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Bu yayının içeriğinden yalnızca Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET)
Vakfı ve BÜ Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) sorumlu olup, herhangi bir
şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 7
E. Nüket ATALAY

Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

YÖRET Onursal Başkanı

Önsözler
Avrupa Birliği'nin Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı
kapsamında T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans İhale Birimi (MFİB)
tarafından kabul edilen TR2009/0136-01.02/136 no.lu projemiz için, proje ortağımız
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BEUAM) ile birlikte bir
eğitim ve uygulama planı geliştirdik. İlk başta Genel Koordinatörümüz Didem COŞKUN
ERGİN ile İstanbul, Samsun ve Konya'da Milli Eğitim Müdürlükleri'ne projemizi tanıttık ve
çalışacağımız okulları belirledik. Okullarda çalışan ve projede yer almak isteyen gönüllü
psikolojik danışmanlar ile birlikte PDR öğrencisi olan gençlerin de projeye katılması için
üniversitelerle bağlantılar kurduk. Yerel Koordinatörlerimiz Konya'da Necmettin Erbakan
Üniversitesi'nden Doç.Dr. Nurten SARGIN ve Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden
Yard.Doç.Dr. Yaşar BARUT ile birlikte gönüllü PDR bölümü öğrencisi gençleri aramıza aldık.
Amacımız, okul öncesi ve ilkokullarda, demokrasiyi ve demokratik yurttaşlık kavramını,
öğretmen, öğrenci ve velilere barışçıl bir ortam oluşturup yaşatarak farkındalık yaratmak
ve demokratik okul kültürünü güçlendirmekti. Proje süresince İstanbul'da 17, Konya'da 9
ve Samsun'da 10 okulda görevli psikolojik danışman ve uygulamalarda onlara destek
olacak olan çeşitli üniversitelerde okuyan PDR Bölümü öğrencileri eğitimlere gönüllü olarak
katıldı.
Proje bize okul öncesinden başlayarak ilk ve orta okul çağı çocuklarıyla çalışmalar
yaparken çocukların sanat yoluyla kendilerini çeşitli biçimlerde ifade etmelerinin önemini
gösterdi. Çocuk sanatla kendini ifade etme yollarını ararken, demokrasi eğitiminin küçük
yaşlardan başlatılmasının ve katılımcılığı desteklemenin, çocuklara sadece sözlü olarak
değil- model olarak -barış diliyle yaklaşmanın yararlarını gösterdi.
Projeye emeği geçen koordinatörlerimize, eğitim ekibine, projenin eğitimlerine katılarak
okullarında uygulamalar yapan tüm Psikolojik Danışmanlara ve PDR bölümlerinden
projeye katılarak eğitim alan gönüllü Genç Üniversitelilerimize teşekkür ederiz. Onların
sayesinde çok sayıda çocuğa demokrasiyi yaşattık, ailelerine bilgi vererek onların da bu
davranışları sürdürmelerine katkıda bulunduk. Dileğimiz projemizin daha geniş kitlelere
ulaşmasıdır.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Prof.Dr. Fatoş ERKMAN
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
BEUAM Müdürü

Önsözler
BARIŞ KÜLTÜRÜ VE EĞİTİM
Barış Kültürüne sahip bir toplum için farkındalığı olan, duygusal zekası yüksek, problem
çözüm becerileri gelişmiş kişiler gerek.
Barış Kültürü; kişiliklerin, tutumların, değerlerin, inançların bir mozaiği olarak tarif edilebilir. Ayrıca insanların birbirleri ile ve doğa ile uyumu, farklılıklarla yaratıcı şekillerde
başetme ve kaynakların adil paylaşımını içerir. Barış Kültürü bizleri insanlık için istediğimiz
yerlere götürecek olan süreçleri içerir.
Barış Kültürü kendiliğinden gelişmez, açık ve amaç odaklı gayretlerle üretilen yol haritaları, planlama ve uygulama sonucu gelişip yerleşebilir. Ve işte burada barış eğitimi
devreye girmekte. Çünkü her büyük sosyal değişim, eğitim kurumlarının önemli rol oynamasını gerektirir. Bu kurumlar toplumsallaşmanın en önemli aracıdır.
Barış Kültürü ve Barış Eğitiminin Amacı; Çocuk ve gençlerde, etkin çatışma çözme
becerileri ve barışçıl süreçleri destekleyici inanç, değer, güdü, ve davranışsal eğilimleri
içeren bir kafa yapısı geliştirmektir (Salomon & Navo,2002). Barış eğitiminin amaçlarına
ulaşmak için ise eğitim sisteminde temel bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir.
Sadece barışı destekleyici söylemler üretmek yeterli değildir. Barış kültürüne uygun
müfredat geliştirme, okul kitaplarının uygun sekilde yazılımı, özel programların geliştirilip
uygulanması, bu eğitimi verebilecek nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesi gibi aktif uygulamalara geçilmesi gerekir.
Okullarımızda Barış Eğitimi’nin etkin olarak uygulanabilmesi için, bu eğitimin öncellikle
okullarımızdaki öğretim programlarında amaç edinilmesi; iyi uygulama örneklerinin
paylaşım yoluyla yaygınlaştırılması ve barış ortamı oluşturmak üzere barış eğitiminin
uygulama yöntemi olarak kurumlar ve kişiler tarafından benimsenmesi gereklidir.
Önemle üstünde durmak ve belirtmek isterim ki, Barış Eğitiminin içerdiği Empati
Geliştirme, Farkındalık, Siddetsiz İletişim gibi öğeler aynı zamanda hem yaşam başarısını
hem akademik başarıyı pekiştiren Duygusal Zekayı da geliştirmektedir. Uygulama ve
araştırmalar buna kuvvetle destek vermişlerdir. Barış Eğitimini eğitim sistemimizin
vazgeçilmez bir öğesi haline getirmemiz gerekliliğine böylece bir neden daha eklenmiştir.
Sonuç olarak toplumlarda barış kültürünü yeşertmek; amacı, ilkeleri, yöntemleri ile bir
bütünlüğü olan uzun soluklu ve dünyanın devamı için kesinlikle vazgeçilemez bir süreçtir.
Umudumuz, AB Demokrtatik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Hibe Programı kamsamında,
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğtimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, YÖRET Vakfı ile
birlikte ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz; DEMOKRATİK YURTTAŞ
EĞİTİMİ’nin bu sürece bir katkı olmasıdır.
Salomon, G., & Nevo, B. (2002). Peace education: The concept, principles, and practices around the
world.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Nur BEKATA MARDİN
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
BEUAM Md. Yrd.

Önsözler
DEYE Projesi’nde amaç, gençlerin, demokratik vatandaşlığın temeli olan katılımcı,
düşünen, sorgulayan, karar verip, sorumluluk alan ve anlaşmazlıklara yaratıcı çözümler
üretebilen kişiler olmaları için katkıda bulunmaktır.
Bu amaca yönelik olarak, önce İstanbul, Samsun ve Konya illerinde çeşitli okullarda çalışan Psikolojik danışmanlar ve Psikolojik danışmanlık öğrencileri ile empati kurma, çocuk
ve insan hakları, önyargıların farkında olup, kimseyi ötekileştirmeden farklılıklara saygı
duyma, şiddetsiz iletişim, güven ortamı yaratma, affedebilme, öfke kontrolü ve anlaşmazlıklara barışçıl çözümler bulabilme gibi Barış Eğitiminin özü olan konular çeşitli etkinlikler aracılığı ile işlenmiş ve katılımcıların yaşayarak bu kavramları içselleştirmelerine
çalışılmıştır.
Projenin ikinci etabında Psikolojik danışmanlar, PDR öğrencilerinin de desteği ile çalıştıkları
okullarda bir grup öğretmen, öğrenci ve velilere, öğrenmiş oldukları etkinlikler arasından
uygun gördüklerini uygulamışlar ve katılımcıların hepsi bu deneyimin çok yararlı olduğunu,
bu tür katılımcılığı öne çıkaran yani etkileşimli eğitimlerin didaktik eğitimlerden çok daha
etkili olabildiğini, dolayısıyla örgün eğitim müfredatına girmesinin gerektiğini vurgulamışlar; İlköğretimde ‘Hayat Bilgisi’, 'Rehberlik' hatta 'Beden Eğitimi' derslerine kolaylıkla dahil
edilebileceğini belirtmişlerdir.
Barış eğitimi kapsamına giren bu tür eğitimlerin diğer bir faydası da duygusal zekayı
arttırmasıdır ki; çeşitli araştırma sonuçlarına göre duygusal zekası gelişmiş bireyler hem
akademik hem de yaşamla baş edebilme açısından çok daha başarılı olmaktadır.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Didem COŞKUN ERGİN (MS, MA)
Proje Koordinatörü

Önsözler
Bir toplum hayal ediyorum, insanları birbirine saygılı, birbirine önem veren, dinlemesini
bilen, sorunları konuşarak çözümleyebilen, birbirini anlayabilen, olumluya yönelen, sabırlı
ve hoşgörülü olmanın güzelliklerini görebilen. Hayallerimize adım adım yaklaşmanın çeşitli
yolları vardır. Benim seçtiğim yollardan biri bireye doğrudan ulaşmak diğeri ise sosyal
sorumluluk projeleri yoluyla geniş kitlelere ulaşılabilmesine katkıda bulunmak.
YÖRET Vakfı ile gönüllü çalışmalarım sırasında “Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa –
Demokratik Yurttaş Eğitimi” projesi ile tanıştığımda, proje henüz teklif aşamasındaydı.
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Merkezi (BEUAM) ile birlikte gerçekleştirilen toplantılara
katıldıkça, projeyi daha iyi tanıyor ve heyecanla projenin bir parçası olmayı umut ediyordum. Proje geniş kapsamlı bir proje olmasının yanı sıra, seçtiği eğitim ve uygulama modeli
ile de ayrıcalıklı bir öneme sahipti. BEUAM'ın Uzman eğitimci kadrosu ile , MEB Hizmetiçi
Eğitimleri'nde belki de ilk kez uygulanan "yaşayarak öğrenme" ve "ihtiyaca özgü uygulama
planı geliştirme" modeli benimsenerek yola çıkılmıştı.
Demokrasilerde tüm üyelerin tam ve aktif katılımının önemli olduğu kabulünden hareketle,
Formatör Eğitimleri sırasında, didaktik bir eğitim yerine, aktif katılımın sağlanacağı
etkinlikler planlandı. Aynı şekilde, Uygulama Sürecinde her okulun Psikolojik Danışmanı/
Rehber Öğretmeni ve onun ekibinde yer alan PDR bölümü öğrencilerinin çalıştıkları okulların özellik ve ihtiyaçlarına uygun planlar geliştirmeleri istendi.
Sonuç olarak, projenin doğası gereği her okulda özgün çalışmalar ortaya çıktı.
Süpervizyonlar sırasında gelen bilgilere göre, oluşturulan planlar, seçilen farklı uygulama
modellerini yansıttı. Okulun yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda, tek sınıf ile veya bireysel/
küçük öğrenci grupları ile çalışmalardan, okuldaki tüm şubeler ile çalışmalara; anasınıfından başlayarak dört veya beş farklı yaş grubuyla (5-10 yaş grubu) çalışmalara kadar farklı
modeller uygulandı. Psikolojik Danışmanların, PDR öğrencilerinin ve öğretmenlerin gönüllü
ve son derece özverili çalışmalarıyla önemli sonuçlar elde edildi. Yapılan çalışmaların
anlatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla tasarlanan Broşür ve 2015 Masaüstü Takvimi'nin
ardından, Proje Tanıtım Kitabı hazırlandı.
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bir buçuk senenin çok kısa bir özetini içermektedir. Kitapta,
proje süresince yapılan faaliyetlere kısaca değinilerek, bazı örnekler verildi.
Projenin hayata geçmesinde bizleri destekleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na,
Merkezi Finans ve İhale Birimi ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yetkililerine;
okullarda uygulanma sürecini işbirliği ve desteğiyle kolaylaştıran İstanbul, Konya ve
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlükle-rine; İstanbul'da Bakırköy ve Fatih Rehberlik Araştırma
Merkezlerine, Konya'da Selçuklu, Meram ve Karatay RAM'a ve Samsun RAM'a; projenin
Konya ve Samsun'da uygulanmasında her türlü motivasyon ve koordinasyon desteğini
sağlayan değerli Yerel Koordinatörlerimiz Sn. Nurten SARGIN ve Sn. Yaşar BARUT'a;
Türkiye'nin 36 okulunda uygulama sürecinin tüm yükünü üstlenen Psikolojik Danışmanlara
ve PDR Bölümü öğrencilerine; 36 okulda projeye destek veren idareci ve
öğretmenlerimize; son olarak, YÖRET ve BEUAM ekibine, böylesine kapsamlı ve anlamlı bir
projeyi tasarladıkları ve benim de yer almama vesile oldukları için, teşekkür etmek
isterim.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 11

Doç.Dr. Nurten SARGIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Önsözler
Zaman içinde yaşanan değişim ve gelişimlere göre insanların farklı beceriler
geliştirmesi gerekmektedir. 21. yüzyılda insanların geliştirmesine ihtiyaç duyduğu
beceriler: şiddetsiz iletişim, farklılıklara saygı, demokratik tutum geliştirme, eleştirel
düşünme ve sorgulama, kendi kararlarını alma, sorumluluk sahibi olma, çatışmalara
etkili çözümler geliştirebilme, öfke kontrolü yapabilme…
Değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilen, sorumluluk sahibi, yaşadığı topluma
üretken katkılarda bulunabilen bireyler yetiştirmek yetişkinlerin sorumluluğundadır.
Projemizde okulların anaokulu ve ilkokul düzeyinde, yani temel yaşam becerilerinin
kazanıldığı ve yaşam boyu sürdürüldüğü dönemde, proje kapsamında yer alan
beceriler verilmeye çalışılmıştır.
DEYE Projesi’nde Konya ili yerel koordinatörü olarak yer almak benim için inanılmaz
mutluluk verici bir deneyim, paylaşım ve önemli bir sorumluluktu. Proje kapsamında
projeye destek veren BEUAM öğretim elemanlarıyla ve gönüllü rehber öğretmenlerle
tanıştık. Konya’da psikolojik danışman/rehber öğretmenlerle ve projeye gönüllü
katılan üniversiteli gençlerle yalnızca birlikte çalışmadık, aynı zamanda çok iyi birer
dost olduk. Birliktelik ve dostluk sayesinde projeye en iyi desteği vermeye, aile ve
öğretmen eğitimlerini de maksimum düzeyde bir performansla yapmaya çalıştık.
Projenin gerçekleşeceğine ve sürdürülebileceğine inancım tamdı, gönüllü rehber
öğretmenlere ve öğrencilere de bu inancı aşıladım. Zaman zaman sorunlar yaşasak
da asla umudumuzu ve yapabileceğimize olan inancımızı kaybetmedik. Verilen
eğitimlerde rehber öğretmenlerimiz ve gönüllü öğrencilerimizle birlikte hem
öğrendik, hem de projeye ait olma ve grup bağlılığı duygusunu yaşadık.
Merkezi İstanbulda yürüyen projede biz Konya'da yani uzaklaradaydık. Bize düşen
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için kulağımız İstanbul ekibinden gelecek
seslerde, gözümüz maillerde oldu. Projede verilen eğitimler yalnızca hedef kitleye
aktarılmakla kalmayıp, eğitimi alan kişiler için de gelişimlerine katkıda bulunan bir
süreç oldu. Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenlerle yapılan son toplantıdaki şu
ifadesi beni çok etkiledi ve duygulandırdı: “İyi ki YÖRET ve BEUAM bu projeyi
yapmışlar. Uygulamaların yararını gördük ve sürdürmeyi düşünüyoruz.”
Barış ve demokrasiye katkı için umarım daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Projenin her
aşamasında emeği geçen herkese teşekkürü borç bilir, Konya Yerel Koordinatörü
olarak bu projede bana, ilimizdeki psikolojik danışman/rehber öğretmenlere ve
sevgili öğrencilerime yer verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Başka projelerde
buluşmak umut ve dileğimle.
Konya Yerel Koordinatörü

