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               Atölye Günü (AG)  “Aynı Dünyayı paylaşıyoruz.” 

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve “Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak (AGB)” üzerine bir Atölye Günü (AG) 

Konular  Atölyenin ana hedefleri 

Etimoloji, Tanım, Kullanım 

- Ayrımcılık ve ırkçılık tanımı 
- Irkçılığın yaygınlaşması 
- Farkında olmadığımız önyargılar 
- Irkçılık ve ayrımcılığa karşı cesur davranmak 

● Katılımcıların insanların hangi toplumsal imaj ve toplumsal iktidar 
mekanizmalarına dayalı olarak ayrımcılığa uğradığını öğrenmesi. 

● Katılımcıların ırkçılık kavramının ayrımcılık ve toplumsal iktidar 
mekanizmaları kaynaklı olduğunu öğrenmesi  

● Katılımcıların ayrımcılığın farklı biçim ve boyutlarını öğrenmesi  
● Katılımcıların hangi olası durumlarda cesur davranabileceklerini öğrenmesi 
● Katılımcıların iyi bir hayat sürebilmek için dayanışmanın gerekliliğini 

anlaması 

Atölye Planı  Gerekli 
Malzemeler 

Hedef Kitle Organizatörlere Sorular 

 

1. Oturum: Arkadaşımın Evi 
2. Oturum: Anlamlar Sözlüğü 
3. Oturum: Güzel bir yaşam ve gelecek bizim 
elimizde! 

 s       8. Sınıf öğrencileri ve daha 
büyük sınıfların öğrencileri 

  

        Atölye İskeleti 
➔ Atölye günü sıcak bir karşılama ile başlar. Oynanan oyunların yardımıyla KM birbirlerini daha iyi tanıması ve “Aynı dünyayı paylaşıyoruz” atölye 

gününe motive olmaları sağlanır. 

➔ KM yabancı düşmanlığı ve ırkçılık sözcüklerinin anlamlarını öğrenecek ve bu sayede atölye gününe hazır olacaklardır. Bu terimlerin anlamını bilmek 
sonraki tartışmaları yürütebilmenin ön koşuludur.  

➔ KM ırkçılığın etimolojisinin, tanımının ve  sosyal bilimsel, felsefi bağlamlarının açıklanması, yaygınlaşması ve bilinçaltına yerleşmesi konularının 
tartışılmasıyla KM  ırkçılık hakkında önemli bilgiler edinir. 

➔ Katılımcılar açıklamalar, oyunlar ve PowerPoint sunumları aracılığıyla ırkçılığın çeşitli yönlerini öğreneceklerdir. 

 
No:  Süre  Amaç İçerik Metot KL Rolü Gerekli Malzemeler 

 
  1. Oturum     
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Arkadaşımın Evi 
 
A01 

 
5 dk. 

Katılımcıların kolaylaştırıcıları 
tanıması 

Kolaylaştırıcılar katılımcıları 
selamlar 

karşılama konuşma yaparlar - 

 
A02 

 
3 dk. 
 

Katılımcıların “Ayrımcılığın 
Gözlerine Bakmak” 
atölyelerinin ne olduğunu ve 
neden AG yaptığımızı 
öğrenmesi 

Proje sunumu 
KL “Ayrımcılığın Gözlerine 
Bakmak” atölyesini katılımcılara 
açıklar ve katılımcıların neden 
atölyelerin bu şekilde 
yürütüldüğünü anlamasına 
yardımcı olur.  

PowerPoint-Sunumu talimat verir 
açıklama yapar 
 

Dolma kalem, 
Su geçirmez kalem 
 

A03 5 dk.  KM atölye gününün başlığını, 
içeriğine dair bazı bilgileri ve 
metodolojik bazı önemli 
noktalarını öğrenmesi 

Gün Planı 
1. Oturum: Arkadaşımın Evi 
2. Oturum: Anlamlar Sözlüğü 
3. Oturum: Güzel bir yaşam ve 
gelecek bizim elimizde! 

PowerPoint-Sunumu konuşma yaparlar lamine kartlar 

A04 5 dk. KL ve KM  atölye günündeki 
diğer insanlarla iletişim 
kurarken nelere dikkat etmeleri 
gerektiğini öğrenmesi 

Davranışlarımıza dair 
KL katılımcılara atölye günü için 
önemli olan uyulması gereken 
bazı davranışları açıklar. KL çok 
önemli olan davranışların altını 
çizer. Örneğin:   

- Herkesi saygıyla dinlemek 
- Mola zamanlarına uymak 
- Anlaşılmayan bir şey 

olduğunda sormak 
- Eğlenmek 

Soru-cevap 1.KL cevapları 
toplar 
2. KL yazar 

Kalem, sunum kartları 
veya kağıtlı sunum 
tahtası 

A05 
 
 
 
 

10 dk. Katılımcıların birbirini biraz 
daha iyi tanıması, atölye 
gününe hazırlanması ve 
motive edilmesi. 

