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BİRLİKTE
Katılımcı Sınıflar için 5 Adımda Karar Alma

A. Giriş 

1. Birlikte Karar Ne Demek? Neden Önemli? 
Her sınıfta gün içinde sayısız karar alınır. Topluluğu ilgilen-

diren kararların çoğu durumda öğretmen tarafından alındığını 
söylemek mümkündür. İki çocuk arasındaki ilişkiye dair kararları 
bile öğretmenin aldığı, almak zorunda kaldığı durumlara sıklık-
la rastlanır. Karar alma sorumluluğunun sadece öğretmende 
olduğu bir süreç çocuklar açısından güçlendirici olmadığı gibi 
öğretmen açısından da oldukça yorucu olabilir. 

Birlikte karar, sınıfta birlikte yaşamı sürdür-
mek için ihtiyaç duyulan kararları, herkesi kapsa-
yan katılımcı bir süreçle almak ve uygulamaktır. 
Çocukların kendi yaşamlarına dair kararlara katıl-
ması çocuk haklarının vazgeçilmez bir parçasıdır.  
Yetişkinler açısından da yerine getirilmesi gereken 
bir yükümlülüktür. Kendi yaşamlarına dair söz sahibi 
olmak çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini ve 
böylelikle birey olma süreçlerini destekler. Sınıf için-
de kararları birlikte almak ise, çocukların mekanla, 
arkadaşlarıyla, öğretmenleri ile bağlantısını arttırır, 
aidiyeti oluşturur. İhtiyaçlarını karşılamak için seç-
tikleri yolların sorumluluğunu almalarını kolaylaştırır. 
Öğretmenlerin sınıflarında birlikte karar süreçlerini 
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geliştirmesi çocukların bireysel olarak, sınıfın da bir 
topluluk olarak desteklenmesi, güçlenmesi demektir.

Birlikte karar alma deneyimle gelişen bir süreçtir. Hem sü-
reci kolaylaştıran yetişkin hem de çocuklar için deneyim arttıkça 
süreç kolaylaşır. Bununla birlikte bu deneyimin katılımı mümkün 
kılan yaklaşımlar ve beceriler ile desteklenmesi gerekir. Aşağıda 
kutuda bu yaklaşım ve becerilere dair öncelikli örnekler yer al-
maktadır. 

• Çocuk katılımı çocuk haklarına dayanır. Yetişkinlerin 
katılım süreçlerinde hak temelli bir yaklaşımı gözet-
mesini sağlayan çocuk katılımı ilkeleri kılavuzda bir-
likte kararı kolaylaştırmak için geliştirilen beş adımın 
özünü oluşturmaktadır.  

• Öğretmenin çocukların potansiyeline, topluluğun 
deneyimine güvenmesi ve herkesin görüş ve ih-
tiyacının bu topluluğun bir parçası olduğuna dair 
bir algıya sahip olması süreçteki tüm adımlarda 
çocukların hem kendilerini güvenle ifade etmelerini 
hem birbirlerine güven duymalarını sağlar. 

• Sosyal duygusal beceriler ve eleştirel düşünme be-
cerileri katılım süreçlerini kolaylaştırır, aynı zaman-
da bu süreçlerden beslenir. Özellikle merakla soru 
sorma, kalpten dinleme, duyduklarını kendi süzge-
cinden geçirerek ifade etme becerileri çocukların 
görüşlerini oluşturabilmeleri için açık, özgür bir alan 
yaratır.
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• Sınıftaki herkesin kendisiyle ve toplulukla duygu ve 
ihtiyaç farkındalığı üzerinden kurduğu bağlantı ihti-
yaçları karşılamak için ortak yollar bulabilmeyi des-
tekler, karar seçenekleri oluşturmayı kolaylaştırır. 

• Geri bildirim alma ve verme becerilerini destekle-
mek kararlara itiraz etmeyi, gerektiğinde değişiklik 
talep etmeyi kolaylaştırarak kararların canlılığını 
güvence altına alır.  Yapılan iş bölümleri dahil ol-
mak üzere sürecin tüm akışının netlik ve şeffaflıkla 
düzenlenmesi de geri bildirim süreçlerini güvence 
altında alır. 

Birlikte karar süreçlerinden öğretmenin temel rolü bu 
yaklaşım ve becerileri kullanarak  katılım alanını ve sınırını net 
biçimde belirlemek ve geri bildirimle süreci güvende tutarak 
çocukların ifadeleri için açık bir alan yaratmaktır. 

Birlikte karar alma deneyimlerinin etkin ve sürekli olmasını 
zorlaştıran temel engel yetişkinin katılım algısı ve yöntemi ile 
çocukların katılım algısı ve yöntemi arasındaki farklardır. Katılım 
deneyimleri öğretmenin bazı çocukları konuşturmaya bazıları-
nı ise susturmaya çalıştığı, bazı durumlarda çocukların hiç ilgi 
göstermediği, oylamaların bazen heyecanla bazen mecburi-
yetle geçip çoğu durumda alınan kararlara kimsenin uymadığı 
sıkıcı ve etkisiz deneyimler olarak yaşanıyor olabilir. Bu da hem 
öğretmen hem çocuklar için zaman kaybı ve katılıma dair moti-
vasyon ve inanç eksikliği sonuçlarına yol açabilir. 

Birlikte Kılavuzu’nun amacı, birlikte karar süreçlerinde 
öğretmenin çocuklarla ortak bir yol bulmasını kolaylaştırmak ve 
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birlikte karar alma deneyimlerinin anlamlı, keyifli etkiler yarat-
masını ve öğrenmeyi desteklemesini sağlamaktır.  

2. Kılavuzda Neler Var?
Kılavuzda birlikte karar alma, çocuk katılımı ilkelerinin 

yaşam geçmesini destekleyen ve tüm karar sürecini görünür 
kılan beş adıma ayrılmıştır. Adımlar öğretmen için uygulaması, 
çocuklar için dahil olması kolay araçlarla beslenmiştir. Araçlar 
çocuk hakları yaklaşımı ile eleştirel düşünme, şiddetsiz iletişim, 
derin demokrasi bilgi ve deneyimlerine dayanarak geliştirilmiş-
tir. Kılavuzun hazırlandığı süreç boyunca öğretmenlerle birlikte 
üretim ve geri bildirim alanları etkin biçimde kullanılarak  iş bir-
liği içinde çalışılmıştır.  

Birlikte karar alma için geliştirilen beş adım vazgeçilmez-
dir. Bununla birlikte karar konusunun özelliği, öğretmenin ve 
çocukların karar konusuna dair ilgisi, bilgisi ve tüm sınıfın karar 
alma deneyimine bağlı olarak adımlara ayrılacak süreler de-
ğişir.  Amaç süreyi uzatmak değil, tersine karar alma sürecinin 
olabildiğince hızlı tamamlamak; ancak süreç boyunca herkesin 
dahil olduğundan, güvende hissettiğinden ve kendini ifade 
edebildiğinden emin olabilmektir. 

Kılavuzda paylaşılan bilgiler ve önerilen araç ve etkinlikler 
bu amaca yönelik olarak geliştirilmiştir. Her adımın amacının 
ne olduğu açıklanmış, adım sürecinde yaşanabilecek ve özel-
likle öğretmenin özen göstermesi gerekenler hatırlatılmış ve bu 
adımı yaşama geçirmeyi kolaylaştıracak araçlar ve etkinlikler 
önerilmiştir.  