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 12

Yrd.Doç.Dr. Yaşar BARUT
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Önsözler
Günümüzde ve ülkemizde demokrasi, seçimlerle hatırlanan bir kavram olmaktadır.
Demokrasinin olmazsa olmazları özgürlük, eşitlik, hak, adalet, kardeşliktir. Demokrasi ve
altında yatan tüm insani kavramların toplumun her kademesinde yaşatılması ve böylece
toplumsal bir demokrasi kültürünün oluşturulması gerekmektedir.
Çocukların demokrasi ile ilk tanıştıkları yer ailedir. Aile çocukların özgür, özgüvene sahip,
özsaygısı yüksek, kararlarını kendisi verebilen bir birey olarak yetişmelerinde önemli bir
yere sahiptir. Okullar çocukların sosyalleşmesinde ve önemli sosyal çevrelerden birisini
oluştururlar.
Toplumda demokrasi kültürünün oluşumunda ve hayata geçirilmesinde aile kadar, belki de
daha fazla, okula görev düşmektedir. Çocuklardaki sosyal gelişim ve ahlaki yargının
oluştuğu okul öncesi ve ilkokul dönemi bu açıdan çok daha önemlidir. Çocuklar ailede
edindiği davranış ve alışkanlıkları ancak okul yoluyla geliştirip hayata aktarabilirler. Ailede
ve okulda Barış varsa, demokrasi varsa toplumda da vardır.
Zorunlu eğitim bilginin sonsuzluğunu yok farzederek, her insana değerli bilgiyi
öğrenmesini, önceden belirlenmiş bir sistem içinde uyum sağlamasını gerektiriyor. Böylece
çok sayıda çocuk okul denilen bir odanın içerisinde hapsediliyor; önce belirlenmiş olan
kurallara ve başarı ölçütlerine ulaşabilenleri ödüllendiriyor. Fakat gerçek durum tam da
böyle değil.
Dünya durmadan değişiyor, gelişiyor. Okulun dışında bambaşka bir dünya var. Tüm
renkleri ve canlılığı ile. Barış ve demokasi sadece okuldaki kuramsal bilgilerle değil
yaparak yaşayarak öğrenilir.
DEYE projesinde ilkokul öğrencilerinin gelişim özellikleri ile uyumlu güzel uygulama
örneklerini hayatımıza katma fırsatını bulduk. Proje bir başlangıç olsun, denize atılan
küçük bir taşın oluşturduğu halkalar her yeri kaplasın, ulaşsın. Demokrasi ile barış içinde
bir dünyayı çocuklarımıza armağan edebilmek için herkese görev düşmektedir. Bu projede
emeği geçen, isimlerini sayamayacağımız kadar çok kişinin katkısı söz konusudur. Emeği
geçen herkesi candan kutluyor, benzer yeni çalışmalarda tekrar beraber olmak umuduyla
hepinize saygılar sunuyorum.
Samsun Yerel Koordinatörü

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 13

BARIŞÇIL OKULDAN TOPLUMSAL BARIŞA DEMOKRATİK YURTTAŞ EĞİTİMİ PROJESİ

Amacımız
DEYE Projesi’nin genel amacı, Evrensel temel değerler doğrultusunda,
sürdürülebilir demokratik toplum oluşturmaları için, okul öncesi ve
ilkokullarda, demokratik okul kültürünü güçlendirmektir.
Bu genel amaç doğrultusunda;



Eğitim alanındaki tüm uygulayıcılara (okul psikolojik danışmanları,
öğretmen, okul yöneticisi) katkıda bulunmak ve katılım
konusundaki yeterliliklerini arttırmak,



İlkokullardaki yenilikçi, barış ve sanat tabanlı eğitimler yoluyla,
Çocuk Hakları Eğitimine katkıda bulunmak,



Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) ile ilgili
yenilikçi öğretim materyalleri geliştirmek,



Demokratik okul ortamı için, çatışma öncesi müdahale süreçlerini
desteklemek,



Demokratik okul kültürünü güçlendirmek amacıyla MEB’de çalışan
idareci, rehber öğretmen / psikolojik danışman ve öğretmenlerle
birlikte, öğrenciler ve
ailelerinin DVİHE
farkındalığını
arttırmak,



Toplumda DVİHE ile
ilgili olan STK ve özel
sektör kuruluşlarını
bilinçlendirmektir.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 14

Faaliyetler
DEYE Projesi, üç bölgede (İstanbul, Konya, Samsun) İl Milli Eğitim Müdürlükleri'ne ve ilkokullara projenin tanıtılması, MEB'e bağlı ilkokullarda görevli
gönüllü Psikolojik Danışman ve Rehberlerin belirlenmesi (proje okulları),
formatör eğitimleri, süpervizyonlar, okul uygulamaları, ölçme değerlendirme,
projenin sempozyum ve kongrelerde sunulması gibi ana etkinliklerden
oluşur. Projede sırasıyla:


Tanıtım Toplantıları yapılarak gönüllü psikolojik danışmanlar ve PDR
öğrencileri (hedef grup) belirlendi,



Tüm hedef gruba eğitimler öncesinde Ölçme Araçları verildi (ön testler
- hedef grup: 36 Psikolojik Danışman ve 68 PDR Öğrencisi),



Tüm hedef grup üç bölgede BEUAM üyesi Eğitimciler önderliğinde 40
saatlik(beş günlük) Hizmetiçi Eğitimler (formatör eğitimleri) aldılar,



Eğitimlerini tamamlayan formatörler, kendileriyle eşleştirilen 2 PDR
öğrencisi ile birlikte kendi okullarındaki öğretmenlere ölçme araçlarını
verdiler (ön testler - öğretmenler) ve hemen ardından Öğretmen,
Öğrenci ve Veli Etkinlikleri düzenlediler,



Formatör eğitimi sonrasında ve uygulamalar boyunca her ay bir kez
olmak üzere Yerel ve Uzman Süpervizörler eşliğinde Grup
Süpervizyonları’na katılarak, eğitimde ve uygulamada karşılaştıkları
zorlukları, önerileri, çekinceleri ve dilekleri paylaşarak sorunlara birlikte
çözüm buldular ve daha iyiyi elde etmenin yollarını aradılar,



Okullarda 1 dönem boyunca süren uygulamaların tamamlanmasının
ardından, hedef gruba ve sınıf öğretmenlerine Ölçme Araçları tekrar
verildi (son testler - hedef grup ve öğretmenler),



Üç bölgede Kapanış Toplantıları düzenlenerek, üç bölgedeki diğer
okullara duyurularak projenin yaygınlaştırılması, demokrasi, insan
hakları ve barış kavramlarının öneminin vurgulanması sağlandı.



Yanı sıra çeşitli Ulusal ve Uluslararası Sempozyum, Kongre ve
Konferanslar’a katılarak projenin ilgili tüm paydaşlara duyurulması ve
yaygınlaştırılması sağlandı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Tanıtım Toplantıları - MEB’e Bağlı Okullar
Projenin başında İstanbul, Samsun ve
Konya'da Milli Eğitim Müdürlükleri'ne
proje tanıtımı yapılarak projenin
uygulanacağı gönüllü okullar
belirlendi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı ve Özel
Eğitim Rehberlik Şube Müdürü Ahmet
Koçibar ziyaret edilerek, projenin
tanıtımı yapıldı, protokol ve hizmetiçi
eğitim detayları görüşüldü. Şişli, Fatih
ve Bakırköy ilçelerideki RAM Müdürleri
ile görüşmeler yapılarak gönüllü Psikolojik Danışman bulma sürecinde
kendilerinden yardım istendi.

Soldan sağa: Didem COŞKUN ERGİN, Ali
Cengiz CİĞERCİ, Nüket ATALAY, Alican
USTA, Yaşar BARUT, Musa AKIN , 30 Ekim
2013

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı ve Özel
Eğitim Rehberlik Şube Müdürü Servet
Altuntaş ziyaret edilerek DEYE Projesi'
nin tanıtımı yapıldı, protokol ve
hizmetiçi eğitim detayları görüşüldü.

Soldan sağa: Nüket ATALAY, Muharrem
DANSUK (Fatih RAM Müdürü), Didem
COŞKUN ERGİN,

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı ve Özel
Eğitim Rehberlik Şube Müdürü Alican
Usta ziyaret edilerek DEYE Projesi'nin
tanıtımı yapıldı, protokol ve hizmetiçi
eğitim detayları görüşüldü.

Soldan sağa: Didem COŞKUN ERGİN,
Nüket ATALAY, Servet ALTUNTAŞ, Nurten
SARGIN , 22 Kasım 2013

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Tanıtım Toplantıları - Üniversiteler
Okullarda çalışan ve projede yer almak
isteyen gönüllü Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (PDR) uzmanlarının yanı sıra,
okullarda
onlarla
birlikte
çalışması
düşünülen
ve
üniversitelerin
PDR
Bölümü'nde okuyan gençlerin de projeye
katılması için üniversitelerle bağlantılar
kuruldu.
İstanbul’da Genç YÖRETli Facebook sayfasına üye olan üniversite gençlerine proje
duyurusu yapılarak online başvuruları için
bir form oluşturuldu. Ayrıca 27 Kasım 2013
tarihinde YÖRET Vakfı’nda tanıtım toplantısı
yapılarak gönüllü öğrenci başvuruları alındı.
İstanbul’daki 6 üniversiteden öğrenciler
başvuruda bulundu.

NEÜ, AK Eğitim Fakültesi, PDR Bölümü 3. sınıf
öğrencileri, 22 Kasım 2013

NEÜ, AK Eğitim Fakültesi, PDR Bölümü 3. sınıf
öğrencileri, 22 Kasım 2013

Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi
(NEÜ), Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde, PDR Bölümü 3. sınıf öğrencilerine;
Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ), Eğitim Fakültesi, PDR Bölümü 3.
sınıf ikinci öğretim öğrencilerine proje
detayları
anlatılarak,
gönüllü
öğrenci
başvuruları alındı.

OMÜ, Eğitim Fakültesi, PDR Bölümü 3. sınıf
öğrencileri, 5 Kasım 2013

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 17

Hedef Grup
DEYE Projesi’nde, İstanbul, Konya ve Samsun’da MEB’e bağlı 36 okulda görevli gönüllü
Rehber Danışmanlarla, onlarla ekip halinde çalışan ve 6 farklı üniversitenin PDR
bölümünde okuyan 68 üniversite öğrencisi, hedef grubu oluşturur. Hedef grup 40 saatlik
eğitimlere katılarak, uygulamalarda birlikte çalıştılar.
İSTANBUL

KONYA

SAMSUN

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Formatör Eğitimleri
Gönüllü Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (PDR) uzmanları ve
gönüllü PDR Bölümü öğrencileri, 3
bölgede BEUAM üyesi Eğitimciler
önderliğinde 5 gün / 40 saatlik
Hizmetiçi Eğitimler (formatör
eğitimleri) aldılar.
EĞİTİM PROGRAMI ve EĞİTİM
İÇERİĞİ
1. Gün: Eğitime Giriş - Demokratik Toplum ve Çocuk Hakları
(3 sa)
Eğitimci: Nur BEKATA MARDİN
Amaç: Program Tanıtımı; Barış
Kültürü ve Eğitimi - Demokratik
süreçte kimlik ve ötekileştirme;
çocuk haklarına bakış.
Modül İçeriği:

 Demokrasi ve Çocuk Hakları
 Okul Ortamı: Öğrenciliğini
anımsama

 Barış Kavramı: Kağıtla
savaş/barış

 Empati Kurma: Etiket oyunu,
Kız-erkek rol değişimi

 Önyargılar ve Kimlik: Komşu
kimi istemezsin, kendini/

ötekini nasıl tarif edersin?, sen
kimsin?/çoklu kimlik kavramı

 Öfke Yönetimi
 Çatışmaları Aşarak
Dönüştürme: Çatışma Analiz,
Bilek Güreşi, Atılgan davranış.

 Mutluluk: Müteşekkir olacak
nelerin var?
1. Gün: Farklılıklara Karşı
Duyarlılık Geliştirme (6sa)
Eğitimci: Doç.Dr. Ebru AKTAN
ACAR
Amaç: Kimlikli Bebekler yaklaşımıyla farklılıklara karşı
duyarlılık geliştirme.
Modül İçeriği:

 Kimliklerimizle ilgili tehditler
ve fırsatların ele alınması;
 Bireylerarası sorunları ele alan
özgün öykü oluşturma
yönteminin geliştirilmesi;
 Sorun aşılmasına yönelik
sorunsal sorgulama yöntemlerinin öykü, mim, bebekle
canlandırma yoluyla
deneyimleme.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Formatör Eğitimleri
2. Gün: Sanat Yoluyla Çatışmaları Dönüştürme (8 sa)

3. Gün: Barış Eğitimine Giriş Eğitim Ekololisi ve Barış (8 sa)

Eğitimci: Aylin VARTANYAN
DİLAVER

Eğitimci: Yrd.Doç.Dr. Mine GÖL
GÜVEN - Maggie PINAR

Amaç: Dışavurumcu Sanat
yaklaşımı ile ifade alanlarını
genişletme; drama yoluyla
çatışmaları dönüştürmek;
Uygulamada süreç yönetimi

Amaç: Kaynaştırma ve güven
oluşturma, grup antlaşmasının
oluşturulması; kurallar ve beklentilerin paylaşılması; topluluk oluşturma adımları - risk alma
becerilerini geliştirme; içsel/dışsal
çatışmaları dönüştürme;
mekansal duyarlılık ve fiziksel ve
sosyal boyutta barış ortamı inşa
etme; eğitim ekolojisi ve barış
yaklaşımı.

Modül İçeriği:

 Kaynaştırma Oyunları:
Isınma oyunları

 Çatışmaları Dönüştürme:
İmge tiyatrosu

 Dışavurumcu sanat: Kolaj

Modül İçeriği:

 Duyguları Tanıma, Anlama
ve Duygu Yönetimi: Duygu
Hava Durumu, Rastlantısal
Gruplama, İsim Çadırı, Bir
Gerçek Bir Yalan, Grup
Kuralları, Toplar oyunu

 Öfke ve Kızgınlık: Öfkeli
Artur Öyküsü, Öfkeleyim
çünkü…., Ailede Yaşanan Öfke,
Kırmızı noktalar

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Formatör Eğitimleri
4. Gün: Şiddetsiz İletişim
(8sa)
Eğitimci: Yrd.Doç.Dr. Mine GÖL
GÜVEN - Maggie PINAR

 Olumlu Değişim: Kese - Boz
Ayı Tonton Öyküsü, Birlikte
Zamanı Rol Oyunu, Hangisi?
(karar oyunu), Merhaba: Beklenti Grafiği; Beklentiler Duvar
Sergisi, Güven piramidi, İp
(Olumlu deneyimler),
“....hissediyorum. Çünkü....
”Kumbara Avcıları”.

Amaç: Şiddetsiz İletişim yaklaşımıyla katılımcıların bakış
açılarının, etkileşiminin, beden
dilinin, sözlü iletişimin bireyler
arası bağların kurulmasındaki
rollerini irdeleme, öfke yönetimi;
önyargılarına karşı farkındalık
geliştirme; olumlu ve onarıcı
bireylerarası bağ oluşturma;
çatışmalarının aşılmasına yönelik
şevkat dilinin geliştirilmesi;
duygu ve ihtiyaç tespiti; empati
geliştirme; bireylerarası farkındalığın demokratik ortama katkı
sağlaması; şiddetsiz iletişim yaklaşımının çatışma dönüştürücü
oyunlar ve farklı sanatsal betimlemeler yoluyla uygulanması.
Modül İçeriği:

 Şiddetsiz İletişim: Hiç
 Güven ilişkileri: Gelişen
adımlar: ‘Rahat otur!’ Oturma
pozisyonuna odaklanma, Tokalaşma, ‘Göz göze’ oyunu.

dinlenmediğiniz an...Rol
oyunu, Yaşanan sorunlar rol
oyunu, Yargısız ifadeler,
Duygu Hazinesi

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Formatör Eğitimleri
 Duyguları ve İhtiyaçları Ay-

 Disc Envanteri

rıştırmak: Çakal Zürafa
Oyunu, Değerler kümesi

5. Gün: Çatışma Dönüştürme
ve Uzlaşma Yöntemleri (8 sa)
Eğitimci: Kayhan YILDIRIM Jennifer Mansur SERTEL
Amaç: Oyun yoluyla uzlaşmazlıkları çözümleme yöntemleri;
(İhtiyaçlar, seçenekler, ölçütler
belirleme); ‘Kazan- kazan’
metodu, (davranış seçenekleri,
uzlaşmazlıklara karşı bireysel tutum – tepki döngüsü ); Özgün
çözümleme yöntemleri ile uzlaşmazlıkları aşarak dönüştürme,
Uzlaşmazlık Haritası oluşturma;
akran arabuluculuğu

 Akran Arabuluculuğu:
Güzel köy çalışması

 Farklı Açılardan Bakma:
Kör adamlar ve fil

Modül İçeriği:

 Uzlaşmazlık Haritası oluşturma

 Duygudaşlık/empati:
Gözler bağlı

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”
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Barış Kültürü ve Demokratik Yurttaş Eğitimi
Dünya geçmişinde mutlak evrensel barışın sürekli aranmasına rağmen bu tür barışın
aslında bir yanılgı olduğunu söyleyen düşünür Umberto Eco, barışın günümüzdeki
durumunu şöyle yorumlamaktadır: “21. yüzyıl dünyasında (....) evrensel barışı
öngörmek artık mümkün değil ise de, onun yerine küçük barışlar için çaba harcamak daima mümkündür. Bir dizi küçük barış, kesintisiz savaşı besleyen gerilimleri
azaltmaya araç olabilir”. Artık günümüzde sorunların veya uzlaşmazlıkların tümden
çözümünden bahsetmek yerine sorunların veya çatışmaların dönüşmesinden
söz edilmektedir. Eleştirel Pedagoji yaklaşımının kuramcısı Paolo Freire bu yaklaşımdan ‘ilişki - iletişim modeli’ olarak söz etmektedir. Modelin temelinde: ‘diyalog
yoluyla farkındalığa geçiş’ süreci bulunur. Barışçıl eğitim ortamlarının kurulmasında bu yaratıcı güncel modelden esinlenilmiştir (Vartanyan 2012, s. 87).
Araştırmalarda barış kültüründe dil ve iletişim odaklı sorun dönüştürme yöntemlerin
önemi sürekli vurgulanmaktadır. Olayların dönüştürülmesi sürecinde bireylerarası
iletişim ve yorumlama becerileri kritik rol oynamaktadır. Sosyal öğrenme ortamlarında anlık olayların şiddet eğilimli uzlaşmazlıklara dönüşmeden çözülmesi tercih
edilen yoldur. Söz konusu ortamlarda sıklıkla karşılaşılan anlaşmazlıklar, bireylerin
(özellikle çocukların) incitildikleri, haksızlığa, hatta şiddete uğradıklarını hissettikleri
durumlarda ve yaşanan durumlar karşısında tepkisel davranışlar veya ifadelerle
duygularını çevreye iletmeleri ile fark edilir. Çözüme yönelik destek ararken
çevresinde rehber rolünde olan kişilerin barış dilleri ile kendini ve karşısındakini
donatacak yöntemler araması gerekir. Kolaylaştırıcılara yönelik bu program süreçte
bu konuda destekleyici yöntem ve yaklaşım örnekleri ve önerileri içermektedir
(Pınar ve Acar, 2013; Pınar ve Göl-Güven, 2013).
Barış Eğitimi: Kuramsal Çerçevesi ve Kökenleri
Geniş bir kuramsal çerçeveye sahip olan barış eğitiminin güncel tanımı: “Değişimi
kolaylaştırma yaklaşımları”’dır. (Bajaj ve Chiu, 2009, ss. 441-455). Konu uzmanı
Reardon’a göre barış eğitiminin temel pedagojik yaklaşımı: ”Öğrenme sürecinde
birbirileriyle etkileşerek barış kültürünün gelişmesine elverişli bilinç, tutum ve
becerilerini bireylere kazandırmaktır” (Reardon, 1999, s. 17). Mevcut süregelen
uygulamalarda, ekolojik farkındalık, geniş toplumsal-kültürel bakış açıları oluşturma,
küresel paydaşlık, etkili sorun yönetimi, toplumsal cinsiyetçiliğe karşı duyarlılık gibi
hedefleri olan, özünde insan hakları ve demokratik vatandaşlık amaçlı farklı
alanların kesiştiği barış eğitim modelleri bulunmaktadır.
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Bu projede sunulan modelde ise yukardaki alanları dikkate alarak deneysel oyun ve
sanat ile barış farkındalığı ve sorunları şiddetsiz yolla dönüştürme yaklaşımları
üzerinde durulmuştur.
Barışı geliştirme ve şiddetle baş etme konularında mevcut eğitim modellerinde belirli
toplumsal yaklaşımların varlığı fark edilebilir: Bunlar:- 1. Barışı Muhafaza Etme;
2. Barışı Sağlama; ve 3. Barışı Yapılandırma olarak sıralanabilir. Bu yaklaşımlara uzman görüşüne göre tek tek baktığımızda, ‘Barışı Muhafaza Etme‘ yaklaşımının
şiddeti kontrol altında tutma ve otoriteye sorgusuz destek yaklaşımı olduğu görülür.
Bu yaklaşım, sıkı disiplin ve ceza sistemleriyle huzuru sağlamayı amaçlar. Alanda
yapılan araştırmalara göre bu yaklaşımın uzun vadede okul içi şiddeti azaltmayan bir
yaklaşım olduğu görülmüştür. İkinci yaklaşım ise suçlama ve ceza yerine çatışma
çözme, yönetme, müzakere ve diyalog alanı yaratma yollarıyla ‘Barışı Sağlama’
yaklaşımıdır. (Örn. öğrenci komisyonları, akran arabuluculuk sistemi ile). Kurum
veya topluluk bütününde tutarlı biçimde uygulama gerektiren bir yaklaşımdır. ‘Barışı
Yapılandırma’ yaklaşımı ise, çalışılan ortamda demokratik alanı kapsayıcı biçimde
yaygınlaştıran, haksızlıkları ve katılımcılığa engel olan unsurları gözeten, sürece
odaklı, onarıcı ve diyalog esaslı bir yaklaşımdır (Vartanyan, 2012, s.87).
Farklı toplumlarda ve hedef kitlelerine yönelik uygulanan barış eğitim modellerinden
güncel olanların en önemli ortak noktası: sosyal-duygusal becerileri geliştirmeye
yönelik uygulamalara öncelik vermeleridir. Araştırmalara göre Barış Eğitiminde
ortak hedef ”Bireylerin, çevresi ile olumlu etkileşim geliştirecek sosyal ve
duygusal beceriler ile donatılması” olarak görülmektedir (Andersson, Hing ve
Messina, 2011, s. 5). Bireylerarası beceri gelişimi yaklaşımının barış eğitim modellerinin tasarımında iki maddede nasıl ele alındığı görülebilir: 1. Gelişimsel yaklaşım;
2. Vatandaşlığa Hazırlık.
1.Gelişimsel yaklaşım: ”Yaşanan olaylar ve sorunların karşısında bireylerin
duyguları, düşünceleri, tutum, hak ve sorumlulukların ifade edilmesi; karşıdakilerin
davranışlarına saygı yaklaşımı,
iletişim becerileri ile yaşanan sorunlara anlık
çözümlerin
aranması;
önleyici
davranışların
pekiştirilmesini
içermektedir” (Andersson, Hinge ve Messina, 2011; Caballo, 1987).
2. Vatandaşlığa hazırlık: ”Karmaşık yapısıyla demokratik toplumda gençlerin yer
alması ve katkıda bulunmasına yönelik hazırlık çalışmalarıdır” (Zwaans, van der
Veen, Volman, ten Dam, 2008, s. 2118–2131). Grup içerisinde birlikte hareket
etme, farklılıklara karşı olumlu tutum geliştirme gibi davranışlara odaklanır.
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‘Demokratik yurttaş’ kimdir?
”Sosyal becerileri gelişmiş olan birey, eleştirel boyutta topluma katkıda bulunabilme yeterliliğine erişmiş olandır” (Ten Dam ve Volman, 2003). İki
yaklaşımın ortak ögeleri olarak ‘topluma katılım ve katkı’ ve ‘eleştirel düşünme
ve özeleştiri becerileri geliştirme’ olarak görülmektedir. Güncel programların en
önemli yönlerinden biri her aşamasında yansıtma yöntemlerinin yaşa uyumlu
olarak uygulanması olarak kabul edilmektedir. Güncel araştırmalara göre:
Eleştirel boyutta özdeğerlendirme (yansıtma) yapabilmek gelişmiş sosyal becerilerinin en önemli göstergelerinden biridir (Zwaans v.d., 2008).
Bu program okul öncesinden başlayarak ilköğretimde İnsan Hakları / Demokratik Yurttaşlık Eğitimine (İHE/DE) alt yapı çerçevesini oluşturma amacıyla
tasarlanmıştır. Program IHE/DE amaçları doğrultusunda uygun öğrenme
ortamlarının oluşturulması ve bireyler arası ilişkilerinin inşa edilmesine yönelik
geliştirilen farklı oyun ve sanat deneyimlerini içermektedir. Uygulama
sırasında bireylerarası ilişkilerde sık yaşanan zedelenme veya kopma durumları, ilişki bağlarının onarılmasına, yeniden kurulmasına odaklanan deneyimlere
de önem verilmektedir. Program deneyimleri tüm katılımcıların (çocuk veya
yetişkin olsun) ortak ihtiyaçları ve beceri düzeyleri göz önünde bulundurularak
aşamalı olarak uygulandığı takdirde programın amaçlarına ulaşması
sağlanabilir. Uygulama, sürecin her aşamasında kullanılan grup geliştirme
yöntemleri, oyun, dışavurumcu sanat yaklaşımı, drama, canlandırma,
sanatsal deneyim, öykü, sorunsal sorgulama ve yansıtma gibi yaklaşımlar programın eğitimsel yöntemleri olarak sunulmaktadır.
Geliştirilmesi hedeflenen barış ortamının en önemli özelliği, bireylerin
görsel, uzamsal, hareketle algılama, anlama ve yorumlamaya fırsat veren inşa
edici bir ortam olmasıdır.
Kolaylaştırıcıların birlikte çalıştıkları yetişkinler ve çocuklarının bu tür bireysel
ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları beklenir. Ayrıca kolaylaştırıcı olarak bireyler
arası tüm paylaşımlarda yargısız duruşlarıyla katılımcıların dinlenmesi, duyulmasını sağlamaları, barış ortamın oluşmasında en büyük katkıları olacaktır.
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Barış eğitimi nedir?
Değişimi kolaylaştırma yaklaşımlarıdır (Bajaj ve Chiu, 2009). Çatışmaların
tümden çözümü yerine, artık günümüzde sorunların veya uzlaşmazlıkların
dönüştürülmesinden söz edilmektedir. ‘İlişki – iletişim’ temelli eğitim modeli,
insan haklarının dikkate alındığı, demokratik öğrenme ortamlarının inşa edilmesine fırsat tanıyan barışçıl eğitim modelidir.

‘Barış eğitimi nasıl yapılandırmalı?
”Çalışılan ortamda demokratik alanı kapsayıcı biçimde yaygınlaştıran, haksızlıkları ve katılımcılığa engel olan unsurları gözeten, sürece odaklı, onarıcı, diyalog
esaslı yaklaşımlar yoluyla” (Verwood, 2010, ss. 285-288) yapılandırılmalıdır.

Dışavurumcu sanat ve İmge tiyatrosu çalışmasının demokratik vatandaşlık ve hakları eğitim anlayışına katkısı nedir?
Çatışmaları dönüştürmenin ve demokratik vatandaşlık eğitiminin vazgeçilmezi
olan eşitlerin diyaloğu yaklaşımını okul ortamlarına yerleştirmenin en
verimli yollarından biri sanat yoluyla diyalog alanlarını genişletmekten geçer.
Karşılıklı verimli bir diyaloğa ulaşabilmek için kişinin kendi özüyle kurduğu bağ
da çok önemli bir rol oynar. Dışavurumcu Sanat çalışmaları bu bağı
güçlendiren ve çatışmaların yarattığı karmaşa bulutunu dağıtmamıza destek
olan çalışmalardır. Diyalog kurabilmenin yolu insanın kendi karmaşalarına ayna
tutma cesaretiyle başlar. Eğitimcilerin bu bağlamda yapabilecekleri en önemli
katkı bu içsel ve kişiler-gruplar-arası diyalog alanlarını açmak için fırsatlar
yaratmak ve sanat çalışmaları üzerinden ortaya çıkan paylaşımlara yargılamadan ve tavsiye vermeden etkin bir tanıklık yapmaktır. Demokratik Vatandaşlık
ve İnsan Hakları eğitimi herkesin fikrini, duygularını ve yansıtmalarını çekinmeden paylaşabileceği ve dinlenebileceği bir ortamı yaratmaktan geçer
(Vartanyan, 2014).
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Programın amacı nedir?
Program okul öncesinden başlayarak ilköğretimde İnsan Hakları ve Demokrasi
Eğitimi (İHE/DE) Eğitimine alt yapı oluşturma amacıyla tasarlanmıştır. IHE/DE
amaçları doğrultusunda uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bireyler
arası ilişkilerinin inşa edilmesi yaklaşımlarını içermektedir. Uygulama sırasında
bireyler arası ilişki ve bağların oluşturulması, geliştirilmesi ve onarılmasına
odaklanan deneyimlere de önem verilmektedir.

Programdan nasıl faydalanır?
Barış kültürünün oluşmasında, sorunların aşılması ve dönüştürülmesi sürecinde
bireylerarası iletişim ve yorumlama becerileri kritik bir rol oynar. Anlık olayların
şiddet eğilimli uzlaşmazlıklara dönüşmeden çözülmesi, rehber rolünde olan
kişilerin kendini ve karşıdakileri barış dilleri ile donatacak dönüştürücü yöntemleri aramasını gerektirir. Programda, ilgili konularda süreci destekleyici
yöntem ve yaklaşım örnekleri ile önerileri sunulmaktadır. Belirli hedeflere
yönelik tasarlanmış modüllerle amacımız, ilişki odaklı sorunsal yaklaşımı, dışavurumcu yöntemleriyle örnekleyen bir dizi deneyimlerden yola çıkarak kolaylaştırıcı rolü alacak olan katılımcıların kendi çalışma ortamlarında hedef
konulara odaklanmasını sağlamak. Böylece kendi çalışma ortamlarında
eğitim paydaşlarıyla birlikte dönüştürücü dil ve davranışları konusunda
araştırma, sorgulama sürecinin başlatılmasına destek olmaktır. Deneyim
örnekleri tüm katılımcıların (çocuk veya yetişkin) ihtiyaçları ve beceri düzeyleri
göz önünde bulundurularak uyarlanarak uygulanır.
Kolaylaştırıcı olarak nelere dikkat edilir?
Birlikte çalıştıkları yetişkinler ve çocukların, sadece bilişsel değil, sosyal ve
duygusal yönden görsel, uzamsal, hareketle algılama, anlama ve yorumlama
ihtiyaçlarına karşı kolaylaştırıcının duyarlı olması beklenir. Hedeflenen barış
ortamının en önemli özelliği, ilişkileri inşa edici bir ortam olmasıdır. Bireylerarası tüm paylaşımlarda yargısız duruşlarıyla katılımcıların dinlenmesi, duyulmasını sağlamaları, barış ortamının oluşmasında kolaylaştırıcının en büyük katkısı
olacaktır.
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Program deneyimleri, bireylerarası sorunları algılama, anlama ve
aşarak dönüştürme sürecini takip eder. Bireylerde ‘öz bağlantı kurma’
yöntemi, barışçıl öğrenme ortamlarının altyapısını oluşturur. Bu süreç, bireylerin empati ile dinleme ve şiddetten arındırılmış ifade biçimlerini kullanmaya
odaklanan, sorun çözme yaklaşımını kapsayıcı demokratik yurttaşlığa
dönüştüren bir süreçtir. Burada sunulan örnek deneyimlerden yola çıkarak
program hedeflerine, hedef kitlesine uygun uygulamaların geliştirilmesi ve
çalışma ortamına uygun hale dönüştürülmesi kolaylaştırıcıdan beklenir.
Kolaylaştırıcı olarak uygulamada: Her deneyim öncesinde grubun gelişim
düzeyine göre karşılaşılabilecek her türlü sorunsalın ve yansıtma ihtiyacının
tespit edilmesi, grup güven-ilişki seviyesine duyarlı olunması, ona göre uygun
deneyimlerin seçilmesi, kapsayıcı ifade biçimlerinin tercih edilmesi, sorun durumlarının ele alınmasında bireysel riske duyarlı olunması, ihtiyaç doğrultusunda güven onarıcı deneyimlerine dönülmesi, yansıtma bölümlerinde
katılımcıların düşünce süresi ihtiyacına duyarlı olunması, beden dilinin, ses
tonunun, kullanılan dilin olumlu, yapıcı ve tutarlı olması, ‘bilgi kaynağı olma’
endişesine kapılmadan kolaylaştırıcı rolü üstlenmesi, öğrenme ve onarma
sürecine güvenilmesine dikkat edilir.
İçerik ve Yöntemler (Özet):



Olumlu ilişkiler, bireylerarası bağ oluşturma; şiddetsiz İletişim yaklaşımı, çatışma dönüştürme



Demokratik süreçte kimlik ve ötekileştirme; çocuk haklarına eleştirel
bakış; önyargı; insan haklarına geçiş; mutluluk; empati; çoklu kimlik
bilinci;



Farklılıklara karşı duyarlılık



Çatışma dönüştürme ve uzlaşma; özgün çözümleme yöntemleri,



Dışavurumcu sanat yaklaşımı, ifade alanlarını genişletme; uygulamada
süreç yönetimi;



Deneyimleme, oyun, sorunsal sorgulama, mim, canlandırma, betimleme; öykü, simgesel nesne kullanımı (Kimlikli bebekler yaklaşımı)
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“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 32

Doç.Dr. Ebru AKTAN ACAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Eğitmeni

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Temel Eğitimi
Bu projede tasarlanan eğitimlerin amacı, okullarda demokratik vatandaşlık
kültürünü geliştirmek amacıyla Psikolojik Danışmanlara destek sağlayarak,
farklı eğitim araçları hakkında onları bilgilendirmekti. Kimlikli Bebekler Yaklaşımı (Persona Dolls Approach), özellikle erken yaşlarda barış eğitiminde kullanılabilecek bir yaklaşım olduğu için Proje'nin Eğitim Programı'na dahil edildi.
Proje tanımında, eğitimler sırasında Yaklaşımın tanıtılması ve okul öncesi
dönem çocuklarıyla çalışan Psikolojik Danışmanlardan oluşan pilot bir grupla
temel eğitimin gerçekleştirilerek süpervizyonlar eşliğinde okullarda uygulanması planlandı; 40 saatlik formatör eğitimleri sırasında katılımcılardan talep
geldiği için Kimlikli Bebekler Yaklaşımı (İlave) Temel Eğitiminin düzenlenmesine karar verildi.
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, okul öncesi ve erken çocukluk döneminde bulunan
çocuklara Demokratik Yurttaşlık Eğitimi vermek amacıyla seçilen önemli bir
araçtır. Bu eğitime katılan PDR uzmanlarının kriterleri belirlenerek, pilot grup
oluşturuldu; ardından da ek bir eğitim program ve süpervizyon süreci
planlandı.

Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı eğitimi kapsamında yer alan Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, çocukların duygularını ifade edebilmeleri, diğer insanların duygularını anlamaları, farklı kimlik, cinsiyet, ten rengi , sosyo ekonomik düzey ve engele sahip insanlara saygı göstermelerini; eşitlik, adalet
konularında duyarlı olmalarını sağlayan, önyargılar ve ayrımcılıklarla mücadele
etmede son derece güçlü bir araçtır. Bu bağlamda Kimlikli Bebekler Yaklaşımı,
toplumumuzda artmakta olan ötekileştirme ve şiddeti azaltma sürecinde, Milli
Eğitim Bakanlığı Programı'nın öngördüğü farklılıklara saygı temasını işlemede,
okul öncesi eğitim ve ilköğretim seviyesinde kolaylıkla kullanılabilecek bir
eğitim yöntemidir.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 33

Doç.Dr. Ebru AKTAN ACAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Eğitmeni

Kimlikli Bebekler, çocukların ve yetişkinlerin karşılıklı olarak bağ kurdukları,
tanımak ve yardım etmek istedikleri arkadaşlarıdır. Genellikle grup
zamanlarında ziyarete gelirler (çember saati, güne başlama saati vs.) ya da
bire bir ziyarette (parkta, evde-mutlaka uzman eşliğinde) bulunurlar. Bebekleri, arkadaşlarınız - ilgilendiğiniz ve değer verdiğiniz ‘insanlar’ olarak düşünmeniz ve onlara bu şekilde davranmanız gerekmektedir.
Kimlikli Bebekler, kendilerine ait bireysel karakterlere, hayat hikâyelerine,
sevdikleri ya da sevmedikleri şeylere sahiptirler. Burada önemli olan, seçilen
Kimlikli Bebeğin, sınıf içerisinde farklı cinsiyet, etnik grup, sınıf, aile yapısı, din,
kültürel geçmiş vb. özelliklerden gelen çocukları temsil ediyor olmasıdır. Bunun
oluşturulması sürecinde ise çocukların çok iyi gözlenmesi gereklidir. Bebeğin
kimliği bir kez oluşturulduktan sonra grupla tanıştırılabilir. Genellikle güne başlama zamanı/çember zamanı, serbest zaman, grup çalışmaları ya da bire bir
rehberlik sürecinde ziyaretlerini gerçekleştirirler ve çocuklar onları hemen
arkadaşları olarak kabul ederler.
Kimlikli Bebekler, cinsiyet, dil, din, kültür ve sosyal sınıftan kaynaklanan
farklılıklarla mücadelede, istismar, farklı aile yapıları (tek ebeveyn vb.), engellilik durumu, fiziksel görünüm (gözlük kullanımı, diş teli, tavşan dudak, kepçe
kulak, kaza izi taşıma vb.), aşırı kilolu olma ya da uyum ve davranış bozuklukları gibi durumlarda kullanılabilirler.
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin, çocuk gelişimi
uzmanlarının, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin önyargı konusundaki bilgi ve anlayışlarının arttırılmasında; çocuklarla ve kurumdaki diğer meslektaşlarıyla empati kurmalarında; kişisel duyarlılık ve tutum değişikliklerinin
oluşmasında; duygu ve düşüncelerini ifade etmelerinde; kendine güven duygularının gelişmesinde son derece olumlu yönde bir etkiye sahiptir.
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı
"özel" bir uygulama sürecini kapsadığından, ancak
"eğitim sertifikası" alındıktan sonra çocuklarla
kullanılabilir.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 34

Doç.Dr.Ebru AKTAN ACAR - Maggie PINAR
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı, Eğitimci ve Süpervizörler

Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Temel Eğitimi-İstanbul
İstanbul’da Fatih, Bakırköy ve Şişli olmak üzere üç ilçeden 8 Psikolojik Danışmanın
katılımı ile 16 saatlik Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Temel Eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitimler boyunca Kimlikli Bebekler Yaklaşımı'nın tarihçesi paylaşılarak, video ve
fotoğraflarla farklı ülkelerdeki uygulama örnekleri izlendi; ardından proje kapsamında dikilen Kimlikli Bebekler Psikolojik Danışmanlar tarafından seçilerek, önce
kimlikleri oluşturuldu;ardından uygulamalar gerçekleştirilerek değerlendirildi.

16 saatlik / 2 günlük eğitim sonrasında, 3 aylık bir süreyi kapsayacak uygulamalı
süpervizyonlar planlandı. Bu kapsamda Psikolojik Danışmanların kısa bir zaman
diliminde yeni ve zorlu bir metodu çocuklarla uygularken ihtiyaç duyabilecekleri
destek de kendilerine sağlanmış oldu.
Süpervizyonlar, Kimlikli Bebekler Yaklaşımı Temel Eğitimini tamamlayan Psikolojik
Danışmanların kendi okullarındaki okul öncesi dönem çocuklarıyla yürüttükleri uygulamaları yerinde gözleyerek değerlendirmek ve danışmanları geliştirmek amacıyla
her ay gerçekleştirildi. Süpervizyonlar kapsamında her okul öncesi öğrenci grubu
daha öncesinde kimliği Danışman tarafından oluşturulan bir Bebek tarafından ziyaret
edildi; her ziyaretin ardından tamamlayıcı bir etkinlik düzenlenerek tüm süreç gerek
fotoğraf ve video gerekse de yazılı dökümanlarla (resim vb.) belgelendirildi.3 ay
süren uygulamalar sonucunda, kapanış süpervizyonu yapılarak, tüm çalışmalar
eğerlendirildi.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 35

Bakırköy - Muhittin Üstündağ İlköğretim Okulu
Danışman: Hatice Sevinç AKYOLLU
PDR Öğr.: Şerife YÜKSEL, Ali BOZTAŞ

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmenlere bilgilendirme toplantısı yapılmış, gönüllü öğretmenlerin katılımıyla

 Kağıtla Savaş - Barış etkinliği
 “Barış Bireyde Başlar(2006)” kitabından çeşitli etkinlikler
 Disc Envanteri yapıldı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,

 Barış eğitimi makalesi okundu,
 Kağıtla savaş – barış etkinliği


yapıldı,
çocuk hakları üzaerine
konuşuldu.

Empati ön yargı ve farklılıklara saygı
kapsamında,

 “Ah Tonton” hikayesi,
 Kese ve Kumbara avcıları
etkinlikleri yapıldı.

Sorunları dönüştürme ve duyguların
çalışılması kapsamında,

 “Kızgın Arthur” hikayesi

okundu,
Öfke Kontrolü etkinliği yapıldı,


 Yaptığım davranış bana yapılsa

ne hissederdim? Hikayesi
okundu.
Geri bildirim ve sonlandırma
kapsamında,

 Barış elçisi olduklarının farkına
vardıkları gözlemlenmiştir.

Okul öncesi
çocukları ile
ayrıca Kimlikli
Bebekler uygulaması yapıldı.

Velilere yönelik bilgilendirme toplantısı
yapıldı ve “Barış Bireyde Başlar
(2006)” kitabından winpeace
programı üzerine konuşuldu.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 36

Bakırköy - Halil Vedat Fıratlı İlkokulu
Danışman: Tülay KİŞİN
PDR Öğr.: Betül YILMAZ, Ayten KEÇELİ

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmen eğitimleri kapsamında,
 Nur BEKATA MARDİN’in “Barış
Eğitimi” makalesi okundu,
 “Şiddetsiz Eğitim” kitabı tüm
öğretmenlere alınarak dağıtıldı.
Kağıtla savaş –barış etkinliği,
 Komşu etkinliği (önyargı ve
öteki) yapıldı,
 Disc envanteri verildi.

deme,

 Öfke kontrolü, Stresle başa
çıkma,

 “Kızgın

A r t h ur ”
etkinlikleri yapıldı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,
 Kapılara proje bilgilendirme
yazıları asıldı, Tanışma etkinlikleri ile başlandı ve barış eğitimi
üzerine konuşuldu,
 “Kağıtla Savaş Barış” etkinliği
y ap ılar ak , Ç oc uk Hak lar ı
sunumu izlendi.
Empati, ön yargı ve farklılıklara saygı
kapsamında,
 “Ah Tonton” hikayesi,

 “Kese” ile olumlu cümle,
 “Kumbara Avcıları” etkinlikleri
yapıldı.

Şiddet ve zorbalık kapsamında,
 Çatışma dönüştürme,

Hayır

h ik ay e s i

Sonlandırma kapsamında,
tüm
sınıfların tek tek büyük bir kağıda
toplu halde “mutlu köy” resmini
çizerek okul duvarlarına asmaları
sağlandı.
Okul öncesi çocukları ile ayrıca Kimlikli
Bebekler uygulaması yapıldı.
Okulun veli toplantısında tüm sınıflara
girilerek, DEYE Projesi hakkında
bilgilendirme yapıldı, “Şiddetsiz İletişim” kitabı tavsiye edildi. Okul web
s ay f as ınd a y ap ıl an lar v e lile r le
paylaşıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 37

Bakırköy - Pilot Cengiz Topel İlkokulu
Danışman: Sezin GÖZLÜKLÜ
PDR Öğr: Yeliz YEŞİLOĞLU, Aykut YILMAZ

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmen eğitimleri kapsamında,

 Kağıtla Savaş – Barış etkinliği, “Barış Bireyde Başlar (2006)” kitabından
“Ön yargı ve öteki” etkinliği yapıldı, Disc envanteri verildi.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,

 tanışma ve barış eğitimi kapsamında, Barış eğitimi makalesi okundu,
Kağıtla savaş – barış etkinliği yapıldı, çocuk hakları üzerine konuşuldu.

 Empati, önyargı ve farklılıklara saygı kapsamında, “Ah Tonton” hikayesi,
“Kese” ve “Kumbara Avcıları” etkinlikleri yapıldı.

 Sorunları dönüştürme ve duyguların çalışılması kapsamında, “Kızgın
Arthur” hikayesi okundu, Öfke Kontrolü etkinliği yapıldı, Yaptığım
davranış bana yapılsa ne hissederdim? Hikayesi okundu.

 Geri bildirim ve sonlandırma kapsamında, Barış kavramıyla ilgili sınıf
resmi oluşturma, Barış elçisi olduklarının farkına varmaları sağlandı.

Okul öncesi çocukları ile ayrıca Kimlikli Bebekler Yaklaşımı
uygulaması yapıldı.
Velilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı ve “Barış
Bireyde Başlar (2006)” kitabından winpeace programı
üzerine konuşuldu.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 38

Bakırköy - Zeynep Bedia Kılıçlıoğlu İ.O
Danışman: Şule TÜRK
PDR Öğr: Kübra ÇAYLAR, Hazel UZ

Uygulamalar - İstanbul
Okulda projenin tanıtımı yapıldı ve “Şiddetsiz
İletişim” adlı kitap tüm okul idareci ve öğretmenlere dağıtıldı. Okul Panosu hazırlandı.
Öğretmen eğitimleri kapsamında,

 Nur BEKATA MARDİN’in “Barış Eğitimi”
makalesi okundu, Kağıtla Savaş – Barış etkinliği,
“Barış Bireyde Başlar (2006)” kitabından
“Ön
yargı
ve
öteki”
etkinliği
yapıldı,
Disc envanteri verildi.
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,

 tanışma ve barış eğitimi kapsamında, “Barış
Eğitimi” makalesi okundu, Kağıtla savaş – barış
etkinliği yapıldı, İhtiyaçlarımız ve çocuk hakları
üzerine konuşuldu, Sınıflara “Çocuk Hakları
Bildirgesi” asıldı.
 Empati, önyargı ve farklılıklara saygı kapsamında, “Ah Tonton” hikayesi, “Kese” ve
“Kumbara Avcıları” etkinlikleri yapıldı.
 Sorunları dönüştürme ve duyguların çalışılması
kapsamında, Şiddet ve zorbalıkla ilgili bir hikaye
anlatıldı ve baş etme yolları konuşuldu, Hiç
dinlenmediğiniz an…neler hissediliyor? etkinliği yapıldı, “Kızgın Arthur”
öyküsünün filmi seyredildi. Kızdığımızda öfke kontrolünü nasıl sağlarız
tartışıldı. Ne hissederdim? hikayesi okundu.
 Geri bildirim ve sonlandırma kapsamında, İp ; Olumlu deneyimler ve
Barış resmi etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 39

Bakırköy - Kartaltepe İlkokulu
Danışman: Fatma UCA
PDR Öğr.: Mukaddes ÖZCAN, Merve TAŞKIN

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmen eğitimleri kapsamında,

 “Kağıtla Savaş – Barış”, “Barış
Bireyde Başlar (2006)”
kitabından “Ön yargı ve öteki”
etkinliği, Disc envanteri verildi,
“ Ş idd e ts iz Eğ itim ” k itab ı
önerildi.
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,

 tanışma

ve barış eğitimi
kapsamında, Barış eğitimi
makalesi okundu, “Kağıtla
savaş – barış” etkinliği, Çocuk
hakları üzerine konuşuldu.

hikayesi okundu.

 Sonlandırma kapsamında, İp;
Olumlu deneyimler etkinliği ve
Barış resmi yapıldı.

 Empati, önyargı ve farklılıklara İlkokul sınıflarının, sıra yapısı ve

saygı kapsamında, “Ah Tonton” oturma düzeni anasınıflardaki gibi
hikayesi, Kese ve Kumbara olabilirse, çocukların etkileşimi ve
avcıları etkinlikleri yapıldı.
katılımlarının artacağı gözlemlendi.
Okul öncesi çocukları ile ayrıca Kimlikli
Bebekler Yaklaşımı uygulaması yapıldı.

 Sorunları dönüştürme ve duyguların çalışılması kapsamında,
“ K ı z g ı n A r t h ur ” h ik ay e s i
okundu, Öfke Kontrolü / Kırmızı
Noktalar, Yaptığım davranış
bana yapılsa ne hissederdim?

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 40

Bakırköy - İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İ.O.
Danışman: Kamuran Ayşe ŞENKARDAŞ
PDR Öğr.: Mukaddes ÖZCAN, İlknur AKA

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmen eğitimleri kapsamında,

 DEYE Projesi anlatıldı, Barış Eğitimi hakkında konuşuldu, Etkinlikler
anlatıldı, Kağıtla Savaş – Barış etkinliği yapıldı.
Okul
öncesi
ve
ilkokul
öğrencileri ile, Tanışma ve
barış eğitimi kapsamında,
projeyi tanıtma, kağıtla savaş/ barış ve ‘Barış nedir?’
etkinlikleri yapıldı,
Öğrencilerin sınıf içinde farklı
özelliklere sahip arkadaşlarının olduğunu görmelerini sağlama ve farklılıklara
saygı gösterebilme adına “Ah Tonton” hikayesi okundu. Çocukların hikayedeki
hem olumsuz hem de olumlu duyguları bulmaları desteklendi.
Öfkeyle ortaya çıkan duygularımız ve davranışlarımızı tanımlayabilme kapsamında, Kızgın Arthur videosu izlendi; Çizgi filmde neler oldu?, Arthur ne hissetti?, Arthur’un yüz ifadesi nasıldı?, Siz öfkelendiniz mi?, Öfkelenince neler
olur, ne yaparsınız?, Öfkenizin geçmesi için ne yaparsınız? gibi yansıtma
sorularına yanıtlar arandı. Öfke ve çatışma konulu drama etkinliğinde çocuklar
çeşitli rollere girerek, “Öfke durumlarını”, “Öfke sonucu yapabilecekleri
davranışları” deneyimleyerek öğrendiler.
Geri bildirim ve sonlandırma kapsamında, öğrencilerin sınıf olarak ortak çalışmayla barış resmi oluşturmaları istendi ve etkinlikler
hakkında
geribildirimleri
grup
içerisinde
paylaşmaları
sağlandı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 41

Bakırköy - 60.Yıl Ataköy İlkokulu
Danışman: Hande KUĞU
PDR Öğr.: Şerife YÜKSEL, Dilara ÖZEL

Uygulamalar - İstanbul
Sorunları dönüştürme ve duyguların
çalışılması kapsamında,

 “Kızgın Arthur” hikayesi
 Öfke Kontrolü / Kırmızı Noktalar, çalışması yapıldı.

Öğretmen eğitimleri kapsamında,

 Savaş- Barış kağıtla

ifade

etme, Disk Envanteri

 “Komşular” ölçek/önyargılar
 Kırmızı Noktalar etkinliği
yapıldı.

Geri bildirim ve sonlandırma kapsamında, Barış resmi yapmaları istendi.
Okul öncesi çocukları ile ayrıca Kimlikli
Bebekler Yaklaşımı uygulaması yapıldı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,

 Barış eğitimi makalesi okundu,
“Kağıtla savaş – barış” etkinliği
yapıldı ve Çocuk hakları üzerine
konuşuldu.
Empati, önyargı ve farklılıklara saygı
kapsamında,

 “Ah Tonton” hikayesi ve
 Kese etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 42

Fatih - İbrahim Alaattin Gövsa İlkokulu
Danışman: Elife Eda ÖKSÜZ
PDR Öğr.:Burcu DOK, Fuatcan ÇALIŞKAN

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmenler DEYE Projesi hakkında
bilgilendirilerek, sınıf etkinliklerinde
bulunmaları sağlandı.
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,

 tanışma ve barış eğitimi, kapılara bu sınıfta DEYE projesi uygulanmaktadır yazısı asıldı,
Defter üstlerine ‘Ben DEYE
projesi öğrencisiyim’ yazısı yapıştırıldı,
Öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu
yaka kartları dağıtıldı, 1’ler 2’ler ısınma
oyunu, Güven resmi yapma etkinlikleri
yapıldı.
Sorunları dönüştürme ve duyguların çalışılması
kapsamında,

 Duyguları tanıma, anlama ve duygu
yönetimi, Seni mutlu eden olayı anlat.
(ip oyunu), dönüştürücü yaklaşımlar,
yapılandırılmış imge tiyatrosu etkinlikleri yapıldı.
Empati, önyargı ve farklılıklara saygı kapsamında,

 Olumlu iletişim ve Kumbara Avcıları
etkinlikleri yapıldı.
Velilerle çalışma kapsamında, Tüm velilere
Deye Projesi hakkında bilgilendirme broşürü
gönderildi. Velilere çalışmayı anlatan bir
seminer düzenlendi. Çalışma sonunda velilerin
de bulunduğu toplantıda öğrenci-lere bireysel
belgeleri verildi.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 43

Fatih - Neslişah İmam Hatip İlkokulu
Danışman: Elmira İSKENDEROVA BAŞ
PDR Öğr.: Kısmet TUĞCİ, Damla POLATCAN

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmenler DEYE Projesi ve Kimlikli Bebekler Yaklaşımı hakkında bilgilendirilerek, sınıf etkinliklerinde bulunmaları sağlandı. Okul öncesi öğrencileri ile
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı uygulama etkinlikleri yapıldı:

 Bebeğin “Kimlik Tanıtımı” yapıldı,
 Bebeğe ait “Mutlu Bir Olay” anlatıldı ve Tamamlayıcı etkinlik olarak “siz
kimden ve ne hediye almak isterdiniz?” diye sorularak, bunun resmini
yapmaları istendi.

