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KATILIMCI DEMOKRASİ: STK’LARI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

ÖNSÖZ
Bizler, yaşadığımız toplumun parçalarıyız. Bir birey olarak kendimizi
yaşadığımız toplumdan ayrı düşünemeyiz. Öncelikle, kendimiz
için sorumluluklarımızı yerine getiririz. Sadece kendimize değil;
ailemize, arkadaşlarımıza, mahallemizde ve şehrimizde bulunan
insanlara, kısacası dünya üzerinde var olan her canlıya karşı da
sorumluluklarımız bulunuyor.
Sorumlu bir birey, kendisi ve toplumla ilgili sorunların çözümünde
kararlara katılır, sorumluluk üstlenir. Üstlendiği sorumluluğu
yerine getirirken attığı adımlar tutarlı ve adil olur, aldığı kararlarla
ilgili şeffaf bir şekilde hesap verebilir ve bu kararların sonucu
etkilidir. Böylelikle, konuşmalarımızda ve davranışlarımızda
birbirimize güven duyduğumuz ilişkiler kurarız.

Yönetişimin Prensipleri
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Her sorumlu bireyin, hangi yaşta olursa olsun kararlara katılma
hakkı bulunuyor. Ailemizle, arkadaşlarımızla, okulumuzla,
yaşadığımız çevreyle, toplumla ve dünya ile ilgili kararlar alınırken
ne kadar çok insan fikrini söylerse, alınan kararlar o kadar güçlü
oluyor. Görüş bildireceğimiz konuyla ilgili araştırıp, öğrenip bilgi
sahibi olduğumuzda kararlara katılımımız daha anlamlı oluyor ve
sonuca ulaşıyor. Sürekli öğrenen bir bireyin kararları da daha etkili
oluyor.
Hayallerimiz, hedeflerimizi oluşturuyor. Hedeflerimize giden
yolda attığımız adımların ve konuşmalarımızın birbiriyle tutarlı
olması, bize duyulan güveni artırıyor. Hayallerimize emin adımlarla
ilerlerken, kendimize ve çevremizdekilere adil davranmalıyız. Adil
ve tutarlı olan bireyler olduğumuzda, toplum da birbirine daha çok
güveniyor. İnsanlar birbirine güvendiğinde ise hedeflerine daha hızlı
ulaşıyorlar.
Hedefimize ulaşırken, zamanımızı ve kaynaklarımızı amacına
uygun kullanmalıyız. Önce isteklerimizin ve ihtiyaçlarımızın
farkında olmalı, sonrasında gerekli olan harcamalarımızla ilgili fiyat
araştırması yapmalıyız. Araştırdıkça bütçemize uygun davranabilir
ve hesap verebiliriz. Öğrenen bir birey olarak, hayallerimize
giden yolda ilerlerken aldığımız kararları açık ve şeffaf olarak
paylaşabildiğimizde, bize güven duyulmasını sağlıyoruz. Böylelikle,
güvene dayanan daha sağlam ilişkiler kuruyoruz.
Kararlarla ilgili görüşünü paylaşan, yaşadığı toplumla ve kendisiyle
ilgili sorumluluk üstlenen, adil ve tutarlı davranan, bilgili şekilde
aldığı kararları etkili olan, şeffaf ve hesap verebilen bir birey bilgisini
paylaşır. Bu davranışların yayılması için çevresiyle iş birliği yapar,
yaşadığı toplumla ilgili sorumluluk üstlenir. Ancak, böylelikle
yaşadığımız toplumun iyileşmesine katkıda bulunabiliriz.

Bilgi ve sevgi paylaştıkça artar.

5

KATILIMCI DEMOKRASİ: STK’LARI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

