
 
Öğrenme El Kitabı 

 1 

  



 
Öğrenme El Kitabı 

 2 

 

İÇİNDEKİLER 

1. Giriş ............................................................................................................................... 3 

Neden Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Bir Öğretme ve Öğrenme Modeli hazırlamamız gerekiyor?
 ................................................................................................................................................... 3 

Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli ...................................................... 9 

Örgün ve yaygın eğitim: dinlerin öğretilmesi ve öğrenilmesinde dikkate alınması gereken bir 
yaklaşım .................................................................................................................................... 12 

2. Kısım 1. Sorgulamaya Dayalı Yönteme dayalı yaklaşım: faydalar ve eğitici stratejiler ... 16 

Bölüm 1 - Ortaokullarda dinleri öğretme ve öğrenmenin rolü .................................................... 20 
1.1 Neden dinleri öğretmek ve öğrenmek? ........................................................................................ 20 
1.2 Eğitimin manevi boyutu ................................................................................................................ 22 
1.3 “Sosyal beceri” olarak manevi boyut ............................................................................................ 23 
1.4 Dinsel çeşitliliğin yeni bağlamı ve yeni sosyal zorlukları ................................................................ 25 
1.5 Sosyal içerme ve dinler hakkında karşılıklı bilgi ............................................................................. 26 
1.6 Daha iyi bir karşılıklı anlayışa sahip olmak için bir fırsat olarak dinlere karşı bir engel olarak dinler
 28 

Bölüm 2- Eğitimde sorgulamanın boyutu ................................................................................... 29 
2.1 Eğitimde Sorgulamaya Dayalı Yöntem (IBM) Nedir? ............................................................................. 29 
2.2 Adımlar ve eylemler ............................................................................................................................... 33 
2.3 Sorgulamaya Dayalı Yöntemde Öğretmenler ve Öğrenciler .................................................................. 37 

Bölüm 3 – Dinleri öğretme ve öğrenme alanında Araştırmaya Dayalı Yöntem (IBM) .................. 39 
3.1 Din öğrenimine uygulanan IMB modeli ................................................................................................. 39 
3.2 IBM ve katılımcı yaklaşım: öğrencilerin yaratıcı rolüyle bağlantılar ...................................................... 44 
3.3 Dinlere Uygulanan Sorgulamaya Dayalı Modelde Öğretmenlerin Rolü ................................................. 46 

3. Kısım 2 – Kılavuz: Yöntemin nasıl kullanılacağı ............................................................. 50 

Bölüm 4- Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P) yaklaşımını 
uygulamaya yönelik öğrenme kılavuzu ...................................................................................... 50 

4.1 PD&P yaklaşımı nasıl kullanılır: ana özellikler ........................................................................................ 50 
4.2 Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli adımları ................................................ 57 
4.3 Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P) faaliyetleri ve olası içerikler ..... 59 

Bölüm 5 – Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P) nasıl uygulanır 65 
5.1 Yöntem nasıl kullanılır: öğretmenler için ipuçları .................................................................................. 65 

Bölüm 6- Didaktik Alıştırmalar ve ana dinlere yönelik ders örnekleri ......................................... 67 
Eğitim: Hedefler ve uygulamalar ................................................................................................................. 67 

4. Kaynakça ................................................................................................................ 150 
  



 
Öğrenme El Kitabı 

 3 

1. Giriş 

Dini çoğulculuğu öğretmek ve öğrenmek için “Öğrenim El Kitabı – Pedagojik ve Didaktik 

Katılımcı Model (PD&P)” projenin sonuçlarını aktarmak ve kullanmak için kılavuz olacaktır. 

Projeye daha geniş bir ufuk kazandıran eğitim ağlarına, ortaokul öğretmenlerine, müdürlere, 

diğer öğretim elemanlarına, politika yapıcılara, kamu yöneticilerine yöneliktir. 

Öğrenim Kılavuzu, her ülkenin katılımcı süreçleri sırasında detaylandırılan tüm 

protokolleri ve her pilot uygulamanın tüm uygulamalarını entegre edecektir. 

Materyaller raporlara, Cahiers de Bord'a ve e-öğrenme platformuna başvurularak 

toplanacaktır. Tüm süreci özetlemek ve genel Pedagojik ve Didaktik Katılımcı öğretme ve 

öğrenme Modelini (PD&P) oluşturmak için tüm protokoller ve pilot uygulama, araştırma 

aşamasında yer alan uzmanlar tarafından karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. Model ayrıca, 

öğretmenlerin ulusal eğitim oturumları sırasında ve final konferansı sırasında proje web sitesi 

aracılığıyla dağıtılacaktır. 

Neden Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Bir Öğretme ve Öğrenme Modeli 

hazırlamamız gerekiyor? 

Cehennemin en sıcak yerleri, büyük ahlaki kriz zamanlarında tarafsızlığını koruyanlara ayrılmıştır. (Dante 

Alighieri, İtalyan şair, 1321) 

 

Günümüz Avrupa Birliği'nde aşırılıkçı söylemin yeniden canlanması, demokratik 

kurumları ve geleneksel temsili organları zayıflatabilir. Tetikleyici faktörler arasında finansal 

seçkinler ve neo-liberal politikalar, yüksek işsizlik oranları, uluslar üstü kurumlar ve ayrıca 

“kültürümüze” tehdit oluşturan ve ulusal refah sistemini sömüren “kamu düşmanları” olarak 

temsil edilen Üçüncü ülke göçmenleri ve mültecileri yer almaktadır. Bu senaryoda, “popülizm” 

yurttaşların hoşnutsuzluğunun birçok farklı biçimini yakalamak için moda bir sözcük olarak 

kullanılan siyasi bir kavram haline geldi. “Popülizm” ve “aşırılık” terimlerinin her ikisi de 

disiplinler arasında geniş bir şekilde tanımlanmıştır, bu nedenle tüm özellikleri sonsuza kadar 

kapsayan basit bir tanım vermek mümkün değildir. Özellikle, bu eğilimler insanların dini 

inançlarını nasıl gösterdiğine ve dini inançların batı tarzı yaşam ve kültür için bir tehdit 

oluşturup oluşturmadığına dair genel algıyı etkiler. 

 

Yakın zamanda Pew Araştırma Merkezi (bkz. 

http://www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/ ), bu 
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duyguyu araştırmak amacıyla bir anket başlattı. Sonuçlar, “katılımcıların ülkelerine göçün 

azaltılması gerektiğini söyledikleri için puanlarının arttığını; Müslümanlarla veya Yahudilerle 

komşu veya akraba olmak istemediklerini; belirli bölgelerden gelen göçmenlerin dürüst veya 

çalışkan olmadıklarını; İslam'ın ulusal kültür ve değerleriyle temelden bağdaşmadığı; 

ülkelerinde doğmanın “gerçekten Fransız”, “gerçekten Alman” vb. olmak için önemli olduğunu 

ve ilgili konularda bir dizi başka duyguyu ifade etmek için. Puan ne kadar yüksekse, bir 

katılımcının anket sırasında milliyetçi, göçmen karşıtı ve din karşıtı azınlık duygularını ifade 

etmiş olma olasılığı da o kadar yüksektir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Milliyetçi, göçmen karşıtı, din karşıtı azınlık tutumları ölçeğindeki puanlar. 

 

Avrupa'da farklı dinlerin buluşması, yerel kültür ve geleneğin tutarlılığına yönelik 

potansiyel tehditlerin bir nedeni olarak çarpıcı biçimde görülüyor. 

Bununla birlikte, dinler Avrupa vatandaşlarının kültürel geçmişinin bir parçasıdır ve dini 

duygu çoğunlukla Kültürel Mirasa ilham verir. Ancak mesele sadece kültürel arka planı daha 

iyi anlamak için bir araca sahip olmak değildir. Manevi bir tutum, “diğerlerini” daha iyi 

tanımanın bir yolu ve farklı sosyal sorunları daha iyi anlamanın bir nedenidir. 

Ancak günümüzde ne yazık ki dini farklılıklar insanları bölebilecek sebeplerdir. 

Sadece bir örnek vermek gerekirse, İslamofobi, İslam'a, Müslümanlara ve İslam 

kültürüne karşı irrasyonel düşmanlığı, korkuyu veya nefreti tanımlar ve İslam kültürü, bu 
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gruplara veya içlerindeki bireylere karşı aktif ayrımcılık fenomenini kışkırtır. Avrupa'da 

İslamofobi, bireysel tutum ve davranışlar ile kurum ve kuruluşların politika ve uygulamalarıyla 

kendini göstermektedir. 

Aşağıdaki Şekil 2'de açıkça görüldüğü gibi, Müslümanlara yönelik olumsuz algılar çarpıcı 

biçimde artıyor. 

 

 
Şekil 2. Avrupa'daki Müslümanların Görüşleri. 

 

Çok kültürlülüğe ilişkin bu olumsuz bakış, özellikle popülist ve radikalizm mesajlarından 

etkilenen genç nesilleri etkilemektedir. Yakın tarihli bir başka anket (Gençler popülist ve 

radikal sağ siyasi gündemlere açık mı? Kanıtı Politikaya Dönüştürmek MYPLACE Politika 

Forumu, Kasım 2014'te Brüksel (Pilkington University of Manchester, 2014) şunu gösteriyor: 

- Gençlere çekici gelen hareketler temelde anti-demokratik değildir; 

- Bununla birlikte, siyasi ana akım ile ilgili hayal kırıklığı, bu hareketlerin bir seçim yolu 

aramayabileceği anlamına gelebilir; 

- Siyasi alandan dışlanma, soruna çözüm bulamama nedeni olabilir. 

Sosyal yönelimli önleyici araçlar şunları varsayar: 

- Sorun, cehalete dayalı ve eğitimle çözülebilecek 'ırkçı' tutumlardır; 

- 'Normal' gençler ve aşırı görüşlere sahip olanlar için farklı yaklaşımlar gereklidir. 

MYPLACE'den elde edilen kanıtlar, şunu önererek bunu sorunsallaştırıyor: 

- Eğitimin 'hedefleri' genellikle kendilerini bilinçli olarak 'ırkçı değil' olarak görürler. 
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- 'Sıradan' gençlik ile aktif olarak popülist/radikal sağ hareketlere katılanlar arasında 

keskin bir kopuştan ziyade tutumlarda bir süreklilik vardır. 

Genel olarak popülizm ve aşırı sağ radikalizmin gençler için çok çekici olduğu sonucuna 

varabiliriz. Ancak araştırmalar, sahte yeni ve radikal pozisyonlara karşı savaşabilecek eleştirel 

bir yaklaşım önererek eğitici düzeyde hareket edebileceğimizi de gösteriyor. 

Araştırma ayrıca genç nüfusun yaklaşık %60'ının ekonomik şokun sorumluluğunu İslami 

göçmenlere yüklediğini gösteriyor. 

Son yıllarda, İslamofobi, halkın göç konusundaki endişesi ve Müslüman azınlıkların 

Avrupa'daki çoğunluk kültürlerine entegrasyonu tarafından körüklendi. Bu gerilimler, popülist 

milliyetçi politikacıların yükselişinin ardından şiddetlendi. Ayrıca Müslüman aşırılık yanlıları 

tarafından gerçekleştirilen yüksek profilli terörist saldırılarla da şiddetlendiler. 

Gerçekten de, Avrupa Birliği'ndeki insanlar genellikle dini veya manevi referansa sahip 

olduklarını onaylarken, dini inançlardan ilham alan değerler hala Gençlerin eğitiminde çok 

alakalı kabul edilmektedir. 

Göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili son Eurydice Raporu (2019), üye devletlerin 

ayrımcılık ve engellerden arınmış, pozitif bir öğrenme alanı yaratmak için daha önemli bir çaba 

göstermeleri gerektiğini göstermektedir. Bunu yapmak için dinler çok güçlü bir yardımcı 

olabilir, eğer özellikle Ortaöğretimde, yabancı düşmanı gruplar ve aşırı siyasi hareketler 

tarafından önerilen radikal ve popülist yaklaşımla savaşabiliriz. 

Bu nedenle, LIFE projesi, maneviyat ve dini değerler dizisinin derinlemesine 

anlaşılmasını sağlamak için her iki kavramı ve bunların karşılıklı ilişkisini büyütmeyi ve 

disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemeyi amaçlamaktadır. LIFE TWO projesinin yenilikçi 

özelliği, bir yandan farklı aşırılık biçimlerinin nasıl yükseldiğini ve günümüz politikalarını 

karakterize eden popülist görüşler tarafından beslendiğini analiz etmek ve anlamak için dini 

geleneği yararlı bir buluşsal araç olarak kullanmaktır. Öte yandan, aşırılıkların popülist retoriği 

konumlarını güçlendirmek ve yaymak için bir araç olarak nasıl kullandıkları. Sorgulama 

Yöntemi ve Yaklaşımının Kullanılması LIFE TWO, öğrencilere ve öğretmenlere, diğer dinleri 

kaçınılmaz bir gerçek olarak “kabul etmeye” değil, yaşadıkları Dünyayı daha iyi anlamak ve 

dünyayı daha iyi anlamak için kritik bir kaynak olarak ele alan eğitici bir araç sağlayacaktır.  

 

LIFE TWO, eleştirel düşünme yaklaşımına dayalı bir karşı-anlatı önermeyi 

amaçlamaktadır. Zihnin sorgulama süreci, öğrencileri dinlerin önerdiği değerler dizisini 
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gelenekle aktarıldığı için olduğu gibi kabul etmemeye, onları kişisel bir kanaat ve fikirlere 

dönüştürmek için eleştirel bir süreçten süzgeçten geçirmeye yönlendirir. Karşı-anlatı, pozitif 

düşünce ve kişisel yaklaşımlar üretmek için radikal popülistlerin önerdiği yanlış pozisyonları ve 

kolay mesajları analiz etmeye dayanıyor. 

 

LIFE TWO projesinin perspektifi, kalabalık ve yabancı düşmanı mesajların basit ve çok 

çekici ancak eleştirel olmayan bir anlatı sağlamasıdır. Bu, özellikle “yaşamlarının tüm 

alanlarını”1 etkileyen giderek dijitalleşen bir dünyada doğup büyüyen yeni nesiller için 

geçerlidir. Aynı zamanda, dijital nesiller, küresel mali krizin sonuçlarına en çok katlananlar: 

farklı kategorilerdeki gençlik, gelecek perspektifleri konusunda hayal kırıklığına uğramakta ve 

radikal ve yabancı düşmanı söylemlerden kolayca etkilenmektedir. Eurostat'a (2019) göre 

AB'de 16-29 yaş arasındaki gençlerin %25.1'i kültürel yoksulluğa düşme riski altındadır2 (Lewis, 

1959). Ergenler arasında genellikle AB kurumlarına güvensizlik, sosyal uzaklaşma ve siyasi 

hayata aktif katılım eksikliği hakimdir. Önceki AB seçimlerinde en büyük çekimserlerin, 

%72.2'si oy kullanmayan 18 ila 24 yaş arasındaki gençler olduğunu belirtmekte fayda var. Aynı 

zamanda birçok kaynağa göre örn. 2103 sayılı Karar (Parlamento Meclisi, 2016), pek çok reşit 

olmayan gençler de dahil olmak üzere, gençler, ideolojik söylemlere ve radikal örgütlerin 

kendilerine sunduğu bariz “sosyal amaç duygusuna” duyarlıdırlar (Parlamento Meclisi, 2016). 

 Okul, ergenlik tarafından doğal olarak üretilen belirli zihinsel durumu da göz önünde 

bulundurarak, kişisel sıkıntı içinde yaşayan öğrencilerin kimliğini oluşturmaya katkıda 

bulunmak için büyük bir fırsata sahiptir. 

Ergenliğin bilişsel durumunu ele alan farklı çalışmalarda, eğitim bağlamında “risk” alma 

olarak tanımlanan (sınıfta açık bir soru sormak veya ders kitaplarındaki bilgilerin ötesine geçen 

bir cevap vermek gibi) çok olumlu olarak değerlendirilmektedir. Bunlar, ilerlemeyi ve 

yaratıcılığı sağlayan temel becerilerdir. Bazı öğrenciler risk alarak harika şeyler başarabilse de, 

birçoğu öğrenme bağlamında risk almaktan endişe duymaktadır3 (Blakemore, 2014). 

