliği
ve Kuşaklararası İletişim Semineri) stand açtılar.

•

Pankart hazırlayıp üniversite kampusünde yürüdüler.

•

Şiir yazdılar ve okudular.

•

Karikatürler hazırladılar ve sergilediler

•

Posterler hazırlayıp sergilediler.

•

Dergi hazırladılar.

•

Kaymakamlık ve muhtarlığa gidip

konuları ile ilgili

görüşme yaptılar
•

Kadın derneğine gidip görüşme yaptılar

•

Projeye

katılan

3

okul

üniversitede

düzenlenen

“Demokrasi Festivali’nde” biraraya geldiler, çalışmalarını
kendi aralarında üniversite öğrencileri ile paylaştılar.
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VI. Adım - Değerlendirme
Amaç:
1. Çocukların gerçekleştirdikleri eylemleri değerlendirmeleri.
• Çocuklar alanda gerçekleştirdikleri etkinlikleri tamamlamış
olarak yeniden bir araya gelir ve uygulayıcı “Etkinlik 5”i
uygular.

Etkinlik 5: Anı Kutusu
Amaç:
1. Proje kapsamında yürütülen eylemleri değerlendirmek
Eğitsel Kazanımlar: Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme,
kendini ifade etme, yansıtıcı düşünme
Araç ve Gereçler: Karton, tahta kalemi, mukavva kutu, kalem,
şerit şeklinde kesilmiş kağıtlar.
Süre: 40 dk.
Süreç:
1. Öğrencilerden yaptıkları etkinliklerin herhangi bir aşaması
ile ilgili duygu ve düşüncelerini kendilerine dağıtılan kağıtlara yazmaları istenir. İsim yazmaları gerekmez.
2. Öğrencilere ince şeritler halinde kesilmiş kağıtlar dağıtılır
ve onlardan projede gerçekleştirdikleri etkinlikleri ile ilgili olarak sıra ile aşağıdaki konular üzerindeki görüşlerini
ayrı ayrı kağıtlara yazmaları istenir.
• Etkinliklerimiz ile ilgili hissettiklerim
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•
•
•
•

Etkinliklerimiz ile ilgili ilginç bulduğum
Etkinliklerimiz ile ilgili olumlu görüşlerim
Etkinliklerimiz ile ilgili olumsuz görüşlerim
Önerilerim

3. Öğrencilerin yazdıkları kağıtları konusuna göre (Örn.
Hissettiklerim… önce olmak üzere) “Anı Kutusuna”
atmaları istenir.
4. Öğrencilerden sıra ile bir kağıdı alıp yüksek sesle
okumaları istenir. Gerekirse o görüş üzerinde tartışırlar.
Uygulayıcı bazı sorular sorarak tartışmayı teşvik eder.
Herkesin görüşlerinin okunduğundan emin olmak
gerekir. out.

32

Kaynaklar
Gibbs, S. Mann, G. & Mathers, N. (2002). Child to child: A practical
guide, empowering children as active citizens.
Retrieved from www.child-to-child.org/guide/guide.pdf.
Bailey, D., Hawes, H. & Bonati, G. (1992). Child-to-Child: A Resource
Book. Retrieved from www.asksource.info/pdf/20848_c2cresbkpartone_1994.pdf