Kaynaşma ve Motivasyon 
Oyunları 

1. Kurt ve Kuzu 
2. Meyve Salatası 
3. Robot park etmek 
4. Nabız 
5. Ninja 

Kaynaştırma oyunları motive edici 
harekete geçirici 

Oyun kitapçığı 
(3,2,1 Başla!) 



Sayfa 3 / 8                                                                                ZIM /// İstanbul 2020 /// İdil & Dilara                       

 

A06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 dk. Katılımcılar resimleri 
kavramlarla eşleştirirler. 

Kafamızdaki Resimler 
“Kafamızdaki Resimler” oyunu 
aracılığıyla indirgemeci bakış 
açısının nasıl geliştiği 
katılımcılara açıklanacaktır. 
Yöntemi açıklayın ve katılımcıları 
4 çalışma grubuna ayırın. 
 

- Öncelikle bir kişi verilen 
kelimeyi bir kağıda 
çizecek 

- Ardından diğer grup 
üyeleri kelimeyi bilmek için 
tahminde bulunacaklar 

- Cevabı bulduklarında 
kolaylaştırıcının kulağına 
fısıldayacaklar 

- Tüm gruplar oyunu 
bitirdiğinde, yeni bir kişi 
yeni bir sayfaya bir sonraki 
kavramı çizerek 
anlatmaya çalışacak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grup çalışması 1.KL yönlendirir 
2. KL çizimleri 
toplar. 
 
 
 

A4 kağıt 
lamine kavram kartları 
kalemler 
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  2. Oturum  
Anlamlar Sözlüğü 

   

A07 15 dk. Katılımcıların ırkçılık 
kavramını öğrenmesi 
 
Katılımcıların ayrımcılık 
kavramını öğrenmesi. 
KM insanların sahip oldukları 
özellik ve davranışlara göre 
kategorize edilmesinin 
ayrımcılığa yol açtığını ve 
toplumsal iktidar 
mekanizmalarının bu konuda 
nasıl bir rol oynadığını 
öğrenmesi 

Resim Galerisi Değerlendirmesi 

- Resim galerisinden alınan 
çizim sayesinde KM 
insanların zaman zaman 
karakteristik özelliklerine 
göre gruplandırıldığı 
hakkında bilgi edinecek 

- İnsanların bazı özelliklerle 
ve davranışlarla 
ilişkilendirilmesi 
ayrımcılığa yol açacaktır.  

- Toplumsal iktidar 
mekanizmalarının bu 
konuda önemli bir rol 
oynadığı konusunda 
katılımcılar 
bilgilendirilecektir. 

İnteraktif tartışma 1.KL yönlendirir 
2. KL kartları 
panoya yapıştırır 

A06 resimleri 
5 adet lamine edilmiş 
yönlendirme kartı 
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A08 20 dk. Katılımcıların ırkçılığın çeşitli 
biçimlerini öğrenmesi. 
Örneğin; 
- Felsefi/düşünsel alanda 
- Sosyal bilimler alanında 
- Yaygın kullanımlar 
aracılığıyla 
Katılımcıların ırkçılığın sadece 
bireysel düzeyde değil aynı 
zamanda yasalar ve medya 
gibi yapısal düzeyde de etkili 
olduğunu öğrenmesi 
 
 

Gündelik yaşamda ırkçılık 
KM ırkçılığa yönelik deneyimlerini 
ve tutumlarını paylaşırlar. Kendi 
fikirlerini geliştirebilir veya üzerine 
düşünebilir. 
Yönlendirici sorular: 
1) Hiç ayrımcılığa maruz kaldınız 
mı? Eğer kaldıysanız bizimle 
paylaşmak ister misiniz? Bu 
soruya cevap vermek zorunlu 
değildir. Eğer rahat 
hissetmiyorsanız anlatmak 
zorunda hissetmeyin. 
2) Hiç ayrımcılık yaptınız mı? 
Olay nasıl gelişti? Yine olsa yapar 
mıydınız? 
3) Din ve dil farklılığına dayalı 
olarak yapılan bir ayrımcılığa hiç 
şahit oldunuz mu? 
 
Sonrasında bir grup çalışması 
yapılır.  
KM farklı ırkçılık biçimlerinin 
betimlendiği örnek resimlere 
bakarlar.  
 