Dolayısıyla öğretmenin tüm adımları içerecek bir karar 
alma sürecini sınıfının özellik ve ihtiyaçlarına, sınıf mevcudu-
na, karar konusuna ve ayırabileceği zamana göre planlaması, 
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adımları yaşama geçirecek araç ve etkinlikleri uyarlaması ge-
reklidir.  

Kılavuzda yer alan adım ve araçlar sınıfta karar alma sü-
reçleri dışında da kullanılabilir. Örneğin görüş geliştirme adımın-
da yer alan araç ve etkinlikleri çocukların herhangi bir konuda 
düşüncelerini ve eğilimini öğrenmek niyetiyle de kullanabilirsiniz.

Kılavuz sınıf uygulaması için hazırlanmış olsa da okul dü-
zeyindeki karar alma süreçlerine de uyarlanabilir. 

Birlikte Kılavuzu Sınıf Çemberi Kılavuzu ile birlikte kullanıl-
dığında sınıflarda katılımcı ve barışçıl öğrenme ortamları oluş-
turulmasına katkısı artacaktır. 

Tüm öğretmenleri karar alma süreçlerini çocuklarla 
birlikte deneyimledikleri, katılımı birlikte öğrendikleri bir gü-
venli ve özgür bir alana dönüştürmeye davet ediyor, Birlikte 
Kılavuzu’nun bu yolculuğa rehber olmasını umuyoruz. 
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B. Birlikte Karar Adımları

1. Adım: Karar Konusunu Netleştirme

2. Adım: Görüş Geliştirme

3. Adım: Karar Seçenekleri Oluşturma

4. Adım: Seçim Zamanı 

5. Adım: İçermeci Karar Alma 

1. Adım:  Karar Konusu Netleştirme
Adımın Amacı:

Karar konusunun çocuklar tarafından anlaşılması ve konu 
ile bağlantıya geçmek.

Çocukların, birlikte alınacak bir karara katılmalarının ilk 
aşaması karar alınacak konunun ne olduğunun ve neden bu 
konuda karar vermeye ihtiyaç duyduğunuzun net biçimde an-
laşılmasıdır.  Karar almayı gerektiren bazı durumlar sınıfın için-
deki ihtiyaçlardan - örneğin, iş bölümü -  bazı durumlar okuldaki 
ortak yaşantının gerektirdiklerinden –örneğin, sınıflar arası an-
laşmazlık ya da ortak alan kullanımı- bazı durumlar ise sizin de 
karar alanınızı aşan bir biçimde “yukarıdan” gelen taleplerden 
–örneğin, İlçedeki bir tören için iki kişinin görevlendirilmesi- kay-
naklanabilir.  Çocuklarla paylaşmadan, bu konuya dair birlikte 
karar almaya neden ihtiyaç duyduğunuza dair kendi içinizde bir 
netlik sağlayın. Sizin netliğiniz çocukların sürece dahil olmasını 
kolaylaştıracaktır.

Sürece Dair Hatırlatmalar

• Paylaşım esnasında çocukların ve sınıf topluluğunun 
hassasiyetlerini göz önünde bulundurun. Karar alacağınız 
konuda sınıf içinde bir çatışma varsa ve bu çatışma için-
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de bazı çocukların isimleri sıkça geçiyor, yargılayıcı ifa-
delere maruz kalıyorsa ya da karar konusu bazı çocukları 
özel durumları dolayısıyla olumsuz etkileme potansiyeli 
taşıyorsa ön hazırlık yaparak güven alanını oluşturma ve 
korumak için hazırlıklı olun.

• Çocukların karar konusu ile kendi ihtiyaçları arasında 
bağlantı kurmasını kolaylaştırın.

• Herkesin anladığından emin olduktan sonra konuya dair 
ilgilerini ve karar almaya dair istekliliklerini yoklayın. Siz 
istediğiniz için değil kendileri isteği, kendi yaşamları ile 
bağlantısını gördükleri için karar alma sürecine dahil ol-
duklarından emin olun. 

• Karar konusunu netleştirme adımını çocukların karar sü-
recine dair motivasyonlarını gözeterek hızlıca yürütmeye 
çalışın. Konu herkes için net ise bu adımı hızlıca geçebilirsiz. 

Araçları

• Hikayeleştirme: Konuyu hikayeleştirin. Konunun geçmişi-
ni hikayeye katmayı atlamayın. Sizdeki bilgileri şeffaflıkla 
paylaşın. 

• Sorularla yoklama: Hem çocukların durumlarını anlamak 
hem de düşünmeleri desteklemek için soru sorun:  “Aklı-
nıza takılan bir şey var mı?” “Anlaşılır olmayan bir şeyler 
kaldı mı?”  

• Pratik İşaretler: Sorulara hızlı yanıt almak, süreci dina-
mikleştirmek ve tüm çocukların dahil olmasını kolaylaştır-
mak için kullanın. İşaretlerin ifadeleri karar alma sürecini 
güvende tutmak için gereklidir. Bununla birlikte işaretlerin 
şekli sadece öneridir. Çocuklarla birlikte bu dört durum 
için farklı işaretler de bulabilir, hali hazırda kullandığınız 
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işaretler varsa eksik olan ifadeleri de ekleyerek tamam-
layabilirsiniz. 

Katılıyorum, destekliyorum.

Katılmıyorum, desteklemiyorum.

Emin değilim, düşünüyorum.

İlgilenmiyorum.

2. Adım: Görüş Geliştirme 
Adımın Amacı: 

Çocukların ifadelerini güvene almak ve görüşlerini özgün-
leştirmek; olgunlaştırmak

Karar süreçlerinde çocuklar en çok kendilerine ait bir gö-
rüşleri olmadığı, duyduklarını tekrar ettikleri algısı ile yetişkinler 
tarafından yetersiz görülürler. Bu bazen çocukların gerçekten 
özgün bir görüşü olmadığından bazen de çocukların “yeni, al-
ternatif” görüşlerini ifade etmekten çekinerek yetişkinin duyma-
ya hazır olduğu şeyleri söylemesinden kaynaklanabilir.

Görüş geliştirmek, eleştirel düşünme becerileri ile doğru-
dan ilişkili, özgür ve güvenli düşünme ortamı ve zihinsel süreç-
lerin beslenmesi ile gelişen bir beceridir. Yetişkinler tarafından, 
uygun araç ve yaklaşımla desteklendiğinde her çocuk ilgilendiği 
her konuda kendine ait özgün görüşler geliştirebilir.

Sürece Dair Hatırlatmalar

• Çocuğun varlığına ve potansiyeline güvenin. Bu, çocuk-
ların da belli deneyimler biriktirdikleri, kendi yaşamlarına 
dair görüşleri olduğu ve bunlardan hareketle karar vere-
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bileceklerine inanmak demektir.  

• Çocukların kendilerini ifade etmeleri için görüşlerinin  
“olgunlaşmasını” beklemeyin. İfadelerinin olduğu haliyle 
önemli olduğunu bilmeleri sağlayarak güvenli ifade alanı 
oluşturmayı önceliklendirin. Ardından araştırmalarını, dü-
şünmelerini ve birbirlerini duymalarını destekleyerek gö-
rüşlerini olgunlaştırmalarını, geliştirmelerini destekleyin.

• Bazı çocukların yaklaşımları, davranışları, konuya dair gö-
rüşleri size uygun olmayabilir, sizi zorlayabilir. Her durum-
da ayrımcılık yapmadığınızdan, tarafsız olduğunuzdan 
emin olmak için kendi algınızı sıklıkla kontrol edin. 