EKLER

34
Ek 1a
Etkinlik 1: Benim kahramanım
Amaç:
1. Çocukların dörder ya da beşer kişilik gruplar oluşturması
Araç ve gereçler: Hikâye kahramanlarının resimleri, karton
kutu, makas
Süre: 5 dk.
Süreç:
2. Önceden seçilmiş çeşitli hikâye kahramanlarının resimleri
grupların kaçar kişilik olacağı göz önünde bulundurularak
dörderli ya da beşerli parçalara ayrılarak karton bir
kutunun içerisine konulur ve karıştırılır.
3. Her öğrenciden sırayla kutunun içerisinden bir parça
seçmesi istenir.
4. Bütün öğrenciler seçimlerini yaptıktan sonra ellerindeki
parçaları birleştirerek orijinal resmi oluşturup kahramanı
tahmin etmeye çalışırlar. Resmin her bir parçası aynı
zamanda o grubun üyelerini oluşturmaktadır.
5. Öğrenciler isterlerse gruplarına, parçalarını bir araya
getirerek oluşturdukları hikâye kahramanının adını da
verebilirler.
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Ek 1b
Etkinlik 2: Tren hareket ediyor!
Amaç:
1. Çocukların dörder ya da beşer kişilik gruplar oluşturması
Araç ve gereçler: Müzik çalar, tebeşir
Süre: 5 dk.
Süreç:
Uygulayıcı / öğretmen çocuklardan bir tren yolculuğuna
çıkacaklarını hayal etmelerini ister; ama her bir kompartımana
kimin oturacağı belli değildir. Yolcuları kompartımana
yerleştirebilmek için çocukların bazı adımları izlemeleri
gerekmektedir
1. Uygulayıcı / öğretmen sınıfın ortasına tebeşirle büyük bir
daire çizer.
2. Tüm öğrencilerden çizili dairenin etrafında bir sıra
oluşturmaları istenir.
3. Çocuklar çalan müzikle birlikte ellerini çırparak daire
etrafında dönmeye ve “Tren hareket ediyor dışarda yolcu
kalmasın” diye bağırmaya başlarlar.
4. Uygulayıcı / öğretmen müziği durdurduğu anda
çocuklardan el ele tutuşarak dörder kişilik küçük daireler
oluşturmalarını ister.
5. Oluşturulan her daire bir grubu, daireyi oluşturan her
öğrenci de o grubun üyelerini temsil etmektedir.
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Ek 1c
Etkinlik 3: Arkadaşımı tanıyorum
Amaç:
1. Çocukların birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları
1. Araç ve gereçler: Tebeşir
Süre: 5 dk.
Süreç:
1. Uygulayıcı / öğretmen sınıfın ortasına tebeşirle büyük bir
daire çizer.
2. Tüm öğrencilerden çizili dairenin etrafında bir sıra
oluşturmaları istenir.
3. Oyunu başlatmak için öğretmen / uygulayıcı de çizili
dairede bir yere geçer ve sağındaki ya da solundaki
öğrenciden ismini, soy ismini ve kendisiyle ilgili ilginç bir
şeyi sınıfla paylaşması istenir.
4. Sonraki öğrenci bir önceki öğrencinin söylediklerini tekrar
ettikten sonra kendi adı, soyadı ve kendiyle ilgili ilginç bir
şeyi paylaşarak sırayı bir sonraki öğrenciye devreder.
5. Diğer öğrenciler de bu sırayı izleyerek oyuna katılırlar.
Böylece tüm öğrencilerin birbirini tanıması ve kaynaşması
için ortam sağlanmış olur.
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Ek 1d
Etkinlik 4: Top Kimde?
Amaç:
1. Çocukların birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları
Araç ve gereçler: Küçük top
Süre: 5 dk.
Süreç:
1. Öğretmen / uygulayıcı elindeki küçük bir topla sınıfın
ortasında durur ve adını, soyadını, kendisiyle ilgili ilginç
bir şeyi sınıfla paylaşarak oyunu başlatır.
2. Ardından topu attığı öğrenciden ayağa kalkarak yanına
gelmesi ve öğretmen / uygulayıcının yaptığı gibi kendini
tanıtarak topu başka bir öğrenciye atması beklenir.
3. Söz alan her öğrenci topu bir başka öğrenciye fırlatarak
oyunu devam ettirir. Böylece her öğrencinin sınıfta söz
alması ağlanır.
4. Oyun sonunda tüm öğrenciler birbirlerini tanımış olurlar.
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Ek 2.
Grup Sözleşmesi

Ben _____________________________, aşağıda belirtilen grup
çalışması ilkelerine uyacağıma söz veriyorum.
1. Grup arkadaşlarımın konuşma ve fikrini söyleme hakkına
saygı duyacağım.
2. Çalışmamız ile ilgili fikirlerimi arkadaşlarım ile
paylaşacağım. Arkadaşlarımın fikirlerini de öğrenmeye
çalışacağım.
3. Grupta kararların uzlaşma sağlanarak ortak alınmasına
dikkat edeceğim.
4. Grupta yapılan iş bölümünde bana düşen görevi
zamanında ve eksiksiz yerine getireceğim. Arkadaşlarıma
görevlerinde yardımcı olmaya çalışacağım.
5. Grup arkadaşlarım ile uyumlu bir şekilde çalışacağım.
Anlaşmazlığa düştüğümüz durumlarda onlarla uzlaşma
yolları arayacağım.
İmza:

_____________________

Tarih: _________________
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Ek 3.
Örnek Olay: İngiltere’de Çocuklar Çevre Sağlığı İçin
Çalışıyor
ÇOCUK SAĞLIK EĞİTİMCİLERİ
(İNGİLTERE ÖRNEĞİ)
Liverpool’un banliyö semtlerinden birinde bulunan bir
ilkokuldaki çocuklar, oyun oynamak için okullarının
yanındaki kullanılmayan boş bir araziyi kullanıyorlardı.
İlkokulda uygulanan Çocuktan - Çocuğa Sağlık Eğitimi
programının parçası olarak yaşları 10 ila 11 arasında
değişen çocuklar kendi mahallelerindeki öncelikli sağlık
problemini belirlemek ve bölgesel sağlık koşulları hakkında
bilgi edinmek için alan araştırması yaptılar ve mahalleleri
için öncelikli sağlık problemlerini belirlediler.
Çocukların belirlediği en önemli problem köpek pislikleri
oldu. Çünkü oyun alanı olarak kullandıkları arazide köpekler
dolaştırılıyordu. Çocuklar aynı zamanda köpek pisliklerinin
çoğu zaman “taxocora canis” olarak adlandırılan ve hastalığa
hatta körlüğe neden olan parazitler taşıdıklarını öğrendiler.
Bu nedenle çevredeki insanların bu konudaki duyarlılığını
arttırmak için bir kampanya düzenlediler.
Kampanya çerçevesinde çocuklar daha küçük yaşlardaki
çocuklara
köpek
pisliğinin
zararları
konusunda
bilgilendirmek üzere bir kukla gösterisi hazırladılar. Bu
sırada problemin sadece küçük çocukları bilgilendirmekle
çözülmediğini farkederek, köpek sahiplerinin de konuyla
ilgili olarak bilgilendirilmeleri gerektiğine karar verdiler.
Böylece köpek pisliğinin zararlarını anlatan bir broşür
hazırladılar. Bunun yanında köpek pisliklerini toplamak için
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plastik şişeleri kullanarak kepçe yaptılar ve pislikleri koymak
için naylon torba biriktirdiler.
Böylece, köpeğini dolaştırmaya çıkan birini gördüklerinde
bir grup (takım) öğrenci hemen gidip broşürlerden bir tane
veriyor, konu hakkında bilgilendiriyor ve ellerindeki kepçe
ve naylon torbaları kullanmalarını öneriyorlardı.
Çocuklar çalışmaları hakkında aileleri ve öğretmenlerine bir
sunuş yapmak istediler. Aynı zamanda belediye meclisini
telefonla arayarak mahallelerinin sorunu hakkında bir
şeyler yapılması gereğini anlattılar. Çevre sorunları ile
ilgili memur bir gün okulu ziyaret ederek bir sınıfta bu
mahallenin gelişim durumu ve gelecekte nasıl olacağı ve
olması gerektiği konusunda çocuklarla bir toplantı yaptı. Bu
toplantının amacı çocukların yaptıkları işin yetkili kişilerce
ciddiye alındığını düşünmelerini sağlamak, onları teşvik
etmekti.
Çocuktan Çocuğa projelerinin temel amacı çevrelerindeki
diğer çocukların ve büyüklerin sağlığının daha iyiye doğru
gelişmesini sağlamak için çocukların aktif olarak bir şeyler
yapmalarıdır. İngiltere’deki bu ilk proje çocukların hem kendi
çevrelerinde değişimi sağlayabildiklerini hem de çocuklar
ve büyükler için çok önemli bilgi kaynağı olabileceklerini
kanıtladı.
Bu süreç içinde çocukların kendilerine karşı tutum ve
görüşlerinde de bir değişme oldu. 10 yaşındaki bir çocuk
şöyle diyordu:
“ Daha önce .... çocuktum ve hiç kimse için önemli biri
değildim fakat şimdi ....., daha önemli olduğumu ve hayatımı
kontrol edebildiğimi hissediyorum.”
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Ek 4.
Çalışma Kâğıdı 1: İngiltere’de Çocuklar Çevre Sağlığı İçin
Çalışıyor