 
1 2017 tarihli UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu Raporuna göre, toplam nüfusun %48'ine kıyasla gençlerin 
%71'i çevrimiçi durumdadır (UNICEF, 2017). 
2 “Yoksulluk kültürü” teorisi, antropolog Oscar Lewis tarafından 1959'da geliştirildi. Yoksulluk kültürü teorisi, 
yaygın yoksulluk koşullarında yaşamanın, bu koşullara uyarlanmış bir kültürün veya alt kültürün gelişmesine yol 
açacağını belirtir. (LEWIS, 1959) 
3 Sarah-Jayne Blakemore, UCL'de Bilişsel Sinirbilim Profesörü, 2014. 
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Sorgulama Yöntemini kullanan LIFE TWO yaklaşımı, dinlerin değerleri ve özellikle 

Avrupa Birliği'nin üzerine inşa edildiği ortak değerler hakkında bir tartışma ile temsil edilen bu 

yaş grubunda risk almayı teşvik etti. Bu ortak değerler hakkında eleştirel bir tartışma, yabancı 

düşmanlığı ve radikal popülizme karşı bir engeldir ve aslında eğitim ve sosyal gelişim için 

mükemmel bir fırsat sağlayan beyin değişikliklerini yansıtır. 

 

Ergenlik, yeni beceriler öğrenmek ve bir yetişkin kimliği oluşturmak için bir fırsat 

zamanıdır. Ergenlikte beyin gelişimi üzerine yapılan araştırma, “nenin ne zaman öğretileceği” 

konusunda çıkarımlara sahip olabilir ve sınıf etkinliklerinin maksimum öğrenmeyi kolaylaştıran 

nöral plastisite dönemlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla hem müfredat tasarımı hem 

de öğretim uygulamasını bilgilendirebilir. 

 

LIFE TWO, ergenlerin radikal ve yabancı düşmanı fikirlere ve farklı türdeki hareketlere 

daha fazla ilgi duyduğu bir çağda, gençlerin bir amaç duygusu aramasına yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. Popülist söylemi yapıbozuma uğratmak ve aşırılık yanlısı propaganda ve/veya 

aşırılıkçı fikirlere alternatifler yaratmak için kritik araçlar sunan iletişimin somut yönleriyle 

eğitici bir stratejinin sunulmasına odaklanmak esastır. Genç nüfus, özellikle büyüme ve 

ergenlik dönemlerinde, çeşitli etkilere daha açık ve duyarlı oldukları için. Sosyal medyanın 

yaygın kullanımı ile sosyal platformların sömürülmesinin, öğrenciler ve gençler, geleceğin 

seçmenleri ve kültürel tartışmanın kahramanı arasındaki popülist anlatımın başarısına geniş 

ölçüde katkıda bulunduğu iyi bilinmektedir. Popülist aktivistler giderek uluslararası bir 

perspektifi benimsiyorlar: bu bağlamda, Eleştirel Söylem Analizi (CDA) teorileri ve yöntemleri, 

popülist ve aşırılıkçı anlatıların yapısını bozmaya yardımcı olacak. CDA'nın kendisi, hem 

dilbilimsel teoriden hem de sosyal teoriden yararlanan söylem çalışmasına yönelik disiplinler 

arası bir yaklaşımdır. Bu kuramsal çerçevede dil, bir toplumsal pratik biçimi olarak kabul edilir. 

 

Proje aynı zamanda, hedef grubun beklentilerine ve öğrenme stillerine daha yakın, 

didaktik bir yaklaşım önermenin bir yoludur. Bu nedenle, LIFE TWO, dini kültürlerarası boyutlar 

hakkında derin bir bilgiye sahip olmak için ele alınan eleştirel düşünme hakkındaki tartışmayı 

geliştirmek için bir rol oyunu yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Rol oynama, öğrencileri 

yaratıcılık ve merakla manevi boyutların diğer dünyalarını araştırmaya, farklı kültürler ve 
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maneviyatlar arasındaki karşılaşmayı eğlenceli ve ilgiyle uygulamaya yönlendiren bir 

etkinliktir. 

 

Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli 
 
Değerleri öğretmek 
 

Öğretmenler son zamanlarda eğitimde değerlerle farklı şekillerde ilgilenmektedir; 

tartışma, okulların ortak değerlerin teşvikine ödeme yapmaya çağrıldıkları vurguya 

odaklanıyor. Bazı yazarlar ve politika yapıcılar için öğretmenler eğitimin pedagojik misyonuna 

yeterince dikkat etmemişlerdir, ancak bir vatandaşlar topluluğu olarak okuldan ziyade belirli 

konulara ilgi duymaktadırlar. 

1990'lardan sonra, tartışma, okulların sivil haklar ve yurttaşlık eğitimini öğretme rolüne 

sahip olduğu, ancak etik boyutla ilgili değerlerin zorunlu olmadığı fikrinin eşlik ettiği Batı 

toplumlarında yerleşik ve önceden tutarlı değerlerin onaylanmış bir düşüşü ile karakterize 

edildi. 

Bu tartışmaya güzel bir örnek ABD'den geliyor. 2012'de Josephson Report Card on the 

Ethics of American Youth, “karakter eğitimi unsurlarını ülkenin devlet okulları müfredatına 

entegre etmek için acil bir ihtiyacı” ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu belirtti. Rapor 

sonuçlarını takiben, öğrenciler arasında, hile içerse bile, öfkelendiğinde veya amacına ulaşmak 

için gerektiğinde tehdit etmenin veya vurmanın doğru olduğunu düşünmeleri oldukça 

yaygındı. Öğrencilerin ilgili bir yüzdesi, fiziksel şiddetin okullarında büyük bir sorun olduğunu 

göstermiştir (Josephson, 2012). 

Araştırmalar, ergenlerin sosyal etkileşimlerini kullanarak toplumsal katılıma yönelik 

tutumlarını nasıl geliştirdiklerini göstermektedir. Bu bağlamda okullar, öğrencilerin istekli 

oldukları, etkileşimde bulunabilecekleri ve manevi ve dini boyut hakkında tartışmalar da dahil 

olmak üzere toplumsal sorunları tartışabilecekleri uygun bir iklim yaratarak teşvik edici bir rol 

oynayabilir. 

Genel olarak, manevi boyut çok kişisel olarak kabul edilir ve hatta belirli dini öğretim 

yaklaşımlarına sahip ülkelerde bile; tartışma genellikle dinlerin dış yönleri hakkındadır. Bu 

Kılavuz, öğrencilerin kişiliğinin bir parçası olarak dini ve manevi boyutla ilgili kişisel görüşler 

hakkındaki tartışmayı ele alır ve dikkate alınması gerekir ve sınıfta zenginleştirici ve teşvik edici 

bir aktivitede tartışılabilir ve karşı karşıya gelinebilir. Önerilen katılımcı Modelin amacı şudur: 
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Din öğretme ve öğrenmeyi, öğrencilerin kişiliklerinin köklerini birlikte tartışmak ve belki de 

tüm dinlerin aynı ihtiyaç ve sorulardan başladığını keşfetmek için çok büyük bir fırsat olarak 

kabul etmek, büyüdükleri coğrafi ve sosyal alana bağlı olarak farklı cevaplar vermek. 

Bu aynı zamanda farklı sosyal, kültürel ve politik uygulamaları hedef alan bir 

Vatandaşlık boyutunun yaratılmasına da yardımcı olabilir. Okulda pratik yapmak, din hakkında 

özgür bir tartışma fikri ile John Dewey tarafından şiddetle savunulan demokrasi için eğitim fikri 

uyuşuyor. “Demokratik bir yaşam tarzı”, yaşam biçimi olarak demokrasi önerdi. Vatandaşlık 

gelişimi bilgi, beceri ve tutumlar (değerler) ile ilgilidir ve bu unsurların birleşimine genellikle 

yeterlilikler denir. Bilgi ve beceriler önemlidir. Demokratik bir toplumun gelişebilmesi için 

demokrasi hakkında bilgi sahibi olmak, demokratik hareket etme yeterliliklerine sahip olmak 

gerekir (Veugelers, 2010). Ancak önemli olan değerler ve demokratik davranma iradesidir 4 

(Schon, 1963). 

Birçok sosyolojik analize göre, gerçek toplumların esnek ve yansıtıcı vatandaşlara 

ihtiyacı vardır. Yazar Donald Schon (1963), sosyal sistemlerin, tahammül edilemez bir bozulma 

olmadan kendilerini dönüştürme yeteneğine sahip olmayı öğrenmesi gerektiğini savunuyor. 

Bu anlamda 'dinamik muhafazakarlık' önemli bir rol oynamaktadır.5 Okul bir “öğrenme 

sistemi” ise, dinamik muhafazakarlığın, sistemin kendisi için yerine getirdiği temel işlevlere 

karşı dayanılmaz bir tehdit olmaksızın durum değişikliğine izin verecek düzeyde ve şekilde 

işlediği bir sistem olmalıdır. Schon (1963), bir öğrenme sistemine yönelik etkinliğin, zorunlu 

olarak, "yeterli bir teorik temeli olmayan, el yordamıyla ve tümevarımsal bir süreç" olduğunu 

öne sürer. 

 

Bir “sosyal beceri” olarak dini öğretmek ve öğrenmek için bir model 
 

Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P), yenilikçi bir bilme 

felsefesi olan Konstrüktivizm olarak bilinen teorinin önerdiği yaklaşımı göz önünde 

bulundurarak, dinlerin gerçek zamanlarda ve ortaokullarda öğretilmesine (ve öğrenilmesine) 

katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. dünyayı ve onunla ilişkili fenomenleri öğrenmek ve 

anlamlandırmak. Genel anlamda, Yapılandırmacı yaklaşımlar ve öğretim stratejileri, 

 
4 Dewey, J. (1888). The Ethics of Democracy. İçinde Dewey, J. The Early Works,vol. 1. Carbondale and 
Edwardsville: SIUP. 
5 Schon, D.:  1963, The Displacement of Concepts, Tavistock, Londra. 



 
Öğrenme El Kitabı 

 11 

öğrencilerin öğrenme sürecindeki konumuna dayalı olarak kabul edilir: merkezli bir konumda 

olmak, ilgili çevreleriyle daha fazla etkileşime izin verir. Bu makale, "yapılandırmacılık" 

teriminin semantik anlamını ve bunun eğitimdeki sonuçlarını incelemenin ve analiz etmenin 

yeri değildir, bunun için teori hakkında en derin bir fikir için kaynakçada sunulan işarete 

bakınız. 

PD&P Modelinin uygulanması, bilginin deneyimden bilgi ve anlam üretmeye yönelik 

kişisel ve topluluk araştırmasının nihai hedefi olduğu fikrini takip eder. 

Yapılandırmacı sınıf, dinin nasıl öğrenileceğini önermek için doğal bir yerdir, çünkü 

eğitimin odağı öğretmenden öğrencilere kayma eğilimindedir. Bu açıdan okul, doldurulmayı 

bekleyen pasif öğrencilere bilgiyi öneren uzman tarafından yapılan yönlendirici bir öğretim 

çabası değildir. Bu modelde, öğrenciler kendi öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmaya teşvik 

edilir. 

Yapılandırmacı sınıfta sınıf, tüm katılımcıların bilgiyi, içinde yaşadığımız dünyanın 

dinamik, sürekli değişen bir görüşü ve bu görüşü başarılı bir şekilde genişletme ve keşfetme 

yeteneği olarak düşündükleri bir topluluktur - ezberlenecek eylemsiz gerçekler olarak değil. 

Model, Montessori'nin araştırma olarak öğrenme fikrini analiz etmeyi ve 

gerçekleştirmeyi ve belirli bir öğrenme ortamına ihtiyaç duyduğunu keşfetmeyi 

amaçlamaktadır. Yapılandırmacılığın öğrenenlerin gerçek hayat problemlerini çözme 

yeteneklerine odaklandığı göz önüne alındığında, sadece öğrenciyi benzersiz bir çözüme 

ulaşmaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda çözüme ulaşma sürecine de yakından dikkat 

eder. Bu şekilde insanlığın temel sorunlarına ilişkin sorunlar, insanın dünyadaki konumuyla 

ilgili olduğu için “gerçek yaşam sorunları” olarak ele alınacaktır. Bağlamsal, ilgili ve öğrencilerin 

büyük ilgisini çeken probleme yönelik etkinlikler. Öğrenciler kendi başlarına bir problem 

seçebilir veya bir öğretmen onlar için bir tane oluşturabilir. 

Birçok yazara göre, yapılandırmacı öğrenme fikri ön bilgileri dikkate alır. Bu, 

kolaylaştırıcının yaklaşımının, bilginin bir keşfin sonucu olduğu yerde tartışmayı geliştirmek ve 

teşvik etmek için yeterlilikler sağladığı anlamına gelir. Ön bilgilerin bilimsel olarak doğru 

olmadığı düşünülecekse, içeriği yeniden analiz etmek ve yeni bakış açıları tanımlamak 

öğrencinin görevidir. Piaget'in teorilerinden derinden etkilenen “radikal konstrüktivizm” 

olarak tanımlanan teorinin yazarlarından biri, bilginin nesnel, ontolojik bir gerçekliği değil, 

yalnızca bir düzenleme ve düzenlemeyi yansıttığı bir bilgi teorisi geliştirmek için gelenekten 
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kopmayı önerir. Deneyimlerimizin oluşturduğu bir dünyanın organizasyonudan bahseder6" 

(von Glaserfeld, 1995). 

Von Glaserfeld (1995), Radikal Konstrüktivizm: Bir Bilme ve Öğrenme Yolu adlı 

kitabında, "Yapılandırmacılara göre kavramlar, modeller, teoriler vb. yarattı." Bu görüş, bilgi 

ve gerçekliğin nesnel veya mutlak bir değeri olmadığı ideolojisinden kaynaklanmaktadır. 

Gerçek bilinmezdir ve ancak bilen tarafından yorumlanabilir ve o zaman gerçeklik olmaktan 

çıkabilir. Bu nedenle, deneyimlerine ve çevre ile etkileşimlerine dayanarak bir gerçekliği 

yorumlayan ve inşa eden bilen (a.g.e.) 

İşlevsel ve pedagojik bir perspektiften bakıldığında, yapılandırmacılık, bir öğrenme 

ortamı yaratmaya yönelik bir yaklaşım veya strateji veya öğrenenlerin kişisel olarak ilgili 

bağlamlarda yer alan problemleri çözdüğü ve deneyimlerinin yeni bilgiler oluşturmalarına 

yardımcı olduğu bir ortam düzenlemesi olarak tanımlanabilir. Daha çok dinler söz konusu 

olduğunda bu süreç problem çözme sorgulama olarak tanımlanabilir. Doğası rasyonel bir 

dünyada bulunamayacak olan cevapları tanımlama ve analiz etme deneyimi, farklı 

deneyimlerden ve bildik bağlamın daha alakalı olduğu sosyal ilişkilerden gelen kişisel bilgi 

setinin bir parçasıdır. Bu nedenlerle, belirli bir felsefi ve manevi boyut gerektiren sorunları 

sorgulama ve çözme yetkinliği, o özel bağlamda, diğer dinlerin ifadelerini daha derinden 

anlamaya ilişkin bilgilerle birlikte öğrenmeyi oluşturan şeydir. Aynı zamanda, diğer 

bağlamlarda yer alan akranlarla tartışmak için bir tutumdur. Belirli bir öğrenme hedefinin veya 

tek bir doğru çözümün bariz yokluğu, işbirliği yapma ihtiyacıdır. 

 

Örgün ve yaygın eğitim: dinlerin öğretilmesi ve öğrenilmesinde dikkate alınması 

gereken bir yaklaşım 

Eğitim, bazen tanımlanması zor olan geniş bir kavramdır. Delors'a7 (1996) göre eğitim, 

diğerleri ve dünyadaki farklı kültürler hakkında bilgi edinmenin anahtarıdır. Paulo Freire8 

(1970) eğitimi, herhangi bir toplumun dönüşümüne hizmet eden politik bir eylem olarak 

tanımladı. Eğitimden bahsederken üç farklı eğitim türü vardır: Örgün, yaygın ve yaygın. Çoğu 

insanın eğitim kelimesini örgün eğitimle bağdaştıracağı doğrudur. Bunun nedeni muhtemelen 

 
6 von Glasersfeld, E. (1995). Radical constructivism: A way of knowing and learning. London and Washington 
DC: The Falmer Press. 
7 Jacques Delors, Unesco raporları 1996 - Öğrenme: içindeki hazine; 21. Yüzyıl için Uluslararası Eğitim 
Komisyonu'nun UNESCO'ya sunduğu rapor (öne çıkanlar) 
8 Eleştirel pedagojinin öncüsü Paulo Freire, en ünlü kitabı Ezilenlerin Pedagojisi - 1970 New York. 
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ortalama bir Avrupa vatandaşının örgün zorunlu eğitimde en az yaklaşık 13 yıl geçirmesidir (Bu 

tespit, yüksek öğretim yıllarını hesaba katmaz). 