Grup çalışmasında: 
-  Her gruba sahip oldukları yasal 
haklar konusunda örnekler içeren 
10 adet bilgilendirme kartı verilir. 
- Katılımcılar bu kartlardaki 
örnekler üzerinde konuşarak 
insan haklarına aykırı ya da ırkçı 
olup olmadığını tartışmalıdır. 

tartışma 
sunum 
 
 
 

İki KL da 
yönlendirir. 

yönlendirme kartları 
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  3. Oturum: 

Güzel bir yaşam ve 
gelecek bizim 

elimizde! 

 

 

 

  

A09 20 dk. 
Katılımcıların iyi bir yaşamın 
tanımını yapması. 

Katılımcıların dayanışma 
içinde iyi bir yaşam sürebilmek 
için mücadele etmeye motive 
olmaları 

 

Güzel bir yaşam ve gelecek 
bizim elimizde! 
 
Günümüzde bazı insanlar 
varsayılan veya gerçek kökenleri ve 
dilleri temelinde ayrımcılığa maruz 
kalmaktadır. Bu duruma son 
vermek bizim elimizde. 
Bir rol yapma oyunu yardımıyla KM 
cesur davranma yollarını aktif 
olarak deneyimleme fırsatına sahip 
olacaklar. 
 

Durum 
 
Nerede: Okul bahçesinde 
Kiminle: Bir öğretmen ve iki 
çocuk 
Nesne: Bir kolye 
 
Olay bir öğretmen ile okulun oyun 
alanındaki iki çocuk arasında 
geçecektir. Çocuğun ayrımcılığa 
uğramasının nedeni bir kolye 
takmasıdır. 
 
 
Bu oyunu oynayacak kişiler 
gönüllü olarak seçilmeli ve 

Rol yapma oyunu 
 

1.KL yönlendirir 
ve yönetir. 
2. KL yazar. 

yönlendirme kartları: 
“Cesur davranmak” 
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anlatılan olayları içselleştiren 
kişiler canlandırmaya katılmalıdır. 
 
Gruba yöneltilebilecek sorular: 

- Ayrımcılığa uğrayan kişi 
kendini nasıl hissetti? 

- Bu duruma nasıl 
müdahale edilebilirdi ve 
siz nasıl müdahale etmek 
isterdiniz? 

- Sizce neden bazı insanlar 
müdahale etmekten 
kaçınıyor? 

- Başka ne gibi farklı 
müdahalelerde 
bulunabilir? 

-  
Canlandırma yapan gruba 
sorulabilecek sorular: 
 
- Gelecekte sizi nasıl bir dünyanın 
beklediğini düşünüyorsunuz? 
- Gelecekten ne bekliyorsunuz? 
- Ayrımcılığın bir gün sona 
ereceğine inanıyor musunuz? 
- Ayrımcılığı durdurmak için ne 
yaparsınız? 
 
Etkinliğin sonunda, ne gibi 
müdahalelerde bulunabileceği bir 
kez daha özetlenir. 

A10 15 dk. 
Katılımcıların gün içinde 
nelerin tartışıldığının ve 
öğrenildiğinin farkına varması 

Günün özeti ve 
değerlendirmesi 
Tüm atölye gününün özeti 
katılımcılara sorulan soru ve 

tartışma 
İnteraktif soru-cevap 
 

KM atölye 
gününe dair geri 
bildirimde 
bulunur.  

Atölye gününün planı 
ve programı  
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Katılımcıların proje haftasında 
neler öğrendiklerini tartışması 

 

 

cevaplar yardımıyla oluşturulur. 
Katılımcıların cevaplarıyla kısa bir 
duygusal tartışma ortamı yaratılır. 
 
Değerlendirme soruları: 

- İdil & Dilara’nın atölyesini 
nasıl buldum? 

- Bu grupta yaptıklarımı 
nasıl değerlendiriyorum? 

- Beni ne şaşırttı ya da 
benim için ne yeniydi? 

- Ne öğrendim? 
- Atölye gününden 

öğrendiklerimi gerçek 
hayatıma nasıl 
aktaracağım? 
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EK 03 // Atölye Günü Planı 
 

Süre 5 dakika 

Amaç KM atölye gününün başlığını, içeriğine dair bazı şeyleri ve önemli metodolojik 

noktalarını öğrenmesi 

Metot  PowerPoint-Sunumu 

Gerekli Malzemeler lamine kartlar 

 

İçerik: 

Günlük program: 

1. Oturum: Arkadaş Evi 

2. Oturum: Anlamlar sözlüğü 

3. Oturum: Güzel bir yaşam ve gelecek bizim elimizde! 

 

Süreç: 

Giriş: “Artık atölye gününe dair bir fikriniz olduğuna göre bugün yapacaklarımızdan bahsedelim.” 

 

1. Katılımcıların daha önce atölye günü gibi bir çalışmada yer alıp almadıkları/ veya atölye günü 

ne hakkında beklentilerinin ne olduğu ile ilgili sorular sorulabilir. 