• Sabır, görüş geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacağınız 
bir özelliktir.  Çocukların gelişim özelliklerini gözeterek, 
zaman algılarının ve konuyla bağlantı kurma biçimlerinin 
sizden ve birbirlerinden farklı olduğunun kabulü ile süreci 
sabır ve sükunetle yürütmek güvenli bir karar alma ortamı 
oluşturmayı destekler.  

• Görüş geliştirme süreçlerini durağanlıktan, örneğin sa-
dece sözel beceriye bağlı olmaktan çıkarıp farklı araç ve 
yöntemlerle hareketlendirmek, çeşitlendirmek kapsayı-
cılığı artırır.  Sadece görüş geliştirme adımında değil bir-
likte karar alma süreci boyunca yaratıcılığa alan açmak 
çocukların sürece dahil olmalarını, aidiyet kurmalarını 
sağlar.  

• Görüş geliştirme süreçlerinde bazen sınıfın tamamında 
bazen bir ya da bir kaç çocukta uzun sessizlik hali olabilir. 
Bu durumda çocukları konuşmaya teşvik etmek yerine 
sessizliğin nedenini keşfetmek ve buradaki ihtiyaca göre 
süreci desteklemek daha kalıcı ve kapsayıcı bir sonuç 
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yaratır.  

Araçları

• Düşünme Zamanı: Karar alma sürecinin her aşamasında 
çocukların ihtiyaç duyduğu düşünme zamanına sahip 
olması önemlidir. Özellikle bu aşamada, görüşlerinin ne 
olduğunu ve nasıl ifade edeceklerini “bulabilmeleri” için 
düşünme zamanını sık sık kullanın. Oyunlu bir hale getir-
mek için küçük bir çan ya da bir müzik aleti kullanabilir, 
“düşünme zamanı”na bir melodi uydurabilirsiniz. Çocuk-
ların da ihtiyaç duyduklarında düşünme zamanı talep 
edebileceklerini bilmeleri çok önemli.  Düşünme zamanını 
birlikte karar alma sürecinin farklı adımlarında da kulla-
nabilirsiniz 

• Görüşlerin ifade edildiği sırayı ve yöntemi çeşitlendirerek 
örneğin görüş sepeti / kutusu oluşturup görüşlerini bura-
ya atmalarını isteyebilirsiniz.  

Görüşleri ifade etmeyi kolaylaştıracak etkinlikler: 

Aşağıda yer alan etkinlikler çocukların kendi görüşlerinin 
farkına varmasını sağlar, görüşlerini rahatça ve güven içinde 
ifade etmelerini ve birbirlerini dinlemelerini destekler. 

Eşli Beyin Fırtınası

Çocukların ikili gruplarda konuya dair akılla-
rına gelen her şeyi paylaşmalarını sağlar. 

Süre: 10-15 dk.

Konuyu en basit şekliyle ifade edin. Çocuklara 
önce bireysel düşünme ve düşündüklerini listeleme 
zamanı verebilirsiniz. Eşler birbirlerini dinledikten 
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sonra listelerini ortaklaştırabilirler. Düzen içinde iler-
lemeyi tercih ederseniz eşlerin konuşma sürelerini 
belirleyin.

Dolaş Buluş Herkesle Konuş

Tüm sınıfın, kısa sürede görüşlerini paylaşa-
bilmesine olanak sağlar. 

Süre: 5-10 dk.

Çocukların üzerine düşünmelerini istediğiniz 
konuyu bir cümle ya da bir soru olarak ifade edin ve 
çocukların kısa bir süre düşünmelerini isteyin. 

Herkesi ayağa kalkarak sınıftaki boş alanda 
dolaşmaya davet edin. Elinizi çırptığınızda herkes 
en yakınındaki kişi ile -tercihen ikili olarak- düşün-
celerin paylaşsın. Bir dakika kadar sonra elinizi ye-
niden çırpın ve sınıf için dolaşmayı sürdürmelerini 
isteyin. Bunu 3-4 kez tekrarlayın. 

Ardından yerlerine oturmalarını isteyin ve 
birkaç çocuktan neler duyduklarını ya da ilgilerini 
çeken görüşleri paylaşmalarını isteyin. 

Gelen görüşleri üzerine tartışmak, derinleş-
mek üzere not edebilirsiniz.

Değer Çizgisi

Görüş farklılıklarını söz kullanmadan kolayca 
ifade etme ve görünür kılma olanağı sağlar.  

Süre: 15-20 dk.
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Konunun sorgulanmasını kolaylaştıracak, 
yanıtı kesin bir evet ile kesin bir hayır arasında çe-
şitlenebilecek bir soru tasarlayın.

Çocukların soruya yanıtlarını önce bireysel 
olarak düşünmelerini isteyin. 

Ardından sorunun iki karşıt yanıtını sınıfın bir-
birinden uzak iki köşesine yerleştirin. Bunu yazarak 
yapabileceğiniz gibi bir çocuklardan birinin yardı-
mıyla sözel olarak da yapabilirsiniz. 

İki karşıt görüşün yerleri netleştikten sonra 
çocuklara bu iki uç arasındaki hayali çizgide kendi 
görüşlerini yansıtan bir noktada durmalarını isteyin. 
Herkes yerleşince çocuklardan iki yanlarında duran 
kişi ile konuşarak doğru yerde durup durmadıkla-
rından emin olmalarını; eğer yanlarındaki kişilerle 
benzer görüşlere sahip değillerse kendi görüşlerini 
yansıtan yere doğru yer değiştirmelerini isteyin.  
Süreç boyunca çocukların yanlarındaki arkadaşları 
ile konuşarak görüşlerini tartışmayı sürdürsünler. 

Değer Çizgisi üzerine hem yoğunlaşma olan 
hem de az sayıda destek bulan görüşleri duyarak 
etkinliği sonlandırın. 

Konunun üzerine derinlikli düşünmelerini, görüşlerini olgun-
laştırmalarını kolaylaştıracak etkinlikler: 

Aşağıdaki etkinlikler görüşler ezberden geldiğinde, sıklıkla 
tekrar edildiğinde yani özgün görüşlerin gelmediği durumlarda, 
çocukların odaklanmalarını hem kendilerini hem birbirlerini 
duymalarını destekler.
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Dinamik Diyalog

Tüm sınıfın görüşlerini ifade etmesini, bunu 
sadece sözle değil, bedenleri ile de yapmasını 
kolaylaştırır. Bir çok farklı görüşü duymaya olanak 
verdiği için çocukların kendi görüşlerini bulmalarını 
destekler. 

Süre: 15-20 dk.

Açık alanda yapılması önerilir.

Ayakta bir çember oluşturun. Üzerine görüş 
geliştireceğiniz konuyu açıklayın. Gönüllü olan ilk 
kişinin bir adım öne çıkarak görüşünü ifade etme-
sini, ardından herkesin bu görüşe ne kadar yakın ya 
da uzak olduğunu düşünerek konumunu almasını 
isteyin. Artık çemberiniz belirlediğiniz etkinlik alanı 
içine yayılmış durumdadır. Çocukların kendilerinin 
ve arkadaşlarının konumlarına bakmalarını, süreç 
boyunca hareketliliği gözlemlemelerini isteyin.