Çevre bilinci

Demokrasi ve
haklarımız

Güvenli bilgiye
erişim

SORUMLU
BİREY

Dayanışma ve
gönüllülük

Toplumsal
cinsiyet eşitliği

Finansal
okuryazarlık

“Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey” kitaplarımızda yer alan
etkinliklerimizle demokrasi ve haklarımız, toplumsal cinsiyet
eşitliği, dayanışma ve gönüllülük, finansal okuryazarlık, güvenli
bilgiye erişim, çevre bilinci konuları ele alınmaktadır. İyi yönetişim
bakış açısını yansıttığımız bu konuların bir arada ele alınması,
sorumlu bir birey olmanın anahtarını bizlere sunuyor.
İlk kitabımızdaki etkinlikler ile demokrasiyi, bir birey ve çocuk
olarak haklarımızı, kararlara bilinçli olarak nasıl katılabileceğimizin
önemini vurguluyoruz. Bununla birlikte, bir arada yaşarken
farklılıklarımıza saygı göstermemizi ve toplumsal cinsiyet
eşitliğinin önemini ortaya koyan etkinliklere yer verdik. Çünkü,
sorumlu bir birey olarak kendimizi yaşadığımız toplumdan ayrı
düşünemeyiz.
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İkinci kitabımızda, aktif bir yurttaş olma yolunda önem taşıyan
gönüllülük, finansal okuryazarlık, güvenli bilgiye ulaşım, çevreye
duyarlılık ve sürdürülebilirlik konularını ele alan etkinlikler
tasarladık. Bir birey olarak, içimizdeki öğrenme isteğini hep
canlı tutmak bizi geliştirir. Bu öğrenme isteğimizle, günümüz
teknolojisinden faydalanarak bilgiye çok farklı yollardan
ulaşabiliyoruz. Güvenli bilgiye ulaşımı vurgulayan etkinliklerimizle,
bilgiye ulaşmaktan çok, doğru, nitelikli ve güvenli bilgiye ulaşımın
önemini vurguluyoruz. Bununla beraber, finansal okuryazarlık
etkinliklerinde sorumlu bir birey olarak zamanımızı ve
kaynaklarımızın kullanımına nasıl karar verdiğimiz ile ilgili konuları
vurguladık. İlerleyen haftalarda, bizlerin ve bizden sonra gelecek
nesiller için yaşadığımız çevreyle ilgili sorumluluklarımızın altını
çizdiğimiz etkinlikler hazırladık. Çünkü biliyoruz ki, sorumlu bir
birey, çevreye ve yaşadığı topluma duyarlıdır.
Bugünün ve geleceğin liderleri olan siz çocukların, iyi yönetişim
prensiplerini hayata karşı duruşunuzda benimsemeniz, içinizdeki
öğrenme dürtüsünü canlı tutarak, sorumlu bireyler olarak hayata
atılmanız dileğiyle…
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1. HAFTA: TANIŞMA
İnsan Tombalası
Yan sayfadaki tabloyu ilk dolduran TOMBALA yapıyor!
UNUTMA aynı ismi 2 defa yazamazsın! Her kutu için bir başka
arkadaşınla konuş!

ÖĞRENEN ÇOCUK: SORUMLU BİREY

Şarkı söylemeyi
seven

Spor yapmaktan
hoşlanan

Tatilde bir kitap
bitiren

Çocuk Hakları
Sözleşmesini
duyan

Daha önce gönüllü
bir çalışmaya
katılan

Bir evcil hayvanı
olan

Beklentilerim

Haydi aşağıdaki boşlukları dolduralım!
Bu çalışmada .......................

Bu çalışmada .......................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.......................................... olsun.

.................................... olmasın.
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KATILIMCI ÇOCUK:
DEMOKRASİ:
STK’LARI
GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

2. HAFTA: İNSAN HAKLARI
Yeni Bir Kıtaya Yelken Açmak
Yan sayfadaki tablodan yeni kıtaya götürmek istediklerini seç!
Daha sonra grup olarak olarak karar vereceksiniz.
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KATILIMCI DEMOKRASİ: ÖĞRENEN
STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÖNERİLERİ

İstek ve İhtiyaç Kartları
Temiz su

Bilgisayar ve
internet bağlantısı

Temiz çevre

Hamburger ve
gazlı içecek

Televizyon ve
gazete

Rahat bir ev

Deniz
kenarında tatil

Zarar görmekten
korunma

Doktor ve
hastane

Şekerleme

Kültür sanat
faaliyetleri

Aile ve bakımında
sorumlu
yetişkinler

Dinlenme ve
oyun

İlaç ve aşı

Barış içinde
yaşam

İstediğim gibi
harcayabileceğim
para

Kendi yatak
odam

Eşit davranış
ve ayrımcılık
yapılmaması

Cep telefonu

Demokratik
seçimler

Dinimin
gereklerini yerine
getirme fırsatları

Son moda
giyecekler

Besleyici
yiyecekler

Eğitim

Takılar

Sağlıklı
giyecekler

Oyun ve
oyuncaklar

Dilimi kullanma
ve kendi kültürünü
yaşama

Görüşünü
paylaşma fırsatları

GAZETE

Bisiklet
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ÖĞRENEN
SORUMLU
BİREY

2. HAFTA: İNSAN HAKLARI
Hangi İnsan Hakları?

İNSAN HAKLARI
İnsan hakları insanların eşit olarak, sonsuza kadar
sahip oldukları haklardır.
EVRENSELDİR; bu haklar dünyanın neresinde olursa
olsun tüm insanlar için aynıdır.
GERİ ALINAMAZ, DEVREDİLEMEZ VE
VAZGEÇİLEMEZ; insan bu haklarını asla kaybetmez.
BÖLÜNEMEZ; hiç kimse, diğerlerinden daha az
önemli diye ya da gerekli olmadığı için bir hakkı
insanın elinden alamaz.
BİRBİRİYLE BAĞLANTILIDIR; tüm haklar, her zaman,
herkes için geçerlidir. Tüm haklar hep birlikte birbirini
tamamlar.
İnsan hakları temel insanî ihtiyaçları yansıtır.
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STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÖNERİLERİ
ÇOCUK: SORUMLU
BİREY

Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Bugün aklımda ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ile gidiyorum.
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3. HAFTA: ÇOCUK HAKLARI
Tüm Çocukların Hakları
Haydi yan sayfaya kendini ve bir çocuğu çiz!
Ardından hem kendin hem çizdiğin çocuk için yan sayfadaki
boşlukları doldur!
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ÇOCUK: SORUMLU
ÖNERİLERİ
BİREY

BEN

BİR ÇOCUK

Kaç yaşındasın?

