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GENÇLER VE KARAKTER EGİTİMİ:
PiLOT UYGULAMA
Halil EKŞİ' & Alpaslan DURMUŞ'
GİRİŞ

Sorumluluk,

saygı,

adalet, özgürlük ve benzeri temel insani değerlerin kazandırılması toplumun okuldan beklentileri arasında yer almaktadır. Özellikle gençler arasında madde kullanımı, suç işleme, şid
det, zorbalık ve benzeri kendine ve başkalarına zarar verici eylemlerin
aıtması bunu daha da önemli hale getirmektedir. Temel değerlerin kazandırılması hem eğitim felsefesi hem de okulların misyonu temeline
dayanmaktadır (daha geniş bir değerlendinne için bkz. Ekşi, 2003)

Bu misyonun yerine getirilmesinde kişiliğin ahlaki boyutunu ifade etmek için kullanılan karakter (Kulaksızoğlu, 2000; Wiley, 1998) kavnimından esinlenilerek karakter eğitimi adı altında pek çok program geliş
tirilmektedir.
Karakter eğitimi genel olarak Ahlakf Muhakeme/ Bitişsel Gelişim,
Sosyal ve Duyuşsal Öğrenme, Ahlak/Erdem Eğitimi, Yaşam Beceri/eri,
Vatandaşlık, Sosyal Sorumluluk, Madde Kullanımı, Şiddet Önleme, Çatışma Çözme ve benzeri eğitimierin şemsiye kavramı olarak kullanıl
maktadır (Clıaraeter Edueation Partnership [CEP], 2002).

bir kısmı Heartwood Kurumugibi literatür merkezli (örn. Leming, 2000) iken bir kısmı
okulların kendi geliştirdikleri killerden (örn. Milson. 2000) oluşmaktadır.
A.B.o'de onlarca sivil toplum kuruluşu bu alanda yapılan etkinlikleri
desteklemekte, merkezi yönetim ve bir çok eyalet bu işe bütçe ayırmak
Karakter

nun

eğitimi programlarının

geliştirdiği

tadır (CEP. 2002).

1
2

Dr., Mamıara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim
Görevlisi. E-posta: halilcksiC.iiJınanııara.cdu.tr
Eğt Uzın., Eğitim Danışmanlığı Merkezi (EDAM). E-Posta: adurınus(iiJedaın.com.tr
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Temel insani değerlerin kazandırılınasına yönelik olarak bir eği
tim kurumunda uygulamakla olduğumuz bir programın tanıtımı ve pilot
uygulamasına dair gözlem ve tespitlerimiz bu çalışınanın konusunu oluşturmaktadır. Karakter Okulu adı altında yürüttüğümüz çalışma, temel olarak yukarıda bahsettiğimiz şeınsiye kavram olan "karakter eği
timi" programlarının "yerelleştirilmesi" perspektifi ile oluşturulmuştur.
PiLOT UYGULAMA

Öncelikle böyle bir programın hangi malzeme, personel, süreçler
vb. ile yürütüleceği üzerine ilgili okul yönetimine bir brifing düzenlenmiş ve programın 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında uygulanmasına
birlikte karar verilmiştir. Uygulama yapılacak okulun bünyesinde bir ilköğretim okulu ve bir lise bulunmakta 800 öğrenciye 47 öğretmen, 4
idareci hizmet vermektedir.
Karakter Okulu adıyla uygulamaya konulan program yürütücü
bir komitenin öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. Bir idareci (İlköğre
tim Müdürü), bir rehber öğretmen, iki öğretmen ve bu çalışınanın yazarlarının yer aldığı bir yürütme komitesi oluşturulmuş ve bu komite eği
tim ve öğretim yılı başlamadan programın taslağını çıkartmıştır. Bu tasIakla kazandırılacak değerler belirlenmiş, bunların nasıl kazandırılacağı
ile ilgili yapılacak tüm etkinliklerin çalışma !akvimi ve yıllık işleyiş
programı oluşturulmuştur.
Programın, öğretmenierin

ve idarenin aktif katılımına dayalı olacağı öngörüldüğünden hem geri bildirimleri almak hem de bir anlamda
eğitimcilerin eğitimini sağlamak amacıyla program yürütücüleri okulda
bir çalıştay düzenlemişlerledir. Bu çalışıayda programın dayalı olduğu
felsefe, kapsamı, katılımcılar ve rolleri, beklentiler, uygulama esasları,
dönüt mekanizmaları ve değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi
sunulmuştur.