Etkinliği ifade edilen görüşün en uzağıda ko-
numlanan çocuğun görüşünü ne olduğunu sorarak 
sürdürün. Ve her görüş ifadesinden sonra yeniden 
tüm çocukların konum almasını isteyin. 

Etkinliği, yeterince farklı görüş duyduğunuzu 
düşündüğünüzde ya da ayırdığınız süre bittiğinde 
tamamlayın. 

Etkinlik boyunca çocukların hareket etme-
lerini, bir görüşten bir başka görüşe ilerlemelerini 
destekleyin. Fiziksel olarak hareket etmeleri zihinsel 
olarak da düşüncelerinin hareketlenmesini, konu-
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ya farklı açılardan bakabilmelerini sağlayacaktır.   
Topluluğun hareketi arttıkça görüşlerin nerelerde 
yoğunlaştığını ve farklılaştığını fiziki olarak görmek 
de mümkün olacaktır. Bunun için çocukların göz-
lem yapmalarını etkinlik boyunca hatırlatabilir, ara-
larda ve etkinliğin sonunda sürecin onlar için nasıl 
gittiğine, neler gözlemlediklerine dair geri bildirim 
alabilirsiniz.

Kendimle Baş Başa (Kişisel Münazara)

Özellikle görüş geliştirme sürecinin tıkandığı 
ya da görüşlerin kutuplaştığı durumlarda çocukla-
rın “başkasının yerinde düşünerek” kısır döngüden 
çıkarak bireysel görüşlerini netleştirmelerini kolay-
laştırır. 

Süre: 10-20 dk.

Çocukların ayakta durmalarını isteyin. Bunu 
açık bir alanda, yan yana ya da karşı karşıya 
dizilmelerini isteyerek  yapabileceğiniz gibi sıra 
aralarını genişleterek yapmanız da mümkündür. 
Tartışmanın tıkandığı ya da kutuplaştığı iki görüşü 
belirleyin. Çocuklara sağa ve sola adım atarak bu 
“karşıt” görüşleri kendi kendilerine savunacaklarını 
söyleyin. 

Çocukların sağa bir adım atmalarını isteyin 
ve ilk görüşü söyleyin. Sağ adımda bu görüşü des-
tekleyecek gerekçe ve nedenleri bulmalarını isteyin. 
Bunun için 1-2 dakika süre verin. Ardından yeniden 
merkeze dönsünler, burada kısa bir süre kaldıktan 
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sonra bu kez de sola adım atarak diğer görüş için 
gerekçe ve nedenleri düşünmelerini söyleyin. Süre 
bittiğinde yeniden merkeze gelerek bu kez de bir 
adım geri gitmelerini, sağ ve sola adım attıklarında 
ürettikleri düşüncelere bütüncül olarak bakarak 
kendi görüşlerini oluşturmalarını söyleyin. 

Köşe Kapmaca

Konuya dair farklı görüşleri ya da yargıları 
birlikte tartışmayı sağlar. 

Süre: 15-40 dk.

Açık alanda yapılması önerilir.

Konuya dair tartışmaya, derinleşmeye ihtiyaç 
duyduğunu düşündüğünüz görüşleri ya da konuya 
dair çocuklardan gelen yargı ifadelerini kağıtlara 
yazarak sınıfın farklı köşelerine yerleştirin. Örneğin 
sınıfta yapılacak yılbaşı çekilişine dair karar alma-
ya çalışıyorsunuz. Çocuklardan gelen “hediyelerde 
para sınırı olsun”, “çekiliş yapmayalım” ve “hediye 
satın almayalım, takas yapalım” gibi görüşleri kö-
şelere yerleştirebilrsiniz.

Çocukların sınıf mevcuduna ve tartışacağınız 
görüş sayısına göre 2, 3 ya da 4 kişilik gruplara ay-
rılmalarını isteyin. (Her köşede bir seferde en fazla 
4 çocuk olabilir.)  Bir grup da ebe olacağı için köşe 
sayısından bir fazla sayıda grubunuz olmalıdır. 

Etkinliği başlatırken her grubun bir köşe kap-
masını isteyin. Köşe kapamayan grup ebe olarak 
merkezde bekleyecektir. Köşelere yerleşen gruplar-
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dan orada yazılı olan görüşü birlikte tartışmalarını 
isteyin. Bunun için gruptaki çocuk sayısına uygun 
bir süre -çocuk başına 1-2 dakika yeterli olabilir- 
belirleyin. 

Süre bittiğinde elinizi çırpın ve çocukların 
grup olarak bir başka köşeyi kapmalarını isteyin. 
Süreci gruplar tüm köşeleri dolaşana kadar sürdü-
rün. Süreniz kısıtlıysa grupların aynı köşeye iki kez 
gidemeyeceği kuralını koyabilirsiniz. 

Çocuklardan tartışmalardan neler duyduk-
larını ya da ilgilerini çeken görüşleri paylaşmalarını 
isteyin. Paylaşımları yazılı yapmalarını da isteyebi-
lirsiniz.

Düşünce Gözlükleri

Belirli bir görüşü farklı bakış açılarıyla değer-
lendirmeyi, konuya “başka gözlüklerle” bakmayı 
sağlar. Dile gelmeyen yaklaşımları görünür kılar, az 
konuşan çocukları katılmaya teşvik eder.  Gözlük 
çizimlerini kullanmak çocukların role girmelerini 
kolaylaştıracağı için özgür düşünme alanı açar. 

Süre: 15-40 dk.

Detaylandırmaya ihtiyaç duyduğunuz bir 
görüş olduğunda gözlükleri tüm sınıfa ya da sınıf 
içinde belirli sayıda çocuğa dağıtarak “Bu gözlüğü 
taktığında nasıl görüyorsun?” sorusu eşliğinde kul-
lanabilirsiniz.  Herkesin benzer bir bakış açısıyla de-
ğerlendirme yapmasını isterseniz aynı gözlüğü tüm 
sınıfın kullanmasını isteyebilirsiniz. Gözlükleri çok 
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fazla konuşmayan çocuklara vererek sürece dahil 
olmalarını kolaylaştırabilirsiniz. Gözlükleri bütün-
lüklü bir etkinlik içinde kullanabileceğiniz gibi, karar 
alma sürecinin farklı adımlarında ihtiyaç duydukça 
çocukların hızlıca yeni bakış açıları oluşturmaları 
için de kullanabilirsiniz. Düşünce Gözlükleri’ni, Pratik 
İşaretler ile birlikte de kullanabilirsiniz.  

Bu dört gözlük, görüş geliştirme sürecinde 
kritik olan dört farklı yaklaşımı güven altına alır. 
Bunların yanına ihtiyacınıza göre yeni gözlükler 
eklemeniz de mümkündür. Çocuklarla birlikte yeni 
isimler bularak gözlükleri sınıfınıza özgü bir hale 
getirebilirsiniz.

Dikkatli Gözlük: Görüşe dair olası riskleri, ko-
nuyla ilgili olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini  
gösterir: “İtirazım yok ancak …… konusuna dikkat 
edelim.  ”  

İtiraz Gözlüğü: Görüşe itiraz etmeyi gerek-
tiren nedenleri gösterir. Hayır diyebilmeyi  güvenli 
hale getirir:  “..... nedeniyle bu görüşe itiraz ediyo-
rum.”

Yaratıcı Gözlük: Görüş ile ilişkili dile gelme-
miş, gözden kaçmış, alternatif durumları gösterir: 
“Bu görüşün bir de şöyle bir tarafı var.”