Kaç yaşında?

.........................................................................

.........................................................................

Kişisel özelliklerin neler?

Kişisel özellikleri neler?

.........................................................................

.........................................................................

Nelerden hoşlanırsın?

Nelerden hoşlanır?

.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................

İhtiyaçların neler?

İhtiyaçları neler?

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
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KATILIMCI ÇOCUK:
ÖĞRENEN
DEMOKRASİ:
SORUMLU
STK’LARI
BİREY
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3. HAFTA: ÇOCUK HAKLARI
Söz Küçüğün
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STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÇOCUK: SORUMLU
ÖNERİLERİ
BİREY

Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Bence çocuk hakları ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

NOTLARIM
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DEMOKRASİ:
STK’LARI
GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
ÖĞRENEN
SORUMLU
BİREY

4. HAFTA: KATILMAK
BENİM DE HAKKIM!
Çocuk Katılımı

Eylül

18

KATILIMCI DEMOKRASİ: ÖĞRENEN
STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÖNERİLERİ
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Çocuklar, yani sizler, kendinizle ilgili alınan kararlardan
en uzun dönemli etkilenecek olan kişilersiniz! Ancak
kimi zaman bu kararların alınmasında en az söz sahibi
oluyorsunuz!
Sizlerin katılımını sağlamak için yetişkinlere çok iş düşer;
çünkü çocuklar yetişkinler tarafından kurgulanmış bir
dünyada yaşar.
Yetişkinler çocuk katılımını sağlamaktan sorumludur,
Çünkü ÇOCUK KATILIMI BİR HAKTIR.
Bu yüzden sizi ilgilendiren her türlü kararda sizlerin
görüşlerini almak çok önemlidir!

Çocuk Hakları Sözleşmesi - Madde 12
Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma
yeteneğine sahip çocuğun kendini
ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere
çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine
uygun olarak, gereken özen gösterilmek
suretiyle tanırlar.
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4. HAFTA: KATILMAK
BENİM DE HAKKIM!
Çocuk Katılımı
Merdiveni Tırmanmak
Yan sayfadaki durumları merdivenin ilgili basamağı ile eşleştir.
Yerleştirdikten sonra hemen aşağıdaki boşluğu doldur!
Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Beni ilgilendiren ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................... konusunda/konularında fikrim alınıyor.

NOTLARIM
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ÖNERİLERİ
ÇOCUK: SORUMLU
BİREY

Durumlar
Süreci çocuklar
başlatıyor, kararlarına
yetişkinleri dâhil
ediyorlar.

Çocukların ellerindeki pankartlarla
içeriğini anlamadıkları eylemlere
katılmaları

Süreci çocuklar
başlatıyor ve
çocuklar yürütüyor.

Bir grup çocuğun oyun parklarını geri
kazanmak için yetişkinleri de içine alan bir
imza kampanyası başlatması ve sürdürmesi

Süreci yetişkinler
başlatıyor, kararı
çocuklar ve yetişkinler
birlikte alıyor.

Bir grup çocuğun mahallede bir alanı
kendine oyun alanı olarak seçmesi ve
temizlemesi

Yetişkinler çocuklara
danışıyor ve
bilgilendiriyor.

Okulda gerçekleşen bir grup
çalışmasında öğretmen tarafından
bilgilendirilerek gönüllü katılma

Yetişkinler
bilgilendiriyor
ve çocukları
görevlendiriyor.

Bir çocuğa istekli olmadığı halde bir
törende konuşma yaptırılması

Maskotluk

Ünlü bir kişinin yanına hiç bir neden
yokken çocukların koyulması

Dekorasyon

Çocukların yetişkinlerin davetiyle bir
çalışmaya danışmanlık yapması

Manipülasyon

Belediye tarafından yapılacak bir oyun
parkı için mahallenin çocuklarından
görüş alınması
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5. HAFTA: DEMOKRASİ
Nasıl Karar Verilir?
Yan sayfadaki tablodan istediğin logoyu seç ve işaretle!
Eğer hiçbirini istemiyorsan boş olan kutuya sen bir logo örneği çiz!
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STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÇOCUK: SORUMLU
ÖNERİLERİ
BİREY

01

02

03

04

05

06

07

08

09
Hangisini seçtin?
Neden?
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
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5. HAFTA: DEMOKRASİ
Nasıl Karar Verilir?
Aşağıdaki listede logo seçmek için farklı yöntemler yer alıyor.
İncele, istediğin yöntemi seç ve işaretle!