Ancak eğitim alanındaki iki önemli şahsiyetin çalışmalarını diğer iki eğitim türüne 

dayandırdığını unutmamalıyız. Bu eğitim uzmanları John Dewey ve Paulo Freire'dir9 (Shyman, 

2010). Her ikisi de zorunlu eğitim sistemlerinin katı yapısı ve örgün eğitimin yaparak öğrenme 

eksikliği konusundaki endişelerini dile getirdiler. Önemli bir öğrenmenin anahtarı, öğrenilmek 

istenen bilgiyle ne kadar deneyimlediğinizden oluşur. Her öğrenci sınıfa bir miktar bilgi getirir 

(sosyal yapılandırmacılık) ve bu bilgiyi paylaşmak ve uygulamak için yeterli alan olmalıdır. Diğer 

bir deyişle, okullar mevcut topluma (STK'lar, çeşitlilik ve dini çoğulculuk) daha açık olmalıdır. 

 

Örgün, yaygın ve informal (sargın) eğitimin özellikleri 
 

Örgün eğitim yapılandırılmıştır, ulusal olarak finanse edilir, sertifikalandırılır ve eğitim 

yasalarına göre yazılı bir müfredatı takip eder. Yaygın eğitimin esnek, devam zorunluluğu 

olmayan bir müfredatı ve metodolojileri vardır. Bu eğitim türü genellikle okul dışında 

gerçekleşir ve farklı ulusal ve uluslararası bağlamlarda kullanılabilir. 

 

Tablo 1. Örgün, yaygın ve informal (sargın) eğitimin temel farklılıkları. 

Farklılıklar Örgün Eğitim Yaygın Eğitim İnformal 

(Sargın) Eğitim 

Amaç Uzun süreli ve de 

sertifikalandırılabilir 

Kısa & özel  

Sertifika gerekli olmayabilir 

ve ana hedefi değildir 

Deneyimleri 

paylaşan  

Hatırlamaya 

dayalı 

Zaman Uzun döngüsel/ 

hazırlanılan/ tamamlama 

süresi 

Kısa 

döngüsel/tekrarlayan/kısmi 

süreli 

Gruplar 

anlaştığı sürece her 

yerde olabilir. 

İçerik Akademik bilgi 

edinmede 

standartlaştırılmış/odaklanmış 

  Kişiselleştirilmiş 

  Pratik 

Deneyim 

 
9 Eric Shyman, Dewey ve Freire'nin Büyük Çalışmalarından Bir Örnekte Demokrasi ve Deneyim Kavramlarının 
Karşılaştırılması, Eğitim Felsefesi ve Teorisi, 2010. 
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Belirlenen Giriş 

Koşulları 

 

  Katılımcılar giriş  

koşullarını belirlediği 

Nasıl 

Aktarıldığı 

İzole bir kurumda 

yerleşik. Çevreden izole 

edilmiştir. 

Sert ve çok 

yapılandırılmış, öğretmen 

merkezdir ve kaynak kullanımı 

yoğundur. 

Çevreye ve 

bağlama dayalıdır ve 

topluluğa yönlendirilir. 

  Esnektir, öğrenci 

odaklıdır ve kaynaklarını 

maksimize ederek kullanılır. 

Bilinçsiz bir 

süreçtir. 

Konuşma, 

öğrenme sürecinde 

anahtardır 

Kontrol Harici/Hiyerarşik Kendi kendini 

yöneten / demokratik 

Bir grup insana 

özgü değildir. Grup onu 

kontrol eder. 

 

Tablo 1'den de anlaşılacağı gibi, yaygın eğitimin temel özelliklerinden üçü konuşma, 

deneyimsel öğrenme ve vicdanlılıktır10 (Freire, 2020). Bunlar gerçekten de Dewey ve Freire'nin 

çalışmalarında anahtar kavramlardır. Foley'e11 (1999) göre en önemli öğrenme, informal 

olarak ve insanların günlük yaşamlarında gerçekleşir. 

 

 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine Göre Eğitimin Amaçları 
 

LIFE TWO projesini içeren çerçeveyi, bağlamı ve koşulları daha iyi anlamak için, Eğitim'e 

göre, en önemli uluslararası şemsiyelerden biri olan Birleşmiş Milletler'de söylenenleri analiz 

etmek ve üzerinde düşünmek önemlidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 

tam bir makaleyi Eğitimin amaçlarına ayırarak, Taraf Devletlerin Eğitim açısından neleri 

izlemesi gerektiğine dair temel oluşturur. 

UNCRC'nin (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme) 29:1 maddesine göre, 

Eğitim şunları içerir: 

a. “Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve fiziksel yeteneklerinin tam 

potansiyeline kadar geliştirilmesi”. 

 
10 Freire, 2000 
11 1999 
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b. “İnsan haklarına ve temel özgürlüklere ve Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan 

ilkelere saygının geliştirilmesi”. 

c. “Çocuğun ana-babasına, kendi kültürel kimliğine, diline ve değerlerine, çocuğun 

yaşadığı, menşei olabileceği ülkenin ulusal değerlerine ve kendi uygarlıklarından farklı 

uygarlıklara saygısının gelişmesi. /kendi". 

d. Çocuğun özgür bir toplumda, anlayış, barış, hoşgörü, cinsiyet eşitliği, tüm halklar, 

etnik, ulusal ve dini gruplar ve yerli kökenli kişiler arasındaki dostluk ruhu içinde sorumlu bir 

yaşama hazırlanması”. 

e. “Doğal çevreye saygının geliştirilmesi”. 

Anlayabileceğimiz gibi, bu makalede ele alınan noktaların çoğu, çok açık bir şekilde, 

çocuğun kültürlerarası yeterliliğini geliştirmesine yardım etme ihtiyacına atıfta bulunmaktadır. 

Bugün içinde yaşadığımız küreselleşen dünyada çok ihtiyaç duyulduğunu kanıtlayan bir 

yetkinlik. 

Bennett ve Bennett'e (2014) göre, “kültürlerarası yeterlilik, kültürler arası durumlarda 

etkili bir şekilde iletişim kurma ve çeşitli kültürel bağlamlarda uygun şekilde ilişki kurma 

yeteneğidir”12 (s. 149). 

Yukarıdaki noktaları, özellikle “c” ve “d”yi dikkatlice okuyarak, bir dizi kültürlerarası 

beceri geliştirme ihtiyacına veya başka bir deyişle kültürlerarası yetkinliği geliştirme ihtiyacına 

yapılan bariz referansları algılayabiliriz. Kültürlerarası yeterliliğe yapılan bariz referansın yanı 

sıra, dine açık bir referanstan da çıkarılabilir; bu beklenen bir durumdur çünkü din ve dini 

değerler de kültürlerarası yeterlilik çatısı altında bulunmaktadır. 

 

Sonuç 
Dini çoğulculuk ve çeşitlilik, Avrupa bağlamının bir parçasıdır. Bu farklı bilgilerle 

öğrenmek ve deneyimlemek, daha iyi bir anlayış ve barışçıl ve verimli bir gelecek için 

anahtardır. Gayri resmi eğitimciler, insanların deneyimlerini anlamaya ve bu insanların sınıfa 

veya topluma getirdiği bilgilere nasıl saygı duyulacağına bakar. Kültürlerarası diyaloga 

geçerken eğitimcilerin “konuşma” kavramını “konuşma” olarak değiştirmeleri önemlidir13 

(Horton & Freire, 1990). Böylece, öğrenenlerin bilgilerini ortaya çıkarmalarına yardımcı 

olurken aynı zamanda bilgilerinin ötesine geçer. 

 
12 2004, p. 149 
13 Horton & Freire, 1990. 
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2. Kısım 1. Sorgulamaya Dayalı Yönteme dayalı yaklaşım: faydalar ve 

eğitici stratejiler 

Ezici bir bilgi ve teknoloji çağındayız ve bilimsel bilgi ve teknolojik yeniliklerin sürekli 

artışını hızlı ve sürekli bir şekilde değerlendirmeye alışkınız. Yazarların çoğu14 bilim ve teknoloji 

eğitiminin toplumların geleceği için kilit bir rol oynayacağına ve bilim ve teknolojinin etkilerinin 

hayatımızın her alanında açıkça görüldüğüne inanmaktadır15 (Azevedo & Cromley, 2004; 

Cavallo & Cavallo & Lauvach 2001; Chambers ve diğerleri, 2008; Ross & Morrison, 1989). 

Eğitimin temel amacının öğrencilerin “bilimsel okuryazarlığını” geliştirmek olması gerektiğine 

işaret eden görüşlerin artan bir etkisini yaşıyoruz. 

Hiç şüphe yok ki fen eğitimi çok önemlidir ve öğrencilerin bilimsel geçmişi çok 

önemlidir. Ancak bu çerçevede dini ve geleneksel felsefi yaklaşımların ortaya koyduğu özgün 

soruları eşit derecede gerekli gören bir eğitime yerimiz olmadığına inanabilir miyiz? Peki diğer 

dinlerin doğru boyutunu daha iyi tanımamıza ve kültürel ve manevi içeriklerini tartışmaya 

başlama fırsatı bulmamıza yardımcı olacak bir yöntem geliştirebilir miyiz? 

Farklı metodoloji türleri arasında sorgulama yöntemi, bilimsel olmayan bir yaklaşım için 

de önemli bir çözüm olarak görülmüş ve aktif öğrenmeyi teşvik eden eğitim stratejileri 

arasında yer almıştır. Araştırmaya dayalı öğretim yaklaşımı, içeriği daha kişisel, çekici ve ilginç 

hale getirmenin bir yolunu teşvik etmeye yönelik akademik çabadan ortaya çıkan öğrenme 

süreci hakkındaki bilgilerle desteklenir. 

Sorgulamaya dayalı eğitimde öğrenciler, öğretmenlerin yeni fikir ve bilgi üretmek için 

kullandıkları birçok etkinlik ve düşünme süreciyle meşgul olurlar. Dinlerin sistemik alanını 

keşfetmek için bilimsel bir bilgiye hitap eden bir yöntemi benimsemek uygunsuz görünüyor, 

 
14 Azevedo, R., & Cromley, J. G. (2004). Does training of self-regulated learning facilitate students' learning with 
hypermedia? Journal of Educational Psychology, 96, 523-535. 
 
Chambers, B., Slavin, R. E., Madden, N. A., Abrami, P. C., Tucker, B., J., Cheung, A., & Gifford, R. (2008). 
Technology infusion in Success for All: Reading outcomes for first graders. Elementary School Journal, 109 (1), 
1-15. 
 
Ross, S. M., & Morrison, G. R. (1989). In search of a happy medium in instructional technology research: issues 
concerning internal validity, media replications, and learner control. Educational Technology Research and 
Development, 37, 19-24. 
15 Cavallo, A.M.L. & Laubach, T.A. (2001). Students’ Science Perceptions and Enrollment Decisions in Differing 
Learning Cycle Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 38(9), 1029-1062. 
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ancak aslında, araştırma yaklaşımının beşeri bilimlere16 uygulanması sıklıkla denenmiştir. 

Birçok yazar, öğrencinin üstbilişsel becerilerinin sorgulama yoluyla geliştirilebileceğini onaylar 

(Wells, 1999) 17. Sorgulayıcı yaklaşımın kullandığı öğrenme stratejisi, materyalleri ezberlemek 

ve test etmek yerine araştırma, soyut düşünme, tartışma, organize etme, sorgulama ve kişisel 

yansıtma yapma becerilerinin geliştirilmesini isteyen bir yöntem önermeyi mümkün 

kılmaktadır. 

Bu beceriler, diğerlerinin sosyal ve ruhsal yaşamının kişisel olarak anlaşılmasının bir 

sonucu olarak, dinleri öğrenmede temeldir. Ayrıca, dikkatimizi “sorgulama” kavramına 

odaklarsak, öğrencinin sosyal çevresini müfredatla birleştirdiğini görürüz18. (Beach & Myers, 

2001). Dinleri öğretmek, uygun bir strateji gerektiren özel bir eylemdir. Dinin kültürel ve sosyal 

boyutunda açık bir görüşe eşlik etmek için, araştırma yaklaşımından geçmek çok yararlıdır, 

çünkü bir dizi bilgi sisteminden araştırma yaparak bir dizi önemli sorunun peşinden koşmayı 

mümkün kılar19 (Wells 1999). Bu modalite, öğrencinin bilgisini müfredata ve tüm alanlardaki 

araştırmalara bağlama becerisini sorgulama etkinliğini hatırlatır. Ancak öğrencilerin 

sorgulamasını sağlamak için bildiklerini bilmediklerini ilişkilendirmeleri konusunda rehberlik 

edilmelidir. Dinleri sorgulama yaklaşımıyla öğretmeyi önermek, öğrencinin karşılıklı sosyal ve 

kültürel dünyalarıyla bağlantı kurmasını kolaylaştırır ve bildiklerini varsaydıkları şeyleri 

yeniden düşünmelerini kolaylaştırabilir, örneğin ayinler, gelenekler, beslenme davranışları, 

sosyal olaylar ve dogmalar gibi bilinmeyeni veya sosyal ve kültürel olarak uzak olanı 

anlamalarına yardımcı olabilir. Sorgulama yaklaşımını kullanarak, öğretmenlerin rolünü 

anlamamızı ve daha iyi tanımlamamızı sağlayan daha uygun bir yola da sahip olabiliriz. 

Tartışmayı ve tartışmayı kolaylaştırmak ve araştırmayı motive etmek öğretmenlerin rolüdür ve 

Sorgulama yaklaşımı, diğer dinlerin dünyasını (Maria Montessori'nin tanımlaması gerektiği 

gibi) keşfetmek için iyi bir araç sağlayabilir. Bildiğimiz gibi, kültürel ve sosyal öğrenmenin 

önündeki engelleri aşmamızı sağlar. Strateji ayrıca farklı faktörler tarafından tanımlanır ve 

dinlere nasıl yaklaşılacağı öğrencilerin yaşına, yeteneklerine ve ilgi alanlarına, mevcut zamanın 

miktarına, müfredatın ulusal organizasyonuna, sınıftaki kültürel duruma ve mevcut kaynaklara 

 
16 Oxford sözlüğüne göre, "Beşeri Bilimler", daha sıklıkla mesleki eğitim, matematik ve doğa ve sosyal bilimler 
dışındaki herhangi bir çalışma alanı olarak tanımlanan, insan toplumu ve kültürünün çeşitli yönlerini inceleyen 
akademik disiplinlerdir. 
17 Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a socio-cultural practice and theory of education. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
18 Beach, R., & Myers, J. (2001). Inquiry-based English instruction: Engaging students in literature and life. 
19 Wells, 1999, p. 264 
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bağlı olabilir. Öğretmenlerin din sorgulama dersi hazırlamaları gerekiyor çünkü bu basit bir 

tartışma değil. Bir Sorgulama stratejisinde öğrenciler iyi ve iyi tanımlanmış bir araştırma 

göstermeli ve tüm içerikler iyi ve basit olmayan bir hazırlığın sonucu olmalıdır. Strateji, belirli 

bir hedef için yapılandırılma ihtiyacını ve istenen çıktıların, ürünlerin ve öğrenmenin önceden 

netleştirilmesi gerektiğini öngörmektedir. Din sorgulaması, bu dinin “özüne” ulaşma hırsına 

sahiptir20 (Veach & Mayers, 2020). 

Sorgulamaya Dayalı Yöntem, “sorulara” dayalıdır ve sorgulama için iç uyaran, temel 

sorulardan oluşur. Öğretmen geniş tabanlı, açık uçlu bir “temel soru” kullanmaya karar verirse 

(yani, bir örnek vermek gerekirse, yaşamın neden var olduğu veya insanın evrendeki yeri nedir) 

aklında bulundurması gerekir. Bu soruların öğrencilerin algılarında farklı etkileri olabilir: farklı 

bireyler veya gruplar bir konuyu sorgularken farklı tepki verebilirler; her biri için belirli bir 

cevap farklı ve kültürel olarak daha alakalı olabilir. Herhangi bir uygunsuz ve saldırgan tepkiden 

kaçınmak için, Sorgulama yaklaşımını kullanmak için öğretmenlerin bazı davranış kuralları 

oluşturması gerekir. Bu kurallar ayrıca, öğrencilerin kültürlerarası ve dinler arası ilişkilerin sivil 

sistemini keşfetmelerini sağlamak için büyük bir fırsatı temsil eder. Ancak bir “öğrenme 

anlaşması” oluşturmak için bu ihtiyacı daha fazla keşfedeceğiz. 