2. Bugün “Aynı dünyayı paylaşıyoruz” atölye günü. Ayrımcılık ve ırkçılık hakkında 

konuşacağımız çok önemli bir gün. ” 

3. Bugün üç oturum gerçekleştireceğiz ve bu oturumlar için aşağıdaki planı hazırladık. 

a) Arkadaş evi 

b) Anlamlar sözlüğü 

c) Güzel bir yaşam ve gelecek bizim elimizde. 

 

Zamanlama, içerik ve/veya yöntemle ilgili bir iki yorum yaparak katılımcılarda merak uyandırılır. 

4. Kolaylaştırıcılar bir sonraki bölüme geçer: “Az önce konuştuklarınız hakkında sorularınız var 

mı? "Peki, hadi başlayalım"  
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EK 05 // Tanışma ve Motivasyon oyunları 
 

Süre 10 dk. 

Amaç Katılımcıların birbirini biraz daha iyi tanıması 
Katılımcıların atölye gününe hazırlanması ve motive edilmesi 

Metot Oyun 

Gerekli Malzemeler  Her bir oyun için farklı malzemeler gerekebilir 

 

İçerik: 

KM ve KL bir oyunla birbirlerini biraz daha iyi tanırlar. 

 

Prosedür: 

Giriş: “Başlamadan önce, sizi biraz daha iyi tanımak isteriz, mesela isimlerinizi öğrenmek isteriz” 

 

Oyun önerisi 1: Kurt ve koyun 

 

1. Oyunu yönlendiren kişiler oyun alanının sınırlarını belirler. Herkes ikişer kişilik gruplara 

ayrılarak eşinin koluna girer ve birbirlerinden çok uzak olmayacak şekilde oyun alanına 

yayılırlar.  

 

2. Bir kişi kurt bir kişi de koyun olur. Gerçek hayatta olduğu gibi kurt koyunun peşinden koşar ve 

onu yakalamak ister. Koyunlar iki kişilik bir gruptaki bir kişinin koluna girerek kendini 

kurtarabilir. Bu durumda üç kişi olan bu grubun diğer tarafındaki kişi serbest kalır ve kurda 

dönüşür. Yeni koyun da eskiden kurt olan oyuncu olur. Oyun bu şekilde devam eder. 

 

3. Tıpkı yakalamaca oyununda olduğu gibi kurt koyunu yakalarsa rol değiştirilir. Herkes 

canlandırdığı hayvana uygun sesler çıkardığında oyun daha komik hale gelir (koyun: meee; 

kurt: hrrr). 

 

VARYASYON: Kurt bir canavar da olabilir... 

Oyun önerisi 2: Meyve Salatası 

 

1. Bir daire içerisinde oyunculardan daha az sandalye vardır. KM çember şeklinde dizilmiş 

sandalyelerde oturur. Oyun lideri ilk turda daire içinde durur. 

 

2. KL diğer oyunculara kiraz, kavun, kivi, muz, elma gibi meyve isimleri verir. 25 oyuncuyla oynandığı 

varsayılırsa, bir daire içinde 5 kiraz, 5 kavun, 5 kivi, 5 muz ve 5 elma olur. Tüm oyunculara meyve 

isimleri verildiğinde oyun başlar. 

 

3. Örneğin oyun oynatan kişi kavun dediğinde tüm kavunlar birbiriyle yer değiştirmek zorundadır. 

Oyunu oynatan kişi de oyuna katılarak bir sandalye kapmaya çalışır. Oturacak yer bulamayan kişi bir 

sonraki turda oyunun oynatıcısı olur. 
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Oyun önerisi 3: Robot park etmece 

 

1. KM ikişerli gruplara ayrılır. İkişerli gruplar içerisinde bir kişi robot diğer kişi yönlendiricisi 

olur.  

 

2. Robot olan kişi sürekli “BİP” diyerek yürüyebilir. Robot olan kişi bir engel veya başka bir 

kişiyle karşılaştığında daha sık “BİP BİP” demeye başlar. Robotu yönlendiren kişi robotun sağ 

omuzuna dokunursa, robot sağa doğru gider; eğer sol omuzuna dokunursa, robot sola doğru 

gider.  

     

Oyun önerisi 4: Akım 

 

1. İki takım oluşturulur. Takım üyeleri yan yana, takımlar ise karşılıklı oturur. Her takım 

içerisindeki her üye birbirinin ellerini diğer takımın göremeyeceği şekilde arkasında tutar.  

 

2. Her takımdan sıranın başında oturan kişi için yazı-tura atılır. Bunu sadece başta oturan 

oyuncular görebilir. Oyun boyunca takım üyeleri yazı-tura atılan kısmın aksi yönüne bakar.  