Araştırmacı Gözlük: Sürekli tekrarlanan gö-
rüşleri, “neden?” sorusu ile detaylandırmayı sağlar. 
İfadeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösterir: 
“Neden ….. dediğini söyler misin? / ….. demenin ne-
deni …. mı?”
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3. Adım:  Karar Seçenekleri Oluşturma
Adımın Amacı:

Çocuklardan gelen görüşleri görünür kılarak toparlamak 
ve gruplamak; ardından üzerine birlikte düşünme süreci yürüte-
rek karar seçenekleri haline getirmek. 

Karar seçeneklerini oluşturmak tüm karar alma sürecinin 
en teknik/analitik kısmı olabilir. Çocukların bu adıma aktif ka-
tılımı karar almalarını destekleyeceği ve aynı zamanda etkin 
bir öğrenme süreci yaratacağı için önemlidir. Bununla birlikte 
çocuklarla yürütülmesi daha fazla zaman alacağından ve “sı-
kıcı” olma potansiyeli taşıdığından öğretmenin kolaylaştırıcılık 
becerilerine en çok ihtiyaç duyduğu adım da olabilir. 

Bu adımın en kritik sonucu,  her çocuğun aynı görüşten 
benzer şeyi anlamasını sağlamaktır. Böylece seçim zamanı ve 
sınıf kararının oluşturulması adımlarının sağlıkla yürütülmesi 
mümkün olur. 

Sürece Dair Hatırlatmalar

• Görüşlerin her çocuk tarafından duyulduğundan ve an-
laşıldığından emin olun. Süreci şeffaflık içinde yürütmeye 
özen gösterin. 

• Görüşleri, onları savunan çocuklar ile özdeşleştirmemeye 
dikkat edin. “Ayşe gibi düşünenler” yerine “X görüşünü 
savunanlar” gibi bir tanımlamayı tercih edin. 

• Bir önceki adımın hemen arkasından yürütebileceğiniz 
gibi, özellikle gruplamayı siz ya da sorumluluk alan bir grup 
çocuk yapacaksa araya bir çalışma süreci de girebilir. 
Bu adımı nasıl yürüteceğinizi bir önceki adımın sonunda 
netleştirin. 
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• Görüşleri grupladığınızda odağın kaydığını ve çok fazla 
grup oluştuğunu görürseniz birinci adıma geri dönerek 
karar konusunda netleştiğinizden emin olun.

• Görüşleri grupladığınızda birden fazla karar alanı çıkabilir. 
Karar konunuz ile bağlantı içinde odağınızı çocuklar için 
yeniden görünür kılın. Odağın dışında kalan karar konula-
rını sonra ele almak üzere kaydedin. 

• Her görüş geliştirme süreci mutlaka karar alma ile sonuç-
lanmak zorunda değildir. Görüşler yeteri kadar olgunlaş-
madıysa karar zamanı gelmemiş demektir. 

• Bir sonraki aşamaya geçmeden bu aşamada sunulan 
seçeneklere itiraz olup olmadığına emin olmak önemlidir. 
“Herkes için tamam mı?” gibi olumlu yanıt bekleyen bir 
soru yerine “İtirazı olan var mı?” gibi düşünmeye yönlendi-
ren bir soru yöneltmek önemlidir.  Burada itiraz olduğun-
da bir önceki adıma geçilerek seçenekleri güncellemeye 
ihtiyaç olabilir.

Araçları

• Görselleştirme: Görüşleri sadece yazarak değil çizimlerle 
de destekleyerek görünür olmasını sağlayın. Çocukların 
görüşlerini çizmesini, resim ya da çizgilerle anlatmasını 
istemek görüşlerinin üzerine düşünmelerini ve yaratıcılık-
larını teşvik edeceği için de kıymetlidir. Gruplamayı hangi 
araçla yaparsanız yapın görselleştirmeyi kullanın.

• Etkileşimli planlama yapmak: Görüşlerin gruplamasını, 
öğretmen kolaylaştırıcılığında tüm sınıf birlikte yapa-
bileceğiniz gibi,  çocukların grup çalışması yapmasını 
sağlayarak  görüşleri çocukların toparlamasını da isteye-
bilirsiniz. 

1 2 3 4
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• 2-3-4: Çıkan görüşlerin gruplanmasını ve seçenek sa-
yısını en fazla 4 olacak şekilde düzenlemenize kolaylık 
sağlar. Bunun için alttaki gibi bir çizim/poster/panodan 
yararlanabilirsiniz. Gelen görüşleri çocuklarla birlikte bu 
dört çerçeve içine yerleştirmeye çalışarak görüşleri grup-
layabilirsiniz. Her çerçeveye bir renk ya da bir sayı vermek 
özellikle seçim zamanında çalışmanızı kolaylaştıracaktır. 

İlk gönüllü çocuk bir görüşü (kendisinin ya da baş-
kasının görüşü olabilir) bir çerçeveye yazsın. Sonra sırayla, 
gönüllü olan her çocuk bir görüşü ifade etsin. İfade edilen 
her  yeni görüş daha önce yazılanlara benziyorsa aynı 
çerçeveye, tamamen farklı bir görüş ise yeni çerçeveye 
yazın. Dört çerçeve dolduğu halde yeni bir görüş varsa 
mevcut görüşleri nasıl dörde indireceğiniz üzerine birlikte 
karar alabilirsiniz. Küçük yaş gruplarında görüşleri çizim 
ile destekleyerek görünür hale getirmeye çalışın. Görüşler 
tamamlandığında tüm sınıfın  göreceği şekilde üzerinden 
geçilmesine dikkat edilir. 

• Görüş Üçgeni: Gruplama sonrası karar alma aşamasına 
geçmeden seçenek sayısını azaltmak gerekebilir. Bunun 
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için Görüş Üçgeni’nden yararlanabilirsiniz. Görüşleri ya-
pılabilir (gerçekçi), güvenli ve etkili (karar alma niyetine 
uygun) olup olmadıkları konusunda hep birlikte değer-
lendirin. 

Üçgeni tahtaya çizin ve merkeze üzerine konuşmak 
istediğiniz görüşü yerleştirin. Çocuklara görüşü gerçekçi, 
güvenli ve etkili bulup bulmadıklarını tek tek sorun. Gelen 
yanıtların yoğunluğuna göre okları kısa ya da uzun çizin. 
Bu işlemi her görüş için yaptığınızda hangi görüşlerin sını-
fınız için daha uygun olduğunu birlikte netleştirmiş, karar 
seçeneklerini hızlıca oluşturmuş olursunuz. Görüş Üçge-
ni’ni dinamik biçimde yürütmek için Pratik İşaretler’den, 
Düşünce Gözlükleri ve Kendimle Baş Başa etkinliklerinden  
yararlanabilirsiniz.

4. Adım: Seçim Zamanı
Adımın Amacı:  

Netleşen seçeneklere dair eğilimleri oylama yoluyla belir-
leyerek kararın taslak halini ortaya çıkarmak. 

GÜVENLİ

ETKİLİGERÇEKÇİ

GÖRÜŞ
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Sürece Dair Hatırlatmalar

• Bir önceki adımda bir görüş çok belirgin biçimde çoğunluk 
tarafından benimsenmişse bu adımı oylama yapmaksı-
nız geçmek mümkündür. Böyle bir durumda bu tespite 
dair çocukların onayını almak kimsenin herhangi bir itirazı 
olmadığından emin olmak gerekir.  