Seçme Yöntemleri
Sınıftaki boyu en kısa kişinin istediği logo seçilir.
Sadece kahverengi gözlülerin katılacağı bir oylama
yapılır. Oylama sınıfta parmak kaldırma ve kaldırılan
parmakların sayılması ile yapılır. En çok tercih edilen
logo seçilir.
Benzer logoyu seçenler bir araya gelerek, kendi
aralarında temsilcilerini belirler. Temsilciler birlikte
toplantılar yaparak, temsilcisi oldukları gruplarla iletişim
halinde ortak bir karar almaya çalışırlar.
Sınıfta herkes seçimini kağıtlara yazar. Kapalı şekilde
kutuya atar. Sonra tüm kağıtlar sayılarak en çok tercih
edilen logo seçilir.
Gönüllü eğitmen tüm sınıfın tercihleri ve nedenlerini
dinler. Son kararı gönüllü eğitmen verir.
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STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÖNERİLERİ
ÇOCUK: SORUMLU
BİREY

Evde kararları
nasıl alıyoruz?

Ülkeyi
yönetenleri
nasıl seçiyoruz? Okulda sınıf
başkanını nasıl
belirliyoruz?

Aşağıdaki konuşma balonlarından demokratik bir ortama ait
olmadığını düşündüklerinizi işaretleyin.
Her zaman
sadece benim
dediğim
olacak!
Herkesin
oy
hakkının
olması ne
güzel!

Ben seçildim,
herkesten
üstünüm!

Şiddet
kullanmadan,
birlikte konuşarak
sorunları
çözüyoruz.

Boyum kısa diye
okula gitmem
yasaklandı.

Benden farklı
konuşanları
dinlemek de
benim görevim.

İsmim iyi ki A ile
başlıyor, yoksa
başkanlığa aday
olamazdım.

Bana oy
vermeyenler
günlerini görecek!

25

KATILIMCI ÇOCUK:
ÖĞRENEN
DEMOKRASİ:
SORUMLU
STK’LARI
BİREY
GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

5. HAFTA: DEMOKRASİ
Logomuzu Seçiyoruz

Bugün sınıfta logomuzu seçmeye
çalıştık.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
İşte logomuz:
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STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÇOCUK: SORUMLU
ÖNERİLERİ
BİREY

Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Bence demokrasi ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Karar alırken ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

NOTLARIM
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KATILIMCI ÇOCUK:
DEMOKRASİ:
STK’LARI
GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ
ÖĞRENEN
SORUMLU
BİREY

6. HAFTA: BİRLİKTE YAŞAM
Haydi Birlikte Kampa
Yan saydaki listeden, çadırını paylaşmak istediğin 3 çocuk seç!
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STK’LARI GÜÇLENDİRME
ÖNERİLERİ
ÇOCUK: SORUMLU
BİREY

1. Çocuk

2. Çocuk

3. Çocuk

1

Bacağı kırık ve değnekle yürüyebilen bir çocuk.

2

Elinde darbukası olan Türkiye'den bir çocuk.

3

Avustralya'dan kızıl saçlı, çilli bir çocuk.

4

Japonya'dan Kung Fu tişörtlü bir çocuk.

5

Transmarinia'dan pek de akıllı gibi görünmeyen bir çocuk.

6

Afrika'dan göçmen bir çocuk.

7

İngiltere okul üniformalı, kalın gözlüklü bir çocuk.

8

Almanya'dan gelen, siyah gözlü ve üzerinde kuru kafa
bulunan bir tişört giyen bir Türk çocuk.

9

Moğolistan'dan çok uzun siyah saçlı, geleneksel giysileri
içinde bir çocuk.

10

Görme engelli bir çocuk.

11

Türkiye'den pek konuşmayan bir çocuk.

12

Filistin'den tek kolunu kaybetmiş bir çocuk.

13

Çok düzgün konuşan sarışın bir çocuk.

14

Tam sizinki gibi ceketi olan bir çocuk.

15

Sürekli MP3 dinleyen bir çocuk.
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6. HAFTA: BİRLİKTE YAŞAM
Haydi Birlikte Kampa
Alt taraftaki karışık olan cümleleri tabloya yerleştirin.
ÖNYARGI

KALIPYARGI

NEDİR?

Farklı gruplara karşı
geliştirilen olumsuz
duygular

Farklı gruplar hakkındaki
yaygın ve kalıplaşmış
düşünceler

Farklı gruplara karşı
gösterilen davranışlar

ÖRNEK
01

Erkeklerin iyi yemek
yapabileceğini
düşünmüyorum.

Erkekler yemek
yapamaz.

Erkeklerin yemek
yapmasına izin vermeme

ÖRNEK
02

?
?
?

?
?
?

?
?
?