Temel Değerlerin Belirlenmesi

Bir çok karakter eğitimi programı gibi Karakter Okulu programı
da belirli periyotlarda belirli değerleri merkeze alan bir yaklaşımı beniınsemektedir. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları, okulun misyon
ve vizyonu, veli beklentileri, yeni yüzyılın beklenti ve meydan okuına
ları ve benzeri kriterler dikkate almarak aylık periyotlarda kazandırıl-
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ması

üzerine odaklanılacak değerler belirlenmiş, yukarıda bahsedilen
da son hali verilmiştir. Buna göre aşağıdaki tabloda verilen
değerlerin ayiara göre merkeze alınmasına karar verilmiştir.

çalışıayda

Aylar

Temel Değer

Eylül-Ekim

Sorumluluk

Kasım

Yardırnlaşma

Aralık

Adalet

.·ocak

özgüveiı

Şubat

Liderlik

<postluk

Mart
Nisan

Dürüstlük

Mayıs

Sabır

Katılımcılar

.

ve Görevleri

Bu konuda kaleme

alınmış

pek çok eser ve

geliştirilmiş

program

(Delattre & Russell, 1993; DeReche & Williams, 1998; Leming, 2000; Lickona, 1991,
1996; Milson, 2000; Pearson & Nicholson, 2000; Ryan & Bohlin, 1999; Wynne 1995)

incelenerek ve "yerellik" de dikkate alınarak yönetici, öğretmen ve rehber öğretmenierin programdaki konumları şu şekilde ortaya konulmuş
tur.
Yöneticiler : Program çerçevesinde yöneticilerden; (i) sınıfın dı
da öğrencilerin ahlaki gelişimlerini destekleme, (ii) okulda olumlu bir ahlaki iklim oluşturma ve (iii) aile ve çevreyle işbirliği sağlama
görevlerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

şında

Öğretmenler: Öğretmenlerden de (i) model ve yol gösterici olmaları,

(ii) sınifia ahlaki bir topluluk bilinci oluşturmaları, (iii) ahlak
temelli disiplin yöntemleri kullanmaları, (iv) demokratik sınıf atmosferi
sağlama/arı, (v) işbirlikli öğrenme yöntemleri kullanmaları, (vi) ahlakf
tezahiir/eri desteklerrieleri, (vii) şiddet içermeyen sorun çözme becerilerini kullanmaları ve benzeri görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir.
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Psikolojik Danışman/ar: Karakter eğitiminin en önemli katılım
biri olan psikolojik danışmanlardan (i) değer eğitimini içeren
grup çalışmaları düzenlemeleri, (ii) ailelerin katılımını destekleyecek
"anne-baba okulu" tarzı programları oluşturmaları ve yürütmeleri,
(iii) karakter eğitimi bağlamında diğer tüm personelin hizmetiçi eğitim
lerinin organizasyonunu sağlamaları beklenmektedir.'
cılarından

Program
Program birbirini tamamlayan üç boyntta geliştirilmiş etkinlikleri
içermektedir: (!) Sınıf İçi Etkinlikler, (2) Okulun Tümü İçin Etkinlikler,
(3) Aileye Yönelik Etkinlikler.
(1) Sınıf İçi Etkinlikler
Programın temelini oluşturan bu etkinlikler temelde ynkarıda
bahsedilen öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. Açık programın içine giydirilmiş bu etkinlikler oldukça öğrenci merkezli ve aktif
öğrenme esaslıdırlar. Öğretmene ders planı tarzında hazırlanarak verilen
etkinlikler, her değer için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Bu etkin!iklerin
her biri düzey (hangi ders, sınıf ve ünite için kullanılacağı), etkinliğin
adı, amacı, süresi, kullanılacak malzeme ve süreç bölümlerinden oluş
maktadır (örnek ders planları için bkz. Ek I ve Ek 2)