Bu örnek olaydaki
problem nedir?

Çocuklar nasıl bir
çözüm buldu?

Sorunun çözümü
için neler yaptılar?

Siz olsaydınız ne
yapardınız?
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Ek 5.
Çalışma Kâğıdı 2: Grup Tartışması
Belirlediğimiz
konu hakkında ne
biliyoruz

Bu problemin
nedenleri neler
olabilir?

Bu problem
kimleri
etkiliyor?

Ne tür bilgiye
ihtiyacımız var?

Bu bilgileri
nereden
alabiliriz? Kimlerle
konuşabiliriz?

Bu bilgiyi nasıl
toplayacağız?

Problemi
tanıyoruz

Problem
hakkında
bilgi
ediniyoruz

Bilgileri nasıl
organize edeceğiz?

Bilgilerimizi
paylaşıyoruz

Bilgileri nasıl sunacağız?
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Ek 6.
Çalışma Kâğıdı 3: Eylem Planı
Çözmek istediğimiz
problem nedir?
İnsanlara vermek
istediğimiz mesaj
nedir?
Nasıl bir eylem
gerçekleştireceğiz?
Hedef grubumuz kim?
Kimler için bu eylemi
gerçekleştireceğiz?
Kime ne söylemek
istiyoruz?
Bu kişilere nasıl
ulaşabiliriz?
Mesajımızı hangi
yollarla iletebiliriz?
Ne zaman
yapacağız?
Görev dağılımı nasıl
olacak?
Kimler ne yapacak?
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EK 7
Etkinlik-1: Konuları ayrıştırma ve eşleştirme oyunu
Süre: 1-2 saat
Katılımcılar: Öğretmen/yönlendirici, öğrenciler.
Yer ve zaman: Okul, vatandaşlık dersleri saatinde.
Araç ve Gereçler: Üzerine yazı yazmak için bir takım kâğıtlar;
tükenmez kalemler, kurşun kalemler, pastel boya kalemleri;
afişler – her bir küçük grup için bir tane; fişler.
Etkinliğin Amacı: Bu etkinlik çocukların odaklanacakları belli
bir sayıdaki konuyu kendi başlarına keşfetmelerine yönelik
bir oyun olarak tasarlandı. Yaratıcı düşünmeye ve farklı
problemlere değişik açılardan bakmaya yönelik bir yaklaşım
benimsendi. Öğrenciler etkinliği şekillendiren konulara
yönelik yeni bakış açıları oluştururken sıradışı yaklaşımlar
sergilemeye teşvik edildiler.
Süreç:

I. Adım

Öğrenciler kendi aralarında küçük gruplara ayrılırlar.
Kendilerinden yaşadıkları çevre için çözüm getirmek
istedikleri 5 konu düşünmeleri istenir. Bu konulardan üçünün
sırasıyla bir sıfat ve bir isimden oluşması gerekir. Daha sonra
öğrencilerden konunun unsurlarını tek tek incelemeleri
istenir. Mesela eğer “yalnız yaşlılar” fikrini ortaya atmışlarsa
bu kelimeler “yalnız” – “yalnızlık” ve “yaşlılar” olmak üzere ikiye
ayrılır ve fişlerin üzerine ayrı ayrı yazılırlar. “Kirli çevre” bir
başka konu olabilir, o da “kirlilik” ve “çevre” diye ikiye ayrılır.
Bu ayrıştırma bulunan tüm konulara uygulanır. Bu adımın
sonunda belli bir sayıda, her birinde ayrı bir konu yazılı fiş
oluşturulmuş olacaktır. Bazı konular unsurlara ayrılamazlar,
onlar oldukları gibi korunacaktır (örnek: suç, evsizlik, vb.).
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II. Adım

Yazılı fişler her konudan bir unsur barındıracak şekilde 3
çift halinde yeniden bir araya getirilirler. Mesela, bu fişlerde
“fakirlik” ve “eğitim” ya da “kirlilik” ve “suç” gibi kombinasyonlar
oluşmuş olabilir. Bazı kombinasyonlar hiç bir mana ifade
etmeyebilirler (“yalnız” ve “taciz” gibi). İki fiş orijinal konuları
bir sıfat + bir isim şeklinde oluşturulmadığı için bir araya
getirilemeyebilir.