• Oylama açık ya da kapalı oylama şeklinde yapılır. İçer-
meci karar alma süreçlerinde açık oylama ile yapılması 
daha az oy alınanlara görüşlerini sunarak onların da ihti-
yaçlarını karşılayacak ortak bir karara ilerlemek açısından 
daha etkilidir. Bununla beraber herkesin güvenli ve rahat 
şekilde oy vermesine ya da çıkan sonuçlardan birinin 
zarar görmesi, olumsuz durumla karşılaşma gibi riskler 
varsa kapalı oylama da yapılabilir. 

• Bu süreçte çocukların kendilerini güvende hissederek oy-
lamaya katılmaları oldukça önemlidir.

• Süreç kararsız kalan çocuklar olabilir. Bu kararsızlık bazı 
durumda verilen kararın hiç değişmeyeceği bilgisiyle 
oluşan endişenin bir sonucu olabilir. Çocuklara bir sonraki 
adımda kararınızı içermeci hale getireceğinizi hatırlat-
mak; kararınızı süreli ve ihtiyaçlarınızlar bağlantılı olarak 
değişebilir biçimde alacağınızı söylemek çocukların oyla-
maya katılmasını kolaylaştırır.  

Araçları

Kararmetre ile Oylama

İlk turda; 

Bir seçenek  en az %70 civarın oy aldıysa bu 
karar ile 5. adıma geçin. 
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Tüm seçeneklere verilen oylar birbirine çok 
yakınsa görüş olgunlaştırma adımına geri dönün 
ve çocukların görüşleri üzerine biraz daha düşün-
meleri, tartışmaları için çalışmalar yapın. 

Bir seçenek %50 - %70 aralığındaysa, ona en 
yakın yüksek oy alan ile ikinci tura geçin. Eğer en çok 
oy alan dışındaki seçeneklerin oyları  birbirine ya-
kınsa, seçenekleri oluşturma aşamasına geri döne-
rek gruplamanızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 
Her durumda Görüş Üçgeni’ni kullarak çocukların 
ikinci tur oylama öncesi hazırlıklarını yenilemelerini 
sağlayabilirsiniz. 

İkinci turda; 

Oylamada ikinci tura geçmeyi gerektiren bir 
sonuç çıktıysa ve en çok oy alan görüş dışındaki se-
çeneklerin sonuçları birbirine çok yakınsa çocukların 
neye göre seçim yaptıklarını sorabilir; üzerine biraz 
daha görüş geliştirmeleri ve birbirlerini duymaları 

%10 %25 %10%55

%5 %8 %17%70

%15 %35 %20%30
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için olanak yaratabilirsiniz. İlk oylama sonucunda 
2 görüş ağırlıklı olarak ortaya çıktıysa buna gerek 
kalmadan hemen ikinci tura geçebilirsiniz.  

İkinci turda bir seçenek %70 civarında oy al-
dığında karar olarak belirlenir ve 5. adıma geçilir. 

Not: Yukarıdaki yüzde rakamları azınlık ve ço-
ğunluk kavramlarına ilişkin somutlama sağlaması 
açısından örnek olarak verilmiştir. Kararmetre’yi 
tahtaya çizerek ya da karton, yapışkanlı şerit, mık-
natıslı şerit gibi farklı malzemelerle hazırlayabilirsi-
niz.

5. Adım: İçermeci Karar Alma
Adımın Amacı:  

Çoğunluk ile belirlenen kararın herkesin ihtiyacını içererek 
kapsayıcı olmasını sağlamak ve kararın herkes tarafından bilin-
mesini, takip edilmesini kolaylaştırmak.

Sürece Dair Hatırlatmalar

• Çoğunlukla alınan karara oy vermemiş azınlıkta olan 
gruba aşağıdaki sorularla karara dahil etmeye çalışın. 
Azınlık grubundan gelen yanıtlarla ortaya çıkan ihtiyaçları 
içererek karar cümlenizi netleştirin.  

* Karar belirlendi. Bu kararın uygulanmasına 
dair ne yaparsak senin için daha uygun hale 

%68 %32
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gelir?

* Bu kararın senin için de uygun hale gelmesi 
için ne ekleyebiliriz? Ne tür bir düzenleme 
yapabiliriz?

• Azınlık grubundan gelen öneriler kararın içeriğine ekle-
nerek kararın kapsayıcılığı artırılır. Karar cümlesine her 
eklemenin ardından tüm sınıfın onayına sunmak güven 
içinde ilerlemeyi sağlar. Bunun için Karar Çarkı’ndan ya-
rarlanabilirsiniz

• Kararın tüm sınıfı kapsamadığına dair gözleminiz olursa 
ya da azınlık grubundan olan çocuklar kararın onlara 
uygun olmadığı konusunda ısrarlı ise, kararı bir süre uy-
gulayarak değerlendirilme ve tekrar gözden geçirerek 
kesinleştirme önerisinde bulunabilirsiniz. Yani geçici bir 
karar alabilirsiniz.  

• Geçici de olsa bir karar alarak ilerlemenin hiç karar al-
mamaktan daha iyi olduğuna güvenebilirsiniz. Kararların 
değişebilirliği ve  esnekliği sınıflardaki gelişmeyi ve can-
lılığı gösterir. Alınan tek karara bağlı kalmak yerine sık sık 
kararın geçerliliğini sorgulamak, gerekli düzenlemeleri 
yapmak kararın da canlı kalmasına ve sınıfın gelişimine 
destek olmasına imkan verir. 

• Karar cümlesinin yazılı hali kararın süresini, geçici bir ka-
rar ise gözden geçirilme zamanını, kararın uygulanması 
için gerekli planlamaları ve iş bölümünü içermelidir. 

• Alınan kararın sınıf anlaşmasındaki maddeler ile ilişkili 
olup olmadığına bakmak, ilişkili ise sınıf anlaşmasına da-
hil etmek, en azından aradaki ilişkiyi görünür kılmak ve iş 
bölümlerini herhangi bir anlaşmazlık alanı yaratmamak 
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için gözden geçirmek önemlidir.

• Kararların yaşama geçmesi takibi ile mümkündür. Bu 
sorumluluğun sadece öğretmende olmaması, çocukların 
gündelik yaşamlarının bir parçası haline gelmesi önem-
lidir. Bunun için geri bildirim süreçleri etkin olarak kullanı-
labilir, sınıf anlaşmasını ve alınan kararları belirli bir düzen 
içinde gözden geçirmeye yönelik planlamalar yapılabilir. 

• Alınan bir karar belirli süre içinde yaşama geçmiyorsa, 
çocuklar ya da öğretmen karara uymuyorsa “karar uyarı 
veriyor” demektir. Bu durumda, bu kararı hangi ihtiyaçla 
aldığınızı hatırlayarak 2. adıma yani görüş geliştirmeye 
geri dönmek gereklidir. Bu geri dönüşü makul bir süre 
içinde yapmamak, uyarıya kulak tıkamak sınıfın birlikte 
karar sürecini en olumsuz biçimde etkiler. Çocukların ka-
rar alma sürecine güveni, saygısı ve inancı azalır. Takip 
eden kararlarda etkin bir katılım göstermeleri mümkün 
olmayabilir. 

Araçları

Karar Çarkı ile kararı onaylama

Son halini alan kararın içermeci ve uygula-
nabilir olup olmadığına dair son kontrol için Karar 
Çarkı kullanılır. Karar kesinleşmeden çarktan en az 
2 sorunun bir kaç çocuk tarafından cevaplanması 
iyi olur. 