(2) Okulım Tümü İçin Etkinlikler
Uygun okul atmosferi, hem karakter eğitimi programının yürütülmesini, hem istikrarını hem de belirlenen hedeflerle ulaşılan sonuçların kalıcılığını sağlamaktadır. Bu çerçevede kurumda imkanlar nispetinde uygulanmakta olan etkinlikler şunlardır:
• Kurumun, seçilen değeri destekleyecek, dikkati konu üzerinde
yoğunlaştıracak görsel malzemelerle donatılması,
• Konunun çeşitli yönleriyle ele alınacağı münazara, panel, konferans ve benzeri formlarda çalışmalar düzenlenmesi,
• Okulda ders dışı çalışma ortamları olarak faaliyette bulunan kulüp ve eğitsel koliara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulamnası,

3

Programın orijinalinde bu misyonlar daha detaylı ve eyleme dönük olarak aşamalı bir
tarzda açıklanmaktadır.
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çalışmaları gerçekleştiril-

mesi,

• Yapılacak değişik çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,
• Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,
• Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazır
lanması,

• Çocukların özdeşim kurabilecekleri
konuk edilmesi,
• Sınıf panoları düzenlenmesi vb.

canlı biyografılerin

okulda

(3) Aileye Yönelik Etkinlikler
Çocuklarının ahlak ve karakterini olguulaştırma çabasında, annehabalara katkı ve malzeme sağlama hayati öneme sahiptir. Sadece okulda uygulanan ve ailenin işin içerisine alınmadığı programlar eksiktirler.
Okulun açıldığı günlerde yapılan ilk veli toplantısında programla ilgili
detaylı bilgi verilmiştir. Ayrıca ailelerin katılımlarını sağlayacak H elik
isimli aylık bir bülten hazırlanmıştır. Bültene isim olarak seçilen H elik,
taşlarla yapılan bina/arda, büyük taşların aralarındaki boşlukları
dolduran küçük çakıl taşları anlamına gelmektedir. Helikte yer alan
bölümler, kısa içerikleri ve bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.

Zemin: Ayın konusu olarak işlenen değerin anlamının, içeriğinin
belidendiği ve bu değerin sınırlarının çizildiği bölümdür. Zemin, ele alı
nan değerin ne olduğunun ve ne olmadzğmın açıkça ortaya konduğu
bilgileri içerir. Ayrıca bu bölümde, gerek velinin gerekse başka uygulayıcıların zihninde farklı çağrışımları harekete geçirmek için farklı dillerdeki karşılıkları da verilmektedir.
Zemin:
Sorumluluk
Sorumluluk; bir kimsenin, kendi davranışları veya üzerine aldığı
işlerin neticesini üstleurnesi h1ili. .. Özgürlükten ayrı düşünülemeyecek
bir kavram olan sorumluluk, yapılan işin sonuçlarından doğrudan etki
altında olma bilincidir; bir diğer deyişle sonuçları üstlenme bilinci ...
Kişinin vazifesi olan işleri hakkı la erine etirme du ariılı-ı ...
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İlgili Olumlu Kavramlar: Öz-disiplin, eminlik, hassasiyet, dikkat kesilmek, ciddiyet, umursamak, ilgi, endişe duymak, dert edinmek,
uhdesine almaksözünde durmak .....
İlgili Olumsuz Kavramlar: Sorumsuzluk, lakaytlık, kayıtsızlık,
umursamazlık, aldırmazlık, ihmal etmek, duyarsızlık, önemsememek,
özensizlik ..... .
Diğer DiUerdeki Karşılıkları: ÜTBeCTBeHHOCTh, Pergjegjesi,
Pertanggungan, Prirespondeco, Raspundere, Responsabilita, Sorumluluk, Vastutus, üıl_,l...o ....