Eğitimcilerin bağlı olduğu şeyin sadece öğrencilerin dini dünyası değil, aynı zamanda 

sosyal, manevi ve kültürel boyutları olduğu açıktır. Manevi boyut söz konusu olduğunda, bazı 

öğrencilerin bunu çok kişisel ve ifşa edilmeye uygun olmadığını düşünebileceğinin farkında 

olmalıyız. Bazıları için dinler yalnızca kültürel ve geleneksel bir dizi bağlantının sonucudur. 

Agnostikler ve dine inanmayan öğrenciler için bazı ayinler veya inançlar sadece bir batıl 

inançtır veya modern zamanlarda tuhaf ve anlaşılmaz görünebilir. 

 

Öğrenenlerin öğrenimlerinde aktif katılımcılar olmalarını istersek, öğrenciler sadece 

nasıl öğreneceklerini değil, aynı zamanda çevrelerindeki dünyayı nasıl etkileyebileceklerini de 

öğrenmeye başlarlar. İlk adıma geçebiliriz: Diğerlerinin insan ve kişilik haklarını ihlal etmeyen 

her pozisyon kabul edilebilir. 

Bu perspektifte, sadece kişisel davranış değil, aynı zamanda dil tarzı da bu tür bir 

öğrenmeye doğru bir yaklaşım için temeldir ve sorgulamaya dayalı aktivitenin tamamına nüfuz 

eder. 

 
20 Veach & Mayers, 2020. 
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Literatür, öğrenmenin dil hakkında ve dil aracılığıyla öğrenmeyi gerektiren bir etkinlik 

olduğunu göstermektedir ve bu, öğrencilerin dilin zenginliğini takdir etmelerini ve çeşitli 

dinlerin içerikleri ve kültürel anlamları hakkında daha proaktif olmalarını sağlar. İnsanlara 

'konuşan hayvanlar' denmiştir, çünkü bunun yalnızca kişiliğin rasyonel tarafını değil, aynı 

zamanda rasyonel olmayan ve duyguları (düşünürseniz manevi) içerdiğini biliyoruz. Dil 

aracılığıyla evrende olanı simgeleyebiliriz ve dilin belirli işleyişini, diğer simgeleştirme 

biçimleriyle ve simgeleştirme sürecinin doğasıyla (ya da herkes için ortak olanla) ilişkisini 

görmedikçe açıklayamayız.). Bunun felsefi bir sonucu da vardır. “Akıl, insanın kültürel 

yaşamının biçimlerini tüm zenginliği ve çeşitliliğiyle kavramak için çok yetersiz bir terimdir. 

Ancak tüm bu formlar sembolik formlardır. Dolayısıyla insanı bir hayvan mantığı olarak 

tanımlamak yerine, onu bir hayvan simgesi olarak tanımlamalıyız” 21(Skidelsky, 2008). 

Araştırmaya dayalı bir yaklaşım kullanarak din öğretiminin, insan çalışmalarının diğer 

alanlarındaki tüm öğrenicilerin ihtiyaçlarına hitap etmesi amaçlanmaktadır. Din öğretimi, 

ortaokul öğrencileri için temel kabul edilen bazı ilgili beklentileri yerine getirmeye yönelik 

çabanın bir sonucu olarak düşünülebilir. Bu beklentileri üç ana kategoride tanımlayabiliriz: 

özgür ve açık iletişim, içeriğin araştırılması ve eleştirel analizi ve eleştirel yüzleşme ve eleştirel 

düşünme. 

Bunlar dil ve düşünme alanı ile ilgili olan ancak dinleme, konuşma, okuma, yazma, 

tartışma ve sunum yapma becerilerinde oldukça faydalı sayılabilecek becerilerdir. Sorgulama 

deneyimleri, özellikle bir kez din öğrenimine uygulandığında, öğrencilerin dil içeriği ve bilimsel 

uygulamalar konusundaki anlayışlarını geliştirmeleri için değerli fırsatlar sağlayabilir, aynı 

zamanda uygun ve önyargısız bir tartışma için iyi tanımlanmış bir yeteneğe sahip olmaları için 

değerli fırsatlar sağlayabilir. Dinleri sorgulayarak öğrenmeye katılan öğrenciler, sorgulama, 

yansıtma, keşif ve deney yoluyla eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi eşzamanlı olarak öğrenirken 

yeni bilgiler yaratmak için işbirliği yapacaklardır. Ayrıca hatalardan ve deneylerden 

öğrenebilirler. Maria Montessori, öğrencilerin seçim yaparak öğrenebilmeleri için hataların 

çok değerli olduğunu doğruladı. Çoğu zaman, çoğu Montessori öğrencisi üzerinde 

çalışacaklarını seçer. Bir çocuk mendil ütülemeye, havuç kesmeye ve bunları sınıfa getirmeye, 

bir masayı yıkamaya ya da parçalarına ayırıp bir Avrupa yapboz haritasını yeniden bir araya 

getirmeye karar verebilir. Daha sonra tartışacağım gibi, çevredeki daha mikro düzeydeki 

 
21 Bahseden Skidelsky, Edward (2008), Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture. Princeton: Princeton 
University Press. 
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alıştırmalarda Montessori eğitimi daha az özgürlük sunar. Montessori'ye göre “en iyi öğrenme, 

bireyler kendilerini ilgilendiren şeyleri incelemeyi seçtiğinde gerçekleşir, ancak olasılıklar çok 

açık uçlu öğrenme gerçekleşmeyebilir. Montessori eğitiminde ve oyunla öğrenmede 

yetişkinler tarafından sunulan rehberlik, öğrenmenin özgür seçim bağlamlarında 

gerçekleşmesini sağlayan yapıyı sağlıyor gibi görünmektedir”22 (Lillard ve diğerleri, 2012). Her 

halükarda, özellikle dinde sorgulayıcı öğrenmenin uygulanması bir dizi önemli zorluk sunar. 

Özellikle, herhangi bir üstbiliş sürecinin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin sadece nasıl 

öğreneceklerini değil, aynı zamanda sonuçlarını nasıl değerlendireceklerini de öğrenmek 

zorunda oldukları karmaşık eğitim deneyimlerinin ilgili bir yönü haline gelir. Her halükarda, 

aynısı gerçek hayatta da olur, öğrenciler kesin veya kolay bir cevabı olmayan pratik ve teorik 

soruları yanıtlamaya alışmalı, onları açıklama ve çözüm arayışları için bir prosedür geliştirmeye 

ve değiştirmeye zorlanmalıdır. Bu becerileri geliştirmek ve öğrencileri günlük yaşamda felsefi 

sorunlarla da başa çıkmaya hazırlamak ve onları yaşam boyu öğrenme, ileri çalışmalar ve okul 

dışındaki gelecekteki dünya için yetiştirmek ortaokulun özel bir rolüdür. Dindar olsun ya da 

olmasın, insanların çoğunluğunun kavramsal dünyasında yer alarak, dinin ya teorik olarak ya 

da diğer insanlarla etkileşime girdiklerinde hayatlarında bir yeri olacaktır. Başkalarının manevi 

yönlerini tartışabilmek ve anlayabilmek zor olabilir ve okullarda ya da iş yerlerinde derin yanlış 

anlamaları önleyebilir. 

 

Bölüm 1 - Ortaokullarda dinleri öğretme ve öğrenmenin rolü 

 

1.1 Neden dinleri öğretmek ve öğrenmek? 
 

Tutarlı ve incelikli bir kültürlerarasılık anlayışının geliştirilmesi, dinler ve inançlar 

hakkında dinler arası diyalog hakkında kapsamlı bir eğitimle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. 

UNESCO Kültürlerarası Eğitim İlkeleri'nin giriş bölümünün açılış paragrafında bu görüşü 

destekleyen çok net bir ifade yer almaktadır: “Farklı kültür, inanç ve dinlerden öğrenciler 

arasındaki diyaloğu teşvik eden programlar aracılığıyla eğitim, önemli ve anlamlı bir 

sürdürülebilir ve hoşgörülü toplumlara katkı” (UNESCO, 2006). Avrupa Konseyi'nin 

 
22 Lillard, Angeline S., Matthew D. Lerner, Emily J. Hopkins, Rebecca A. Dore, Eric D. Smith, and Carolyn M. 
Palmquist. 2012. The Impact of Pretend Play on Children’s Develop- ment: A Review of the Evidence.  
Psychological Bulletin. Advance Online Publication.   
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Kültürlerarası Diyalog Üzerine Beyaz Kitap'ında daha fazla destek bulunabilir: “Kültürlerarası 

bir bağlamda dini ve inançsal gerçeklere ilişkin eğitim, tüm dünya dinleri ve inançları ve 

tarihleri hakkında bilgi sağlar ve bireyin dinleri ve inançları anlaması ve önyargılardan 

kaçınması” (Avrupa Konseyi, 2012)23. Din eğitimi içinde ve aracılığıyla dinler arası diyaloğu 

teşvik etmenin bir yolu olarak kültürlerarası eğitim arasındaki temel bağlantının uluslararası 

kabulü ışığında, proje ortakları dini 'kültürlerarasılığı öğrenmek' için kritik bir mod olarak 

seçmiştir. 

Buna ek olarak, din çağdaş toplumda kalıcı bir varlığa sahip olmuştur ve bir okul konusu 

olarak iyi bir şekilde - örneğin 'din', 'dini eğitim', 'din ve inançlar hakkında eğitim' veya 'dini 

çalışmalar'24 gibi çeşitli başlıklar Avrupa genelinde temsil edilmektedir.  Özellikle, proje 

ortakları tarafından temsil edilen birçok ülkede din, ilköğretim sonrası düzeyde bir okul dersi 

olarak sunulmaktadır. Araştırmacılar olarak bu, din ve kültür arasındaki genellikle karmaşık 

olan ilişkiyi keşfetmemiz için bize zengin bir alan açar25. 

Avrupa düzeyinde, birkaç yeni yayın, dinler ve inançlar, kültürlerarası eğitim ve 

kültürlerarasılık ile okul temelli Din Eğitimi arasındaki ilişkinin teşvik edilmesi hakkında eğitim 

ihtiyacını desteklemektedir. Devlet Okullarında Dinler ve İnançlar Hakkında Öğretime İlişkin 

Toledo Rehber İlkeleri şu görüşü öne sürer: “Her türlü temel öğretmen hazırlığı, demokratik 

ve insan hakları ilkelerine göre çerçevelenmeli ve geliştirilmeli ve toplumdaki kültürel ve dini 

çeşitliliğe dair içgörü içermelidir”26 . Benzer şekilde, öğrenme kültürlerarasılık ve din arasındaki 

içsel ilişkiyi kabul eden Jackson (2014), Avrupa Konseyi'nin önemli yayını Signposts: Policy and 

Practice for Teaching about Religions and Non-Religious-non Worldviews in Intercultural 

Education'da şunları yazmaktadır: “Dinleri ve dini olmayan inançları anlamak kültürlerarası 

anlayışın önemli bir yönü olarak görülmektedir”.27 Projenin ortak ülkelerinin çoğunun 

müfredatındaki benzersiz konumu göz önüne alındığında, 'din' konusu kültürlerarasılık 

hakkında ve kültürlerarasılıktan öğrenmek için çok çeşitli fırsatlar sunar. 

 

 

 

 
23 Avrupa Konseyi, 2012. 
24 Bakınız: Shanahan, 2017 
25 Bakınız: De Souza et al, 2007; Gearon, 2013 & 2019; Hull, 2002; Jackson, 2004 
26 ODHIR, 2007, p. 17 
27 Jackson, 2014, p. 15. 
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1.2 Eğitimin manevi boyutu 
 

Kapsamlı bir insan eğitimi elde etmek için manevi boyutu dikkate almalıyız. Bu nedenle, 

bu boyut herhangi bir eğitim müfredatının parçası olmalıdır. Ancak bu, “manevi” tanımıyla ya 

da en azından “ruhsal” kapsamında olduğunu düşündüğümüz şeyin temel karakterizasyonuyla 

ilgili olan ilk soruyu gündeme getiriyor. 

“Çoklu zeka” fikrinden ve Howard Gardner'ın öncü çalışmalarından yola çıkarak bir ilk 

yaklaşım yapabiliriz. Bu yazar, zekanın, tüm insanların sahip olduğu biyolojik potansiyeller 

sayesinde, her bireyin yaşam ortamına (aile, sosyal sınıf, vb.) kültür, zaman dilimi...). Gardner, 

zeka modlarını (dilsel, mantık-matematiksel, bedensel-kinestetik, uzamsal-görsel...) 

tanımlayan ilk bilim adamıydı. Her zeka biçiminin kendine özgü özellikleri vardır ve kendisine 

sahip olan kişiye benzersiz ve farklı olanaklar sunar. Her insan, bilgi ve deneyim kazandıkça 

genişleyen ve değişen belirli bir “zeka” kombinasyonuna sahiptir. 

Bazı yazarlar, Gardner ve ekibi tarafından tanımlanan ve analiz edilen sekiz zeka türüne 

eklenecek bir “ruhsal zeka”nın varlığını öne sürmüşlerdir.28 Hatta daha sonraki bazı 

eserlerinde, “mevcut veya aşkın zeka” olarak adlandırdıkları ve “manevi zeka” olarak da 

adlandırılabilecek bir tür zekaya atıfta bulunurlar. Bu anlamda, bu tür bir zeka, kendimizi 

dünyada konumlandırma yeteneği, yaşam ve ölümün anlamı ile yüzleşme yeteneği olarak 

anlaşılabilir. Bu tür bir zeka, başka insanlarla tanıştığımızda, örneğin romantik bir ilişki 

içindeyken veya kendimizi belirli özgecil nedenlere veya sanatsal görevlere adadığımızda 

olduğu gibi, deneyimlerimizde de ortaya çıkar. 

Zohar ve Marshall (2001), laboratuvar testlerinde, belirli "ruhsal uygulamalar" 

(meditasyon, yaşamın genel anlamından bahsetme...) ile bağlantılı belirli bir nörofizyolojik 

aktivitenin kanıtlarını buldu. Kişilik çalışmasına odaklanan diğer analiz türleri, insanlarda onları 

çeşitliliği kabul etmeye daha açık hale getiren ruhsal özellikleri tanımlamıştır. Terimleri açıklığa 

kavuşturmak için, "ruh" kelimesi Latince "spiritus" (nefes, cesaret, canlılık veya ruh anlamına 

gelir) ve nefes almak anlamına gelen "spirare" kelimesinden türetilmiştir. Sıradan insanların 

genel algısında, “manevi özellikler”den söz ettiğimizde, maneviyatın değerlere atıfta bulunma, 

aşkınlık, kendini ve başkalarını maddi değil manevi başka boyutlarla ilişkilendirme gibi 

tutumları içeren bazı özelliklerini kastediyoruz. Bu özelliklere sahip insanlar ayrıca kendilerine 

 
28 A Viable Model and Self-Report Measure of Spiritual Intelligence," David B. King & Teresa L. DeCicco (2009) 
The [[International Journal of Transpersonal Studies]], Volume 28, pp. 68-85. 
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şeylerin nedeni ve amacı hakkında sorular sormaya daha yatkındır ve zorluklara ve hayatın 

aksiliklerine karşı daha dirençlidir. 

Eğitimin manevi boyutunu yeterince kurmak ve “manevi zeka” tanımına girmek için 

“maneviyat” ve din arasındaki ilişkinin netleşmesini de incelememiz gerekir. Geleneksel olarak 

din, maneviyatın yerini bulduğu olağan eylem alanı olmasına rağmen, günümüzde durum 

değişti. Modernite ve buna bağlı laikleşme süreçleri, maneviyatı dinden ayırmıştır, ancak bu, 

manevi ihtiyaçların ve arayışların ortadan kalktığı anlamına gelmez. Farklı isimler altında 

(farkındalık, Yeni Çağ hareketleri, zen meditasyonu, ezoterizm...), insanoğlunun hala derin ve 

samimi özlemleri ve varlığımızla anlamlı bir şekilde ilişki kurma ve özümseme ihtiyacı var. 

Eğitim bu zorluğa kayıtsız kalamaz. 