 Kimlik tanıtımında Tibet'in hoşlanmadığı durum anlatılarak, etkinlik
sonunda büyük fon kartonuna "Kavga etme, paylaş" konulu afiş
hazırlandı.
Velilerle çalışma yapılamadığı için velilere mektup gönderildi.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 44

Fatih - Katip Kasım İlkokulu
Danışman: Hülya YAVUZ
PDR Öğr.: Ayşe IRMAK, Elif UYSAL

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmenler DEYE Projesi ve Kimlikli Kendini ifade etme farkındalık üzerine,
Bebekler hakkında bilgilendirilerek,
 “Hava durumu” ve “çeldirici
sınıf etkinliklerinde bulunmaları
sorular”, “kendini kabul sağlandı.
farklılıklara saygı “etkinlikleri
yapıldı.
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,
Geri bildirim ve sonlandırma kapsa proje tanıtılarak, “İsim Oyunu” mında, “sandalye oyunu” ve “ip
etkinliği ve “Barış nedir?” oyunu” oynandı. Genel olarak neler
yaptık ve bundan sonra neyi hedeflietkinliği yapıldı.
yoruz konuşularak oturum bitirildi.
Okul öncesi çocuklarıyla ayrıca Kimlikli
Bebekler Yaklaşımı uygulaması yapıldı.

Empati, önyargı ve farklılıklara saygı
kapsamında,

 Dinleme-dinlememe, ve “Kör
Adamlar ve fil” hikayesi etVeliler, veli toplantısı sırasında proje
kinlikleri yapıldı.
hakkında bilgilendirildi.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 45

Şişli - Mustafa Sarigül İlkokulu
Danışman: Demet Gülsüm METİN
PDR Öğr.: Gizem GÜCAL, Özlem BÜYÜKTOPAÇ

Uygulamalar - İstanbul
Zamanı” etkinlikleri yapıldı.
Öğretmenler DEYE Projesi hakkında
bilgilendirilerek, sınıf etkinliklerinde Geri bildirim ve sonlandırma kapsabulunmaları sağlandı.
mında, Sorun Olayı Betimleme Dönüştürme
- Grup Kolajı hazırlama
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
etkinlikleri
yapıldı.
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,
Savaş-barış ve demokrasi kavramları
arasındaki bağ araştırıldı.
Kağıtla savaş – barış etkinliği
yapıldı, İhtiyaçlarımız ve çocuk
hakları üzerine konuşuldu.
Empati, önyargı ve farklılıklara saygı
kapsamında,
“Kese”, “Bir gerçek bir yalan”,
“Duygu hava durumu” ve
“Kumbara avcıları” etkinlikleri
Velilerle çalışmalar kapsamında,
yapıldı.
Sorunları dönüştürme ve duyguların
çalışılması kapsamında,
“Kızgın Arthur” videosu izlettirildi,
“Hangisi/Karar anı”, “Kırmızı noktalar”, “Hiç dinlenmediğiniz bir an/
rol oynama etkinliği, “kol güreşi
gibi” “(kuklalar ile) Birlikte

“Kağıtla savaş – barış”, “Kör
adamlar ve fil”, “Kol Güreşi gibi”,
İp– Olumlu Deneyimler”, “Kese” ve
“Bir Gerçek Bir Yalan” etkinlikleri
bizzat yaparak-yaşayarak tüm
grup üyelerinin etkinliklere katılması sağlandı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 46

Şişli - Feriköy Necdet Kotil İlkokulu
Danışman: Şule ERDOĞAN
PDR Öğr.: Demet ERSEN, Sevde BARIŞ

Uygulamalar - İstanbul
Öğretmenlere yaşantılayarak öğretip
sınıflarında öğrencilerle uygulamalarına teşvik etmek amacıyla yapılan
etkinlikler:

 Okul ortamı (bizim okul/
hayalimdeki okul),

 “Barışçıl okul nasıl olur?”tartışma, “Etiket oyunu”,






“Kırmızı noktalar”,
“Çocuk hakları nelerdir?,
“Duygu hazinesi”,
“Komşu kimi istemezsin?”

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine
Barış ve Demokrasiyi öğretirken
çocukların aktif katılımını, eğlenerek
öğrenmelerini, öğrendiklerini evde
ailesiyle de paylaşmalarını ve
öğrendiklerini bir günlük değil kalıcı
olarak hayatlarına aktarabilmelerini
sağlamak için:

 Öğretmenlerle yapılan etkinliklerin aynısı yapıldı.

 Onlara ek olarak “Kızgın Arthur” videosu izlendi,



“Büyücünün Kedisi Triksi
(farklılıkları Kabul etmeye
yönelik)” videosu,

 ve Çocuk haklarıyla ilgili video
izlendi ve tartışma yapıldı.

 23

N i s a nd a he r ç iç e ğ i n
yaprağında bir çocuk hakkı
yazılı olan ve kağıttan yapılan
çocuk hakları çiçekleri dağıtıldı.

 Barış nedir konulu resimler
yapıldı (her grup farklı bir barış
ortamını inceledi: okulda barış,
evde barış, sokakta barış,
sınıfta barış)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 47

Şişli - Feriköy Necdet Kotil İlkokulu
Danışman: Şule ERDOĞAN
PDR Öğr.: Demet ERSEN, Sevde BARIŞ

Uygulamalar - İstanbul
 Ç atış m a

ç ö z m e v e ö fk e
kontrolü (kapıya çocukların
küçük gruplarda yaptıkları
“ Ö ne r iler” lis tes i as ıld ı.)
etkinliği yapıldı.

Duygu listelerini yaparken önce
“Duygu Sergisi” yapıldı. Her çocuk bir
resim seçerek o resimdeki kişinin ne
hissettiğini neden böyle hissettiğini
sınıfa anlattı.
Okul kültürüne müdahale edebilmek
adına, farklı şubelerden ve yaş
gruplarından sınıflar seçildi ve okulda
barış ağaçları ile çocuk hakları çiçekleri yapıldı.

Okul öncesi çocuklarıyla
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı
uygulaması da yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 48

Şişli - Talat Paşa İlkokulu
Danışman: Sevgi ÇETİNER BACAK
PDR Öğr.: Serkan ÇALIŞIR, Nuray KAMAK

Uygulamalar - İstanbul
1 ve 2. Sınıf öğrencilerinden uyum
güçlüğü yaşayan çocuklardan oluşan
gruplarla haftada bir gün olmak üzere
toplam 4 oturumluk bir oyun grubu
çalışması yapıldı. Etkinlikler yapılırken
iyi ilişkiler ve olumlu yaşantılarla
sosyal uyumu arttırma ve saldırganlığı
azaltma amaçlandı.

Kağıthane - Metehan İlkokulu
Danışman: Nurdan AYDIN

Uygulamalar - İstanbul
Metehan İlkokulu’nda Psikolojik
Danışmanın lisede görevlendirilmiş
olması sebebiyle proje etkinlikleri
öğretmenlerle çalışıldı ve projeyle ilgili
bilgilendirme panosu hazırlandı.
Öğretmenlerle yapılan çalışmalar:

 ‘Rahat otur!’ Oturma pozisyonuna
odaklanma

 Tokalaşma (düşük risk)
 “Göz göze” oyunu
 Kırmızı noktalar
 Hiç dinlenmediğiniz an...Rol oyunu
 Yaşanan sorunlar rol oyunu

 Yargısız ifadeler
 Duygu Hazinesi
 Duyguları ve İhtiyaçları ayrıştırmak
 Barış resmi

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 49

Şişli - Harbiye İlkokulu
Danışman: Mehmet Emin GEÇER
PDR Öğr.: Nur HAS, Safiye ERGÜDER

Uygulamalar - İstanbul

İlkokul öğrencileriyle çalışma
kapsamında, ayrımcılıkötekileştirme, önyargı, sorun çözme
ve barış farkındalığı yaratmak
amacıyla,







Portakal savaşı
Dünya yaz kampı
Barış resmi
Güven yürüyüşü
Şiddetten uzaklaşmanın
resmedilmesi etkinlikleri
yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 50

Karatay - Halil Bahçeci İlkokulu
Danışman: Şükrü AY
PDR Öğr.: Nurhan AKKOÇ, Merve KİRAZ

Uygulamalar - Konya
Öğretmenler DEYE Projesi hakkında bilgilendirilerek, sınıf
etkinliklerinde bulunmaları sağlandı.
Okul öncesi öğrencileri ile,

 “Ah Tonton” hikayesi okundu ve duygular konuşuldu,
 Olumlu duyguları içeren “Kese” etkinliği yapıldı.
 Empatiye yönelik “Şimdi biz eğleniyoruz (sandalye)
etkinliği yapıldı.
2. sınıf öğrencileri ile,

 Olumlu duyguları içeren “Kese” etkinliği yapıldı,
 Özür dileme ve Hayır diyebilmeye yönelik Kukla Oyunu oynandı,
 Şiddetsiz İletişim modülündeki etkinlikler uygulandı. (4 AŞAMA: Gözlem
- Duygular - İhtiyaçlar - Rica)
4. sınıf öğrencileri ile,










Grup Kuralları
Beklenti Grafiği
Bir Gerçek Bir Yalan
İsim Çadırı
Toffy Şeker
Kızlar ve Erkekler(Önyargılar)
Kumbara Avcıları
Duygu Hava Durumu etkinlikleri yapıldı.

Velilerle çalışma kapsamında, velilerin öğrencilerle olan iletişimlerinin kalitesini
artırarak çocuklarla sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak üzere

 Tüm velilere Deye projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
 Velilere çalışmayı anlatan bir seminer düzenlendi.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 51

Meram - Sefaköy İlkokulu
Danışman: Neriman Özge ÖNER
PDR Öğr.: Hümeyra DİNGİL, Gözde DEREBAY

Uygulamalar - Konya
Öğretmen eğitimleri kapsamında, öğretmenlerin öğrencilere etkinlikleri inanarak
ve bilerek uygulamalarının sağlanması
için,










Duygu Hava Durumu,
Ah Tonton ve Kese,
Kumbara Avcıları,
Bir Gerçek Bir Yalan,
Kolaj, Hangisi,
Güven Piramidi,
Dönüştürücü Düşünceler,

Kırmızı Noktalar
etkinlikleri yapıldı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,








Ah Tonton
Kolaj
İsim Çadırı
Duygu Hava Durumu
Duygu Yüzleri

Kağıtla Savaş- Barış
etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 52

Meram - İhsan Özkaşıkçı İlkokulu
Danışman: Nuran HOROZLAR
PDR Öğr.: Kübra ÇETİN, Saime EREN

Uygulamalar - Konya

Ö ğre tme nler e d uyg ular ı tanım a,
önyargılarımızdan kurtulma, öfke ve
kızgınlık dönüştürücü düşünceler ve
şiddetsiz iletişim kavramlarını vurgulamak ama-cıyla yapılan etkinlikler:







Hava durumu etkinliği,
“Ah Tonton” hikayesi ve Kese,
Dönüştürücü düşünceler,
Hiç dinlenmediğimiz an,
“Bir isteğim var”

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileriyle,
duyguları tanıma, ön yargılarımızdan
kurtulma, öfke ve kızgınlık dönüştürücü
düşünceler çalışmalarını yapabilmek
amacıyla,








Duygu Hava durumu,
“Ah Tonton!” hikayesive Kese,
Dönüştürücü düşünceler,
“Bir ricam var”,
Kumbara Avcıları,
Güven resmi etkinlikleri yapıldı.

Velilerle yapılan çalışmalar kapsamında,
özellikle Barış için gerekli becerilere
sahip olmalarını sağlamak üzere,

 “Barış eğitimi neden gerekli?”,
Önyargılarımız, Etkili dinleme ve
Öfke yönetimi etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 53

Karatay - Büyük Sinan Mehmet Fatma Dalan İlkokulu
Danışman: Rabia İNCİ
PDR Öğr.: Ayşenur ÜSTE, Büşra ERDOĞAN

Uygulamalar - Konya
Öğr e tm enler in ak tif k atılım lar ı
sağlanarak, öğretmenlerde iletişim ve
çatışma konularında farkındalık
yaratmak amacıyla,










Duygu Hava Durumu,
Bir Gerçek Bir Yalan,
Etkin Dinleme
Kese, Güven Piramidi
Duygu Yüzleri, Fil Hikayesi
Etiketler
Kadın Erkek Özellikleri
Affedebilme etkinlikleri yapıldı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,

 Tanışma, Kurallar, Ah Tonton
ve Kese, İsim Çadırı, Kukla
etkinliği,

 Dinleme etkinliği,
 Bir Gerçek Bir Yalan, Duygu
Hava Durumu

 Duygu Yüzleri, Ters komutlar,
top oyunu, Hangisi? ve Güven
Piramidi,

 Kırmızı noktalar, “Öfkeli ve
kızgın olduğumda..”, Duygu
Kumbarası, “Hayalimdeki
Güvenli Okul” etkinlikleri
yapıldı.
Velilerle çalışma kapsamında, öğretmenlerle yapılan etkinliklerin aynısı
yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 54

Meram - A. Fazilet Kuzucu İlkokulu
Danışman: Ersun KOYUNCU AYDIN
PDR Öğr.: Rümeysa KÖSE, Ayşe Nur ÇETİNKOL

Uygulamalar - Konya
Öğretmenlere, projeyi tanıtan bir
sunum yapıldı ve sınıf etkinliklerine
katılmaları sağlandı.

Okul öncesi öğrencileri ile,

 isim çadırı etkinliği yapıldı
 “Ah Tonton” hikayesi okunarak,
duygular üzerine konuşuldu.
İlkokul öğrencileriyle ise






“Ah Tonton”,
“Kese”,
“Kağıtla savaş ve barış” ve
“Kumbara Avcıları” etkinlikleri
yapıldı.

Velilerle çalışma kapsamında,

 Olumlu deneyimler / İp”
 Sandalye etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 55

Karatay - Feritpaşa İlkokulu
Danışman: Elvan DEMİR
PDR Öğr.: Rukiye DURANOĞLU, Leyla MERAL

Uygulamalar - Konya
Okulda projenin duyulması için tanıtım
panosu hazırlandı.
Öğretmenlere eğitim, öğrencilerle
birlikte sınıf etkinliği şeklinde oldu:


















Tanışma,
Güven ve bağ kurma,
Grup kuralları,
İsim çadırı,
Bir gerçek bir yalan,
Birlikte zamanı,
kukla oyunu,
Kese, Ah TONTON,
Kumbara Avcıları,
ip, Ters komutlar,
El güreşi, Yönlendirme,
Kağıtla savaş barış, ’
Güvenli yer’ resmi,
Rahat otur, Tokalaşma,
Top, Kırmızı Noktalar,
Ailede yaşanan öfke ve

kızgınlık,










Duygular için söz dağarcığı
Çocuk hakları,
Çakal Ve Zürafa oyunu,
’Hiç dinlenmediğiniz bir an’,
Şiddetsiz iletişimin öğeleri,
’Bir isteğim var’,
’BARIŞ’ın resmi’,
Kolaj çalışması,

Velileri çocuklarıyla daha sağlıklı ve
anlaşılabilir iletişim kurma, kendilerinin ve çocuklarının hakları
konusunda bilinçlendirme amacıyla,

 Barışçıl

okul, demokratik
yurttaş, şiddetsiz iletişim, öfke
yönetimi ve çocuk hakları
kavramları anlatıldı,

 kağıtla şavaş barış, el güreşi
etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 56

Selçuklu - Büyükbayram Ortaokulu (ilkokul öğrencileri)
Danışman: Hatun TAŞDELEN
PDR Öğr.: Ahmet BULUT, Emine ÖZTÜRK

Uygulamalar - Konya
Öğretmenlerle çalışma kapsamında,

 Öğretmenlere “Barış Eğitimi”
sunumu yapıldı,

 İsim çadırıyla öğretmenler için
önemli olan şeyler öğrenildi. Bu
şekilde tanışma yapıldı,

 Bir gerçek bir yalan etkinliği,
 “Güzel köy” ile çatışma çözme
yöntemlerinden kazan-kazan
yöntemi öğrenildi,

 İletişimde dinlemenin önemi ve
öfke yönetimi anlatıldı,

 “Ah

Tonton” hikayesi ile
önyargılar üzerinde duruldu.