 

3. Tura geldiğinde basta duran kişi yanındaki takım arkadaşının elini sıkar. Yazı gelirse ve 

yanlışlıkla takım üyeleri birbirlerinin ellerini sıkarlarsa puan diğer takıma geçer. Elinin 

sıkıldığını hisseden yanındakinin elini sıkar. Sıranın sonunda duran kişinin eli sıkıldığı zaman 

en hızlı şekilde yerde duran kalemi alması gerekir. Kalemi alabilen takım bir puan kazanır. 

Herkes sıranın başında oluncaya dek oyun tekrarlanır.  

 

 

      

Oyun önerisi 5: Ninja   

 

1. Ninjaların çok hızlı hareket ettiğini hepimiz biliyoruz.  

 

2. Bu oyunda da amacımız aynı bir ninja gibi davranarak arkadaşlarımızı yenmektir. En az dört 

kişi ile oynanan oyunumuzda öncelikle herkes ortaya gelerek bir daire oluşturur. Herkes aynı 

anda bir adım geriye zıplar. Ardından aralarından bir kişi oyuna başlar.  

 

3. Herkesin iki canı vardır ve bu canları kollarınız temsil etmektedir. Eğer bir arkadaşınız 

kolunuza dokunursa bir canınızı kaybetmiş olursunuz. Her seferde sadece bir hamle yapma 

hakkınız bulunmaktadır. Kimse üstüste iki kere ninja hareketleri ile arkadaşına dokunamaz.  

 

4. Sadece yanınızdaki iki arkadaşınızı eleyebilirsiniz. Ayrıca sıra size her geldiğinde yalnızca bir 

hamle yapabilirsiniz. Sıra arkadaşınıza geçtiğinde size dokunmaya çalışırsa kendinizi korumak 

için kolunuzu geri çekebilirsiniz.  

 

Not: Amaç arkadaşınızın koluna sert bir şekilde vurmak değil hızlı bir şekilde koluna 

dokunmaktır.  
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EK 06 // Grup Çalışması ile Kavramların 

Açıklanması 

 

Süre 15 dakika 

Amaç Katılımcıların resimleri kavramlara göre tahmin etmeye çalışması ve incelemesi 

Metot  Grup Çalışması 

Gerekli Malzemeler  A4 kağıt, lamine kartlar, kalemler 

 

 

İçerik: 

 

Her gruptan bir KM kavramları çizerek anlatması için seçilir. Seçilen kavram belirli nesneler, insanlar 

ya da topluluklarla ilgili olmalıdır. Seçilen kavram resim çizecek kişiye söylendikten sonra bu kişi 

diğer katılımcıların tahminlerine göre kavramı anlatabilecek tipik özellikleri resmeder. Bu sayede 

katılımcıların zihinlerinde aynı kavrama dair benzer şeyler canlandığı ortaya çıkacaktır. Çizilen 

resimlerden varlıklara belirli özellikler atfetmenin, onları kategorize ve kriminalize etmenin nasıl 

ayrımcılığa yol açtığı tartışılacaktır. 

 

Süreç: 

Giriş: “Birbirimizi biraz tanıdıktan sonra bir aktiviteyle başlıyoruz.” 

 

1. Kavramların hazırlanması ve seçimi 

❖ KL çizilecek kavramları ve sayısını belirler. 

            1. kategoriden 1-2 kavram, 2. kategoriden 2 kavram 

a) 1. kategori: kruvasan, suşi, korona virüsü, çiçek 

b) 2. kategori: domuz eti, kebap, noodle, hemşire 

c) 3. kategori: Türk, Alman, Çin  

❖ a) 1. KL: Açıklar, kavramları gösterir, tartışma başlatır ve denetler 

             b) 2.KL: Resimlerin toplar ve asar 

❖ Rekabeti önlemek için puanlama yapılmaz.  

❖ KM 4-7 kişilik 4 gruba ayrılır. KM gruplarını kendileri belirleyebilir, sayarak (örneğin 1,2,3,4. 

KM 1. Grup) ya da A05’ de yer alan meyve salatası oyunu gibi oyunlar oynayarak gruplara 

ayrılabilir. 

❖ Gruplar belirlendikten sonra onlara birer kalem ve oynanacak tur sayısı kadar kağıt verilir. 

 

2. Oyun açıklaması ve kuralları 

 

❖ 1.KL kavramları yalnızca çizim yapacak kişiye gösterir.  

❖ Çizen kişi konuşamaz; sadece çizim yapabilir, harf ya da kelimeleri kullanamaz. 

❖ Her bir sayfa tek bir kavramın çizilmesi için kullanılır. 