 

1.3 “Sosyal beceri” olarak manevi boyut 
 

Öğrenci refahı ortamlarında manevi değerlendirmelere artan bir ilgi vardır. Tisdell'e 

(2003, s. 28-29) göre, “maneviyat, bütünlüğün farkındalığı ve onurlandırılması ve her şeyin 

birbirine bağlılığı ile ilgilidir… maneviyat temelde anlam yaratmakla ilgilidir… manevi gelişim, 

daha fazla özgünlüğe veya daha otantik bir şeye doğru ilerlemeyi oluşturur.”29 Yine de, 

okullarda maneviyatın boyutunu ve niteliğini ana hatlarıyla belirtmek için iyi bilinen bir kılavuz 

belirlemek kolay değildir. Maneviyatın, kapsayıcı olmayan tutum veya davranışların 

iyileştirilmesi için temel temellerden biri olduğunu onaylayabiliriz. Ayrıca, genellikle sosyal ve 

çapraz becerilerin yaratılmasını teşvik etmeye yönelik politikalar, maneviyatın öğrenciler ve 

aileleri üzerindeki etkisini tamamen göz ardı etmeden hafife alma eğilimindedir. Manevi 

olmak, mutlaka dindar bir insan olmak anlamına gelmez. Maneviyat terimiyle, duyusal 

deneyimlerden başka bir şey olduğu hissinin tanınmasını içermeyi amaçlıyoruz. Bir yandan din, 

manevi farkındalıkla ilgili yönleri tanımlar ve geleneksel ve yaygın olarak tanınan bir inanç 

sistemi önerir, diğer yandan manevi deneyim, dini olmayan veya doğrudan agnostik olan bir 

dünyayla ilişkilendirilebilir.30 Diğer modeller ve yaklaşımlar maneviyata benzer olarak kabul 

edilebilir, ancak kesinlikle bizim “din” hakkında düşündüklerimizle aynı değildirler. Maneviyat, 

“insan çeşitliliği” olarak tanımlanabilecek olanın ilgili bir yönüdür. Bu açıdan bazı yazarlar, 

 
29 Tisdell, E., J. Exploring spirituality and culture in adult and higher education. San Francisco: Jossey-Bass, 2003. 
30 de Souza, M. (2009). The spiritual dimension in educational programs and environment is to promote holistic 
learning and wellbeing: An introduction. In M. de Souza,L.Francis, J. OíHiggins-Norman, & D. Scott, (Eds). 
International handbook of education for spirituality, care and wellbeing (pp. 525ñ532). Dordrecht, The Nether-
lands: Springer Academic Publishers. 
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maneviyatın kişisel ve bütünsel yönleri ile dinin kurumsal-yapısal-işlemsel özellikleri arasındaki 

farklılıkların altını çizerler.31 

İlgili literatür, öğrencilerin yaşamlarının ilişkisel yönlerine katkıda bulunmak ve aynı 

zamanda karşılıklı bağımlılık deneyimlerini teşvik etmek açısından eğitimde maneviyatın 

rolünü tartışmıştır.32 Günümüzde, öğrenmenin manevi boyutunun, sosyal olarak uyumlu bir 

sınıf fırsatını artırarak, duygusal düzeyde üst bilişe ilgili bir katkı sağladığı genel olarak kabul 

edilmektedir. 

Batılı eğitimin manevi boyutunun önceki yüzyılda çeşitli nedenlerle ciddi şekilde ihmal 

edildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca, bu eğitim, öğrencileri geleceğin işgücü olarak 

hazırlamak adına, öğrencilere bilgi ve gerekli becerileri kazandırmak için yalnızca bilişsel 

öğrenmeye yer verdi. 

Bazı Akdeniz ülkelerinde din, öğrencilerin inancını güçlendirmek amacıyla bir disiplin 

olarak öğretilir ve öğretmenler dini otorite tarafından sıkı bir şekilde seçilir. Son zamanlarda 

din müfredata girmiş ve inanmayanlar bu din derslerini seçmemeyi tercih edebilmektedir. 

Bununla birlikte, bu yaklaşım öğrencilerin özgür seçimini teşvik eder, ancak üst-biliş 

öğrenmenin olumlu bir bileşeni olarak manevi boyutun rolünü empati kurmaz. Avrupa 

ülkelerindeki yaygın algı, maneviyatın dini hayatla ilgili olduğu ve dolayısıyla bir inanca veya 

dini bir geleneğe mensup olanların ayrıcalığına sahip olduğudur. Bu tür bir düşünce, 

maneviyatı bireysel yaşamın kişisel alanına sağlam bir şekilde yerleştirdi. Ancak bu yönler 

pedagojik anlamlarında incelenip değerlendirildikten sonra, bir dizi çok disiplinli araştırma 

bariz dini bağlantıları tanıdı, ancak aynı zamanda maneviyatı kişisel ifadenin ayrı bir boyutu 

olarak tanımladı. Dini boyut, tutarlı ve iyi tanımlanmış bir dizi ayin ve gelenekle ilgiliyken, 

maneviyat, başkalarıyla değiş tokuş ve diğer boyutlarla temas halinde olmak yoluyla kişisel 

yaşamın bir ifadesidir. 

Maneviyat, dinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar, ancak dini boyutu anlamak için 

öğrencilerin sadece dinlerin temsil ettiği gelenek ve kültürlerle değil, aynı zamanda dinin 

manevi boyutuyla da temas halinde olmaları gerekir. 

 
31 Miriam Rosalyn Diamond, Encountering faith in the classroom: turning difficult discussions into constructive 
engagement. Sterling, VA: Stylus Pub, 2008, p. 91. 
32 Whose Spirituality? Cautionary Notes about the Role of Spirituality in Higher Education, Gilley, Daryl V. 
New Directions for Teaching and Learning, n104 p93-99 Win 2005. 
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Öğrencilerin manevi boyutu, çok boyutlu bir eğitim yaklaşımıyla çok ilgilidir ve her 

öğrencinin tartışma, tartışma ve eleştirel ama açık ve olumlu bir şekilde bireysel kültürel ve 

kişisel geçmişlerini görme yeteneklerini geliştirmesine izin veren bir süreci içerir. 

Her disiplinin bilişsel boyutu ve üst bilişsel yaklaşımı kullanma şekli vardır. Artık 

öğrenme eyleminin de çok duyusal olduğu ve bilgi ve anlayış üretmek için sezgisel ve yaratıcı 

süreçler gerektirdiği kabul edilmektedir. 

 

1.4 Dinsel çeşitliliğin yeni bağlamı ve yeni sosyal zorlukları 
 

Son on yılda AB ülkelerinde ve ötesinde ırkçılık ve diğer hoşgörüsüzlük biçimlerinde 

endişe verici bir artış oldu33 (Nwabuzzo, 2019; Loyal, 2018). Başkaları hakkındaki olumsuz 

inançların üstesinden gelmek sadece bir yasama meselesi değil, aynı zamanda 'paylaşılan 

insanlık' duygusunu teşvik eden bakış açıları ve tutumlar geliştirme meselesidir34 (Brown, 

2004) Bu, bizi ayıran şeylerden ziyade ortak noktalarımıza odaklanmak ve zorlu koşullar 

yaşayanlar karşı empati sahibi olmak anlamına gelir. Çocuklar büyüdükçe görüşleri daha 

yerleşik hale gelir. Ayrımcı tutumlar bir kez yerleştiğinde, sarsılması veya değiştirilmesi 

zordur.35 Bu nedenle, gençlerin başkalarını nasıl algıladıkları ve geleceğin toplumunun kültürü 

okulda ele alınmalıdır. 

Gençler ve gençler, yabancı düşmanı popülizm tutumunun, iletişiminin ve anlatılarının 

normalleşmesinden etkilenme riski daha fazla. Aslında, farklı kategorilerdeki gençlik gelecek 

perspektifleri konusunda hayal kırıklığına uğramakta ve popülist retorik tarafından kolayca 

büyülenmektedir, bu da onlara yapısal verimsizlikleri kınama ve tersine çevirme yanılsaması 

vermektedir. Kimliklerini inşa eden ve bir amaç duygusu arayan gençlerin, diğer yaş 

gruplarındaki insanlardan daha fazla radikal fikirlere ve farklı türdeki hareketlere ilgi duymaları 

daha olasıdır. Bu çerçevede din, bir “sorun” olarak değil, aynı zamanda bir “çözüm” olarak da 

görülmektedir. 

Bir sorun olarak din savunucuları, din adına yapılan sözde çatışmaların çoğunun aslında 

etnik, milliyetçi ve bölgesel olduğunu söylemekte ve dini kendi amaçları için istismar 

etmektedirler. 

 
33 Loyal, 2018; Nwabuzo, 2019 
34 Brown, 2004 
35 Torney-Purta, 2006 
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Bir çözüm olarak dinin savunucuları, olduğumuz şeye anlam vermeye çalışırken, dinin 

insan kimliğinin tüm bileşenlerine bağlı olduğunu belirtirler. Bu nedenle, özellikle kimliklerin 

tehdit edildiği veya küçümsendiği durumlarda, bir değer ve amaç duygusu sağlamada kilit bir 

rol oynar. 

Dinlere inanç olarak değil, aynı zamanda davranış, kimlik ve diğerlerini anlamak olarak 

da odaklanmak esastır. Bu anlamda din ve Din Eğitimi ve özellikle dinler arası diyalog, popülist 

söylemin yapısını bozmak ve aşırılık ve/veya aşırılıkçı fikirlere alternatifler yaratmak için kritik 

araçlar olarak görülebilir. 

Hoşgörünün arttırılması ve ayrımcılığın azaltılması, eğitim adına çok özel yollarla 

müzakereci eylemi gerektirir. Okullar bazen gençleri demokrasi, çeşitlilik ve eşitlik üzerine 

daha sıkı bir şekilde inşa edilmiş bir toplum kavramına dönüştürmek için gerekli olan fikirlerin 

ve konuşmaların çoğunu üstlenecek donanıma sahip değildir. Yerleşik değerlere ve bakış 

açılarına bağlılığı vurgulayan geleneksel ahlaki eğitim modellerinin sorunlu hale geldiği bir 

zamanda öğretmenler ve okul liderleri zorlanmaktadır. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar 

daha geniş çapta yeni zorluklarla karşı karşıya ve birden fazla bakış açısıyla karşı karşıya.36 LIFE 

TWO projesi, eğitimcilerin, değişim ve belirsizlik zamanlarında gençleri sorumlu ve hoşgörülü 

küresel vatandaşlar olarak geliştirmeyle ilgili yeni zorlukları keşfetmelerine olanak tanıyacak. 

Öğrencilere, öğretmenlere, okul liderlerine ve akademisyenlere, dini ve kültürel hoşgörü ve 

eşitlik gibi önemli temalar hakkında diyaloğu derinleştirmeleri için alan sağlamak, 'muhakeme 

yükünü ve 'genişletilmiş düşünce' kapasitesini tanımayı içeren mantıklılığı motive ederek' 

hoşgörüyü artırabilir.37 

 

1.5 Sosyal içerme ve dinler hakkında karşılıklı bilgi 
 

Günümüzde kendimizi, giderek daha çeşitli kültürel toplumların gelişmesine yol açan 

milyonlarca insanın akışıyla karakterize edilen küreselleşmiş bir dünyada buluyoruz.38 

Bu gerçek hem toplumsal kesimler hem de politikacılar tarafından farklı açılardan 

algılanmaktadır. Bazıları için güvensizlik ve şüphe eker. Bununla birlikte, diğerleri için, bir 

toplumun nüfusu ve kültürü, diğer unsurların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden insanlar, 

fikirler, gelenekler ve dinler tarafından zenginleştirildiği için, toplumlarımızı güçlendirmek için 

 
36 Wardekker, 2001 
37 Enslin, Pendlebury, & Tjiattas; 2001 
38 Faas, 2010 
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bir fırsat olarak görülüyor. Bu kültürel çeşitlilik, Yüksek Komisyon Ofisi39 tarafından “İnsanlığın 

Ortak Mirası” ilan edilmiş ve Santos Rego'nun40 belirttiği gibi; kültürel çeşitlilik aynı zamanda 

“bir toplumdaki ve buna bağlı olarak dünyadaki dini çeşitliliği kapsar”. 

Toplumların artan sekülerleşmesine rağmen, devletlerin, toplumların inşasında veya 

farklı dönem ve çağlardan gelen düşünce ve inançlarda dinin özel bir önem kazandığını 

unutmamak çok önemlidir.41 

Bu nedenle kültürlerarası-dinlerarası diyalog, barış içinde bir arada yaşamaya inanan 

toplumların gelişmesi için temel bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Bu anlamda, Avrupa 

Toplulukları Komisyonu'nun42 da vurguladığı gibi, “bütünleşmenin kültürel boyutunun önemi 

giderek daha fazla tanınmakta ve inançlar arası ve inançlar arası diyalog da dahil olmak üzere 

kültürlerarası diyalog, başarılı entegrasyonu teşvik etmek ve ırkçılığa karşı koymak için temel 

bir araç haline gelmiştir”. 

Bu nedenle, komşularımızı, meslektaşlarımızı ve/veya hemşehrilerimizi daha iyi 

anlamak, dini açıdan da dahil olmak üzere diğerini tanımak ve anlamak, kalkınmaya ve başarıya 

katkıda bulunduğundan, günümüzde her zamankinden daha gerekli görünmektedir. daha 

kapsayıcı toplumların Bunu yapabilmek için, Salamanca Bildirisi'ne (1994) göre: [bir] kapsayıcı 

yönelime sahip düzenli okullar, ayrımcı tutumlarla mücadele, misafirperver topluluklar 

yaratma, kapsayıcı bir toplum inşa etme ve herkes için eğitim sağlamanın en etkili yoludur; 

dahası, çocukların çoğuna etkili bir eğitim sağlarlar ve tüm eğitim sisteminin verimliliğini ve 

nihayetinde maliyet etkinliğini artırırlar (ix). Bu fikir yakın zamanda 2030 Gündemi ve 

“kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitim sağlamayı ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını 

teşvik etmeyi” amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4 (BM) tarafından onaylanmıştır. 

Sonuç olarak, sınıfta ve dolayısıyla toplumda kapsanmayı teşvik etmek, okullarda 

bulabileceğimiz dini çoğulculuktan en iyi şekilde yararlanarak başarılabilir, çünkü öğrencilerin 

sosyal gerçeklikleri hakkında daha fazla farkında olmalarına yardımcı olur. inanç ve dinlerin 

kültürel çeşitliliği. Sonuç olarak, büyük bir sosyal uyum ve içermenin başarılması, kısmen bu 

gerçeğin sınıfta nasıl anlaşıldığına ve uygulandığına bağlı olacaktır. 

 
39 Awoko in Sánchez-Teruel, 2013, p. 26. 
40 2017, p.17. 
41 Garreta-Bochaca, Macia-Bordalba, Llecot-Calvet, 2020 
42 2007, 512 final, p.6 
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Kaynaştırmayı teşvik etmek için sınıftaki dini çeşitlilikten en iyi şekilde nasıl 

yararlanılacağına dair bir örnek, Erasmus + “Dinden Kültürlerarasılığı Öğrenme, LIFE” adlı proje 

çerçevesinde geliştirilen pedagojik modelde bulunabilir.43 

 

1.6 Daha iyi bir karşılıklı anlayışa sahip olmak için bir fırsat olarak dinlere karşı bir engel 
olarak dinler 
 

Din, farklı kültürel geçmişe sahip insanlar arasındaki çatışmaların üstesinden gelmede 

önemli bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, din ya bir engel işlevi görebilir ya da daha iyi bir 

karşılıklı anlayışa sahip olmak için bir fırsat olarak işlev görebilir. Bruce (2002) bu konuda 

kültürel geçiş ve kültürel savunma hakkında yazıyor. Birincisi, geçiş, azınlık-etnik grupların göç 

sürecine yardımcı olmak için dini ve dini kurumları kullanabileceği fikridir. İnsanlar çok farklı 

inanç sistemlerine ve alışılmadık geleneklere sahip yeni bir ülkeye geldiklerinde, dini 

topluluklar inşa etmek onları desteklemeye ve bir yaşam biçiminden diğerine geçişin şokunu 

azaltmaya yardımcı olur. Din, göçmenlerin yeni bir kültüre uyum sağlama stresiyle başa 

çıkmalarına yardımcı oldu; din daha sonra yeni evlerine girmelerini kolaylaştırabilir. Örneğin, 

dini kurumlar bir topluluk duygusu sağladı ve aslında bir "dini altyapı" oluşturmak için birlikte 

çalışmak bir sosyal dayanışma duygusunu destekledi. 

İkincisi, savunma, göçmen toplulukların veya diğer azınlıkların kendilerini çoğunluğun 

düşmanlığından korumak için dini kullandıkları yerdir. Geçişi kolaylaştırmak için bir menşe 

ülkeden bir şey getirmek değil, bunun yerine ırkçılıktan uzak güvenli bir topluluk inşa etmek 

durumudur. Kültürel savunma teorisi, dinin bazı etnik azınlık gruplarının, istenmeyen ve 

düşmanca bir ana akım kültür karşısında benzersiz bir kültürel kimlik duygusunu korumalarına 

yardımcı olduğunu öne sürer. Din, ana akım toplumdan gelen ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün 

ortasında duygusal destek sağlamanın bir yolu olabilir. 