İlkokul öğrencileriyle çalışma kapsamında,

 İsim çadırı, Bir gerçek bir yalan, Kukla oyunu, Ah Tonton,
İletişimde dinlemenin önemi,
öfke denetimi, çatışma çözme
yöntemlerinden kazan-kazan
yöntemi etkinlikleri yapıldı.

Velilere Barış eğitimi sunusu anlatıldı.
Etkin dinlemenin önemi örneklerle
anlatıldı. Önyargılı olmanın zararları
vurgulandı. ‘Güzel köy’de bir çatışma
etkinliği ile çatışma çözme yöntemlerinden kazan-kazan yöntemi öğretildi.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 57

Selçuklu - Öğretmen Fatma Menekşe Ö. E. M.
Danışman: Hülya ERDAL YILDIRIM
PDR Öğr.: Fatma Kübra KİLİT, Şule AKDEMİR

Uygulamalar - Konya
Özel Eğitim Merkezi’nde yalnızca Velilerle çalışmalar yapılabildi. Bu kapsamda yapılan etkinlikler:





















İsim Çadırı,









Ben Dili-Sen Dili

Sen Kimsin,
Gözteması Kurma,
Ah Tonton,
Birlikte Zamani
Duygu Listesi,
Güven Çemberi,
İp,
Mutluluk Listesi,
Şükredeceklerim Listesi,
Top Oynama,
Kırmızı Noktalar,
Kağıtla Savaş ve Barış,
Dönüştürücü Cümleler,
Ezen ve Ezilen,
Güzel Köy
Bilek Güreşi
…Hissediyorum.Çünkü…,
Ailede Yaşanan
Kızgınlık,

Öfke

Tokalaşma,
Portre Çizimi,
Ters Komutlar,
Kör Adamlar Ve Fil Hikayesi,
Kadınlar ve Erkekler
Kolaj Çalışması

ve

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 58

Selçuklu - Konevi İşitme Engelliler Okulu
Danışman: Osman DURUSOY
PDR Öğr.: Zeynep ŞİMŞİR, Fatmanur KAYGISIZ

Uygulamalar - Konya
Öğretmenlerle çalışma kapsamında,

 Barış Eğitimi makalesi okundu,
 Kağıtla Savaş ve Barış etkinliği
yapıldı.
Öğrencilerle çalışma kapsamında,






Güvenli köy çizimi
Ah Tonton hikayesi,
Grup iletişimini arttırıcı oyunlar,
Kolaj Çalışması
yapıldı.

etkinlikleri

İşitme engelliler okulunda yapılan
çalışmalarda, öğrencilere uygun
etkinlikler seçildi ve zaman zaman
proje etkinliklerinden farklı etkinlikler
uygulandı. Öğrencilerin en çok ilgi
gösterdiği etkinlikler ‘kolaj’ ve ‘resim
yapma’ etkinlikleri oldu.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 59

İlkadım - Karadeniz İlkokulu
Danışman: Meral TAŞDOĞAN
PDR Öğr.: Gizem BAŞKAN, Merve HACIABDURRAHMANOĞLU

Uygulamalar - Samsun
Öğretmenler proje hakkında
bilgilendirilerek, sınıf etkinliklerine
katılımları sağlandı.
Öğrencilerle çalışma kapsamında,
formatör eğitimleri sırasında öğrenilen
tüm etkinlikler uygulandı.















İsim Çadırı,






Tokalaşma,

Ah Tonton,
Birlikte Zamanı
Duygu Listesi,
Güven Çemberi,
İp,
Top Oynama,
Kırmızı Noktalar,
Kağıtla Savaş ve Barış,
Dönüştürücü Cümleler,
Bilek Güreşi
…Hissediyorum.Çünkü…,
Ailede Yaşanan
Kızgınlık,

Öfke

ve Velilerle, barış eğitimi ve çocuk hakları
sunusu paylaşıldı.

Ters Komutlar,
Kör Adamlar Ve Fil Hikayesi,
Kolaj Çalışması

Proje uygulamaları sırasında ayrıca
Yazıkışla Okulu kardeş okul seçilerek,
proje etkinlikleri uygulandı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 60

İlkadım - Yeşilyurt Demirçelik İlköğretim Okulu
Danışman: Özlem USTA
PDR Öğr.: İsmail YILMAZ, Beyza HAYIRCI

Uygulamalar - Samsun
Okuldaki öğretmenlerle düzenli olarak
her hafta çeşitli etkinlikler uygulandı:

 Duygular, Duyguların Paylaşımı, Öfke Yönetimi ve
Öfkenin Nedenlerini Anlama;

 İletişim, empati, önyargılarımız, Çoklu Kimliklerimiz

 Olumlu düşünme, Müteşekkir
olacak nedenler
düşünme.
İlkokul öğrencileriyle
kapsamında,

üzerinde
çalışmalar

 Tanışma,

Güven
Bağı
oluşturma, İsim Çadırı, Kese
etkinlikleri,

 Duygular Hava Durumu, Karar
oyunu, Birlikte Zamanı,

 Öfkeliyim

çünkü.., Ailede
yaşanan öfke ve kızgınlık,
K ı r m ı z ı n o k t a l ar , N e le r e
öfkelenirsin?,

 Öfkenin altında gizlenen duygular, Kızınca nasıl davranırsın?
Atılga davranış (kazan-kazan),

 Yeni biri (empati), Gözlemle
yargıyı ayrıştırma, Sen kimsin?,
“Müteşekkir olacak nedenler”
etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 61

Tekkeköy - Lütfiye-Dr.Kenan Yılmaz İlk-Ortaokulu
Danışman: Hava AKÇA AYDIN
PDR Öğr.: Buse SARIOĞLU, Fatih KÖKNEL

Uygulamalar - Samsun
Öğretmenlerle çalışma kapsamında,

 Deye Projesi Bilgilendirme,
Komşularım etkinliği, "Barış
Eğitimi Notları", İsim Çadırı,

 Ah Tonton ve Kese, Bir Gerçek
Bir Yalan, Birlikte Zamanı

 Kumbara Avcıları, Duygu Hava
durumu etkinlikleri yapıldı.
Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile,
tanışma ve barış eğitimi kapsamında,

 İsim çadırı, Bir gerçek bir
yalan, Grup kuralları yapıldı.

Empati, ön yargı ve farklılıklara saygı
kapsamında,
 “Ah Tonton” hikayesi, “Kese” ile
olumlu cümle, Birlikte zamanı,
 Kukla oyunu, Hangisi?Karar
o y u n u , B e k l e n t i g r af i ğ i ,
Kumbara Avcları, Sevgi ve
güven ilişkisi videosu, Duygu
yüzleri ve Duygu hava durumu,
kız-erkek rol değişimi, kör
adam ve fil, etkinlikleri yapıldı.
Sorunları dönüştürme ve duyguların
çalışılması kapsamında,

 Kır m ız ı

nok talar , “ Kızgın
Arthur” videosu, Dönüştürücü
düşünceler, Kapalı kutu
kaplumbağa, ...hissediyorum
çünkü, ailede yaşanan öfke ve
kızgınlık, güven resmi, şiddetsiz
iletişim, duygu sandığı, bir isteğim var, çakal zürafa, çatışma
çözüm portakalı etkinlikleri.

Geri bildirim ve sonlandırma kapsamında, barışın resmi yapıldı.
Veli toplantısında tüm sınıflara
girilerek DEYE Projesi hakkında
bilgilendirme yapıldı, şiddetle ilgili
videolar izletildi, “Komşu” etkinliği ve
“Empati” etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 62

Atakum - Bayındır İlkokulu
Danışman: Elif ÇALIŞKAN
PDR Öğr.: Arzu AKKAYA, Gökhan KALEBAY

Uygulamalar - Samsun
Öğretmenlere, projeyi tanıtan bir sunum
yapıldı ve sınıf etkinliklere katılmaları
sağlandı.
İlkokul öğrencileriyle çalışma kapsamında,














İsim çadırı, Bir gerçek bir yalan,
Duygular Hava Durumu,
Hangisi? Oyunu
Sevgi Güven ilişkisi videosu,
Tehdit-Güven ilişkisi videosu,
Kukla oyunu,
Kör Adamlar ve Fil hikayesi,
Duygudaşlık etkinliği,
Kese, Kumbara Avcıları,
İp, Ters komutlar,
Güzel Köy’de çatışma,
Top oyunu, Ailede yaşanan öfke ve
kızgınlık,

 Barış Dilleri resmi,
 Çakal ve Zürafa oyunu,
 BARIŞ AĞACI etkinlikleri yapıldı.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 63

Canik - 100.Yıl İlkokulu
Danışman: Melda UNCU
PDR Öğr.: Tuğçe KURT, Eyüp DEMİR

Uygulamalar - Samsun
Öğretmenlere, projeyi tanıtan bir sunum yapıldı ve sınıf öğretmenlerinin arabuluculuk ve problem çözme becerilerini artırmak amacıyla kontrollü bir çatışma
ortamı hazırlanarak, öğretmenlerden çeşitli rolleri oynamaları istendi.
İlkokul öğrencileriyle çalışma kapsamında,









Açılış:İsim çadırı,Grup kuralları
Kese ve duygu hava durumu
İmgeleme
Açılış : toffy şeker,
Kağıtla savaş- barış
Sosyal etiketleme
Sınıf içi kırmızı noktaların
belirlenmesi

 Bir isteğim var etkinliği
 Çakal- zurafa oyunu
 İmgeleme tiyatrosu
etkinlikleri yapıldı

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 64

Atakum - Seyfi Demirsoy İlkokulu
Danışman: Hakan GÜNEKBAY
PDR Öğr.: Hilal CİNGÖZOĞLU, Büşra ODABAŞ

Uygulamalar - Samsun
Öğretmenlerle
mında,






çalışma

kapsa-

Kağıtla savaş/barış yap,
Komşu kimi istemezsin,
Sen kimsin? çoklu kimlik,
Çatışma çözme tarzlarımız,
“Barış Bireyde Başlar
(2006)” kitabından
etkinlikler yapıldı,

 Barış Eğitimi makalesindeki
konular tartışıldı.

İlkokul öğrencileriyle çalışma kapsamında,

 Tanışma-Güven

Bağı

(İlişkileri anlama),











İp-Olumlu Deneyimler ve Kumbara Avcıları (Eğitimden beklentiler),
Toplar oyunu ve “Öfkeliyim Çünkü” etkinliği (Duyguları tanıma)
Tofi şeker ve Kırmızı Noktalar (Sorunları dönüştürme)
Çakal-Zürafa (duygu ve ihtiyaçları belirleme, ricada bulunma
Kağıtla Savaş-Barış yap (Barışın anlamı),
Nelere Öfkelenirsin? (Öfke kontrolü)
Kolaj (Çatışma çözme becerilerini destekleme),
Kör adam ve fil (empati ve işbirliği),
Gerçek kahraman kim? (Güven oluşturma) etkinlikleri yapıldı.

Velilerle çalışmalar kapsamında,

 Projedeki etkinliklerden farklı olarak: Sözlü-sözsüz iletişim becerileri,
Eşlerarası iletişimin Aile içi İletişime Etkisi, Çatışmanın tanımı ve türleri,
Çatışma çözmede 6 basamak, ilişki stratejileri ve Öfke kontrolü
etkinlikleri yapıldı.

Sayfa 65

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Uzman Süpervizörler: Yrd.Doç.Dr. Mine GÖL GÜVEN, Maggie PINAR, Aylin
VARTANYAN DİLAVER, Nur BEKATA MARDİN, Jennifer Mansur SERTEL
Yerel Süpervizörler: Doç.Dr.Nurten SARGIN, Yrd.Doç.Dr.Yaşar BARUT

Süpervizyonlar
40 saatlik Formatör Eğitimleri’nin ardından, okullarda gerçekleştirilen
öğretmen paylaşımları, sınıf etkinlikleri ve veli görüşmeleri sırasında ve
sonrasında Uzman ve Yerel Süpervizörler eşliğinde her ay bir kez olmak
üzere grup süpervizyonları yapıldı. Bu süpervizyonlarda amaç, proje
katılımcılarına destek vermek üzere, eğitimde ve uygulamada karşılaştıkları zorlukları, önerileri, şikayetleri ve dilekleri paylaşmalarını sağlayarak,
sorunlara birlikte çözüm bulmak ve daha iyiyi elde etmenin yollarını
aramaktı. İstanbul, Konya ve Samsun’da eş zamanlı olarak yürütülen
Süpervizyon toplantılarında aşağıdaki konular ele alındı:



Okullarda mevcut durumlar, yaşanan sorunlar ve ihtiyaç tespitinin
yapılması,



Bu sorunlara/ihtiyaçlara yönelik hedef ve etkinlik seçimi,



Uygulama planlarının oluşturulması,



Üniversitlerden gelen PDR gençleri ile ekip çalışmaları,



Öğretmenlerin gönüllü katılımıyla ilgili grup üyelerinin kaygıları,



Uygulamalarda (öğretmen paylaşımlarında ve veli görüşmelerinde)
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri,



Anket çalışmaları,



Taslak Uygulama Rehberi ve Etkinlik Takvimi,



Alınan izinler, sertifika verilme süreci,



Proje görünürlük çalışmalarında (açılış ve kapanış toplantıları) grup
üyelerinin katılımları,



“Görsel
çalışmaların
ve
ürünlerin”
görünürlüğü,
katılımın
artırılması,
sürdürebiliriliği için önemi,



Proje bittikten sonra projenin devamlılığının sağlanması.

programın
okullardaki
yaygınlaştırılması
ve

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 66

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Araştırma
DEYE Projesi kapsamında katılımcılar küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.
Bu doğrultuda Türkiye evrensel kümesinden 3 sınıf (Marmara Bölgesi,
Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi) seçilmiştir. Bu bölgeleri temsilen İstanbul, Samsun ve Konya şehirleri "kotalı seçim" ile belirlenmiştir. İstanbul,
Konya ve Samsun'da toplam 372 kişi projede katılımcı olarak yer almış,
programın etkisini anlamak için katılımcılar uygulama öncesi ve sonrasında
ölçekleri tamamlamışlardır. Bu çalışma kapsamında 36 psikolojik danışmana,
268 öğretmene ve 68 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü
öğrencisine ulaşılmıştır.
Bu iller içerisinde belirlenen okullarda gözetmenler eşliğinde ön-testler
uygulanmıştır. Tamamlanan ölçekler "demetleme" yöntemiyle sınıflandırılmış
olan ölçekler analiz için tek bir elde toplanmıştır. Çalışmanın tamamlanmasının
ardından aynı yöntem ile aynı katılımcılara son-testler uygulanmış ve
ölçeklerin nicel veri analizinde SPSS istatiksel analiz programı kullanılmıştır.
Ölçeklerin yanı sıra İstanbul, Samsun ve Konya’da yalnızca psikolojik danışmanlarla birlikte olmak üzere 3 kez odak grup çalışması yapılmıştır. Üç ilde
gerçekleşen odak grup çalışmalarının yanı sıra, Kimlikli Bebekler eğitimini almış
olan 8 Psikolojik Danışman ile Kimlikli Bebekler eğitimini konu alan odak grup
çalışması da yapılmıştır. Odak grup çalışmalarında bir moderatör eşliğinde
katılımcıların serbest görüş ve paylaşım yapmaları sağlanmış, eleştiri ve önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca oturumlar belirli sorular çerçevesinde
yönetilmiş, katılımcıların proje ve eğitimler hakkındaki geribildirimleri kapsamlı
şekilde alınmıştır.
Çalışmaların sonrasında PDR öğrencilerinden gözlem raporları, Psikolojik
Danışmanlardan ise uygulama raporları doldurmaları istenmiştir. Ayrıca
hem PDR öğrencilerine hem de Psikolojik danışmanlara 4 sorudan oluşan
geribildirim formları gönderilmiştir.
Tüm bu nitel veriler fenomonolojik analiz yöntemi kullanılarak Nvivo Nitel Veri
Analizi programı ile analiz edilmiştir. Tüm veriler cümle cümle okunarak kodlar
belirlenmiş, bu kodlardan temalar oluşturulmuş ve temalar güvenirlik ve geçerlilik komitesince tekrar tekrar değerlendirilmiştir.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 67

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Araştırma
Özet olarak, proje amacı doğrultusunda yapılan eğitim, etkinlik ve diğer
çalışmaların etkili olup olmadığını ölçmek için öğretmenlerden, psikolojik
danışmanlık ve rehberlik öğrencilerinden ve psikolojik danışmanlardan nitel ve
nicel veri toplanmıştır.
Birden çok yöntem ve kaynaktan veri toplamak, hem proje amacına hizmet
edecek zengin bir veri çeşitliliğine ulaşmayı hem de farklı yöntemlerle benzer
verileri toplayarak verilerin geçerlik ve güvenirliğini artırmıştır (triangulation).
Nitel olarak geribildirim anketleri, odak grup görüşmeleri, gözlem raporları ve
uygulama raporları analizleri; nicel olarak ise anket ve ölçekler kullanılmıştır.
Araştırma sürecinde kullanılan araçlar:



Kişisel Değerlendirme Ölçeği (KİDÖ)



Çatışma Çözme Becerileri Ölçeği



Bar-On Duygusal Zeka Testi



Liderlik Testi



Ahlaki Yargı Testi: Demokratik Yetkinlik



Odak Grup Çalışmaları



Geribildirim Formu (4 Soru Anketi)



Uygulama Raporları



Gözlem Raporları

Tüm sonuçlara geçmeden önce önemle belirtmek gerekir ki, Pikolojik Danışmanlar ve PDR öğrencileri 40 saatlik eğitim ve süregelen süpervizyonlar aldılar
ve onlardaki değişim beklendik şekilde değerlendirmelerde ortaya çıktı.
Ancak öğretmenler ile her okuldaki Psikolojik Danışmanlar ancak çok kısıtlı
etkinlikte bulunabildiler ve bazıları da sadece Psikolojik Danışmanların
öğrenciler ile yürüttükleri etkinlikleri izlediler. Bu durumda öğretmenlerde
anlamlı bir değişiklik beklemek olasılığı yoktu. Buna rağmen bazı farklılıklar
görülmesi ümit vericidir.