III. Adım

Üçü kombinasyonlu ve ikisi tekli olmak üzere her küçük
gruptan toplanan konular en yakındaki gruba verilir. Daha
sonra her gruptan diğer grubun sunduğu kombinasyonları
ve konuları gözden geçirmesi ve oldukları şekilde onlardan
bir anlam çıkarmaları istenir. Öğrenciler kombinasyonları bir
afiş üzerinde sıralamak ve altlarına onlardan ne anladıklarını
yazmak suretiyle bu kombinasyonların oluşturabileceği
konular hakkında fikirlerini oluştururlar. Daha sonra
bu kombinasyonlu konuların orijinal versiyonlarının ne
olabileceğini tahmin etmeye çalışarak konuları tekrar bir
araya getirirler.

IV. Adım

Her grup kendi afişini tüm sınıf arkadaşlarına gösterir.
Her küçük gruptan bir temsilci afişin sunumunu yapar ve
dinleyicilerin sorularını ve yorumlarını alır. En sonunda hangi
konunun ya da konuların ele alınacağına dair bir oylama
düzenlenir.

V. Adım

Değerlendirme etkinliği olarak El kitabında yer alan “Etkinlik
5” uygulanır.
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EK 7
Etkinlik- 2: Farkındalık Çizimleri
Süre: 1-2 saat
Yer ve zaman: Okul, vatandaşlık derslerinde.
Kişiler: Öğretmen/ yönlendirici, öğrenciler.
Araç ve Gereçler: Üzerine yazı yazmak için bir takım kağıtlar;
tükenmez kalemler, kurşun kalemler, pastel boya kalemleri;
afişler – her bir küçük grup için bir tane; fişler; karton kutu.
Etkinliğin Amaçları: Bu etkinlik yaratıcılığı ve katılımcılığı
teşvik eden bir yöntemle öğrencilerin şiddetin farklı anlam
ve biçimleri üzerinde derinlemesine düşünmelerine ve
okulda ve yaşadıkları yerde şiddet ve ayrımcılık yapılmaması
konularında bir farkındalık oluşturmalarına olanak sağlar.
Öğrenciler şiddet ve ayrımcılık konularını keşfederken takım
çalışmasını, yaratıcı yazı ve çizim becerilerini, birbirlerinin
fikir ve görüşlerine saygı göstermeyi ve kendi fikirlerini ifade
etmeyi deneyimlerler.
Süreç:

I. Adım

Öğretmen/yönlendirici kişi etkinliğe ayrılan zamana göre
öğrencilerden istedikleri gibi ya da bir oyun vasıtasıyla kendi
aralarında küçük gruplara bölünmelerini ister. Her gruba
şiddet hakkında kendi aralarında konuşmaları için 10 dakika
zaman verilir ve kendilerinden şiddetle ilgili yoğunlaşmak
istedikleri bir (ya da daha fazla) konu başlığı üretmeleri istenir.
Daha sonra seçilen konu başlıkları tüm sınıf arkadaşlarıyla
paylaşılır. Yönlendirici kişi bu konu başlıklarından oluşan
listenin son halini beyaz tahtaya ya da kara tahtaya yazar.
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II. Adım

Her öğrenciden yoğunlaşmak istediği konu başlıklarından
sadece bir tanesi için oy kullanması istenir. Her birinin tek
bir oy hakkı vardır ve ya el kaldırarak ya da gizli bir şekilde
bir kâğıt parçasına yazmak suretiyle bu oyu kullanır. Bir
öğrenci tüm oyları sayar ve oylamanın sonunda seçilen konu
başlığını açıklar. Eğer konu başlıklarından herhangi biri için
bir çoğunluk sağlanamamışsa bir tartışma zemini oluşturulur
kendi seçtiği konu başlığının diğerlerinden neden daha iyi
olduğu hakkında fikirlerini açıklamak isteyen her öğrenciye
birer dakika süre verilir. Ardından ikinci bir oylama seansına
geçilir. Bu aşama fikir birliğine varıldığı zaman biter. Her
öğrenci üzerinde yoğunlaşılacak konu başlığı için karar
vermeye katkıda bulunmuş olacaktır.

III. Adım

Öğrenciler sınıfın seçtiği konu başlığı hakkında bir hikâye
yazarlar. Bu etkinlik küçük gruplar halinde yürütülür.
Hikâye yazımına ayrılan süre 15 dakikadır. Daha sonra tüm
hikâyeler sınıfa okunur ve içlerinden biri (yukarıda yapıldığı
gibi) demokratik oylama vasıtasıyla – ya da zaman kısıtlı ise
çekiliş yaparak birinci seçilir. Her küçük grup hikâyenin bir
bölümünden mesul tutulur.