Kıssadan

Hisse: Ele alınan değerin pratik hayattaki yaşanış biçimlerini somutlaştıran bir öykü içerir. Bu bölümün temel amacı, soyut
olarak ortaya konan değerin somutlaştırılmasıdır, pratik hayatla bağlan
tılannın gösterilmesidir.
Kıssadan

Hisse:

İki Erkek Kardeş
İki erkek kardeş ikisi de babalarından kalma çifdikte çalışıyor
lardı. Kardeşlerden biri evliydi ve çok çocuğu vardı. Diğeri ise bekardı.
Her günün sonunda iki kardeş, elde ettikleri ürünlerini ve karlarını eşit
olarak bölüşürlerdi. Günün birinde bekar kardeş kendi kendine: "Ürünümüzü ve kanınızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil. Ben yalnı
zım ve kardeşim kadar gereksinimim yok." dedi. Böylelikle, her gece
evinden çıkıp, bir çuval tahılı gizlice evli kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı. Bu arada evli olan kardeş, kendi kendine: "Ürünümüzü
ve kanınızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil, üstelik ben evliyim, bir eşim ve çocuklarım var ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin yaşlandığı zaman ona bakacak hiç kimsesi
yok" diyordu. Böylece evli olan kardeş her gece evinden çıkıp, bir çuval
tahılı gizlice bekar kardeşinin tahıl deposuna götüm1eye başladı. İki
kardeş de yıllarca ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar, çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişıniyordu. Sonra, bir gece iki
kardeş gizlice birbirlerinin deposuna tahıl taşırken çarpışıverdiler. O
anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp birbirlerini kucakladılar. Hayattaki en yüce mutluluk, sevildiğimize inanmaktır.
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Hemen: İncelenen değerin kazandırılması noktasında ailelerin
neler yapması gerektiğine ilişkin basit ve uygulanabilir önerilerden oluşur. Bu öneriler yorumsuz olarak doğrudan sunulmaktadır.
Hemen:
Yardımlaşma

Davranışını

Çocuklarımızda

Görmek

istiyorsak Lütfen Dikkat Edelim:
• Yardıma ihtiyacınız olduğunda ondan yardım isteyiniz.
• Ona yardım ediniz ki yardım görmenin güzelliğini yaşasın.
• Sizden yardım isteyen birine asla hayır demeyiniz. Geri çevirıneniz gerekiyorsa da mantıklı bir sebep söyleyiniz; çocuğnnuzun sizi
örnek alacağını unutmayınız.
• Yardım severlikle ilgili davranış örnekleri, hikayeler anlatınız.
• Birisinin ihtiyacını o dile getirmeden fark edip yardımcı olunuz.
Bu davranış ın onda da gelişmesi için onu destekleyiniz.
• Her zaman çevrenizdekilerin işlerini kolaylaştırarak örnek olunuz .....
Mesela: Örnek bir olayın detaylı biçimde analiz edildiği bir bölümdür.
Mesela:
Seçilen Öğrenci
Ayşe yaramazlıklarıyla

dikkat çeken bir çocuklu. Ayşe, arkadaş
çeker, derste olur olmaz zamanlarda konuşur, etrafın
dakilerin defterlerini karalar, teneffıislerde bir aşağı bir yukarı koşuş
tururdu. Öğretmen "hepinizi seviyorum" derken aslında farkında bile
olmadan yalan söylüyordu. Ayşe'yi -bu özelliklerdeki bir çocuğn- nasıl
sevebilirdi ki ...
larının saçlarını