Karar Çarkı için örnek sorular

Bu kararı onaylamak için biraz daha düşün-
meye ihtiyacım var mı?

Bu karar gerçekten içime siniyor mu?
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Söylemek istediğim bir şey kaldı mı?

Biraz daha bilgiye ihtiyacım var mı?

Bu karar onayladığında kararın uygulanma-
sına  hazır mıyım?

Birlikte Panosu

Kararların tüm çocuklar tarafından görünür 
ve bilinir olması hem bir gereklilik hem de uygu-
lanması ve takibini kolaylaştırıcıdır. Bunun için 
Birlikte panosu oluşturabilirsiniz. Panoda kararların 
kapsayıcı içeriği, süresi ve sorumlularını da içeren 
biçimde yer alması önemlidir. Panoda çocukların 
kararları takip edebilmesi için takvim hazırlayabilir, 
geri bildirim vermelerini kolaylaştıracak alan oluş-
turabilirsiniz. Panonuza Görüş Üçgeni, Kararmetre, 
Karar Çarkı gibi araçları ekleyerek birlikte karar sü-
recinizi canlı ve kapsayıcı hale getirebilirsiniz.
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Birlikte Materyali ile Karar Alma Örneği

Başlamadan…

Her hafta bir ders saatini çocukların bireysel 
değil de sınıfça birlikte bir şeyler yaparak geçirme-
sini kolaylaştırmak istiyorum. Bu nedenle birlikte 
ne yapabileceğimize onlarla karar vermek istiyo-
rum. Yarın bunu sabah sınıf çemberinde “Birlikte” 
materyalleri kullanarak deneyimlemek istiyorum. 
Acaba “bu derste birlikte ne yapalım?” diye sorar-
sam çok zor olur mu karar almak? Karşılanmasını 
beklediğim ihtiyaçlar üzerinden daha somut bir 
şekilde mi anlatsam? Genel değil de sadece bu 
hafta için mi sorsam? Acaba önce bir dersi birlikte 
oyun oynayarak geçirip geçirmediklerine dair mi 
bir karar almalıyız?

1. Adım: Karar Konusunu Netleştirme

Çember toplanır. Öğretmen sabah çemberi 
için bir gündemi olduğunu söyler. 

Materyalde 1. Adım için önerilen “Hikayeleş-
tirme” ve “”Pratik İşaretler”i kullanmaya karar verir.

Bir süredir serbest etkinlik derslerinde he-
pinizin kendi bireysel ihtiyacı üzerinden seçim 
yaparak daha bireysel ya da küçük grup şeklinde 
vakit geçiriyorsunuz. Sınıf çemberleri ve dersler 
dışında da sınıfça hep birlikte oyun oynamayı hiç 
yapamıyoruz.  Haftada bir saati sınıfça birlikte oyun 
oynamaya ayırmaya dair bir görüşüm var. Bugün 
öncelikle  “böyle bir zaman ayıralım mı?”  konusunu 
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size sormak, görüşlerinizi almak istiyorum. Sonra da 
bunu hangi derste yapalım ve neler yapalım plan-
lamalarımızı yapabiliriz.

Yani bugün birlikte karar almaya çalışaca-
ğımız konu “Bir serbest etkinlik zamanını sınıfça 
birlikte oyun oynama zamanının olup olmaması “ 
hakkında. Bu sizin için anlaşılır mı? Sorusu olan var 
mı?

A: Öğretmenim bence saklambaç oynayalım.

Şu an hangi oyunu oynayacağımızı değil, 
herkes birlikte oyun oynamak istiyor mu bunu 
konuşuyoruz. Bu görüşünü oyun oynamaya karar 
verilirse tekrar lütfen bize hatırlat.

Başka soru var mı?

B: Hocam ben evet diyorum, hadi oylama 
yapalım. 

Oylama değil de bu konuda genel olarak ne 
düşündüğünüzü öğrenmek için sormak istiyorum. 
Daha önce kullandığımız pratik işaretleri kullana-
rak (öğretmen burada gösterir) bir bakalım. Evet 
sorum şu: “Haftanın bir ders saatini sınıfça birlikte 
oyun oynamalıyız”

Biraz bekliyorum düşünmeniz için. Eveett… İki 
kişi katılmıyor bu görüşe, 3 kişi emin olmadıklarını 
söyledi. 15 kişi ise katılıyor. 

O zaman şimdi neden evet, hayır ya da emin 
olmadığımıza bakalım.



30

2. Adım: Görüş Geliştirme 

Bu soru için aslında iki görüş var gibi: Evet ya 
da hayır. Öğretmen bu ikiliğin karar alırken çocuk-
ları zorlayabileceğini, farklı seçenekler olup olma-
dığını birlikte görmelerinin ise geliştirici olacağını 
düşünerek materyalden “Değer Çizgisi” etkinliğini 
kullanmaya karar verir.

Şimdi hepinizin ayağa kalkmasını istiyorum. 
Dümdüz bir çizgi olun. Şimdi sınıfın en sağ noktası: 
” “Sınıfça birlikte oyun oynayacağımız bir ders ke-
sinlikle olmalı”” en sol noktası ise “bunun tam zıddı 
yani “Sınıfça birlikte oyun oynayacağımız bir ders 
olmasına gerek yok.”

 Şimdi bu iki görüş arasında bir çizgi var gibi. 
Düşünün. Siz nereye yakınsınız? 

(Çocuklar konumlanır) Öğretmen iki farklı 
taraftaki çocuklara neden orada konumlandıklarını 
sorar ve farklı görüşler çıkar. 

Ben ortadayım çünkü bazen sınıfça bazen 
bireysel olsun istiyorum.

Bence sınıfça oynayalım, sınıfça olmayınca 
ben bu derslerde tek başıma yapacak bir şey bula-
mıyorum, sıkıcı geçiyor.

Ben en yakın arkadaşım ile o derslerde  birlik-
te karikatür çiziyorum. Oyunlara katılmak istememe 
şansımız olur mu?

…. 
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Teşekkürler cevaplar için.. Farklı nedenlerle 
EVET diyenler olduğunu, hayır diyenlerin neden ha-
yır dediğini, emin olmayanların da nedenlerini biraz 
öğrenmiş olduk.

3. Adım: Karar Seçenekleri Oluşturma 

Öğretmen bu karar için seçenekleri birlikte 
oluşturmak yerine bir önceki etkinlikten çıkan gö-
rüşlerle seçenekleri kendisi oluşturup çocuklara 
sunmayı seçer.

Az önceki etkinlikle sınıfça birlikte oyun oyna-
ma zamanına dair ben üç farklı seçenek görüyo-
rum. Bunlar;

Her hafta bir saat sınıfça birlikte oyun oyna-
yalım.

Sınıfça birlikte oyun oynama zamanı diye bir 
şey olmasın.

İki haftada bir, bir saat sınıfça birlikte oyun 
zamanı olsun (bunu açıklamak gerekirse bazen 
bireysel bazen sınıfça olabiliyor bu seçenekle) 

Bu seçenekler uygun mu oylama için? İtirazı 
olan? Seçenekleri anlamayan var mı?

C: Sınıfça oyun oynama zamanı haftada bir 
saatten fazla olsun seçeneğini ekleyebilir miyiz?