IV. Adım

Her küçük grup hikâyede mesul oldukları bölümle ilgili bir
resim çizer. Bu adıma ne kadar vakit ayrılması gerektiğini
yönlendirici kişi tayin eder. Tüm resimler hazır olduğunda
okullarda ve/veya halkevlerinde / belediye salonlarında /
diğer uygun ve halka açık alanlarda sergilenirler.

IV. Adım

Değerlendirme etkinliği olarak El kitabında yer alan “Etkinlik
5” uygulanır.
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EK 7
Etkinlik-3: Şipşak
Süre: 1-2 saat
Yer ve zaman: Okul, vatandaşlık derslerinde.
Katılımcılar: Bir öğretmen - yönlendirici, öğrenciler
Araç ve Gereçler: Makyaj malzemeleri, boyalar, pastel boya
kalemleri, sahne malzemeleri.
Etkinliğin Amaçları: Bu etkinlik öğrencilerin demokratik
yurttaşlık ve/veya insan hakları alanında kendi seçtikleri bir
konu hakkında bir farkındalık yaratmak için iletişim stratejilerini
keşfetmelerine ve yaratıcı bir biçimde düşünmelerine olanak
sağlar. Öğrenciler herkesin görüş ve fikirlerine saygı duyarak
grup halinde kararlar vermeye ve bir yandan kendi seçtikleri
bir konuyu öğrenmek için yaratıcılık gerektiren ve görselliğe
dayanan bir metot geliştirirken diğer yandan yaşadıkları
çevreyi bu konu hakkında eğitmeye yönlendirilirler.
Süreç:

I. Adım

Öğrenciler daha verimli bir ortak çalışma için küçük gruplara
ayrılırlar. Her gruptan kendi ülkeleri ya da yaşadıkları çevre
hakkında düşünmeleri ve çözüm gerektiren konular hakkında
tartışmaları istenir. Daha sonra her gruptan bir konu seçmek
için kendi aralarında bir oylama yapmaları istenir.

II.Adım

Her gruptan bir konu başlığı belirlendikten sonra öğrencilerden
konuyu temsil eden bir fotoğraf tasarlamaları istenir. Gruplar
kendi aralarında tartışarak seçilen konunun tercihen nasıl
temsil edileceğine dair bir tanımlama oluştururlar.
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III.Adım

Öğrenciler fotoğrafları için ihtiyaç duydukları sahne
malzemelerini şekillendirirler. Sunum ve fotoğraf çekimi
için ne kadar zaman ayrılacağını yönlendirici kişi belirler.
Yönlendirici ya da öğrenciler oluşturulan mizansenin bir
ya da daha çok fotoğrafını çekerler. Daha sonra öğrenciler
fotoğrafların sergileneceği, yönlendiriciler tarafından
ayarlanabilecek uygun bir mekan önerirler. Aynı zamanda
fotoğraflar* toplum içerisinde farkındalığı artırmak için bir
broşür olarak da kullanılabilirler.
*Seçilen konuyu topluma ulaştırmak için fotoğraf yerine
çizim veya şiir gibi farklı görsel araçlar kullanılabilir.

IV. Adım

Değerlendirme etkinliği olarak El kitabında yer alan “Etkinlik
5” uygulanır.
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EK 7
Etkinlik-4: Demokrasiye Tanıklık Ediyoruz
Süre: 1-2 saat
Yer ve zaman: Okul, vatandaşlık derslerinde.
Katılımcılar: Bir öğretmen/ yönlendirici, öğrenciler
Araç ve Gereçler: Oylama pankartları – ya da üzerinde “onay”
ve “red” yazılı oylama pankartları hazırlamak için gerekli
malzemeler.
Etkinliğin Amaçları: Bu etkinlik Oxford tarzı münazara
tekniğine dayanmaktadır. Öğrencilerin; (1) ülkelerindeki
ya da okullarındaki demokrasi kavramıyla ilgili bir konu
başlığını araştırmaya (2) kalabalık karşısında konuşma
pratiği kazanmalarına (3) gerçek yaşam hikayeleri karşısında
eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerine, (4) bir yandan
fikirlerini başkalarıyla paylaşırken diğer yandan başkalarının
görüşlerine saygı göstermeye yönelik eğlenceli bir karar
alma sürecine katılmaları sağlanır. Rol üstlenme metodu bu
etkinliğin temelini oluşturur.
Süreç:

I.Adım

Öğrenciler tartışmak için bir konu başlığı ve bu konu başlığı
ile ilgili bir önerge sunarlar. Eğer zamanla ilgili bir kısıtlama
varsa daha önce gündeme gelmiş bir konu seçilmesi tavsiye
edilir. Daha sonra öğrencilerden üzerinde tartışacakları bir
önerge sunmaları ve bu öneriyi oylamaları istenir.

II.Adım

Öğrenciler; (1) önergeyi onaylayan parti, (2) önergeyi
reddeden parti, (3) oylamaya katılanlar (öğrencilerin büyük
bir çoğunluğu bu gruba dâhil edilir) olmak üzere üç gruba
ayrılırlar. Öğrencilerin hangi gruba dâhil olacağı ya bir oyunla
ya da gönüllü olanların seçilmesi suretiyle belirlenir. Parti
üyeliğine seçilen öğrencilerin 2 dakikalık kısa bir konuşma
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yapacağı bilgisi yönlendirici kişi tarafından önceden verilir.