Öğrenci dediğin Aslı gibi başarılı, temiz, uslu olmalıydı. Ne hoş
bir çocuklu Aslı; hiç problem çıkarınıyordu. Aslı bir gün ağlayarak öğ
retmeninin yanına koştu. Kitaplığa alınacak yeni kitaplar için toplamakla görevlendirildiği paralar kaybolmuştu. Sınıfın parasını öğretmen
en güvendiği çocuk olan Aslı'ya vermişti tabii. Ama, işte, para kaybolmuştu. Öğretmen, parayı kim almış olabilir diye düşününce paranın
kaybolduğu gün Ayşe'nin sınıf nöbetçisi olduğu aklına geldi. Beden Eğitimi dersine katılınayıp arkadaşlarının eşyalarını beklemek için sınıfla
kalmıştı. Öğretmen Ayşe'yi potansiyel suçlu olarak düşünüyordu; tüm
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yaramazlıkları yaptığına

göre bımu da yapabilir diye geçirdi aklından ve
yanına Aslı'yı da alarak hışımla koridorlarda Ayşe'yi aramaya başiadı.
Ayşe okulun kedisi Mango'nnn knyruğuna teneke kutu bağladıktan sonra kanıine kediyi salıp sebep olduğu izdihamdan yararlanarak tost sıra
sında öne geçmeyi başarmış bekliyordu. Öğretmen Ayşe'yi görünce
çaldığı parayı bir an önce getirmesini, getirirse ona ceza vermeyeceğini
söyledi. Ayşe paradan haberi olmadığını söyleyerek ağlamaya başladı;
okulda ilk kez o gün ağlıyordu. Tam da bu sırada Müdür Yardımcısının
onlara doğru geldiğini gördüler. Elinde de bir zarf vardı. Dün okul servisinde Aslı 'nın düşürdüğü paraların zaifıydı bu. Aslı zarfı görünce
hem utandı hem malıcup oldu; çünkü parayı düşürdüğünü ama bıınu
söylemeye utandığını kendisinden başka hiç kimse bilmiyordu ...
Sorunu Önlemek İçin Neler Yapılabilir?
Önyargılı davranmayın: Sizin sınıfınızda da bir Ayşe veya bir
Aslı vardır belki, kim bilir? İnsan doğası Aslı'ları hatasız görme eğili

minde galiba. Ayşe gibi çocuklar kalıma sığmayabilir fakat bu onların
dürüst olmadıkları anlamına gelmez. Hiçbir şeyi bir diğer şeyle karış
tırmamak gerekir. Aksi halde ailesi ihtiyaç sahibi olan her öğrencinizi
hırsız, yanında iş eğitimi dersinde kullanmak üzere falçata taşıyan her
çocuğu saldırgan olarak görmeniz ve yaftalamanız işten değildir ...... .
Ne Yapmalı?
Adaletin toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulaBir suçlunım cezasını görmemesi ya da bir suçsuzun zan altında bı
rakılmasının toplumsal ve kişisel zarariarına vurgu yapın. Ayşe'ye yapı
lan haksız suçlamaların onun incinmesine neden olacağı, haksızlığa uğ
radığı duygusunu yaşayacağı açıktır. Üstelik öğretmenine olan ktzgın
lığı da cabası. Unutmayın, kanıtsız yargıda bulunmak adaletsiz bir dav-

yın:

ranıştır.

Ne Yapmamalı?
biri de olsa örtbas etmeyin: Çocuğunuzun
ait bir şey getirdiğini bu nedenle başka bir çocuğun zan
altında olduğunu fark ettiniz. Durumu gizlemek yerine uygun bir dille,
çocuğunuza zarar vermeyecek şekilde ilgili kişiye gerekli açıklamaları
yapın. Gerekli yaptırımı çocuğunuza uygulayın ve çocuğunuzun getirdiği eşyayı iade edin. Öğretmen sorunun çözümüne Aslı'yı da dahil edebilseydi doğru adımlar atabilirdi.
Suçlu

eve

sevdiğiniz

arkadaşına
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Çatıaltı: İşlenen değerin kazandırılınasına yönelik ailece gerçekleştirilebilecek

bir dizi etkinliği içeren bölümdür. Hemen başlıklı bölümden farkı, bu kısımda yapılan önerilerin bir dizi kurguya ve zamana
müstenit olmasıdır.
Catıaltı:
Kuş