ÖRNEK
03
ÖRNEK
04

A
B
C
D
E
F
G
H
I

AYRIMCILIK

Görme engeli olan kişinin, işlerini tek başına yapamayacağını düşünüyorum.
Kızları futbol oyununa almama
Dedemin bilgisayarı kullanmayı öğrenebileceğine inanmıyorum.
Kızlara futbol oynamayı yakıştırmıyorum.
Dedeler/yaşlılar yeni bir şey öğrenemez.
Yaşlıları küçümseme/alay etme
Görme engelliler acizdir.
Kızlar futbol oynayamaz.
Görme engellileri işe almama
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PORTAKAL OYUNU
Senin aklına gelen ya da çevrende yaşanan, portakal
oyunundaki gibi iki tarafın çatıştığı bir örnek var mı?

HAYDİ ÖĞRENELİM!
Kazan-kazan
(Herkes mutludur ve istediğini almıştır.)
Kazan–kaybet
(Bir kişi istediğini alamaz ve mutsuz olur.)
Kaybet–kazan
(Diğer kişi istediğini alamaz ve mutsuz olur.)
Kaybet-kaybet
(Herkes zamanını tartışarak harcar ve kimse istediğini alamaz.)
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Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Yaşamı .....................................................................................................................................................

Süre: 5 Dakika

................................................................................................................................. ile paylaşıyoruz.
Birlikte yaşarken ..............................................................................................................................
............................................................................................................................. önem vermeliyiz.

NOTLARIM
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7. HAFTA: TOPLUMSAL
CİNSİYET ROLLERİ
Etkinlik 7.1: Külkedisi
Yan sayfadaki masalı dikkatlice oku ve alışılmışın dışında bir şeyler
fark edersen not et.
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Külkedisi

Süre: 7 Dakika

Bir zamanlar mutsuz bir erkek çocuk varmış. Bu çocuk babasını kaybettikten
sonra annesi, eve iki oğlu olan dul başka bir adam getirmiş. Üvey babası onu
hiç sevmemiş. Adam her türlü hoş sözü kendi oğulları için söyler, iyi şeyleri
ancak onlar için yapar, onları kayırırmış. Son moda giysiler, güzel yiyecekler
ve özel muamele hep onların hakkıymış. Bizim zavallı ve mutsuz çocuğumuz
ise hiçbirine layık görülmezmiş. Giydikleri, üvey kardeşlerinin eskileri, yedikleri
ise onların yediklerinden arta kalanlarmış. Bütün gün çalıştığından, alışverişe
gittiğinden, evde yemek pişirdiğinden ve temizlik işleri yaptığından dinlenecek
zaman da bulamıyormuş. Ancak akşam olduğunda mutfaktaki ateşin önünde
biraz oturmasına izin veriliyormuş. Tek başına geçen bu uzun gecelerde
çocuk bir yandan ağlayıp, bir yandan da evdeki kediyle konuşurmuş. Kedi
ona “miyav” dediğinde aslında söylediği şuymuş: “Haydi, keyiflen! Sende üvey
kardeşlerinin hiçbirinde olmayan bir şey var, o da güzellik.”
Kedinin söylediği doğruymuş. İsli, paslı yüzüyle, döküntü giysileri içinde bile
güzel bir çocukmuş. Üvey kardeşleri ise ne kadar iyi giyinirlerse giyinsinler,
beceriksiz ve çirkinlermiş ve hep öyle kalacaklarmış. Günlerden bir gün eve
güzel yeni giysiler, ayakkabılar ve takılar gelmeye başlamış. Kraliçe bir balo
düzenliyormuş ve üvey kardeşler de bu baloya davetlilermiş. Hepsi ayna
karşısında baloya hazırlanıyormuş. Zavallı çocuk ise ayna karşısındakilerin
giyinip kuşanmalarına ve süslenmelerine yardım ediyormuş. Kalkıp “Ben
gitmeyecek miyim?” diye sormayı aklından bile geçirmemiş. Çünkü sorarsa
“Sen mi? Sevgili oğlum, senin işin evde kalıp bulaşıkları yıkamak, yerleri
silmek ve kardeşlerin için yatakları hazırlamak. Çünkü eve yorgun dönecekler.”
türü bir yanıt alacağını biliyormuş.
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Kardeşleri ve üvey babası gittiklerinde çocuk gözyaşlarını silmiş ve kediye
bakıp iç geçirmiş. “O kadar mutsuzum ki.” Kedi de “miyav” demiş. Tam o
sırada mutfak ışıkla dolmuş ve bir peri ortaya çıkmış. Peri, “Sakın korkma”
demiş ve devam etmiş: “Rüzgâr senin iç çekişlerini bana ulaştırdı. Baloya
gitmek istediğini biliyorum ve gideceksin.” Çocuk yanıtlamış: “Böyle çul
çaput içinde nasıl giderim? Oradakiler beni geri çevirir.” Peri gülümsemiş ve
elindeki sihirli değneğiyle bir hareket yapmış. O anda çocuk kendini o güne
kadar gördüğü en güzel giysiler içinde buluvermiş. Pembe kıyafeti kendisine
çok yakıştırmış. Peri: “Böylece giysi işini çözmüş olduk, şimdi sana bir araba
bulmamız gerekiyor. Hiçbir kibar bay baloya yürüyerek gitmez. Hemen bana
bir kabak bul.” demiş. Çocuk “Elbette!” demiş. Ardından peri kediye dönmüş,
“Bana yedi tane fare getir.” demiş. Çocuk elinde güzel bir kabakla dönmüş.
Bu arada kedi de kilerde yedi fare yakalamış. “Güzel!” demiş peri. Değneğiyle
sihirli bir işaret yaptığında kabak göz alıcı bir arabaya, farelerden altısı da
beyaz ata dönüşmüş. Yedinci fare ise, elinde kamçısı, arabayı sürecek son
derece iyi giyimli, güzel bir kadın oluvermiş. Çocuk gözlerine inanamamış.
“Sarayda seni ben tanıtacağım. Emin ol, onuruna balo düzenlenen Prenses,
senin güzelliğini görünce büyülenecek. Ancak sakın unutma! Balodan tam
gece yarısı ayrılıp eve dönmelisin. Çünkü, büyü tam gece yarısı bozulacak.
Gece yarısından sonra araba kabağa, atlar ve arabacı da yeniden fareye
dönecek. Sen ise yine o eski püskü giysilerin içinde olacaksın, ayağında da
güzel dans ayakkabıları yerine o kaba saba şeyleri bulacaksın.
Anlıyor musun?”. Çocuk gülümsemiş ve “Evet, anlıyorum!” demiş. Arabaya
atladığı gibi saraya gitmiş.