C, bu da başka bir seçenek. Ama şu an hiç 
oyun oynamayalım diyenler de olduğu için eğer 
bir saat oyun oynayalım çıkarsa istersen senin bu 
talebini konuşalım. İstersen ilk seçeneği de en az 1 
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saat diyelim. O çıkarsa uygulama kısmını konuşu-
ruz. Ne dersiniz? 

C: En az yazarsak bana uyar.

D: İyi fikir..

4. Adım: Seçim Zamanı

Seçenekler belli olmuştur. Kararmetre ile oy-
lama yapılır. Çıkan oranlara göre bir sonraki aşa-
maya geçilir. 

Şimdi seçim zamanı! Seçeneklerimiz şunlar 
(Öğretmen tahtaya yazar.)

1. Seçenek: Her hafta en az bir saat sınıfça 
birlikte oyun oynayalım.

2. Seçenek İki haftada bir, bir saat sınıfça bir-
likte oyun zamanı olsun.

3. Sınıfça birlikte oyun oynama zamanı diye 
bir şey olmasın.

Ben cümleyi okuduğumda seçtiğiniz seçenek 
için elinizi kaldırabilirsiniz.

Seçenek: 4 kişi

Seçenek: 14 kişi

Seçenek: 2 kişi

2. seçenek oldukça fazla oy aldı. 2. Seçenek-
ten ilerliyoruz. Bu seçeneği 1. Ve 3. Seçeneği seçen-
lere de uygun hale getirmeye çalışacağız.

5. Adım: İçermeci Karar Alma
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Öğretmen azınlıkta kalanlara söz vererek, on-
ların ihtiyaçlarını da karara dahil etmeye çalışarak 
kararı içermeci hale getirir. Ardından kararı yazılı 
hale getirerek ve nasıl uygulanacağını açıklayarak 
herkesin bildiğinden ve anladığından emin olmaya 
çalışır. 

Öğretmen öncelikle 1 ve 3. Seçeneği seçen 
kişilere “Bu kararın senin için de uygun hale gelmesi 
için ne ekleyebiliriz? Ne tür bir düzenleme yapabili-
riz?” diye sorar. Gelen cevaplar şu şekildedir.

(1. Seçeneği seçenlerden): Ben birlikte oyun 
oynarken eğleneceğimizi, daha çok birbirimizle 
kaynaşacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle belli 
bir süre iki haftada bir yapalım, sonra eğer hepimizi 
içim keyifli geçiriyorsak belki sıklığını değiştirebiliriz. 
Bu karara eklenebilir.

(3. Seçeneği işaretleyen): Bizim başka hiç 
zamanımız yok karikatür çizimi için. O nedenle biz 
dahil olmasak bu oyunlara. Sınıfta kenarda karika-
tür yapsak.

Öğretmen bu duyduklarına dair önerisi olan 
var mı?

Kararımızı nasıl değiştirebiliriz herkesin ihti-
yacının karşılanması için diye sorar.

(2. Seçeneği işaretleyenlerden): Bir süre son-
ra değerlendirip sıklığını değiştirmek mantıklı. Belki 
o zaman zaten arkadaşım beklediği kadar eğlen-
meyecek, o da fikrini değiştirecek.



34

(2. Seçeneği işaretleyenlerden): Sınıfça di-
yorsak sınıfça olmalı. Bu karardan birilerini hariç 
tutmayalım. O zaman hep birileri izin ister. Sınıfça 
oynayamayız. Onlara acaba karikatür çizmek için 
ayrı bir zaman ayarlasak, o zaman sınıfça oyun 
oynamaya katılırlar mı? Zaten 2 haftada bir. 

(3. Seçeneği işaretleyen): Yani olur. Ama 
başka zaman nasıl bulacağız ki?

(2. Seçeneği işaretleyenlerden): Ya zaten biz 
bir sürü şeyi gönüllü olarak yapıyoruz ya da yapmı-
yoruz. Bence oyunu bozmayacak sessizlikte sadece 
karikatür çizmek değil başka şeyler de yapanlar izin 
alabilirler. Bu bence sorun değil. Ancak sınıfın yarısı 
katılmazsa o zaman bakarız.

Son hatırlatma güzel oldu. Çünkü gönül-
lü katılım bizim önemsediğimiz bir şey. Bunu bu 
maddeye de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Buna 
ben itiraz ediyorum, bana uymaz diyen var mı ? 
( özellikle buna itiraz edene sorar ve itirazı varsa 
bunu kararda belirtebileceğimizi söyler.)  O zaman 
hem gönüllü katılımı hem de bu kararı bir süre de-
neyimledikten sonra değerlendirmeye alınacağını 
kararımıza ekliyoruz.

Öğretmen bir önceki adımdan çıkan öneriler-
le kararı tahtaya yazar. İçermeciliğini kontrol etmek 
için Karar Çarkı’nı kullanır.

Kararımız şöyle oldu:

İki haftada bir, bir saat sınıfça birlikte oyun 
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zamanı olacak. Bu oyunlara katılım gönüllülük 
esaslı olacak. Katılmayanlar oyunu bozmayacak 
şekilde sessizce başka bir şeyle uğraşabilecekler. 
İki ay bunu denedikten sonra kararımızı değerlen-
direceğiz.

KOYU yazdığım yerler uygun ve anlaşılır mı 
diye sorar, bekler. Sessizliği herkese uygun diye 
anlıyorum diye belirtir ama yine de biz emin olmak 
için Karar Çarkı’nı kullanalım. Bu çarkta çıkan soru-
lara bakalım ne düşündürecek?  Sonra çarkı çevirir. 
İlk çıkan soruyu yöneltir: 

Bu kararda içime sinmeyen bir şeyler olan 
var mı?

- Gönüllü katılımı yazmasak olurdu bence . 
Zaten bizim sınıf anlaşmamızda var bu. 

Olmasında senin içine sinmeyen şey nedir? 

- Daha kısa olsun diye. Çok uzun oldu.

Aslında ilk cümle dışındakiler biraz nasıl uygu-
lanacağına dair . Kararı daha net hale getirmek 
için isterseniz ilk cümleyi büyük harfle yazalım. 
Diğerlerinden ayrılır böylelikle. Bu çözüm içine 
sindi mi?

- Evet. 

İKİ HAFTADA BİR, BİR SAAT SINIFÇA BİRLİKTE OYUN 
ZAMANI OLACAK.

Bu oyunlara katılım gönüllülük esaslı olacak. Ka-
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tılmayanlar oyunu bozmayacak şekilde sessizce 
başka bir şeyle uğraşabilecekler. İki ay bunu de-
nedikten sonra kararımızı değerlendireceğiz.

Karar oluştuktan sonra öğretmen takiple ilgili 
önerisini yapar.

Bu kararı takip edebilmek için kararı Birlikte Pa-
nomuza asalım. İki aylık deneme süresini takip 
etmemiz gerekli. Bunu kim yapmak ister? Bu so-
rumluluğu alacak kişi iki ayın sonundaki birlikte 
oyun zamanından önce tüm sınıfa onun son bu-
luşmamız olduğunu hatırlatma işini yapacak.  Bu 
sorumluluğu kim alır? 

Son birlikte oyun zamanının ardından hep birlikte 
değerlendirme yaparız. Kararımız  hayata geçi-
yor ve herkes memnunsa bu süreci kutlarız. Eğer 
hayata geçmede sıkıntılar yaşıyorsak nedenleri 
üzerine düşünerek kararımızı yeniden düzenleriz. 

Bu plan herkes için uygun mu? 