Evi Yapalım

Yardırnlaşma kurumlarının eskilerinden birisi de göç eden hay'
vanlara yardım kurumlarıdır. Göç mevsiminde yaralanıp yollarına devam edemeyen hayvanların bakımını üstlenen bir kurum, yardımın yalnız insanlarla sınırlı olmadığını bize gösterıneye yetecektir.. Çocukları'
nızla bu bilgiyi paylaşlıktan sonra onlarla bir kuş evi yapmaya ne dersiniz? Derin olmayan bir sandığı ayakta taşıyabilecek sopa üzerine çiviyle
tutturunuz. Sopanın diğer ucunu bahçeniz varsa toprağa, yoksa bir saksı
içine dikiniz. Kuşların gelmeleri için ekmek kırıntılarını, meyve artıkla
rını ve su kabını sandığın içine bırakınız. Çocuklarınızdan kuşlada ilgili gözlemlerini not etmelerini isteyiniz ...

Senlibenli: Ele alınan

nemli

değerle

ilgili olarak

kişisel hayatında

ö-

sınavlar vermiş kişilerle yapılan söyleşilerden oluşmaktadır.

Senlibenli:

Baba oğul arasında liderlik üzerine~,.
1. Liderlik nedir?

Liderlik
laşa bir vizyon

üstün başarı

doğru şeylere yoğunlaşmaktır.

Sosyal gruplarda ortak-

ve başarı duygusu, başarına gücü, anlamlı hedefler ve

sağlayan

sosyal ve bireysel kalitedir.

2. Lider kimdir?

Lider elinin altındaki kaynakları iyi tanıyan ve bunları doğru iş
lerde kullanabilen hayatta yeni ufuklar açabilen kişidir. İşin yanlış gidişatını tespit eder ve doğrusuna yönlendirir. Değişimi gerektiğinde yapar. işlerin sonraki aşamalarırıı yaşamadan fark eder.
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3. Çocuklarda liderlik

davranışını geliştirmek

için ne

yapıl

malıdır?
Onların

öncelikle kendilerine olan güveni geliştirilmelidir. Kendi
göre yapabilecekleri işlerde onlara yeni alanlar açılmalıdır. Atılganlıkları teşvik edilmelidir. Çocuklar, karşılaştıkları güçlükleri yenme noktasında cesaretlendirilmelidir. Bilgileri ve becerileri (araç kullanına gibi) geliştirilınelidir.

yaşiarına

4. Liderlikle bütünleştirebileceğiniz

başka değerler

var mı?

Affetınek,

merhamet, fedakarlık, iyiliğin teşvik edilmesi, zor zamanlarda sahiplik etmek, doğru olanı tespit etmek, değişimi yakalamak,
işin sonunun nereye varacağını kestirmek, organize ettiği insan kaynaklarının niteliği noktasında yakın bilgi sahibi olmadır.
·

Kitapça: Helik'in bu bölümünde

nup

ayın değeri

çerçevesinde oku-

tartışılabilecek kitapların tanıtımı yapılmaktadır.

Kitapca:
Büyük Filmlerden Liderlik Dersleri

John K. Clemens ve Melora Wolff, Mediacat
2001, 3. hamur.

Kitapları,

Ankara;