Masalda alışılmışın dışında bulduklarını not edebilirsin:
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Külkedisi masalı nasıl devam eder?
Masalın sonuna ilişkin düşüncelerini yazar mısın?

Senin değiştirilmiş masal ya da çizgi film örneğin var mı?
Varsa paylaşır mısın?
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Etkinlik 7.2: Ne İsterim? Ne Yaparım?
Neyi yapmayı seversin? Neyi yapmak istemezsin?Kız ya da oğlan
olman bu soruların cevabını değiştiriyor mu?
Bunu keşfetmek için aşağıdaki tabloyu kendi cinsiyetini ve diğer
cinsiyeti düşünerek doldurur musun?

Kendi cinsiyetinize
Kendi cinsiyetinize
uygun bulunan,
uygun bulunan,
yaptığınız, ancak
yaptığınız ve
yapmayı
yapmayı istediğiniz
istemediğiniz
iki şey
iki şey

1
2
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Diğer cinsiyet için
uygun bulunan,
sizin de
yapmadığınız ve
yapmayı
istemediğiniz
iki şey

Diğer cinsiyet için
uygun bulunan,
sizin de
yapmadığınız ve
yapmayı
istediğiniz
iki şey
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Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

İnsanların cinsiyeti ..............................................................................................................................
Süre:
5 olmaz.
Dakika
............................................................................................................................................
engel
Ben kızım/oğlanım ve .....................................................................................................................
............................................................................................................................................... yapabilirim.
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8. HAFTA: CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Etkinlik 8.1: Cinsiyet Eşitsizliği
Haydi yan sayfadaki görsellerden sizin gruba verilen görseli işaretle!
Canlandırmaların ardından da tüm görsellerin yanındaki soruların
cevaplarını not et!
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Neler oldu? Sizce bir haksızlık var mıydı?
Varsa tarif edebilir misiniz?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Haksızlığa uğrayanlar ne hissediyor ve
ne düşünüyordur? Neden?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ne olsa haksızlığa uğrayan kişi daha iyi
hissederdi?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Neler oldu? Sizce bir haksızlık var mıydı?
Varsa tarif edebilir misiniz?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Haksızlığa uğrayanlar ne hissediyor ve
ne düşünüyordur? Neden?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ne olsa haksızlığa uğrayan kişi daha iyi
hissederdi?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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Neler oldu? Sizce bir haksızlık var mıydı?
Varsa tarif edebilir misiniz?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Haksızlığa uğrayanlar ne hissediyor ve
ne düşünüyordur? Neden?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Erkeğim diye hemşire
olamaz mıyım?
Beni dışlamayın!

Ne olsa haksızlığa uğrayan kişi daha iyi
hissederdi?
.....................................................................................................
.....................................................................................................

Neler oldu? Sizce bir haksızlık var mıydı?
Varsa tarif edebilir misiniz?
Tek başıma parkta
dolaşıyorum diye
beni rahatsız etmeye
hakkınız yok!