❖ Herkesin tahmin edebilmesi için tahminler yüksek sesle söylenmez. 
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❖ Tahminde bulunmak isteyen gruplardan bir kişi KL yanına çizimi de alarak gelir ve sessizce 

tahminlerini kolaylaştırıcıya söyler. 

 

3. Uygulama: 

❖ Gruptan bir kişi kavramı çizer. 

❖ Daha sonra grubun geri kalanı kavramı tahmin etmeye çalışır. 

❖ Kavramın en olduğunu anladıklarında tahminlerini gruptan bir kişi KL ’nın yanına giderek 

kulağına fısıldar. 

❖ Tüm gruplar kavramı tahmin ettikten sonra yeni bir kişi çıkarak bir sonraki kavramı çizerek 

anlatmaya çalışır. 
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EK 07 // Resim galerisinin değerlendirilmesi 
 

 

Süre 15 dakika 

Amaç Katılımcıların ırkçılık kavramını öğrenmesi 

Katılımcıların  belirli kişilerle bazı özellik ve davranışları ilişkilendirmenin ayrımcılığa 

yol açtığını ve  toplumsal iktidar mekanizmalarının bu konudaki etkisini öğrenmesi 

Metot  İnteraktif konuşma 

Gerekli Malzemeler  5 lamine yönlendirme kartı resimleri, A06’den resimler 

 

 

İçerik: 

 

Resim galerisi (A 06) çizimleri  insanların atanmış özelliklerine göre gruplandırıldığını göstermektedir. 

İnsanların sahip olduğu ya da sahip olduğunun varsayıldığı özelliklere bağlı olarak kategorize edilmesi 

ayrımcılığa yol açar. Toplumsal iktidar mekanizmaları bu konuda önemli bir rol oynar.  

 

Prosedür: 

 

Giriş: “Katıldığınız için teşekkür ederiz. Çizdiğimiz resimlere birlikte bir göz atalım. ” 

Panoyu ters çevirerek arkasına asılmış olan resimleri birlikte incelerler.  

 

1. Kolaylaştırıcılar çizimlere iltifat ettikten sonra çizimlerde öne çıkan özellikleri KM sorar.  

2. Bunun bir (kruvasan / Fransız) olması gerektiğini nereden bildin? " 

3. 1. KL: “Oyunda insanları (etnik köken gibi) geleneksel yiyeceklerine göre göre kategorize 

ettiniz. Geleneksel yemeklerden dolayı kavramların ne olduğunu kolayca tahmin edebildiniz. " 

2.KL "Özellik" ve "Grup" adlı kartları tahtaya asar. (Oyunun sonu için açıklama: Geleneksel 

yemekler sebebiyle insanlar kategorize edilir.) 

4. 1.KL, “(Kruvasan ...) ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?" sorusunu sorarak tartışma başlatır.  

5. 1.KL yapılan eşleştirmelerin zihnimizdeki belirli imgelerle alakalı olduğunu ve bu imgelerin 

birçok insanda var olduğunu söyler. 2.KL fotoğraflar gösterir. 1.KL "İnsanların kafalarına 

kazınmış bu imajların kaynağı nedir?" → "Bu imajlar televizyondan, gazetelerden, okullardan 

..." → "birçok insan tarafından yayılıyor" 

6. 1.KL imajların yayılmasının bizi nasıl etkilediğini açıkça ortaya koyar. 2.KL panoya bir kart 

daha yapıştırır: "Kültürel etkisi" 

7. 1.KL zihnimizdeki bu imajların güçlendikçe ayrımcılığa yol açtığını açıklar. 

8. Kişiler hakkında yapılan varsayımlar sıklıkla insanları dezavantajlı konuma getiren, dışlayan 

ya da aşağılayan eylemlere sebep olurlar. Bu tür sonuçları olan eylemlere ayrımcılık adı verilir. 

2.KL tahtaya ayrımcılığın tanımını asar. "İnsanlar sahip oldukları bazı özelliklere göre 

kategorize edilir. Kategorizasyona sebep olan özellik ve davranışlar aslında varsayımlardan 

ibarettir. Bu varsayımlar toplumsal iktidar mekanizmaları tarafından desteklendiğinde ise 

aşağılama, dezavantajlı konuma düşme ve dışlanma gibi sonuçlar ortaya çıkar. 

9. 1. Kolaylaştırıcı güç kavramını açıklar. “Güç, kişinin kendi çıkarlarını ve arzularını 

başkalarının çıkarlarına karşı savunabilme yeteneğidir. KL Ayrıca topluluk ve insanlar 



Sayfa 8 / 13               ZIM /// İstanbul 2020 /// İdil & Dilara                       

hakkındaki imajların ve basmakalıp yargıların birçok insanda olduğunun altını çizer. Bu, 

insanların düşünce ve davranış biçimlerini etkiler. "2. KL  "Güç "kartını panoya yapıştırır. 