Sinema insan hayatını hem olumlu hem de olumsuz şekilde etkifilmler, kişilerin düşünce ve davranış biçimleri ile neler düşündüklerini ortaya koyarak, kişinin içinde bulunduğu durumlar
hakkında önemli gerçekler öğretİr. Filmler eğlendirınenin ötesine geçerek bize olumlu değerler de katarlar. Örneğin liderlik. Bazılarımızıh.ak
lına, "Lider olunmaz, lider doğu/ur" sözü gelebilir, ama bütün yetec
nekler gibi liderlik de desteklendiğinde, gelişip ortaya çıkacaktır. Sinema olumlu amaçlara hizmet ederse kişilerin bundan büyük kazancı
olur. Bu kitapta başarılı filmler, liderlik özellikleri bakımından değer
lendirilmiş. Önsezilerle hareket ekseninde Kızıl Ekim, liderlikle doğaçlamanın önemine vurgu yapan Apolfa 13, kahramanlık ve liderlik
arasındaki farka temas eden Ölü Ozanlar Derneği gibi dokuz önemli
film incelenmiş. Bu filmleri izlemiş olabilirsiniz fakat bu filmleri bir de
kitabı okuduktan sonra seyretmeye ne dersiniz?
lemiştir. Başarılı
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Oyun/cak: Çocuklar için akranlarıyla paylaşabilecekleri oyun ve
materyal önerilerini içeren bir bölümdür.
Oyun/cak:
Adalet Yağmuru
Adaletle ilgili olumlu ve olumsuz kavramlar ya da adaletle ilgili
atasözleri küçük, renkli kartonlara yazılır. Her kartona puanlar verilir.
Çocuklardan biri "Adalet yağmuru başladı." diye seslenerek yüksek bir
yerden hazırlanan kartonları havaya fırlatır. Her çocuk topladığı kartonlardaki puanları hesaplar. En yüksek puanı alan çocuk birincidir.
Oyun yeniden ve yeniden başlatılır.
Seyirlik: Helik'in bu bölümü VCD, video kaset formatlarında
bulunabilecek veya gösterimde olan, konuyla ilgili filmierin tanıtımla
rını içerir.
Seyirlik:
Yeşil

Yol

Yönetmen: Frank Darabont a Müzik: Thomas Newman aYa1 Yeri: 1999, ABD, 189 dk., Dram. a Oyuncular: Tom Hanks
, Michael Clarke Duncan, David Morse , James Cromwell, Michael
Jeter.
pım Yılı

Oldukça iri yarı biri olan Coffey (Michael Clarke Duncan), iki
küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey,
b.azı doğaüstü güçlere sahiptir. Bu güçlerini yardıma ihtiyacı olanlar için kullanmaktadır. Üstelik her yardım edişinin ardından kendi gücünden kaybetmektedir. Bunu bile bile yardımlarını ihtiyaç sahiplerinden
esirgemez.
Çeşni: Konuyla ilgili, üzerinden bir tartışma başiatılıp yürütülebilecek ayet, hadis, özlü söz, şiir ve benzeri malzemelerin yer aldığı bir
bölümdür.

Cesni:
Özgüven
• Gerçek cesaret şahit istemez.
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• Zafer hiç yıkılınamak değil, her yıkıldığında yeniden ayağa kalkabilmektir. Konfüçyüs
Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun içini
her rüzgar uygundur. Seneca
• Yalnız kaldığında üzülme; yalnız koşacağın her koşuda birincisin.
• Üzülmeyin, gevşemeyin, inanıyorsanız en üstün sizsiniz.
Kur'an
• İnsanın yapabileceği en büyük fenalık kendine olan güvenini
kaybetmektir.
• Bilgi insanı kuşkudan, iyilik acı çeknıekten,kararlı olmak da
korkudan kurtarır.
• Büyük ruhlarda her şey büyüktür.

•

Progranılll Değerlendirilmesi

Programın etkililiğinin değerlendirilmesi

için pek çok yönteme

başvurulmaktadır. Geliştirilen ölçme araçları ile velilerin, öğretmenierin
ve öğrencilerin görüşleri alınmakta ayrıca her etkinlikle ilgili uygulayı
cıların değerlendirmelerine başvurulmaktadır.

Sonuç
Temel insani değerlerin gençlere kazandırılmasıyla ilgili pilot çalışmamızın ilk bulgularının umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Biz inanıyoruz ki eğitimde attık "temenni" dönemi sona ermelidir. Teşhis
Iere dayalı kapsamlı programlar hazırlanmalı ve uygulamalarla olgunlaştırılmalıdırlar. Bu düşüncelerle yola koyulan Karakter Okulu projesinin ülkemizde bir ufuk açmasını umar ve değerli dinleyicilere saygı
larımızı sunarız.
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EKl
Ünite (Ders,
Sınıf/Üniteno)

Etkinlik

Adı

Örnek Ders Planı

• İlköğretim Türkçe.
İlköğretim Güzel Konuşma ve Yazma.
• Türk Dili ve Edeb. 9, 10, ll.
• Edebi Metinler lO
Toparlanalım.