Bunun bir örneği, Müslüman göçmenlerin ağırlıklı olarak Hıristiyan olan Hollanda gibi 

bir topluma girdiğinde gördüğümüz süreçtir.44 Hıristiyan göçmenler için kültürel geçiş daha 

kolay olmalıydı, çünkü dini kurumları sağlam bir şekilde kurulmuştu ve kendilerini topluluk 

 
43 Boldrini, 2018. 
44 Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi'nin Avrupa'daki Müslümanlara ilişkin raporuna göre, 
İslam'a ilişkin politikalar ve kamusal söylem ile son yıllarda yaşanan ayrımcılık ve sosyal ve ekonomik 
marjinalleşme, Müslüman göçmenlerin ev sahibi ülkelere aidiyet duygularını olumsuz yönde etkiledi. . 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/ar-06-p1-en-final.pdf  
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içinde daha kolay evlerinde hissedebilirlerdi.45 Ancak, ırkçılık ve ayrımcılığa tepki olarak 

Müslüman göçmenler, eski ülkelerinde yapacaklarından daha şiddetli bir şekilde kendi 

dinlerine yöneliyorlar. Ayrıca, etnik azınlıkların çoğu, Hollanda'nın kendisinden daha yüksek 

düzeyde dindarlığa sahip toplumlardan gelmektedir. Bu, Hollanda toplumunda artan 

İslamofobiye yanıt olarak genç Müslümanların neden daha dindar hale geldiğini açıklamanın 

bir yolu olabilir. Ayrıca karşı hareket de görülebilir; Hollandalı otokton insanlar, Müslümanlar 

tarafından meydan okunduklarında, aksi takdirde olabileceklerinden daha fazla Hıristiyan 

oluyorlar. Bu kültürel savunma süreci, karşılıklı anlayışta bir engel oluşturur. 

 

Bölüm 2- Eğitimde sorgulamanın boyutu 
 
2.1 Eğitimde Sorgulamaya Dayalı Yöntem (IBM) Nedir? 
 

'Bilmek'in anlamı, bilgiyi hatırlayabilmek ve tekrar edebilmekten, onu bulup 

kullanabilmeye dönüşmüştür (Ulusal Araştırma Konseyi, 2007). 

Çoğu zaman, öğrenme etkinlikleri sürecinde ortaya çıkan fenomen, çoğu öğrencinin 

görüşlerini ifade etmekten genellikle pasif, isteksiz, korkma veya utangaç olmasıdır ve bu 

durum öğrencilerin öğrenme etkinliklerinde akıcı öğrenme tutumunu ve yaratıcılığını kesinlikle 

bozacaktır. Buna ek olarak, öğrenme süreci hala birçok materyalle tek yönde iletişim kurma 

eğiliminde olan ve öğrencilerin performans veya sözlü iletişim yoluyla etkileşim kurmaları için 

biraz fırsatlar sağlayan öğretmene odaklanmaktadır. 21. yüzyılın gerekliliği, eğitimin genç 

neslin küresel toplumda hayatta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için yaşam becerileri ile 

donatılmaya devam etmesini gerektirmektedir. İhtiyaç duyulan yaşam becerileri aşağıdaki 

yeteneklerden oluşur: 

• eleştirel düşünme, 

• etkili ve verimli iletişim kurmak 

• esnek, üretken, yenilikçi ve sorumlu bir şekilde çalışmak 

Sorgulamaya dayalı öğrenme, son on yılda eğitimciler ve eğitim sistemleri tarafından 

yaygın olarak desteklenen geniş bir pedagojik yaklaşımdır. Sorgulama, 'gerçeği, bilgiyi veya 

bilgiyi/anlayışı aramak' olarak tanımlanabilir ve yaşamın tüm yönlerinde ve evrelerinde 

kullanılır. Spesifik sorgulama süreçleri, bir dizi öğrenme alanında (örn. Bilimsel yöntem) ve 

 
45 Frank van Tubergen (2007) Religious Affiliation and Participation among Immigrants in a Secular Society: A 
Study of Immigrants in The Netherlands, Journal of Ethnic and Migration Studies, 33:5, 747-765 
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mesleklerde (örn. Ceza soruşturmaları) bilgi oluşturma veya gerçeği arama için merkezi hale 

gelmiştir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, bir öğrenciye ne bilmek istediğini sormaktan daha 

fazlasıdır. Merak uyandırmakla ilgili. Ve bir öğrencinin merakını harekete geçirmek, salt bilgi 

sunumundan çok daha önemli ve karmaşık bir hedeftir. Karmaşıklığına rağmen, sorgulamaya 

dayalı öğrenme, kısmen öğretmenlerden öğrencilere bazı sorumlulukları devrettiği için, ancak 

çoğunlukla otoriteyi serbest bırakmak öğrencileri meşgul ettiği için öğretmenler için daha 

kolay olabilir. 

Sorgulama nedir? 
 

Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrenmenin öğrencinin sahip olduğu bir sorgulama 

süreci tarafından yönlendirildiği bir ortamı tanımlar. Bir senaryo ile başlayan ve bir 

kolaylaştırıcının rehberliği ile öğrenciler kendi konularını ve sorularını belirlerler. Daha sonra 

konuyu araştırmak için ihtiyaç duydukları kaynakları incelerler ve böylece gerekli bilgiyi 

edinirler. Bu şekilde kazanılan bilgi, deneyim ve gerçek bir problemle ilişki yoluyla kazanıldığı 

için daha kolay akılda tutulur.46 

Sorgulamaya dayalı öğrenme, genel amacın öğrencilerin anlam yaratması olduğu 

yapılandırmacı bir yaklaşımdır. Öğretmenler sorgulamaya çeşitli derecelerde rehberlik edebilir 

(dıştan kolaylaştırılmış) ve sınıf araştırması için parametreler belirleyebilirken, gerçek 

sorgulama içsel olarak motive edilir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, birçok güncel öğrenme 

yaklaşımını (proje tabanlı öğrenme, tasarım odaklı düşünme dahil) içeren ve konuya, 

kaynaklara, öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine ve diğer değişkenlere bağlı olarak çeşitli 

biçimler alabilen bir şemsiye terimdir. Ancak, aşağıdakiler sorgulamaya dayalı öğrenmenin 

ayırt edici özellikleri olarak hizmet eden özelliklerdir: 

• sürece (iletişim kurma, yansıtma, işbirliği yapma, analiz etme vb.) ve içeriğe eşit 

vurgu, 

• gerçek merak, merak ve sorgulama (öğretmenler VE öğrenciler tarafından) 

merkezidir, 

• öğrenci 'sesi' belirgindir - müfredatın / öğrenmenin unsurları müzakere edilir ve 

öğrenci soruları ciddiye alınır ve ele alınır, 

• ön bilgiler belirlenir ve bunun üzerine inşa edilir – biçimlendirici değerlendirme ve 

sonraki planlama esastır, 

 
46 Center for Excellence in Enquiry-Based Learning, 2010 
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• bilgi ve anlayışları birleştiren önemli kavramlar ve temel sorular belirlenir, 

• öğrenciler, uygulamalı deneyimler, araştırma, işleme ve anlayışlarını çeşitli şekillerde 

iletme yoluyla anlayış oluşturmaya aktif olarak katılırlar. 

• öğrenme sosyal bir bağlamda gerçekleşir – öğrenciler birbirlerinden, başkalarıyla 

birlikte ve sınıf bağlamı dışındakilerden öğrenirler, 

• anlayışların geçici olduğu ve yeni öğrenme ve sorular temelinde sürekli olarak gözden 

geçirildiği ve iyileştirildiği varsayımı vardır - bu nedenle sorgulama doğası gereği 

'tekrarlayıcıdır' 

• yansıtma, üstbiliş ve düşünce derinliğine değer verilir ve bunun için planlanır, 

• değerlendirme devam ediyor ve performansları/ürünleri sıkı müfredat hedeflerine 

bağlayan açık kriterler, 

• öğrenme eyleme yol açar – başkalarıyla bilgilendirme/paylaşma, değişimi uygulama, 

savunuculuk veya daha fazla soru sorma veya öğrenme. 

 

Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı 

öğrenme ve tasarım tabanlı öğrenmeyi içerir. Sorgulamaya dayalı öğrenme, “öğrencilerin 

gerçek bilgileri basitçe elde tutup bulmaktan yeni bilgileri yeni ve farklı şekillerde 

uygulayabilmeye doğru ilerlemelerini sağlar”.47 Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, araştırmalar48, 

sorgulamaya dayalı öğrenmenin sürece dayalı sonuçlar (örneğin, eleştirel düşünme, problem 

çözme, vb. içeren görevler) üzerinde önemli, olumlu bir öğrenme etkisi sağladığını 

göstermektedir. Buna karşılık, sorgulamaya dayalı öğrenmenin içerik temelli sonuçlar 

(örneğin, ezberleme ve kavramsal bilgi içeren görevler) üzerinde çok daha küçük ama yine de 

olumlu bir etkisi vardır. 

Kısacası, sorgulamaya dayalı öğrenme, özellikle eleştirel düşünme, öz-düzenlemeli/öz-

yönetimli öğrenme, problem çözme/problem temelli öğrenme, 21. yüzyıl becerileri, yapı 

iskelesi, üstbiliş ve işbirlikçi öğrenme. Sorgulamaya dayalı öğrenmeyi tasarlamak ve uygulamak 

için en iyi uygulamalar şunları içerir: 

 

 

 
47 Coffman, T. (2009). Engaging Students through Inquiry-Oriented Learning and Technology. Lanham, MD: 
Rowman & Littlefield Education. 
48 Hattie, John A. (2008). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 
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ÖĞRENCİYE ETKİLERİ 

• Davranış 

• Başarı 

• Kendi kendini düzenleme 

• Büyük fikir sorularını keşfetmeye yardımcı olması için kavram haritalama ve beyin 

fırtınasından yararlanın 

• Sorgulama faaliyetleri sırasında iskeleyi dahil edin 

• Öğrenme hedeflerine dayalı olarak, öğrencilerin veri toplaması, analiz etmesi ve 

yorumlaması için gerekli dijital araçları gömün 

• Sorgulama faaliyetlerini desteklemek için veritabanlarını, ham verileri, birincil kaynak 

belgeleri, görüntüleri ve filmleri kullanın 

• Sorgulamanın gerçekleşmesine izin veren etkileşimli simülasyonları ve modelleri 

dahil edin 

• Öğrenme değişiklikleriyle ilgili bilgileri yakalamak için günlük kaydını kullanın 

• Portföy parçalarının toplanması için dijital bir depo sağlayın 

• Değerlendirme listelerini ve kontrol listelerini sorgulama aktivitelerine belirgin bir 

şekilde yerleştirmek 

• Süreç boyunca sürekli geri bildirim sağlayın 

• Simülasyonlar ve etkileşimli modellerle öğrenci etkileşiminden günlük verilerini 

toplayın 

İşbirliğine dayalı sorgulamaya dayalı öğrenme için ek en iyi uygulamalar şunları içerir: 

• Bir konu veya kavram hakkında gerçek dünya perspektifi elde etmek için öğrenciler 

ve alandaki uzmanlar arasında senkronize iletişim araçları 

• Wiki'ler, bulut bilişim ve diğer eşzamansız ve eşzamanlı araçlar da işbirliğini 

desteklemek için kullanılmalıdır. 

Sorgulama Süreçleri Disiplin alanlarından (tarihsel sorgulama yaklaşımı gibi), kilit 

eğitimcilerden ve eğitim gruplarından (Kath Murdoch'un Bütünleştirici Sorgulama modeli gibi) 

veya diğer daha genel sorgulama yaklaşımlarından ortaya çıkan sorgulamaya dayalı öğrenme 

için çok sayıda süreç ve model vardır. Eylem Araştırması. Belirli bir model/süreç kullanmak, 

akış için bir birimin yapılandırılmasında yardımcı olabilir. Yine de gerçekten sorgulamaya dayalı 

olması için, ünitenin daha önce tanımlanan ayırt edici özellikleri içermesi gerekir (bu 
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modellerden bazılarını kullanmak mümkündür ve yine de öğrenci sorgulamasının sınırlı olduğu 

öğretmen odaklı bir üniteye sahip olmak mümkündür). 

Öğretmenler için Gerekli Ön Koşullar Otantik sorgulamaya dayalı öğrenmeye başlamak, 

öğretmenler adına belirli bir zihniyet ve beceri seti gerektirir. Aşağıdakilerle ilgili temel 

anlayışlar ve beceriler gereklidir: 

• Etkili soruların ve soru türlerinin kullanımı 

• Merak kültürü ve saygılı diyalog 

• Öğrencilerin, gruplaşmaların, kaynakların, zaman ve mekanın ve izleme stratejilerinin 

organizasyonel yönetimi 

• Konu ve ilgili beceriler ve süreçler hakkında derin bilgi (alan-spesifik sorgulama 

süreçleri dahil) 

• Öğrencilerin düşünme, planlama ve çalışmalarına rehberlik etme ve sorumluluk alma 

ve karar verme sürecini giderek artan bir şekilde öğrencilere devretme stratejileri. 

 

2.2 Adımlar ve eylemler 
 

LIFE proje deneyimi sırasında uygulanan tüm pedagojik süreç, normalde doğa bilimleri 

çalışmasına uygulanan IBL'ye (Sorgulamaya Dayalı Öğrenme) dayalı bir öğrenme deneyiminin 

geliştirilmesine dayanıyordu: sorgulamaya dayalı eklemli bir deney süreci uygulandı. Tüm 

proje amaçlarını gerçekleştirmek için gereken en yüksek yeterlilik yelpazesini ve Sorgulamaya 

Dayalı Öğrenmenin (IBL) din eğitimine uygulanmasının ana karakterinin çocukların tepkisini 

kazanmak için. Bu yaklaşım doğrultusunda, LIFE TWO, özellikle eleştirel düşünme ve öğrenme 

ile ilgili olarak, ortaokullarda din eğitiminin temel bir pedagojik unsuru olarak Sorgulamaya 

Dayalı Öğrenmeye (İÖÖ) güçlü bir vurgu yapmayı amaçlamaktadır. 

Eleştirel teorisyenler Michael Scriven ve Richard Paul, eleştirel düşüncenin birçok 

tanımını geniş bir yelpazede tek bir tanımda özetlemeye çalışıyorlar: 

Eleştirel düşünme, inanç ve eylem için bir rehber olarak gözlem, deneyim, yansıtma, 

akıl yürütme veya iletişimden toplanan veya bunlar tarafından oluşturulan bilgileri aktif ve 

ustaca kavramsallaştırma, uygulama, analiz etme, sentezleme ve/veya değerlendirmenin 

entelektüel olarak disipline edilmiş sürecidir. Örnek biçiminde, konu bölümlerini aşan evrensel 

entelektüel değerlere dayanır: netlik, doğruluk, kesinlik, tutarlılık, alaka düzeyi, sağlam kanıt, 

geçerli nedenler, derinlik, genişlik ve adalet. 
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Bu geniş tanımı akılda tutarak, LIFE TWO yaklaşımı, Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (IBL) 

kavramlarının diğer bilgi alanlarına uygulandığını dikkate alarak başlar. Özellikle, böyle bir alan, 

Washington Üniversitesi'nden bir grubun öncülük ettiği fizik, aynı zamanda kimya ve biyoloji, 

elektrik mühendisliği ve bilişsel sinirbilim ve hatta arkeolojidir. 5Es adı verilen çok kullanışlı bir 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme (IBL) modeli, Roger Bybee liderliğindeki bir ekip tarafından 

Washington Üniversitesi Biyolojik Bilim Müfredat Çalışması (BSCS) aracılığıyla tanıtıldı. Beş 

adım şunlardır: 

(1) Katılım (Heyecanlandırın, öğrencinin merakını uyandırın) 

(2) Keşif (Merakı tatmin etmek için deney) 

(3) Açıklama (Kavramları anladığınızı gösterin) 

(4) Detaylandırma (Yeni kavramları yeni alanlara genişletmek) 

(5) Değerlendirme (Bilginizi kontrol edin) 

Öğretmen, merak uyandıran ve ön bilgileri ortaya çıkaran kısa etkinlikler kullanarak 

öğrencilerin ön bilgilerine hitap eder ve yeni bir kavramla meşgul olmalarına yardımcı olur. 

Etkinlik, geçmiş ve şimdiki öğrenme deneyimleri arasında bağlantı kurmalı, önceki kavramları 

ortaya çıkarmalı ve öğrencilerin mevcut etkinliklerin öğrenme çıktılarına yönelik düşüncelerini 

organize etmelidir. 