.....................................................................................................
.....................................................................................................
Haksızlığa uğrayanlar ne hissediyor ve
ne düşünüyordur? Neden?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ne olsa haksızlığa uğrayan kişi daha iyi
hissederdi?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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Etkinlik 8.2: Cinsiyet Eşitliği
Aşağıdaki görselleri incele ve grupların yaptığı canlandırmalardan
benzer ve farklı yanlarını bul.
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Kartların yeni halleri nasıl? Bu kartlarda kişiler nasıl hissediyordur ve
neler düşünüyordur?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Sizin başka önerileriniz var mı? Eşitlik nasıl sağlanabilir?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Cinsiyet eşitsizliğinin sonucunda ........................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yardımcı olmak için .............................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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9. HAFTA: HAKLARI KORUMAK
Nasıl Kural Koyalım?
Yan sayfada bulunan tablodaki örnekleri incele, örneklerden farklı
iki tane kural bul ve tabloyu doldur.
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KURAL

HAK

SORUMLULUK

Örnek 1: Sınıfı temiz
tutalım.

Herkesin temiz bir sınıfta
eğitim görme hakkı var.

Herkesin sınıfını temiz tutma
sorumluluğu var.

Örnek 2: Söz verilmeden
konuşmamak.

Herkesin görüşlerini ifade
etmeye hakkı var.

Herkese görüşlerini ifade etme
hakkı tanımalıyım.

Sence kurallar nasıl olmalı? Haydi hangi özelliklerdeki kuralların işe
yarayacağını seç!

AZ

ÇOK

Birlikte karar
verilen

Tek kişinin
karar verdiği

Uyulmadığında
sorun olmayan

Uyulmadığında belli
bir sonucu olan

Herkesin bildiği

Kimsenin
haberinin olmadığı

Herkesin haklarını
koruyan

Bazılarının haklarını
koruyan

Neden koyulduğu
bilinen

Neden koyulduğu
bilinmeyen

Kabul edilen

Reddedilen
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9. HAFTA: HAKLARI KORUMAK
Sınıfta Mutlu Yaşam
Aşağıdaki mutluluk kontrol listesini incele, tamamla ve istersen
kendi sorularını ekle.
SORULAR
1. Sınıftaki tüm insanlar
haklarına eşit şekilde
erişebiliyor mu?
2. Sınıfta görme engelli bir kişi
rahatça yaşayabiliyor mu? Ya da
başka farklı ihtiyaçları olanlar?

3. Sınıfta çocukların hakları
korunuyor mu?
4. Sınıfta kararlar alınırken
herkesin görüşlerini
iletebildiği bir sistem var mı?
5. Sınıfta seçimler
yapılıyor mu?
6. Sınıfta anlaşmazlıklar
kavgaya dönüşmeden
çözülebiliyor mu?
7. Sınıfta herkesin uymayı
kabul ettiği kurallar var mı?
8.
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Arama Kurtarma Ekibi İşbaşında
4 kişilik grup oluşturun. Haksızlığa uğrayan 10 kişi sizden
yardım istiyor. Siz onları doğru yönlendirerek haklarını
aramak için yardımcı olacaksınız.
Önce kendinize bir grup ismi belirleyin.

Grubumuzun adı:

Bir sonraki sayfada bazı haklar ve hakları aramak için farklı
yöntemler var.
Lütfen bunları dikkatlice inceleyin. Ardından size verilen kartlarla
hakları ve hak arama yöntemlerini eşleştirin.

49

KATILIMCI ÇOCUK:
ÖĞRENEN
DEMOKRASİ:
SORUMLU
STK’LARI
BİREY
GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

9. HAFTA: HAKLARI KORUMAK
Mahalledeki tek oyun
parkımızın zemini eskidi,
sürekli çamur oluyor. Artık
parkta oynayamıyoruz.

Eve geldiğimde aldığım
sütün tarihinin geçmiş
olduğunu gördüm. İlk defa
Hasan Amca böyle bir şey
sattı.

İlçemizde sudan zehirlenmeler
başladı. Yeni açılan fabrikanın
kirli suları içme suyuna karışıyor.
Fabrika ile görüştük, sanırım az kişi
olduğumuz için bizi pek umursamadı.
Uzun zamandır
müzik eğitimi
alıyorum.
Otizmliyim.
İstediğim lisenin giriş
sınavı bana uygun
olmadığı için sınava
giremiyorum. İlgili
kuralın değişmesi
için acilen konunun
incelenmesi gerek!
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Ödevimi yaparken
İnternette beni
rahatsız eden
görüntülerle
karşılaşıyorum.

Eve gitmek istemiyorum ve
korkuyorum. Canımı acıtan
şeyler oluyor. Çocuğum.
Güvendiğim kimse yok.
Kimseye söyleyemiyorum.
Savaştan kaçarak
geldim, Türkçe
bilmediğimden
başvurularımı
yapmakta
zorlanıyorum.

Sokak
hayvanlarının
durumları çok
kötü. Bunun
değişmesi
gerekiyor.
Hayvanların
desteğimize
ihtiyaçları var.

Sokakta sesler
duyunca dışarı
çıktım, bir kadını
bir grup rahatsız
ediyor, kadına
vuruyorlar.