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 68

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Sonuçlar
KİŞİSEL DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (KİDÖ)
Kişisel Değerlendirme Ölçeği; Düşmanlık/Saldırganlık, Bağımlılık, Olumsuz Öz-benlik,
Olumsuz Öz-yeterlik, Duygusal Tepkisizlik gibi alt başlıklarla kişiliğin olumsuz yönlerini
ölçmeye yönelik kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, ölçeğin uygulandığı PDR Öğrencilerinin,
Psikolojik Danışmanların ve Öğretmenlerin çalışma sonrası, çalışma öncesinden daha
düşük KİDÖ puanı alması beklenerek Demokratik Yurttaşlığa bir adım daha yaklaşması
öngörülmektedir.
PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların KİDÖ sonuçları karşılaştırıldığında Grafik
1’de görüldüğü gibi KİDÖ Alt Kategorilerine göre çalışmanın öncesi ve sonrasına dair Öntest ve Son-test puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre, PDR
Öğrencileri Psikolojik Danışmanlara göre uygulamadan daha yüksek verim alarak KİDÖ
puanlarını düşürmüşlerdir. Bu çalışmanın sonrasında okuldaki öğretmenlere verdikleri çok
daha az süreli eğitim sonrasında bile öğretmenlerde az da olsa KİDÖ değerlerinde düşüş
tespit edilmiştir. PDR Öğrencileri %11,98 değişim gösterirken Psikolojik Danışmanlar %
7,06 öğretmenler ise en az değişim göstererek %0,74’de kalmışlardır.
Grafik 1. PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların KİDÖ Alt Kategorilerine göre
Ön-test ve Son- test Faklılıkları

n=104; p<,05 (Anlamlı farklılık bulunmuştur.)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 69

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Sonuçlar
ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ (ÇÇB)
Çatışma çözme becerileri, fikirsel çeşitliliğe saygı duyulmasını sağlayarak demokratik
yurttaşlığın ilerlemesine katkıda bulunan bir kavram olarak ele alınabilmektedir. Bu
bağlamda Olumlu İletişim, Kazan Kazan Becerisi, Anlaşma, Uzlaşma, Esnek Olma, Problem Çözme alt başlıklarıyla Çatışma Çözme Becerileri Ölçeği’nden PDR Öğrencilerinin,
Psikolojik Danışmanların ve Öğretmenlerin uygulama sonrası uygulama öncesinden fazla
puan almaları beklenmektedir.
PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların ÇÇB sonuçları karşılaştırıldığında Grafik
2’de görüldüğü üzere PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların ÇBB Alt Kategorilerine göre çalışmanın öncesi ve sonrasına dair Ön-test ve Son-test puanları arasında
anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre, PDR Öğrencileri uygulamadan en yüksek verim
alarak ÇÇB puanlarını yükseltmişlerdir. PDR Öğrencilerinde %11,45 değişim gözlenirken,
Psikolojik Danışmanlarda bu değişim %6,19 olmuştur. Öğretmenler içinse bu değişim %
0,95 oranında gözlenmiştir.
Grafik 2. PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların ÇÇB Ölçeği Alt Kategorilerindeki
Ön-test ve Son- test Faklılıkları

n=104; p<,05 (Anlamlı farklılık bulunmuştur.)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 70

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Sonuçlar
DUYGUSAL ZEKA TESTİ
Duygusal Zeka; İçsel Zeka ve Kişilerarası Zeka olmak üzere iki alt alandan oluşmaktadır.
İçsel Zeka; Farkındalık, Kendini İdare Etme ve Motivasyon alt bölümlerinden Kişilerarası
Zeka ise Empati ve Sosyal Beceriler alt bölümlerinden oluşmaktadır. Demokratik gelişimin
desteklenmesi için bireylerin duygusal zeka değerlerinin yükseltilmesi Barış Eğitiminin
öncül hedeflerinden biridir. Bu doğrultuda, uygulama sonrası DZ puanlarının uygulama
öncesine göre daha yüksek olması beklenmektedir.
Grafik 3’de görüldüğü gibi PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların İçsel Zekanın
(İZ) ve Sosyal Zekanın (SZ) alt bölümlerine göre çalışmanın öncesi ve sonrasına dair Öntest ve Son-test puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre, PDR Öğrencileri uygulamadan en yüksek verim alarak İçsel Zekanın ve Sosyal Zekanın alt bölüm
puanlarını yükseltmişlerdir. Bu değişim, PDR Öğrencilerinde %11,12 iken Psikolojik Danışmanlarda %7,28 olmuştur. Kısıtlı eğitim sonrasında %1,56 oranında öğretmenlerde de
tespit edilmiştir.
Grafik 3. PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların İçsel Zekanın (İZ) ve Sosyal
Zekanın (SZ) Alt Bölümlerine göre Ön-test ve Son- test Farklılıkları

n=104; p<,05 (Anlamlı farklılık bulunmuştur.)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 71

Yrd.Doç.Dr. Gamze SART
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Sonuçlar
LİDERLİK BECERİLERİ
Bireylerin Liderlik alanındaki potansiyelini belirleyip bu alandaki güçlü ve zayıf yönlerini
tespit etmek ve yapılandırıcı bir gelişim göstermesini sağlamak Barış Eğitimi’nin çok
önemli bir parçasıdır. Çünkü demokratik toplumlarda, bireyler kendi söz hakkının yanı
sıra toplulukları temsilen söz hakkına da sahip olabilir. Bu doğrultuda katılımcıların Liderlik
becerilerinin uygulama sonrasında uygulama öncesine kıyasla daha yüksek olması beklenmektedir.
Grafik 4’de görüldüğü gibi PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların Liderlik Becerileri Testi Alt Kategorilerine göre çalışmanın öncesi ve sonrasına dair Ön-test ve Son-test
puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Bu sonuca göre, PDR Öğrencilerinin uygulamadan en yüksek faydayı sağlayarak Liderlik Becerileri Testi Alt Kategorileri puanlarını
yükselttikleri görülmüştür. Bu farklılık %12,38 ile PDR Öğrencilerinde, %6,87 ile de Psikolojik Danışmanlarda tespit edilmiştir. Öğretmenlerde ise bu değişim %0,90 olarak tespit
edilmiştir.
Grafik 4. PDR Öğrencilerinin ve Psikolojik Danışmanların Liderlik Becerileri Testi Alt
Kategorilerine göre Ön-test ve Son- test Faklılıkları

n=104; p<,05 (Anlamlı farklılık bulunmuştur.)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 72

Yrd.Doç.Dr. Nermin ÇİFTÇİ ARIDAĞ
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi

Araştırma
AHLAKİ YARGI TESTİ : DEMOKRATİK YETKİNLİK
AHLAK VE DEMOKRASİ
İnsanların iş birliğine dayanan sosyal organizasyonlar kurabilmesini sağlayan
en önemli yetenekleri arasında ahlaki muhakeme yeteneği sayılabilir.
Bireylerin ahlaki yargı yeteneklerinin gelişimi toplumların gelişimi ve
demokrasi için önemlidir. Ahlaki yargı ve empati yeteneği gelişmiş bireyler,
problemleri şiddet yerine demokratik yollarla çözerler (Lind 2008). Demokrasi,
hoşgörü ve şiddetsiz iletişimde ahlaki yargı yeteneğinin ve empati becerisinin
rolü büyüktür. Hem ahlaki yargı yeteneği hem empati psikolojik sağlığın
göstergeleri arasında görülmektedir. Bireylerin ahlaki yargı yeteneklerinin
gelişimi toplumların gelişimi için önemlidir. Ahlaki yargı ve empati yeteneği
gelişmiş bireyler, problemleri şiddet yerine demokratik yollarla çözerler (Lind
2008b).
Georg Lind’e (2003, s. 11) göre, “ahlaki yargı yeteneği, insana yaşamını biçimlendirme fırsatı veren özel bir yetenektir. Bu yeteneği sayesinde insan dışardan
ya da içsel dürtülerden gelen uyaranlara körü körüne tepki vermek yerine
gerçek eylem durumunda ilk önce düşünme ve belli bir davranış şeması oluşturduktan (yargılama sürecinden) sonra eylemde bulunma olanağına sahiptir.
Ahlaki yargı yeteneğinin özellikle gerekli olduğu yer, ‘iyi’ye yönelik olanlaözdeşleşebilmek ve bunun zıddından -ahlaki sorumluluk içermeyendenkaçınabilmeyi ayırdetme becerisinin gerektiği durumlardır.” Ahlaki gelişim için
“rol alma” yaşantıları ve bir problemi farklı perpektiflerden görebilmek
önemlidir. Sorumluluk ve rol üstlenme ahlaki muhakemeyi ilerletir; ahlaki
muhakeme de ahlaki yargıyı harekete geçirir.

Lind, G. (2008a). The meaning and measurement of moral judgment competence revisited -a dualaspect model. In D. Fasko & W. Willis (Eds.), Contemporary philosophical and psychological perspectives
on moral development and education (pp. 185-220). Cresskill, NJ:Hampton Press.
Lind, G. (2008b). Teaching students to speak up and to listen to others: Fosterin moral_democratic
compentencies. In D. E. Lund & P. R. Carr (Eds.), Doing democracy and social justice in education:
Political literacy for all students. New York: Peter Lang Publishing.
Lind, G. (2003). Moral ist lehrbar. München: Oldenbourg.
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Sonuçlar
AHLAKİ YARGI TESTİ: DEMOKRATİK YETKİNLİK
Proje kapsamında, demokratik perspektif almayı ölçen Ahlaki Yargı Testi (AYT)
proje grubundaki danışman, öğretmen ve üniversite öğrencilerine ön ve son
test ölçme aracı olarak uygulanmıştır. AYT, Kohlberg’in ahlaki gelişim
basamaklarından hareketle Lind tarafından geliştirilmiştir (Lind, 1978). Testin
Türkçe versiyonunun geçerlik çalışması Çiftçi tarafından yapılmıştır (2001).
Sekiz yaş ve üzeri bireylere uygulanan test, bireylerin ahlaki muhakemesini,
bireylerin demokratik perspektif alabilme düzeyini, farklı görüşlerin bulunduğu
seçeneklerde, başkalarının perspektifini ve de ahlaki muhakemelerindeki
gelişimsel farklara duyarlılığı ölçmektedir.
Veriler, şehirlere, proje katılımcı gruplarına göre ahlaki ikilemlere verilen yanıtlara göre analiz edilmiştir. Analizler incelenmiş ve gruplara göre ahlaki muhakeme-yetkinlik düzeyi açısından karşılaştırılmıştır. Veriler, t-testi, tek yönlü
varyans analizi ile incelenmiş, analizler sonunda ön-son test bulguları arasında
son testler lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.
Analiz sonuçları, gruplara ve şehirlere göre
anlamlı fark saptanmıştır (Grafik 1).

incelendiğinde son test lehine

Grafik 1: Ahlaki İkilemlere Ahlaki Biliş Ön-Son Test Karşılaştırmaları

n= 161; p<.05; Ahlaki Yargı Yeteneği ön-son test karşılaştırmalarında son
testler lehine anlamlı fark saptanmıştır.
Çiftçi, N. (2001b). Ahlaki Yargı Testi MUT’un teorisi ve Türkçe versiyonunun geçerliği. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 295-321.
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Öğretim Üyesi

Sonuçlar
Şehirlere göre ahlaki muhakeme (biliş/yetkinlik) incelendiğinde, bütün şehirlerde son test
lehine anlamlı fark saptanmıştır. Son testlerde diğer gruplara göre en yüksek değişim
Samsun ve İstanbul grubunda gözlenmiştir (Grafik 2).
Grafik 2: Şehirlere Göre Ahlaki Biliş Ön-Son Test Karşılaştırmaları

n= 161; p<.05; Samsun, Konya, Istanbul grupları ön-son test karşılaştırmalarında anlamlı
fark saptanmıştır.
Proje katılımcı gruplarına göre (danışman, öğretmen, öğrenci) son test lehine anlamlı fark
bulunmuştur. Katılımcı gruplarına göre en fazla gelişim öğrencilerde ve öğretmenlerde
gözlenmiştir (Grafik 3).
Grafik 3: Proje Uygulama Gruplarına Göre Ön-Son Test Karşılaştırmaları

n= 104
p<.05 Öğretmen ve öğrenci gruplarında ön son test karşılaştırmalarında son
testler lehine anlamlı artış saptanmıştır.
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Sonuçlar
Proje uygulama şehirlerine göre işçiler ve doktor ikilemi ön-son test
karşılaştırmaları analiz edildiğinde son testler lehine anlamlı fark saptanmıştır.
İkilemlere göre gelişim incelendiğinde en fazla gelişim işçiler ikileminde
gözlenmiştir (Grafik 4).
Grafik 4: Proje Uygulama Şehirlerine Göre Ahlaki İkilem Karşılaştırması

n= 104
p<.05 Samsun, Konya, İstanbul gruplarında işçiler ve doktor
ikilemlerinin ön son test karşılaştırmalarında son testler lehine anlamlı artış
saptanmıştır.
Sonuç olarak, proje araştırma bulgularına göre, projenin etkili olduğu
gözlenmektedir. Barış eğitimi ile barış kültürünün yaygınlaştırılmasını
hedefleyen DEYE Projesi demokratik perspektif alma, farklı görüşleri dikkate
alma konusunda katılımcılarda, farkındalık ve duyarlılığı arttırmış olduğu
gözlenmektedir.
Katılımcı gruplarına göre en fazla gelişimin öğrencilerde ve sonra
öğretmenlerde gözlenmiş olması bu grupların projeye ihtiyaç duyma ve
yararlanma düzeyleri hakkında bilgi verdiği şeklinde yorumlanabilir.
Danışmanlar benzer projelere ve eğitimlere daha fazla katıldığı ve de okullarda
yürütülen projelerde genelde liderlik etmeleri nedeniyle diğer gruplara göre
gelişim fırsatlarından daha fazla yararlanıyor olmaları ile açıklanabilir.
Araştırma bulgularına göre bütün gruplarda ve şehirlerde son testler lehine
anlamlı gelişimlerin gözlenmesi projenin etkili olduğunu göstermektedir.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Geribildirim formları 4 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular:
1.

Bu çalışma için genel olarak neler düşünüyorsunuz?

2.

Bu çalışma için genel olarak neler hissediyorsunuz?

3.

Bu çalışmada genel olarak neler kazandınız?

4.

Bu çalışmada kazandıklarınızın hangilerini kullanırsınız?