Sonuç: 

“Gördüğümüz gibi, insanlara atfettiğimiz ve onları gruplara ayırdığımız imajlar ve basmakalıp 

yargılar insanların dışlanmasına yol açıyor. Ayrımcılık özellikle bu imaj ve atıfların toplumsal iktidar 

mekanizmaları tarafından desteklenmesiyle ortaya çıkmaktadır. " 
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EK 08 // Günlük Yaşamda Irkçılık 
 

Süre 20 dakika 

Amaç Katılımcılar farklı ırkçılık biçimlerini bilir. 

Metot  Tartışma 

Gerekli Malzemeler  Denetleme kartları ve kalemler 

 

İçerik: 

KM ırkçılığın sadece bireysel düzeyde değil yapısal düzeyde de örneğin yasalar, medya gibi 

platformlarda da yayıldığını kabul ederler. Sosyologlar tarafından tanınan ırkçı davranışlar 

katılımcılarla paylaşılır. 

Prosedür: 

Giriş: “Örnek görsellerde bu tür ırkçı söylemlerin paylaşıldığını veya en azından birçoğumuz 

tarafından bilindiğini gördük. Irkçı sözcük ve söylemler genellikle biz fark etmeden dilimize yerleşir. 

Terimler aynı zamanda ırkçılıktan etkilenenler üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini göstermektedir. 

Şimdi özellikle aklımızda kalan resimlerden bir veya iki tanesini seçip üzerine konuşalım.” 

1. Katılımcılar ırkçılıkla ilgili deneyim ve görüşlerini paylaşırlar. Kendi fikirlerini geliştirebilir, 

güçlendirebilir veya üzerine düşünebilirler. 

Sorulacak sorular: 

a) Hiç ayrımcılığa maruz kaldınız mı? Eğer kaldıysanız bizimle paylaşmak ister misiniz? Bu 

soruya cevap vermek zorunlu değildir. Eğer rahat hissetmiyorsanız anlatmak zorunda hissetmeyin. 

b) Hiç ayrımcı bir davranışta bulundunuz mu? Olay nasıl gelişti? Yine olsa tutumunuz aynı mı 

olur? 

c) Din ve dil farklılığına dayalı olarak yapılan bir ayrımcılığa şahit oldunuz mu? 

2. Katılımcılar, üzerinde farklı ırkçılık biçimlerinin betimlendiği örnek resimlere bakarlar. 

3. Grup çalışması sırasında: 

a) Her gruptaki kişilere üzerinde sahip oldukları yasal haklar konusunda bilgiler yer alan 10 

adet kart verilir. 

b) Bu yönlendirme kartları üzerindeki örnekler üzerine konuşularak herhangi bir insan hakları 

ihlali yaşanıp yaşanmadığı tartışılır.   
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EK 09 // İyi bir hayat ve gelecek bizim elimizde! 
 

Süre 20 dakika 

Amaç Katılımcıların iyi bir yaşam için nelere ihtiyaç duyduklarını öğrenmesi  

Katılımcılar, dayanışma içinde iyi bir yaşam için mücadele etmeye dair 

motivasyonlarının yükseltilmesi 

Metot  Rol yapma oyunu 

Gerekli 

Malzemeler  

Sandalyeler, yönlendirme  kartları, kalemler 
 

 

İçerik: 

 KM kendi iyi bir yaşam tanımlarını ifade ederler. KM dayanışma içinde iyi bir yaşam için mücadele 

etmeye dair motivasyonlarını yükseltmek.  

Prosedür: 

Giriş : “Ayrımcılığın insanlar için ciddi sonuçları olabileceğini gördük. Aradan önceki son bölümde, 

ayrımcılığın her yerde gerçekleştiğini gördük. Şimdi kişisel olarak bu konuda neler yapabileceğimize 

bakalım. " 

 

1- KL : Ayrımcı davranışlara karşı ne yapabileceğinizi gösterebileceğiniz bir rol yapma oyunu 

oynayacağız. Oyun okul bahçesinde geçiyor. Burada KM arasından bir kişi farklı bir kolye taktığı için 

ayrımcılığa uğrayacaktır.  

2- KL  katılımcıları öğretmenler, sınıf arkadaşları ve gözlemciler olmak üzere üç gruba ayırır:  

1. KL: "Tiyatroda ayrımcılık yapan kişiyi kim oynamayı kabul eder?" 

3- 1.KL gözlemciler ekibine oldukça önemli bir görev verir. Bu görev, olay esnasında başka nasıl 

müdahalelerde bulunulabilirdi sorusunu cevaplamak üzere gözlem yapmaktır.  

4- KL ve KM bir oturma düzeni oluştururlar. 