IBL din eğitimi için uygun mu? Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencinin gerçekleri, 

ilişkileri ve yeni gerçekleri keşfetmek için kendi geçmiş deneyimlerinden ve mevcut bilgisinden 

yararlanmasını gerektirir. Öğrenciler nesneleri keşfederek ve manipüle ederek, sorular ve 

tartışmalarla boğuşarak veya deneyler yaparak dünyayla etkileşime girerler. Sonuç olarak, 

öğrencilerin (yanıtın öğretmen tarafından verilmesinin aksine) kendi başlarına keşfettikleri 

kavramları ve bilgileri hatırlama olasılıkları daha yüksek olabilir. Fakat böyle bir yaklaşım dini 

kavramların öğretilmesinde değerli midir? Soruşturmaya bu ilgi neden? Dini öğretmek, 

özellikle kavramlarının çoğu çok soyut ve öğrenciler tarafından anlaşılması zor olduğundan, 

önemsiz değildir. Ek olarak, RE öğretmenlerine genellikle kavramları 'çevirme' görevi verilir, 

böylece onları taraftarlar için daha tanıdık hale getirir. Bir eğitimci için kavramları davranışa ve 

büyük fikirleri sosyal davranışa çevirmek zor olmaya devam ediyor. Her türlü eğitimin bu tür 

yeni öğretim metodolojilerinden yararlanabileceğine inanıldığından, sorgulamaya dayalı 

öğretim, din eğitimi ile uğraşırken bile etkili bir teknik olabilir. Yukarıdaki soruları yanıtlamak 

için başlangıçta biyoloji öğretiminde uygulanan 5E'ye dönebiliriz. 
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Fen eğitiminde olduğu gibi din eğitiminde de katılım gerekli midir? Cevap, büyük 

olasılıkla olumludur, çünkü öğrenciler ilgileri ilginç ve heyecan verici bir problem tarafından 

tetiklendiğinde daha etkili öğrenirler. Tetikleyici nedir ve din öğretiminde etkili tetikleyiciler 

neler olabilir? Tetikleyici, basit bir kelimeden, bir görüntüden, bir sembolden, kısa bir filmden 

veya belirli bir hareketten, öğrencinin temaya yönelik merakını uyandırabilecek herhangi bir 

şey olabilir. Örneğin, Hıristiyanlık, İslam ve Yahudilikte cennetin nasıl algılandığına dair bir 

tartışmaya başlamadan önce, konuyla ilgili birkaç resim, özellikle rönesans resimleri ve eski 

ortodoks fresklerin bu temayla ilgili olarak gösterilmesi faydalı olabilir. Benzer şekilde, Kıyamet 

Günü'nü tasvir eden iki resmin sergilenmesi, öğrencilerde Katolikler ve Ortodoks Hıristiyanlar 

arasındaki farklar hakkında tipik, geleneksel bir dersten daha etkili bir şekilde ilgi uyandırabilir. 

Din adına yapılan vahşet içeren resimler veya küçük filmler, tüm inançlara saygı konulu bir 

konferansa karşı duygusal bir tepki ve açıklığı tetikleyebilir. Fetüsün veya gen bölümlerinin 

ekografisi gibi bilimsel çizimler, kürtaj ve genetik mühendisliği veya gen terapisi üzerine ilgiyi 

ve canlı tartışmaları tetikleyebilir. Dersler, öğrencileri bilişsel çatışmalarla kışkırtarak, bilinen 

kavram yanılgılarını ele alarak başlayabilir. Bilişsel çatışmalar sadece Bilimde değil, aynı 

zamanda İlahiyatta da hayal edilebilir, çünkü YE öğretmeni de önyargılar veya yanlış 

anlamalarla uğraşmak zorundadır. Tipik olarak, teolojik kavramları öğrenmeye ilişkin 

öğrencilerin ilgisini tetikleyebilecek çatışma örnekleri, önceki inançlarından bazılarının 

(özellikle dini ilkelerle çelişen eski hurafeler ve uygulamalarla ilgili) yanlış olduğunun 

kanıtlanması ile ilgili olanlardır. kişinin sözleri ve eylemleri arasındaki uyum. Ön veya yanlış 

anlamalarla savaşmak, çoğu zaman yanlış davranışa veya sapkınlığa karşı öğretmektir. 

İkinci adım olan Keşif, bilim için tipiktir. RE ile ilgili olabilir mi? Deney yapmak, bilim 

insanının temel özelliği olmasına rağmen, RE öğretirken göz ardı edilmemelidir. Sonunda din, 

İlahi Vasfa yaklaşmanın manevi yolunu döşer ve bu yol, yol boyunca rehberlikten, nirengi 

noktalarından yararlanabilir. Öğrenciler için Yolu okumak ya da duymak yeterli değildir. Kendi 

yollarını daha iyi anlayabilecekleri dua ve meditasyon yoluyla kendilerini denemeleri gerekir. 

Bilimde öğrenciler etraflarındaki gerçekliği keşfederlerse, dinde gerçek dünyada hareket 

etmenin yanı sıra dua ederek ve meditasyon yaparak kendi ruhsal benliklerini deneyimler ve 

keşfederler. Fen bilimlerinde öğretmen öğrencilere eğitim materyalleri verir, deney ve 

gözlemlerine rehberlik eder; dinde öğretmen öğrencileri arayışlarında takip eder ve engellerle 

karşılaştıklarında onlara rehberlik eder. Bir eğitimcinin doğru rehberliği ile öğrenciler, 

ruhlarının içinde her zaman orada olan gerçekleri keşfedebilirler. Benzer modeller psikanalizde 
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ve psikolojik terapide, evlilik danışmanlığında ve çeşitli sosyal çatışma vakalarında kullanılır. 

Sorgulama teknikleri sayesinde insanlar, asıl sorunu ve aslında kendi içlerinde yatan çözümünü 

görmeye getirilirler. Sonuçta bu sorunu harekete geçirmek ve çözmek onların elinde. Başka 

birinin düşüncelerini ve davranışlarını benimsemek, üstesinden gelinmesi kolay bir konu 

değildir. Öğrencilerin deneyleri sırasında geçirdikleri aşamaları, kişinin özel olayları kontrol 

etmekten vazgeçmesi ve güvenlik ağları kullanmadan bu denemelere maruz kalması 

gerektiğini anlamak önemlidir. YE'de öğrencilerden daha fazla vazgeçmeleri, eski zihinlerini 

terk etmeleri ve yeni gerçekleri keşfetmeye açık olmaları isteniyor. 

Üçüncü ve dördüncü adım olan Açıklama ve Detaylandırmada, öğrencilerin kavramları 

anladıklarını göstermeleri ve daha sonra bunları diğer bağlamlarda kullanımlarını 

genişletmeleri beklenir. Öğrenme sürecinde bilgiyi yeniden üretmekten fazlasını yapmalıdırlar. 

Öğretilerin derin anlamına teslim olmalıdırlar. Öğrencileri bu aşamalarda yönlendirmenin bir 

yolu, yeni görüntüler ve/veya benzetmeler sunmak ve onlardan ilklerle paralellikler çizmelerini 

istemektir. Örneğin, dini sembolleri tartışırken ve/vs. tapınma nesneleri olarak, ilk örneklere 

ek örnekler verilebilir ve öğrencilerin açıklayıp açıklamadıkları kontrol edilebilir ve ardından 

bilgilerini bitişik konulara genişletebilir. Bu tür zorlu, öz-farkındalık öğretim yöntemlerini 

kullanarak, öğrencilerin kavram yanılgıları ve önyargıları ortadan kaldırılabilir ve yeni bir 

düşünme biçimine yer bırakılabilir. Öğretmenlerden farklı olarak, eğitimciler öğrencilerin 

zihinlerine ve ruhlarına olumlu tepkiler üretmelidir ki, yeni kavramları sadece anlayıp 

benimseyebilmeleri için değil, aynı zamanda onları daha da ilerletebilmeleri için. Bilgiyi kendi 

kendine olması gereken sosyal davranışa dönüştürmek her öğretmen için büyük bir 

zorluktur.49 

Değerlendirmenin son adımı, eğitmenin öğrencinin hedeflenen yeterlilikleri kazanıp 

kazanmadığını doğrulamasını sağladığı için herhangi bir resmi eğitim sürecinde gereklidir. Bu 

nedenle, herhangi bir dinin yolları ve karakteristik araçları olduğu için, değerlendirmeye 

güvenmek zorunda olan din eğitimi hiçbir istisna yapamaz. Bu değerlendirme nasıl 

yapılmalıdır? Din söz konusu olduğunda, bilgi göstermek yeterli değildir. Öğrencinin manevi 

yolunda da şefkat ve ilerleme göstermesi beklenir. Öğrenciler, daha iyi insanlar oldukları, 

sınıfta öğrendikleri ilkeleri günlük yaşamlarında uyguladıkları için değerlendirilmelidir. 

 

 
49 J. . Bowker (edit.). The Oxford Dictionary of World Religions. New York: Oxford University Press, 1997, p. 369. 
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2.3 Sorgulamaya Dayalı Yöntemde Öğretmenler ve Öğrenciler 
 

Sadece fen öğretiminde değil, din eğitiminde de sorgulama yöntemleri ilgi uyandırmak, 

öğretimi daha keyifli ve etkili kılmak için kullanılabilir. Öğrencilerin dini konular hakkında 

eleştirel düşünmeye teşvik edilmesi gerektiğini savunan Din Eğitimi bilim adamları arasında 

artan bir eğilim vardır.50 İlginç bir paralellik olarak, bugün öğrenenlerin - İncil zamanlarındaki 

balıkçılar gibi - bir gün boyunca balık verip beslenmelerine gerek yoktur: onlara bir ömür boyu 

beslemek için balıkları nasıl yakalayacaklarının öğretilmesi gerekir. İnsanları bilgi kaynağı ile 

kişisel bağ kurdurmak, hem bilim hem de Din Eğitimi için daha iyi bir öğretim yöntemidir. 

Sonuç olarak, tüm inançlar için teolojik eğitimin özünde benzetmeler ve sembolik hikayeler 

bulunduğundan, din eğitimi uzun süredir bazı sorgulama yöntemlerini kullanmaktadır. 

Öğretmenlerin sorgulama sürecindeki rolüne gelince, sorgulamaya dayalı eğitim 

bağlamında sıklıkla kullanılan iki ayrım vardır: öğretmen yönlendirme miktarı ve öğretmen 

düzenleme türü. İlk ayrım, öğretmenlerin sorgulama sürecinde verdikleri yönlendirme 

miktarına atıfta bulunur: öğrencilerin ne yapacağına yalnızca öğretmen mi karar verir, yoksa 

öğretmen öğrencilere kendi sorgulamalarıyla ilgili seçimler üzerinde çok fazla etki mi verir?51 

Furtak et al. (2012)  a göre reform temelli fen öğretiminde, öğrenciler bilimsel bilginin 

pasif alıcıları olmak yerine aktif olarak anlayış oluşturmaya çalıştıkları için, öğretmenden 

öğrenciye ve tekrar tekrar öğrenme sorumluluğunun birçok geçişi olduğunu belirtmektedir. 

Çoğu zaman, çalışmalar öğretmen yönlendirmeli ve öğrenci yönlendirmeli sorgulama arasında 

ayrım yapar, bazen de iki durumun karma olduğu bir kategori ortaya çıkabilir.  

Öğretmen yönlendirmeli sorgulamada öğretmen, araştırılacak sorulara, bunların nasıl 

araştırılacağına vb. karar verir, öğrenci yönlendirmeli sorgulamada ise öğrenciler ne çalışmak 

istediklerini; bunu nasıl yapacaklarını ve ne sunacaklarını belirler. Karma yönlendirmeli 

sorgulamada öğretmen araştırmanın bazı yönlerini belirler, ancak öğrencilerin seçim yapması 

için bir alan da vardır.  

İkinci ayrım, öğretmenin dikkate aldığı yön türüne daha yakından bakar. Literatüre göre 

(bkz. örneğin Furtak ve diğerleri, 2012), öğretmenler tarafından üç tür düzenleme arasında 

ayrım yapabiliriz: 

• üst-bilişsel düzenleme 

 
50 Rosemary Laoulach. Inquiry into philosophical and religious issues: a practical resource for students and 
teachers, Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2019. 
51 e.g., Donnely et al., 2014; Furtak et al., 2012 
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• sosyal düzenleme 

• kavramsal düzenleme 

Bunlar ayrı ayrı sunulsa da, uygulamada genellikle iç içedirler ve öğretmenler 

tarafından açıkça hedeflenmezler. Meta-bilişsel düzenleme, planlama, izleme ve 

değerlendirme ile ilgilidir. Bazı yazarlar, öğrencileri meta düzeyde olası çözümler hakkında 

düşünmeye teşvik eden alıştırmaların önemini vurgulamaktadır (Kuhn, Black, Keselman ve 

Kaplan, 2000). Diğerleri, işbirlikçi bilimsel sorgulama öğrenimi üzerinde çalışmışlar ve hedefler 

ve alt hedefler vererek ve bu hedeflere ulaşmak için ipuçları sağlayarak ve ilerlemeyi izlemek 

için (örneğin ara sonuçları yazarak) düzenleyici yönergeler sağlayan bir aracın hem başlangıçta 

hem de başlangıç üzerinde planlamada ve öğrenme de olumlu bir etkisi olduğunu 

bulmuşlardır. (Manlove, Lazonder ve de Jong, 2009). Sosyal düzenleme, işbirlikçi ilkelere 

odaklanır ve problem çözmenin sosyal süreçlerine rehberlik etmekle ilgilidir. Bazı yazarlar52, 

işbirliğinin sorgulamaya dayalı öğrenme üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu bulmuştur. Sınıfta 

tartışmanın (örneğin keşif konuşması) (Mercer, 2000) öğrenme çıktılarını iyileştirdiği 

bulunmuştur. Rojas-Drummond, Gomez ve Vélez (2008), öğrencilerin kontrol grubuna kıyasla 

keşif konuşması ile deneysel bir durumda akıl yürütme ve problem çözmede daha iyi 

performans gösterdiklerini göstermiştir. Kavramsal düzenleme, konuya özel bilgi ve kurallarla 

ilgilidir. BİT bağlamında, Lohner, van Joolingen, Savelsbergh ve van Hout-Wolters (2005), 

modelleme araçlarının sorgulamalı öğrenme ortamında kullanılabileceğini bulmuşlardır. Bu 

yazarlar, grafik temsillerin kullanımının, metinsel temsillerin kullanılmasından daha iyi bir 

araştırma sürecine yol açtığını keşfetmişlerdir.  

Çeşitli çalışmalar bir sorgulama sürecinde kavramsal modeller kullanıldığında 

öğrencilerin öğrenme süreci üzerindeki olumlu etkileri gözlemlenmiştir.53 Scaffolding eğitim 

(gerekli olan kadar öğretmek) modelinin ayrıca sorgulamaya dayalı öğrenme üzerinde olumlu 

bir etkisi olduğu bulunmuştur.54 

 

 

 

 

 
52 Örneğin Kaartinen & Kumpulainen, 2002; Sawyer, 2004 
53 Örneğin bakınız: Terwel et al., 2009 
54 Hmelo-Silver et al., 2007; Simons & Klein, 2007 
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Bölüm 3 – Dinleri öğretme ve öğrenme alanında Araştırmaya Dayalı Yöntem (IBM) 
 
3.1 Din öğrenimine uygulanan IMB modeli 
 

LIFE TWO projesi, öğrencilerin öğrenme deneyiminin geliştirilmesine dayalı bir yöntem, 

yani “gerçeği, bilgiyi veya bilgiyi sorgulama yoluyla bilgi arayışı” olarak tanımlanan 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme yöntemini kullanır. Sorgulama, öğrencilerin cevaplamaya 

çalıştığı açık uçlu soruları içeren bir süreçtir. Dersler, öğrencileri gerçekleri veya verileri 

ezberlemeye teşvik etmeye değil, sorgulayan ve bireyler olarak daha iyi araştırmacılar olmaya 

çalışan öğrencilere odaklanır. Beklenen cevapları dinlemek ve tekrarlamaktan sa , kendi 

öğrenme süreçlerinde aktif olarak yer alırlar.Pasif bilgi alıcıları değil, kendileri için düşünmeye 

ve problem çözücü olmaya başlarlar. Öğrenciler, sadece başkaları tarafından sorulan soruları 

araştırmakla kalmayıp, kendi araştırma konularını formüle edip bu araştırmayı faydalı bilgiye 

dönüştürebilecekleri bir noktaya ulaşırlar. Nasıl öğreneceklerini öğrenirler. Bugün 

karşılaştıkları ve hayatlarının ilerleyen dönemlerinde karşılaşabilecekleri  herhangi bir bilgiyi 

nasıl kullanacaklarını ve değerlendireceklerini öğrenirler. Aslında bilgiyi kendi hayatlarıyla 

ilişkilendirirler. 