Proje hakkında geribildirimlerin nitel analizi sonucu sorulan sorular
çerçevesinde ana temalar, Şekil 1’de görüldüğü üzere Düşünceler (soru 1),
Duygular (soru 2), Kazanımlar (soru 3), Kullanılacak Kazanımlar (soru 4) ve
Öneriler (çalışmaya ilişkin öneriler) olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. Geribildirimlerin Nitel Analizi Sonucu Belirlenen Ana Temalar Modeli

Katılımcıların ana temalardaki referans sıklığı; ‘Çalışma için Öneriler’ de %6,25,
‘Düşünceler’de %15,63, ‘Kullanılacak Kazanımlar’da yine %15,63, ‘Kazanımlar’
da % 26,99 iken ‘Duygular’ ana teması %35,51 ile en yüksek yüzde dağılımına
sahip olmuştur. Bu sonuca göre katılımcılar çalışma ile ilgili geribildirimlerinde en sık duygu ifadeleri kullanmışlardır.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Şekil 2’de de görüldüğü gibi ‘Düşünceler’ ana temasının alt temaları
‘Çalışmadaki Aksaklıklar’, ‘Çalışmanın Özellikleri’, ‘Çalışmanın Sunduğu
İmkanlar’, ‘Çalışmanın Önemi’ olarak belirlenmiştir.
Şekil 2. Katılımcıların Proje Hakkındaki Düşüncelerinin Alt Temalar Modeli

Katılımcıların düşünceler kategorisinin alt temalarındaki referans sıklığı;
‘Çalışmadaki Aksaklıklar’da %8,62, ‘Çalışmanın Özellikleri’nde %27,59,
‘Çalışmanın Önemi’’nde %20,69 iken ‘Çalışmanın Sunduğu İmkanlar’da %
43,10’luk en yüksek yüzde dağılımı görülmüştür.
Katılımcıların proje hakkındaki düşüncelerine ait ikincil temalardaki referans
sıklığı en fazla %18,97 ile ‘Uygulama İmkanı’ ve %24,14 ile ‘Verimli ve Etkili’
ikincil temalarında olmuştur. Katılımcılar çalışmanın özelliklerinden söz ederken
çoğunluğu çalışmanın verimli geçtiğini ve okullarında etkili olduğunu (%24,14)
söylemişlerdir. Aynı zamanda çalışmadaki organizasyonu beğendiklerini ve iyi
bir çalışma olduğunu (%3,45) dile getirmişlerdir. Bazı katılımcılar ise bunun
aksine çalışmadaki aksaklıklarla ilgili, uygulamalarda sıkıntı yaşadıklarını (%
5,17) belirtmiştir.
‘Düşünceler’ ana temasının ikincil temaları ise Şekil 3’de detaylandırılmıştır.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Hem etkinlik sürelerinin hem de teorik bilgi ile uygulamalar arasındaki zamanın
yeterli olmadığını (%3,45) söyleyenler olmuştur. Çalışmanın önemi konusunda,
bu projenin toplumsal fayda sağladığını (%10,37) ve önemli problemlere
çözüm getirdiğini (%10,34) belirtmişlerdir. Çalışmanın kendilerine sunduğu
imkanlardan söz ederken katılımcılar, özellikle öğrenci-öğretmen işbirliğini (%
12,07) sıkça vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra bu çalışmanın kendilerine
gözlem imkanı (%12,07) ve uygulama imkanı (%18,97) sağladığını ifade
etmişlerdir.
Şekil 3. Katılımcıların Proje Hakkındaki Düşüncelerine ait İkincil Temalar Modeli

Şekil 4’de de görüldüğü üzere ‘Duygular’ ana temasının alt temaları ‘Olumlu
Duygular’, ‘Olumsuz Duygular’ olarak belirlenmiştir. Katılımcıların proje hakkındaki duygularının alt temalarındaki referans sıklığı en yüksek %91,80 ile
‘Olumlu Duygular’dadır.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Şekil 4. Katılımcıların Proje Hakkındaki Duygularının Alt Temalar Modeli

‘Duygular’ ana temasının ikincil temaları ise Şekil 5’de detaylandırılmıştır.
Şekil 5. Katılımcıların Proje Hakkındaki Duygularına ait İkincil Temalar Modeli
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Katılımcıların proje hakkındaki duygularına ait ikincil temalardaki referans
sıklığı en fazla %27,87 ile ‘Mutluluk’ta iken onu %22,95 ile ‘Heyecanlı’ ve %
18,03 ile ‘Keyifli’ ikincil temaları izlemiştir. Katılımcılar çalışma hakkındaki
olumlu duygular temasında mutlu (%27,87), heyecanlı (%22,95), keyifli (%
18,03), memnun (%11,48), şanslı (%3,28), umutlu (%3,28), hevesli (%1,64),
güçlü (%1,64), değerli (%1,64) hissettiklerini dile getirirken; olumsuz
duygular temasında ise yorgun (%4,92), kaygılı (%3,28) hissettiklerini
belirtmişlerdir.
Şekil 6’da görüldüğü üzere ‘Kazanımlar’ ana temasının alt temaları ‘Kişisel
Gelişim’, ‘Deneyim Edinme’ ve ‘Beceriler’ olarak şekillenmiştir.

Şekil 6. Katılımcıların Proje Hakkındaki Kazanımlarının Alt Temalar Modeli
Katılımcıların proje hakkındaki kazanımlarına ait ikincil temalardaki referans
sıklığı en yüksek %54,29 ile ‘Beceriler’de olmuşken onu %37,14 ile ‘Deneyim
Edinme’ ve %8,57 ile ‘Kişisel Gelişim’ alt temaları izlemiştir.
‘Kazanımlar’ ana temasının ikincil temaları ise Şekil 7’de detaylandırılmıştır.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Şekil 7. Katılımcıların Proje Hakkındaki Kazanımlarına ait İkincil Temalar Modeli

Katılımcıların proje hakkındaki kazanımlarına ait ikincil temalardaki referans
sıklığı en fazla %29,41 ile ‘Yeni Etkinlikler Öğrenme’de iken onu %13,73 ile
‘Mesleği Tanıma’ ikincil teması izlemiştir. Katılımcılar projedeki kazanımlarını
değerlendirirken, çatışma çözme (%7,84), iletişim (%7,84), farkındalık (%
7,84), empati (%3,92), problem çözme (%1,96), önyargılarla başetme (%
1,96), yaratıcı düşünme (%1,96), becerileri kazandıklarını ifade etmişlerdir.
Kişisel gelişim temasında, çalışma sayesinde mesleki alandan pek çok kişiyle
tanışıp çevre edindiklerini (%13,79), yeni bakış açıları kazandıklarını (%5,88)
söylemişlerdir. Aynı zamanda bu proje sayesinde deneyim kazandıklarını, yani
bu sayede aktif rol aldıklarını (%1,96), grup çalışması tecrübesi edindiklerini
(%1,96), yeni yeni etkinlikler öğrendiklerini (%29,41) ve özellikle öğrenciler
mesleği daha yakından tanıdıklarını (%13,73) dile getirmişlerdir.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Şekil 8’de görüldüğü gibi ‘Kullanılacak Kazanımlar’ ana temasının alt temaları
‘Materyaller’, ‘Etkinlikler’ ve ‘Eğitim Konuları’ olarak belirlenmiştir.
Şekil 8. Katılımcıların Projeden Kazandıklarının Hangilerini Kullanacaklarına ait
Alt Temalar Modeli

Katılımcıların projeden kazandıklarının hangilerini kullanacaklarına ait alt
temalardaki referans sıklığı en yüksek %69,23 ile ‘Etkinlikler’de olmuşken onu
%23,08 ile ‘Materyaller’ ve %7,69 ile ‘Eğitim Konuları’ alt temaları izlemiştir.
‘Kullanılacak Kazanımlar’
görülebilmektedir.

ana
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Şekil 9. Katılımcıların Projeden Kazandıklarının Hangilerini Kullanacaklarına ait
İkincil Temalar Modeli

Katılımcıların projeden kazandıklarının hangilerini kullanacaklarına ait ikincil
temalardaki referans sıklığı en fazla %23,64 ile ‘Kitap(çık)lar’da iken onu %
16,36 ile ‘Kimlikli Bebekler’, %10,91 ile Kırmızı Noktalar ve %9,09 ile ‘Kolaj
Çalışması’ ikincil temaları izlemiştir. Katılımcılara kazanımlarından hangilerini
kullanacakları sorulduğunda en çok etkinliklerden bahsetmişlerdir. Özellikle
sırasıyla Kimlikli Bebekler (%16,36), Kırmızı Noktalar (%10,91), Kolaj
Çalışması (%9,09), İsim Çadırı (%5,45), Bir Doğru Bir Yalan (%5,45), Yaratıcı
Drama (%3,64), Duygu-Hava Durumu (%3,64), İstek ve Ricaya Giriş (%3,64),
İmge Tiyatrosu (%3,64), Kağıtla Savaş ve Barış (%3,64) ve Tanışma Oyunu
(%1,82) etkinliklerinin katılımcılar tarafından kullanılacağı belirtilmiştir.
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Sonuçlar
KATILIMCILARIN GERİBİLDİRİMLERİNİN NİTEL ANALİZİ
Ayrıca eğitimde odaklanılan konuların katılımcıları etkilediği ve bunu
başkalarıyla paylaşarak değerlendireceklerini söylemişlerdir. Bu bağlamda en
çok dile getirilenler Barış Eğitimi (%3,64) ve Çatışma Dönüştürme (%3,84)
olmuştur. Kullanacakları materyaller ise, çalışmalar sırasında verilen kitap ve
kitapçıklar (%23,64), slayt çıktıları (%1,82) olmuştur.
Şekil 10’da görüldüğü üzere ‘Çalışma için Öneriler’ ana temasının alt temaları
‘Günlük Yaşam Sorunlarına Değinmeli’, ‘Okul Uygulamalarına Uygun Hale
Getirilmeli’, ‘Süresi Uzatılmalı’ ve ‘Etkinlik Amaçları Netleştirilmeli’ olarak
şekillendirilmiştir.
Şekil 10. Katılımcıların Proje Hakkındaki Önerilerinin Alt Temaları Modeli

Katılımcıların proje hakkındaki önerilerinin alt temalardaki referans sıklığı en
yüksek %40 ile ‘Süresi Uzatılmalı’da olmuşken onu %30 ile ‘Okul
Uygulamalarına Uygun Hale Getirilmeli’, %20 ile ‘Etkinlik Amaçları
Netleştirilmeli’ ve %10 ile ‘Günlük Yaşam Sorunlarına Değinmeli’ alt temaları
izlemiştir.
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Sonsöz
Proje kapsamında yapılan nicel araştırmalar göstermektedir ki,
projede görev alan Psikolojik Danışmanlar/Rehber Öğretmenler (PDR),
PDR öğrencileri ve az süreli eğitim almalarına rağmen Öğretmenler
bile, çatışma çözme becerileri, içsel ve sosyal zekaları ve liderlik
becerileri yönünde olumlu gelişmeler kaydetmişlerdir.
Nitel ve nicel bulgular, projede gerçekleşen eğitim ve uygulamalar
sayesinde, okullarda barış ortamının sağlanmasında PDRlerin katılım
konusundaki yeterliliklerinin arttığını desteklemektedir.
Proje süresince eğitim ve uygulama materyalleri geliştirilerek yenilikçi
öğretim
materyallerine
katkıda
bulunulmuştur.
Nitel
veri
analizlerindeki sonuçlara göre, katılımcılar, proje kazanımları olarak
eğitim konuları, eğitim materyalleri ve etkinliklerden bahsetmişlerdir.
Dört Soru Anketinde belirttikleri, Barış Eğitimi ve Çatışma Dönüştürme
ile ilgili eğitim konuları, eğitim kitapçığı ve sunum çıktıları, ve proje
etkinlikleri, yenilikçi öğretim materyallerine katkıda bulunulduğunu
desteklemektedir.
Katılımcılar, çalışmanın okullardaki DVİHE etkinliklerinin uygulama
imkanlarını arttırdığını, verimli ve etkili bir çalışma olduğunu ve
toplumsal fayda sağladığını vurgulamışlardır. Aynı zamanda, kişisel
gelişimlerine, yeni deneyimler ve yeni beceriler edinmelerine katkı
sağladığını belirtmişlerdir. Özellikle çatışma çözme, yaratıcı düşünme,
önyargılarla baş etme, empati, iletişim ve problem çözme becerileri ile
farkındalıklarının arttığını belirtmişlerdir.
Süpervizyon, odak grup ve uygulama-gözlem raporlarından elde
edilen verilere göre, projenin uygulandığı okullarda çalışan idareci,
psikolojik danışman (rehber öğretmen) ve öğretmenlerle birlikte,
öğrenci ve ailelerin de Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Eğitimi farkındalığı artmıştır.

Sayfa 86

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sonsöz
Projedeki etkinliklerde yer alan katılımcılardan, DVİHE farkındalığının ve becerilerinin arttığını destekleyen alıntılar:
‘‘Bu tür interaktif eğitimlerin çok etkili olduğunu gördük. Tüm eğitim sistemine yaygınlaşmasını öneriyoruz”. (PDR, İstanbul)
“İletişim tarzım değişti, empati kurabilme yeteneğim arttı ve çatışmaları
dönüştürme becerimin geliştiğini düşünüyorum.” (PDR Öğrencisi, İstanbul)
“Öfke kontrolü ve diğer konularda teorik bilgimiz vardı ama bunları çok
daha etkili olan uygulamalarla, daha yaratıcı bir şekilde aktarabilme metodlarını öğrenmiş oldum. Bu konuda yaratıcılığım arttı.” (PDR, İstanbul)
“Edilgen değil de iş birliği içinde, interaktif ve farklı etkinliklerle eğitimin
daha etkili olduğunu gördük.” (PDR, Konya)
“Öğrencilerle(çocuklarla)
nasıl
daha
anladık.”(PDR Öğrencisi, Samsun)

iyi

iletişim

kurabileceğimizi

“Çatışma çözümü gibi etkinlikleri biliyorduk ama bunları interaktif yöntemlerle daha etkili bir şekilde anlatabileceğimizi fark ettik. Oyunların ve sanat
etkinliklerinin çok faydalı olduğunu gördük.” (PDR, Samsun)
“Bu eğitim barışa, empatiye, önyargıların aşılmaz duvarlarına dair ciddi bir
farkındalık oluşturdu’’ (PDR Öğrencisi, Istanbul)
“Çatışma veya sorun yaşadıkları zaman bunu şiddetle göstermek yerine
artık başka bir yol biliyorlardı ve böylesi daha keyifliydi. Onlar artık barış
elçisiydiler’’ (PDR, Istanbul)
“Biz çocukları dinlemiyor muşuz. ‘Önyargılar’, ‘farklılıklara saygı’ üzerinde
durmuyor muşuz.’’(1. sınıf öğretmeni, Istanbul)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 87

Sonsöz
Projedeki etkinliklerde yer alan katılımcılardan, DVİHE farkındalığının ve becerilerinin arttığını destekleyen alıntılar:
“Etkinliklerin sanki bu öğrenci seviyesisinin üstünde olduğunu
düşünmüştüm. Öğrencilerin anlayamayacaklarını tahmin ediyordum. Çok
kolay bir şekilde anladılar. Bu konular Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine
gidilerek dersler içe-risine serpiştirilebilir. Örneğin Hayat Bilgisi
Dersi.” (PDR, Konya)
“Bu projenin daha fazla sayıda okula ulaşması gerekmektedir.
Üniversitede eğitim derslerine bir parça da olsa girmelidir.” (PDR
Öğrencisi,
Samsun)
“Oyunlarla, sürekli karşılıklı soru cevaplarla aktif hale gelen öğrencilerin
bir kaç hafta olmasına rağmen özgüvenlerindeki artış oldukça ilgimi çekti.
...onların çatışmayı ne kadar güzel dönüştürdüklerini görmek, her hafta
“Öğretmenim şu arkadaşımla tenefüste takılıp düştük ama ben şöyle
dedim o da böyle dedi ve küsmeden ayrıldık…”gibi hoş örnekleri beni
mutlu eden, aklımda kalan bir diğer örnek.” (PDR Öğrencisi, Samsun)
“Projenin daha fazla okullarda uygulanarak hedefine ulaşacağına
inanıyorum, en azında aldığım eğitimi ileride görev yapacağım okulda
uygulamayı sabırsızlıkla bekliyorum.” (PDR Öğrencisi, Samsun)
Daha önce birbiriyle çok da paylaşımı olmayan sınıf arkadaşları bu
etkinlikler sayesinde birbirlerini daha yakından tanıma imkanı elde ettiler.
Bu da sınıfta daha huzurlu, daha barışçıl bir ortamı beraberinde getirdi.
(PDR, Samsun)

“Demokrasi ancak barışçıl ortamlarda sağlanır.”

Sayfa 88

Sonsöz
Öneriler
Projenin bulgularına göre, öğretmen grupları ile daha fazla benzer projelerin
yürütülmesi gerektiği önerilmektedir. Öğretmenlerin projeye katılımları,
demokrasi ve haklar konusunda öğretmenlerin ve öğrencilerin gelişimini ve
barış kültürünün yaygınlaşmasını arttıracaktır. Söz konusu benzer projeler
öğrenci, öğretmen, aile gruplarıyla da yürütülmesi önerilmektedir.
Bulgulara göre, barış kültürü konusunda eğitim almanın, farklı gruplarla
çalışmanın demokratik tutumların gelişimini, perspektif almayı, farklı görüşlere
saygıyı, farklılıklarla birarada yaşama becerisini ve kültürünü desteklediği
saptanmıştır.
PDRlerin ve PDR Öğrencilerinin geri bildirimlerinde de belirttikleri üzere, sanat
ve
oyun
tabanlı
DVİHE
etkinliklerinin
demokratik
okul
kütürünü
güçlendirebilmesi için uzun süreli olarak uygulanması, diğer bir deyişle,
müfredata entegre edilerek sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu
anlamda etkinliklerin “Hayat Bilgisi”, “Rehberlik” hatta “Beden Eğitimi”
derslerine adapte edilebileceği PDRler tarafından belirtilmiştir.
Bu proje kapsamında yapılan uygulamalarda görülmektedir ki, okul öncesi ve
ilkokul öğrenci velileri, okulun ilk senesinde toplantılara düzenli olarak
gelmekte, sınıf dereceleri yükseldikçe toplantılara katılımda azalma
görülmektedir. Bu sebeple, barışçıl okulun toplumsal barışa dönüşebilmesinde
özellikle okul-aile birliğini sağlayabilmek adına, bu tür eğitimlerin “Rehberlik”
bölümü çerçeve programlarına dahil edilmesi, okula ilk kez adım atan
velilerden, mezun olana kadar uzanan bir yelpazede, demokratik vatandaşlık
ve insan hakları eğitimi etkinliklerinin, Veli Oryantasyon Buluşmaları, veli
toplantıları gibi düzenli seminerler şeklinde müfredata alınması önerilmektedir.
Okul öncesi ve ilkokul çocukları ile daha etkin ve verimli çalışabilmek için
etkinliklerin günlük yaşam sorunlarına değinecek şekilde yeniden ele alınarak,
sürekliliği sağlanacak şekilde müfredat içerisinde örneğin “Hayat Bilgisi” dersi
içerisinde bir programa oturtulması öneriler arasındadır.