III.Adım

Bir tanesi 3 dakikalık, bir tanesi 8 dakikalık olmak üzere iki
konuşma hazırlamaları için her partiye 10 dakika zaman
verilir. Bu arada öğretmen/yönlendirici konuşmalardan
önce dinleyicilerden önerge için oy kullanmalarını ister.
Bu, tartışmaların dinleyicilerin kararları üzerindeki etkisini
değerlendirmemize olanak sağlar.

IV.Adım

Tartışma artık başlayabilir. Her partiden bir kişi dinleyici
karşısına çıkarak 3 dakikalık konuşmasını yapar.
Dinleyicilerden tekrar oy kullanmaları istenir. Yönlendirici
kişi sonuçları not eder.

V. Adım

Her partiye önerge lehinde ya da aleyhinde konuşmaları için
8 dakika süre verilir. Konuşmanın başlangıcından bir dakika
sonrasından konuşmanın sonundan bir dakika öncesine
kadar geçen sürede karşı parti ya da seyirciler konuşmacının
değindiği bir noktayı açıklığa kavuşturmasını isteyebilir.
Konuşmacıdan en fazla iki noktayı açıklaması istenebilir ve
konuşmacı açıklama yapmak için bu iki noktadan sadece bir
tanesini seçmek zorundadır.

VI. Adım

Seyircilerden “onay” ve “red” pankartlarını kullanarak son bir
kez daha oy vermeleri istenir. Bu oylamada parti üyelerinin de
oy kullanmasına izin verilir. Oyların çoğunu alan tartışmanın
galibi olur.

VII.Adım

Değerlendirme etkinliği olarak El kitabında yer alan “Etkinlik
5” uygulanır.

Toplumsal DEĞİŞİM Aktörü Olarak
Çocuklar ve ÖĞRENCİLER
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GİRİŞ
“Okuldan Topluma: Bir Toplumsal Değişim Aktörü Olarak
Çocuklar ve Öğrenciler” başlıklı proje Merkezi Finans Birimi,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi projesi
kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu projenin genel amacı,
öğrencilerin aktif olarak katılacakları etkinlikler yolu ile toplumu
demokrasi ve insan hakları konularında bilinçlendirmesi
ve bu kapsamda onlara rehberlik edecek materyallerin
ve etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje
etkinliklerinin öğrencilerin demokratik yaşama aktif katılım için
gerekli olan bilgi, beceri, tutum ve değerleri deneyimleyerek
geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı
zamanda, bu etkinlikler, öğrencilerin, demokratik vatandaşlık
ve insan hakları konusunda edindikleri bilgi ve deneyimleri
toplumu bilinçlendirmek ve geliştirmek için aktif bir şekilde
kullanmalarına olanak sağlayacaktır. Projenin hedefleri şöyle
belirlenmiştir:
1. Demokratik bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak için
demokratik vatandaşlık ve insan haklarının, sürdürülebilir,
çok aktörlü ve tabandan başlayan bir yaklaşım ile
güçlendirilmesine önayak olmak.
2. Öğrencilere, demokratik yaşama aktif olarak katılmalarına
olanak sağlayacak bilgi, beceri, tutum ve değerleri
geliştirmeleri ve hem okulda hem de toplumda kendi hak
ve sorumluluklarını yaşayarak öğrenmeleri konusunda
yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreyi iyileştirmeleri ve
katılımcı demokratik vatandaşlık becerilerini geliştirmeleri
için girişimde bulunmalarına olanak sağlamak.
Projenin yukarıda belirtilen amaçlarına ulaşmak için öğrencilerin
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gerçekleştirdikleri etkinlikleri yönlendirmesi amacı ile “Öğrenci
Etkinlikleri Uygulama El Kitabı” hazırlanmış ve uygulamalar Orta
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Proje Ekibi ve öğretmenlerin
kolaylaştırıcılığında 3 ayrı ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Bu özet
raporda öğrenci etkinliklerinin değerlendirilmesi çalışmasının
sonuçları yer almaktadır.

Amaç
Öğrenci etkinlikleri değerlendirme çalışmasının amacı,
uygulanan etkinliklerin, öğrencilerin demokrasi ve insan
hakları ilgili bilgi, beceri, tutum ve değerleri üzerindeki etkisini
öğretmen ve öğrenci gözünden değerlendirmektir. Çalışmada
şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. Proje etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler kendi yaşadıkları
çevrede demokrasi ve insan hakları ile ilgili olarak hangi
problemleri önemli bulmuşlardır?
2. Bu problemlerin çözümüne katkıda bulunmak amacı ile ne
tür stratejiler belirlemiş ve uygulamışlardır?
3. Etkinlikleri
gerçekleştiren
öğrenciler,
öğrenci
ve
öğretmenlerin bakış açısından, ne tür bilgi, beceri, tutum ve
değerleri geliştirmişlerdir?