Bir yıldır sürekli üst sınıftaki
öğrenciler okula gelirken
zorla harçlığımı alıyorlar ve
beni tehdit ediyorlar.
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HAKLAR

HAK ARAMA YÖNTEMLERİ

1. Akran Şiddetine Uğramama
Hakkı

a. ALO 155 ile polisi arayarak
sokağın adresine gelmelerini
isteyebilir.

2. Güvenli Bilgiye Erişim
Hakkı

b. Güvendiği bir yetişkine durumu
anlatıp, destek isteyebilir.

3. Oyun Hakkı

c. Durumu incelemesi için Kamu
Denetçiliği Kurumu’na yazabilir.

4. Kadın Hakları

d. İlgili fabrika önünde toplanıp,
taleplerini ilgili kişilere bildirirler.

5. Tüketici Hakları

e. Zararlı ve rahatsız edici siteleri
www.ihbarweb.org.tr adresine
şikayet edebilir.

6. Göçmen Hakları

f. Suriye’den gelenlere
danışmanlık veren derneklerden
yardım isteyebilir.

7. Çocuk Hakları

g. Duyarlı kişilerin katılabileceği bir
imza kampanyası başlatılabilir.

8. Engelli Hakları

h. Belediyeye oyun parkının
yenilenmesi için dilekçe verilebilir.

9. Temiz Çevrede Yaşama
Hakkı

i. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
bünyesinde faaliyet gösteren ALO 183
Sosyal Destek Hattı'nı arayarak evdeki
durum için destek isteyebilir.

10. Hayvan Hakları

j. İlk kez olduğu için önce bakkalı uyararak
daha dikkatli davranmasını sağlayabilir ve
ürün değişikliği talep edebilir.
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9. HAFTA: HAKLARI KORUMAK
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Haydi boşluğu doldur!

Süre: 5 Dakika

Bence kural koyarken .................................................................................................................
.................................................................................................................................. dikkat edilmeli.
Haklarımızı korumak için .........................................................................................................
.............................................................................................................................................. öğrendim.

NOTLARIM
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10. HAFTA: DEĞERLENDİRME
10 Hafta Nasıl Geçti?
Hatırlama: Nasıl geçti 10 hafta? Neler yaptık?
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1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
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10. HAFTA: DEĞERLENDİRME
Elim ve Parmaklarım
Elini sayfanın ortasına koy ve elini çiz! Her bir parmağa aşağıdaki
soruların cevabını yaz!
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Hoşlanmadığım bir şey
Öğrendiğim bir şey

Beni şaşırtan bir şey

Önerdiğim bir şey
Beni çok memnun
eden bir şey

Bu öğrendiklerimle
bugün ve gelecekte
ne yapacağım?
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ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ
Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, daha kaliteli bir yaşam
ve sürdürülebilir bir gelecek için kurumlara duyulan güvenin artırılmasını
sağlamayı görev edinmiştir.
Akademi, iyi yönetişim kültürünün yayılması için çocukların
yetkinliklerini geliştirmekten başlayarak, toplumun bütün kesimlerini
(kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile küresel aktörler) kapsayan;
eğitim, araştırma ve iletişim çalışmaları gerçekleştirir.
Yönetişim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bir
bilgi ve deneyim platformu oluşturarak
“mükemmeliyet ve ilk başvuru merkezi" haline gelmeyi hedefler.
Argüden Yönetişim Akademisi, “İyi Yönetişim İlkeleri”ni
(tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık,
etkililik, katılımcılık) tüm çalışmalarına ve iş birliklerine yansıtarak
örnek olmayı şiar edinmiştir. Akademi;
• İyi yönetişim kavramının yaygınlaştırılması ve bir kültür olarak
benimsenmesini sağlamaya,
• Yönetişimin “dünyanın sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesinin
yükseltilmesindeki anahtar rolünü” vurgulamaya,
• İyi yönetişim ilkelerinin kolaylıkla uygulanabilmesine yönelik
yöntemler geliştirerek kurumlara yol gösterici olmaya,
• Yönetişim alanındaki “İyi uygulamaları” öne çıkarıp ödüllendirerek
geleceğin liderlerine ilham vermeye,
• Yeni nesil liderlerin iyi yönetişim kültürünü özümseyerek bu yöndeki
deneyimlerini artırmaya,
• Küresel bilgi ve deneyimin bütünsel bir anlayışla toplumun her
kesimine aktarmaya,
• Ulusal ve küresel aktörlerle iş birlikleri geliştirerek, evrensel sorunlara
müşterek çözümler bulmaya çalışmaktadır.
Etki Raporu başta olmak üzere, Akademi'nin bütün süreçleri ve
finansal belgeleri “Bağımsız Denetçiler” tarafından denetlenmektedir.
Akademi, 2015’te Türkiye’nin G20 liderliği döneminde savunuculuğunu
üstlendiği “Entegre Düşünce”yi kendi çalışmalarında da benimsemiş olan,
kurulduğu yıldan itibaren faaliyetlerini Entegre Rapor olarak yayımlayan
Dünya’daki ilk sivil toplum kuruluşudur.
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