5- 1. KL alkış şelalesi veya benzeri bir rol oynamayı önerir.   

6- 1. Tur: KM rollerine müdahale edebilirler ya da KM hiçbir şey yapmıyor da olabilir. 

7. 1. KL oyunu uygun bir anda durdurur. Herkese teşekkür ettikten sonra ve önce maruz bırakılan kişiye, 

sonra sınıf arkadaşı rolündeki kişilere duygusal değerlendirme soruları sorar. Daha sonra gözlemciler, 

sınıf arkadaşları ve 2.KL arasında beyin fırtınası yapılarak ikinci tur için fikir toplanabilir. Bu üretilen 

fikirler ve müdahale seçenekleri 2.KL tarafından yeşil kartlılara yazılır. 

8. 2. Tur: Sınıf arkadaşları fikirlere müdahale edebilir ve uygulayabilir. KL yeşil kartlara eylem 

seçeneklerini yazar. 

9.1.KL rol oynamayı uygun bir noktada tekrar durdurur, teşekkür eder ve önce ilgili kişiye, sonra sınıf 

arkadaşlarına duygusal değerlendirme soruları sorar. 2.KL yeşil karlara değerlendirme sorularını yazar. 

 

Değerlendirme sorusu önerileri: 

- Bu oyun maruz bırakılan kişiye ne hissettirdi? 

-Başka ne tür müdahalelerde bulunabilirdi ve hangisini tercih ederdiniz? 

-Neden bazı insanlar bu tür durumlara şahit olduğunda müdahale etmiyor? 
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-Başka ne tür müdahale seçenekleri olabilirdi? 

Oyun oynandıktan sonra gruba şu sorular yönlendirilebilir: 

- Gelecekte seni nasıl bir dünya bekliyor? 

- Gelecekten ne bekliyorsun? 

- Ayrımcılığın bir gün sona ereceğini düşünüyor musun? 

- Ayrımcılığı durdurmak için ne yapardın? 

Sonuç: 

“ Katılımınız için teşekkür ederiz. Ayrımcılığa karşı olası birkaç davranıştan bahsetmiş olduk..” 
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EK 10 // Günün Özeti ve Değerlendirmesi 
 

Süre 15 dakika 

Amaç Katılımcıların gün içinde nelerin tartışıldığını, duyulduğunu ve görüldüğünü 

hatırlaması 

Katılımcıların AG hakkında geliştirici bilgiler edinmesi 

Metot  Tartışma, soru - cevap 

Gerekli Malzemeler  Resim, projenin günlük programı, tahta 

 

 

İçerik: 

Katılımcılara günlük program, diyagram ve görseller ile atölye gününde duyulan,  

görülen ve tartışılan her şeyin kısaca tekrar üzerinden geçilecektir. KM yorum ekleyebilir veya soru 

sorabilir. Özet esnasında KM tarafından dile getirilen insan haklarına dair ifadelere, gün boyunca 

yaşanan komik olaylara, tartışılan bazı sorulara, katılımcılara yardımcı olan dikkat çekici olaylara vurgu 

yapmak, yapılan değerlendirme ve özetin etkili olmasını sağlar. Kısacası tüm haftanın bir özeti, 

katılımcılarla soru-cevap şeklinde oluşturulur. Daha sonra KM kısaca günü değerlendirir ve geri 

bildirimlerini KL tarafından seçilen yöntem şeklinde verir. 

Süreç: 

“Bugün çok şey öğrendik. Sizden hemen geri bildirim almak ve günün kısa bir özetini duymak isteriz” 

Günün sözlü özeti aşağıdadır. Katılımcılardan görüşlerini belirtmeleri istenir. 
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Değerlendirmenin yürütülmesi: 

❖ 6-8 sorudan oluşan bir dart tahtası tekniği ile katılımcılardan size geri bildirim vermesini 

isteyin.  

❖ Dart tahtası tekniğini anlatın (içerisi pozitif, dışarısı negatif) 

❖ Her KM her soru için bir puanlandırma yapmalıdır.  

❖ Panoyu katılımcıların görebileceği şekilde ayarlayın. Puanlamalara yorum yapmayın yalnızca 

teşekkür edin.  

❖ Dezavantaj olabilecek şey ise KM geri bildirimde bulunmamasıdır. 

❖ Son kısımda KL ekibe “teşekkür ederiz” ve “görüşmek üzere” diyerek veda eder. 

 

Değerlendirme soruları: 

- İdil & Dilara’nın atölyesini nasıl buldum? 

- AG kapsamındaki grup çalışmasında kendi performansımı nasıl buldum? 

- Beni ne şaşırttı? Veya benim için ne yeniydi? 

- Ne öğrendim?  

- AG öğrendiklerimi gerçek hayatıma nasıl aktaracağım? 

 