Yöntem
Öğrenci etkinlikleri değerlendirme çalışmasında nitel çoklu vaka
araştırma deseni kullanılmıştır. Proje etkinlikleri Ankara ilinin
değişik mahallelerinden seçilen biri özel, ikisi devlet okulu olmak
üzere 3 ortaokulda 8. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir.
Okulların seçiminde içinde bulundukları mahallelerin sosyoekonomik düzeyi gözönünde bulundurulmuştur. Daha sonra
her bir okuldan birer 8. sınıf şubesi seçilmiş ve bu sınıflardaki
bütün öğrenciler, toplam 82 öğrenci olmak üzere, 6 hafta süren
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proje etkinliklerine katılmıştır. Ayrıca her bir sınıfın Vatandaşlık
ve Demokrasi Eğitimi dersini veren öğretmenleri de öğrencilere
rehberlik etmişlerdir.
Değerlendirme çalışması için gerekli olan veriler, ODTÜ Proje
Ekibi tarafından hazırlanmış olan izlemsel değerlendirme
formu, öğrenci odak grup tartışma formu, öğretmen görüşme
formu ile öğrencilerin geliştirdikleri materyallerinin analizi ve
yine öğrencilerin kendi etkinliklerini değerlendirmek amacı ile
gerçekleştirdikleri, Öğrenci Etkinlikleri Uygulama El Kitabı’nın 6.
Adım etkinliği olarak tasarlanmış olan “Anı Kutusu” etkinliğinden
elde edilen öğrenci görüşleri kullanılarak toplanmıştır. Odak
grup tartışmaları, her okuldan etkinliklere katılan 6-8 öğrenci
ile gerçekleştirilmiştir. Projeye katılan 3 öğretmen ile görüşme
yapılmıştır. Elde edilen nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuş
ve sonuçlar ortaya çıkan temalar çerçevesinde sunulmuştur.

Bulgular
Öğrenci odak grup tartışmaları ve etkinlik sırasında yapılan
gözlem sonuçlarına göre öğrenciler, içinde yaşadıkları çevrede
demokrasi ve insan hakları ile ilgili olarak hayvan haklarının
ihlali, evsizlerin durumu, çevre kirliliği, kadına yönelik şiddet,
kadın erkek eşitsizliği, kişiler arası saygı eksikliği, hastanelerde
hijyen eksikliği, aile içi çatışmalar, adaletsiz seçimler ve ayrımcılık
gibi konuları önemli görmüşler ve üzerinde çalışmak üzere
seçmişlerdir. Öğrencilerin bu konular ile ilgili olarak toplumu
bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak için yaptıkları çalışmalar
şunlardır:
•
•
•

Skeç yazıp oynadılar.
Konu ile ilgili web sayfası ve blog oluşturdular. Broşürler
hazırlayıp değişik ortamlarda (sağlık ocağı, semt pazarı, esnaf,
devlet dairesi, üniversite, halk eğitim merkezi) dağıttılar.
Poster hazırlayıp sergilediler.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bir dergi hazırladılar ve çoğaltıp dağıttılar.
Demokrasi Festivali, Uçurtma Şenliği ve velilere verilen bir
seminerde broşür ve posterlerini sergilediler.
Pankart hazırlayıp üniversite kampusünde mesajlarını
ilettiler.
Bir kadın derneğini ziyaret edip bilgi aldılar.
Şiir yazıp Demokrasi Festivali’nde diğer okullardan gelen
öğrenciler ile paylaştılar.
Karikatür ve sloganlar hazırlayıp sergilediler.
Belirledikleri problem ile ilgili olarak muhtar vb. ilgili kişiler
ile görüşmeler yaptılar.
Sunum hazırlayıp sundular.
Konuları ile ilgili gazete haberlerini topladılar ve paylaştılar.

Öğrenci odak grup tartışmaları, öğretmen görüşmeleri
ve değerlendirme etkinliğinden elde edilen verilere göre,
öğrencilerin proje etkinlikleri sonucunda geliştirdiklerini
düşündükleri bilgi, beceri, tutum ve değerler aşağıda
özetlenmiştir.
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Bilgi                         Beceri
Demokrasi ve
insan hakları ile
ilgili sorunların
sebep ve
sonuçlarını
düşünerek
eleştirel bakış açısı
geliştirme
Hastanelerdeki
hijyen, aile içi
çatışma, kadınlara
yönelik şiddet vb.
sorunlar ile ilgili
bilgi edinme
Toplumsal sorun
ve problemlere
karşı farkındalık
kazanma

     Tutum ve  Değerler

İşbirlikli grup
çalışması, grup
tartışması ve
sorgulama
becerileri
Araştırma
becerileri
Eleştirel
düşünme
becerileri
Kendini ifade
etme becerisi
Öz değerlendirme
becerileri
Yaratıcılık
Sosyal beceriler
İletişim becerileri
Etkili sunum
becerileri
Organizasyon
becerileri becerileri
Planlama becerileri
Zaman yönetimi
becerileri

Sosyal sorunları
anlamada
motivasyon artışı
Daha fazla görev
yönelimli olma
Arkadaşların
birbirlerinin
fikirlerini
kabullenişi
Öz güven gelişimi
Sorumluluk
duygusunun
gelişimi
Yurttaşlıkla ilgili
konuları öğrenme
ve uygulamadan
zevk alma
Demokrasi ve
insan hakları
ile ilgili çeşitli
konuların önemini
kavrama
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Öğrencilerin etkinliklere ilişkin duyguları
•
•
•
•
•
•
•

Bireylerin sorumluluk duygusu ve farkındalıklarının gelişiminden ve proje ürünlerini bir üniversite ortamında sunmaktan dolayı duyulan heyecan, mutluluk ve haz
Şaşkınlık ve kızgınlık
Yorgunluk
Projenin hedeflerine hayranlık duyma
Bazı insanların proje etkinliklerine gösterdiği ilgisizlikten
duyulan üzüntü
Farklı projelere karşı şevk ve motivasyon artışı
Farklı insanlarla tanışmanın verdiği memnuniyet
Öğrencilerin proje ile ilgili ilginç buldukları noktalar