Amaç

Sorumluluklarla ilgili

Süre

20-25 dakika.

Malzeme

Kağıt,

Süreç

Aşağıdaki

anlayış geliştirme.

kalem.
hikayeyi/örnek olayı çocuklara
ve devamındaki soruları cevap-

okuyunuz/aniatınız

lamalarını isteyiniz/tartışınız:

Ayşe öğretmenin İş Eğitimi dersinde bir giup (iğ'
renci boya malzemelerini birlikte kullanarak}aiıŞ
maktaydL Ayşe. öğretmen çalışma)'! bitirip. temizlik

işlerinebaşlama zamarnnın geldiğini ~öyl~d!.·. Qğle

dakika kıtlmıştı. Fırçi!lar te:
mizlenmeli, mal:iemeler yerlerine kaldırılmalı, niasalara veya zemine dökülen boyalar temi~lenme
liydi. Ahmet fırçalan temizlemek için gönüllü .oldu:
Öğretmen gerigeldiğinde, diğer işleri yapması gereke.n Fatma, Ali ve Nihat' ı konuşurkeıı ouldu.

yemeğinede sadece beş

Sizce Fatma, Ali ve Nihat temizliğe niçin
yardım etmediler?
2. Sizce Fatma, Ali ve Nihat sorumluluklarını niçin ihmal ettiler?
3. Sizce Ahmet ne yapmalı?
4. Ahmet temizliğe devam etme/i mi, etmemeli mi? Niçin?
5. Sınıjinızda ve/veya evinizde benzer şeyler
oldu mu?
6. İçinde bulunduğunuz herhangi bir grupta
bir kişinin sorumluluklarını yerine getirmediği oldu mu?
7. Herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi niçin önemlidir?
1.

GENÇLER VE KARAKTER EGİTİMİ

Ünite (Ders, Sı
nıf/Ünite no)

41 ı

• Güneş ve Dünyamız (İlköğretim Hayat Bil. 1 /VI.)
• Dünya ve Uzay (İlköğretim Hayat Bil. 2/X.)
• Dünya ve Uzay (İlköğretim Hayat BiL 3/VIII.)
Cof,ı-rafya ve Dünyamız (İlköğretim Sosyal B. 6/II.)
• Güneş Sistemi ve Uzay (İlköğretim Fen B. 7 /VII.)
• Ekoloji "Dünya Ortamı ve Canlılar" (Biyoloji
1/VI.)
• Ayrıca Bilim-Teknoloji Kulübü de bu etkinliği kendi
ça lışma çerçevesinde gerçekleştirebilir.

•

Etkinlik

Adı

Çevre Problemlerimizi Çözüyoruz.
karşı

sorumluluklada ilgili bilinç geliş

Amaç

Çevreye
tirme

Süre

Bir haftaya yayılan bir çalışma süresi.

Malzeme

Araşnrmanın

Süreç

sonucunda belirlenecek araçlar.

• Öğrencilerden gönüllülük esasına göre gruplar
oluşturunuz.

•

Oluşturulan grupların bulundukları

bölgedeki
belediyenin, muhtarlığın, kaymakamlığın ya da
benzer bir yerel yönetimin temsilcileriyle görüşerek

problemlerini öğrenmelerini

sağlayıruz.

• Öğrencilerin belirledikleri problemlere dair çözüm yolları projelendirerek belediyeye sunmalarını sağlayıruz.

• Ör~eğin, trafiğin yoğun olduğu yerleri tespit edip, sebepleri ve çiizüm yolları üzerinde çalıfa
rak oluf!ttracaklart bir projryi Karayolları Müdürlüğü'ne sunabilir/er.