•
•
•
•
•

Ürünlerin üniversite ortamında sunulması ve insanların
öğrencilerin eylemlerine gösterdikleri ilgi ve takdir
Bazı grupların skeç ve posterleri
Proje etkinliklerinin sosyal medya aracılığıyla yayılması
Farklı ülkelerden proje ortaklarının proje etkinliklerini takip
etmesi
Her okulun farklı sorunlar üzerinde çalışması
Etkinlikler  hakkındaki olumlu görüşler

•
•
•
•
•
•
•

İnsanların, öğrenciler tarafından belirlenen demokrasi ve
insan hakları ile ilgili sorunlara yönelik farkındalık ve bilinç
geliştirmesi
Demokrasi ve insan hakları ile ilgili sorunlar hakkında bilgi
artışı
Toplumsal sorunlara yönelik bilinç geliştirme
Proje ürünlerinin paylaşılması
Demokrasi festivalinin organizasyonu
Kendilerini ve işlerini istedikleri gibi sunabilme
Grup çalışması yapma
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Etkinlikler hakkında olumsuz görüşler
•
•

İnsanların proje etkinliklerine ve ürünlerin paylaşımına
ilgisizlikleri
Grup çalışması sırasında bazı grup üyelerinin proje etkinliklerine gösterdiği ilgisizlik
Öğrencilerin önerileri

•
•
•
•
•
•
•

İnsanların proje hakkındaki farkındalıklarının daha fazla
artırılması
Gruplar arasında daha fazla iletişim
Güçlü takım ruhu ve grup içinde sorumluluk alınması
Etkinliklerle daha fazla ürün ortaya çıkarılması
Daha fazla dinleyiciye ulaşma
Ortak problemler üzerinde çalışma
Broşürleri insanlara vermek yerine duvarlara asma

Öğretmeler,
projenin tekrar uygulanması durumunda
yapılabilecekler konusunda çeşitli öneri ve beklentilerini dile
getirmişlerdir. Onlara göre bütün bir sınıfı etkinliklere katmak
yerine, aktif olarak katılacak öğrencileri seçmek ya da rastgele
sınıf seçimi yerine aktif bir sınıfın seçilmesi, öğretmenlerin
öğrencilerinin yeterliklerini daha iyi bilmesi, proje etkinliklerini
uygulamak için sekizinci sınıf öğrencileri yerine beşinci ya
da altıncı sınıf öğrencilerinin seçilmesi durumunda proje
etkinlikleri daha başarılı olacaktır. Ayrıca, proje etkinliklerinin
öğrencilerin kulüp saatlerinde yürütülmesinin daha etkili
olacağı, proje ürünlerini toplumda yaymak için biraz daha fazla
etkinlik gerçekleştirilebileceği, ve öğrencilerin projeye katkıda
bulunma konularında motivasyonlarını yükseltmek için gruba
uygun ödül verilebileceği de öğretmenler tarafından belirtilen
konular arasında yer almaktadır
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Sonuç ve Öneriler
Gözlemler, öğrencilerle odak grup tartışmaları, “Anı Kutusu”
değerlendirme etkinliği ve öğretmen görüşmelerinden elde
edilen sonuçlar, öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinliklerin
onların, demokrasi ve insan haklarına yönelik konular ile
ilgili bilgi, beceri, tutum ve değerlerini geliştirmelerinde ve
demokrasi ve insan hakları ile ilgili belirledikleri sorunlara
çözüm üretmelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, proje
etkinlikleri öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine de katkıda
bulunmuştur. Çocuktan çocuğa yaklaşımının kullanılması,
öğrencileri problem ve çözüm stratejilerini belirleme, etkinlikleri
planlama, toplum içinde harekete geçme ve kendi eylemlerini
değerlendirme konularında cesaretlendirmesi açısından
projenin güçlü yanlarından olduğu sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, öğrenci ve öğretmenler tarafından dile getirilen,
grup üyelerinin proje etkinliklerine eşit olmayan katılımları,
müfredatın yoğunluğu ve standart sınavlardan dolayı proje
etkinliklerini planlama ve uygulamada zaman kısıtlılığı, grup
üyeleri arasında organizasyon eksikliği ve özellikle dönem
sonuna doğru öğrencilerin büyük orandaki devamsızlığı gibi bazı
sorunlar proje etkinliklerinin zayıf yanları olarak düşünülebilir.
Bu bağlamda, gelecek çalışmalara yönelik öneriler şunlardır:
1. Proje etkinlikleri farklı bir sınıf seviyesi ya da farklı zaman
aralığında (öğrencilerin kulüp saatleri gibi) aynı sınıf
seviyesiyle yürütülebilir. Bu durum öğrenci ve öğretmenlerin
sınavlarla ilgili kaygılarını ortadan kaldırabilir.
2. Proje ekibinin öğrencilerin ekinliklerini gözlemleri sonucunda
öğrencilerin grup içinde daha etkili çalışabilmeleri için
öğretmenleri tarafından daha fazla yönlendirmeye ihtiyaç
duydukları görülmüştür. Bu durumda öğrenci etkinliklerinin
daha etkili olması için öğretmen veya uygulayıcıların,
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öğrencileri daha etkili bir şekilde yönlendirmesi ve
grup çalışmalarının izlenebilirlik düzeyinin artırılması
gerekmektedir.

Okuldan Topluma:
Toplumsal DEĞİŞİM Aktörü Olarak
Çocuklar ve ÖĞRENCİLER
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c e s i e
the world is only one creature
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