Aynı zamanda din eğitimi bağlamında öğrenciler kişisel ve ruhsal olarak gelişirler. 

Yöntem, kişisel deneyimler ve sorularla ilgilenir ve yavaş yavaş kavramın din ile ilgili olarak 

daha derin bir şekilde anlaşılmasına ve özümsenmesine yol açar. Daha yorumlayıcı süreçlere 

açıktır, dini kavramların karmaşıklığını ve zorluklarını inceler, eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirir ve uygular (şiddet, biyoetik ikilemler,vb.), bu nedenle ortaöğretim öğrencileri için 

daha çok önerilir. Öğrenciler, Tanrı arayışında ve varoluşsal sorularda, dini dili kullanarak 

hayatı deşifre eder, kendilerini ifade eder ve dini anlarlar. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme 

Stratejileri, çocukların dinin iddiaları ve gerçekleri ile ilgili kendi düşüncelerini öğrenmelerine 

yardımcı olabilir, böylece üst bilişsel olarak da gelişirler. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ile öğrenciler, farklı gerçekler ve inançlar arasında nasıl 

bağlantı ve bağlantı kuracaklarını öğrenebilirler. Sorular geliştirir, gözlemler yapar, araştırma 

yapar, veri toplama araçları geliştirir, olası açıklamaların ana hatlarını çizer ve tahminler 

oluştururlar. Din eğitiminin ortaya çıkardığı büyük soru ve meselelerle uğraşırken, kavramsal 

bilgi ve anlayış daha iyi geliştirilebilirler. Etkili Sorgulamaya Dayalı Öğrenme de öğrenciler din 

hakkında ve din yoluyla öğrenirler ve kendi materyallerini birden fazla formatta seçip 

düzenleyerek ilgili kavramları, tutumları, becerileri ve bilgileri geliştirirler (örneğin, Alan 
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Çalışması, Vaka çalışmaları, Bireysel ve grup Projeleri vb.). Etkili olabilecek bazı stratejiler 

şunlardır: role-play, eğitim uygulamalarında tiyatro (hareketsiz görüntüler, conscious alley 

gibi), tartışmalar, dini yerleri ziyaret etmek, gözlemlemek ve inanç topluluklarının 

temsilcileriyle röportaj yapmak, dini bayramlar veya kutlamalar düzenlemek vb. 

Öğrencilerden dine diyalog, keşif, değerlendirme, yargılama ve yorumlama yoluyla 

yaklaşmaları istenir. İşbirliğine dayalı eylemlere katılırlar ve kişisel sorumluluk alırlar, saygıyı, 

dayanışmayı ve karşılıklı yardımlaşmayı geliştirirken kendini tanıma ve özeleştiriyi teşvik 

ederler. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, öğrenmenin sosyal bağlamına daha fazla önem verir. 

Araştırmacı, arayışta yalnız değildir. İnançları veya fikirleri desteklenebilir, sorgulanabilir veya 

tartışılabilir ve gözden geçirilebilir. Sorgulayıcı, yalnızca kendi fikirleri üzerinde değil, aynı 

zamanda başkalarının fikirleri üzerinde de düşünmeye başlar ve anlayışlı, destekleyici ve 

kapsayıcı olmayı öğrenir. Topluluk, araştırmacının yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı olur ve 

deneyim ve bilgi alanını genişletir. Bu nedenle okuldaki ve sınıftaki topluluk önemlidir. Din 

eğitimi ise saygılı ve güvenli bir öğretim ortamının yaratılmasında ve ilişkilerin ortak 

etkinliklerle anlaşılmasında merkezi bir rol oynamaktadır. 

Eğitimci her şeye önceden hazırlanmış cevaplar vermek zorunda değildir ve 

olmamalıdır. Artık öğretim görevlisi/öğretmen değildir, ancak kolaylaştırıcı olur, öğrencilerin 

neyi ve nasıl öğrendikleri konusunda sorumluluk almalarını sağlamak için teşvik ve destek 

sağlar. Modern genç öğrencilere ulaşmak için yaratıcı bir şekilde özgürleşmeye, açık olmaya, 

teolojik ve pedagojik hayal gücü geliştirmeye yönelik olmalıdır. Temel rolü, öğrencilerin 

kendilerini ifade edebilmeleri, yaratabilmeleri, kişilerin eylemlerini ve seçimlerini 

algılayabilmeleri, durumları ve kurumları değerlendirebilmeleri ve dini alandaki kişisel ve 

kolektif deneyimleri yargılayabilmeleri için teşvik etmek ve rehberlik etmektir. Öğrencilerin 

çalışmalarına daha esnek bir yaklaşım geliştirmelerine izin vererek, onlara görevin zamanında  

tamamlanması koşuluyla ,kendi çalışma modellerini düzenleme özgürlüğü ve sorumluluğu 

verir. Öğrencileri, uygun öğretim teknikleri ile hayatın ortaya çıkardığı ciddi sorunlarla 

yüzleşebilmeleri, kişisel ruhsal gelişimlerini sağlayabilmeleri ve dinin sunduğu zenginliklerden 

yararlanarak bütünleşmiş, daha iyi insanlar olabilmeleri için hazırlar. 

Çeşitli yöntem ve etkinlikler kullanarak Sorgulamaya Dayalı Öğrenme, yansıtma, 

eleştirel düşünme ve hayata karşı olgun bir tutumun temellerini atar. Ve bu, her çocuğa 

yetişkin yaşamı boyunca eşlik edecek bir derstir. Öğrencilere, kendileriyle, başkalarıyla ve eğer 
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isterlerse Tanrı ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak zengin ve eleştirel bir dini okuryazarlık 

sağlar. 

Model, dünyayı ve onunla ilişkili fenomenleri bilme, öğrenme ve anlamlandırmaya 

yönelik yenilikçi bir felsefe olan Yapılandırmacılık olarak bilinen teoriye bağlanmış yaklaşımlara 

dayanmaktadır. Genel anlamda, yapılandırmacı yaklaşımlar ve öğretim stratejileri, 

öğrencilerin öğrenme sürecindeki konumuna dayalı olarak kabul edilir: Merkezi bir konumda 

olmak, kendi çevreleriyle daha fazla etkileşime izin verir. 

Modelin uygulanması, bilginin “deneyimden bilgi ve anlam üretmeye” yönelik kişisel 

ve topluluk araştırmasının nihai hedefi olduğu fikrini takip eder.55 Birçok yazara göre 

yapılandırmacılığın, kökleri felsefe, psikoloji ve sibernetikte olan bir bilgi teorisidir. İki ana 

prensibe dayanmaktadır: 

• Bilgi pasif olarak alınmaz, öğrenenler tarafından aktif olarak oluşturulur ve bu süreçte 

öğretmenler kolaylaştırıcı role sahiptir; 

• Bilişin eylemi uyarlanabilirdir ve öğrenci tarafından deneyimlenen dünyayı 

düzenlemeye hizmet eder ve mutlak varoluşun (ontolojik gerçeklik) keşfi değildir. 

Yapılandırmacılığın, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını çözme veya analiz etme 

becerilerine odaklandığı göz önüne alındığında, yalnızca öğrenciyi benzersiz bir çözüme 

ulaşmaya teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda zihin süreçleriyle de yakından ilgilenir. Bu 

şekilde analiz edilecek sorunlar/durumlar, insanlığın “gerçek hayat”la ilgili temel sorularıyla 

ilişkilendirilir. Bu şekilde öğrenciler açısından büyük ilgi görür. Pek çok yazarın görüşüne göre, 

yapılandırmacı  öğrenme fikri ön bilgilerini dikkate alır. Bu, kolaylaştırıcı  yaklaşımının, bilginin 

bir keşfin sonucu olarak olduğu yerde, tartışmayı geliştirmek ve teşvik etmek için yeterlilik 

sağladığı anlamına gelir. Ön bilgilerin bilimsel olarak doğru olmadığı düşünülürse, içeriği 

yeniden analiz etmek ve yeni bakış açıları tanımlamak öğrencinin görevidir. “Radikal 

yapılandırmacılık” olarak tanımlanan teorinin yazarlarından biri olan Piaget, deneyimlerimizin 

oluşturduğu bir dünyada  bilginin nesnel, varlıksal bir gerçekliği değil, yalnızca bir düzenleme 

ve bu düzenlemeyi  yansıttığı  ve bir bilgi teorisi geliştirmek için geleneklerden  kopmayı önerir.  

Bu görüş, bilgi ve gerçekliğin nesnel veya mutlak bir değeri olmadığını iddia eden ideolojiden 

kaynaklanmaktadır. “Gerçek bilinmezdir ve ancak bilen tarafından yorumlanabilir ve o zaman 

 
55 Facets of Systems Science, George Klir, 1932. 
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gerçek olmaktan çıkabilir.”56 Dolayısıyla, deneyimlerine ve çevre ile etkileşimlerine dayanarak 

bir gerçekliği yorumlayan ve inşa eden bilendir. 

Dinlerin öğretilmesi ve öğrenilmesi durumunda bu süreç bir sorgulama olarak 

tanımlanabilir. Doğası rasyonel bir dünyada bulunamayacak olan cevapları tanımlama ve 

analiz etme deneyimi, farklı deneyimlerden ve bildik bağlamın daha alakalı olduğu sosyal 

ilişkilerden gelen kişisel bilgi setinin bir parçasıdır. Dinleri öğrenirken, sorgulama yeterliliği 

belirli bir felsefi ve manevi boyut, diğer dinlerin ifadelerini daha derinden anlamayı ve diğer 

bağlamlarda yer alan akranlarla tartışma tutumunu gerektirir. 

Belirli bir öğrenme hedefinin veya tek bir doğru çözümün yokluğu, diğer insan 

kaynaklarıyla işbirliği yapma ihtiyacı ve bir kolaylaştırıcıdan belirli veya genel yönlendirme ve 

rehberlik alma ihtiyacı, bu yaklaşımı yapılandırmacı olarak belirleyen şeydir. Sürece ilişkin 

vurgu oldukça belirgindir: PD&P modeli, sorunları tartışmak ve bunlara yaklaşmak için birden 

fazla yolun varlığını ima eder, ayrıca dinler hakkında çok sayıda alternatif düşünme biçimini 

teşvik eder. 

Bu alanda atıfta bulunduğumuz “problem çözme” terimlerine açıklık getirmemiz 

gerektiğini de belirtmekte fayda vardır. Dini ve dinler arası öğretim ve öğrenimde çözüm tek 

yönlü değildir. Bazı öğrenciler, inanç ve kesinlikler hakkındaki görüşlerini değiştirmenin bile zor 

olduğunu hissedebilirler, ancak öğrenmeleri beklenen şey, diğerinin fikrini kabul etme ve 

sorgulamaya dayalı yaklaşımı kullanma yeteneğidir. Bilginin mülkiyeti, geleneksel bağlamları 

tarafından sunulan geleneksel kavramlara dayanmamalıdır. LIFE TWO yaklaşımının amacı, 

öğrencilerin inandıkları geleneksel din hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları ve diğer 

dinlerin insani değerleri hakkında daha derin bir bilgi sahibi olmaları ve hem tartışma hem de 

olumlu yüzleşme yapabilmeleridir. 

LIFE TWO modeli, yapılandırmacı pedagoji, üst düzey düşünme becerilerini geliştirme 

potansiyelinden yararlanmayı amaçlar. Sorgulayıcı yaklaşımla bağlantılı yapılandırmacılık, içsel 

veya içsel motivasyon üretebilir. İçsel motivasyon, bir konuyu din olarak öğrenmeye yönelik 

olarak, yüksek notlar gibi dışsal ödüller aracılığıyla dışarıdan sağlanan motivasyondan daha 

gerçek ve uzun vadeli ilgi yaratabilir. 

İşbirlikçi Öğrenme Ortamı oluşturmak için üç unsur gereklidir: 

 
56 von Glaserfeld, 1984, p.24 
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• Öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri gerekir, ancak aynı zamanda 

zorlanmalıdırlar. 

• Gruplar, herkesin katkıda bulunabileceği boyutta olmalıdır. 

• Öğrencilerin birlikte üzerinde çalıştıkları görev açıkça tanımlanmalıdır. 

Burada sunulan işbirlikli ve işbirlikçi öğrenme teknikleri, öğretmenler tarafından 

sağlanmalıdır. Ayrıca, işbirlikli öğrenmede küçük boyutlu gruplar aşağıdaki durumların 

oluşmasını sağlar: 

• öğrenciler aktif olarak katılır; 

• öğretmenler zaman zaman öğrenen olurlar ve öğrenciler bazen öğretirler; 

• her üyeye saygı gösterilir; 

• projeler ve sorular öğrencilerin ilgisini çeker ve onlara meydan okur; 

• çeşitlilik övülür ve tüm katkılara değer verilir; 

• öğrenciler, ortaya çıktığında çatışmaları çözme becerilerini öğrenirler; 

• üyeler geçmiş deneyim ve bilgilerinden yararlanır; 

• hedefler açıkça belirlenir ve kılavuz olarak kullanılır; 

• İnternet erişimi gibi araştırma araçları sağlanır; 

• öğrenciler kendi öğrenimlerine yatırım yaparlar. 

Önerilen Modelde öğrenci doğuştan meraklı olarak kabul edilir; zengin ve destekleyici 

bir çevre verildiğinde, sorumlu keşif ve keşif yeteneğine sahiptirler. Öğrenciler ayrıca, ciddi 

düşünme yoluyla, dini ve ahlaki değerlere karşı duyarlılık geliştirme yeteneğine sahip olarak 

görülürler. Tüm bu nedenlerle Model, öğrencilerin hem sıradan hem de önemli 

deneyimlerinde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorularına odaklanır. Yaklaşım katı olmaktan çok 

esnektir ve önceden "mantıksal bir sıra" ile belirlenmiş sorulardan ziyade, doğal olarak ortaya 

çıkan soruların araştırılmasını teşvik etmek için tasarlanmıştır. Bir yapı vardır. Ancak vurgu, 

“planın” ne pahasına olursa olsun takip edilmesi konusundaki ısrardan ziyade bireysel 

ihtiyaçlara veya sorulara uyum üzerinedir. Bu şekilde, tutumlar bilgiden çok kişisel deneyim 

yoluyla oluşturulduğundan, yöntem yansıtma ve eleştirel düşünmeyi teşvik eder. 
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3.2 IBM ve katılımcı yaklaşım: öğrencilerin yaratıcı rolüyle bağlantılar 
 

IBM ve katılımcı yaklaşım, çocukları dinlere ve dinlerin çeşitliliğine ilişkin duygusal 

yansıma, eleştirel sorgulama ve eyleme dahil eden pedagojik bir çerçeve aracılığıyla çocukların 

seslerini yükseltmesini amaçlar.  

IBM ve katılımcı yaklaşım, kişisel şüphecilik ve düşünceler için teşvikler sağlarken, 

düşüncelere etik olarak aracılık etmek için küçük gruplar halinde veya tüm sınıfla dinler ve 

onların çeşitliliği hakkında diyaloğu kullanır.57  

IBM'den yararlanarak, öğrencilere süreçte yaratıcı bir rol verirken, öğrencilerin dini 

uygulamaları ve diğer dinlere ilişkin inançları hakkında seslerini yükseltebilmeleri sağlanır. IBM 

ve katılımcı yaklaşım, kaynakları ve materyalleri keşfederek, sorular sorarak ve fikirleri 

paylaşarak tüm öğrencileri öğrenme sürecine dahil etmeye odaklanır. 

IBM ve katılımcı yaklaşım, öğrencilere dini çeşitlilik gibi sosyal sorunları daha 

derinlemesine ve ilk elden deneyimlerle keşfetmesine fırsatı verir. Öğrenciler konuyla aktif 

olarak ilgilenerek, dini çeşitlilik konusuna ilişkin kendi bilgilendirilmiş bağlantılarını, 

yorumlarını ve anlayışlarını oluştururlar. Hedef, IBM ve öğrencilerde merakı, kişinin kendi 

öğrenimini, eleştirel düşünme becerilerini ve iletişim yeterliliklerini sahiplenmeyi teşvik eden 

katılımcı yaklaşım aracılığıyla olmasıdır. IBM ve katılımcı yaklaşım, dini çeşitlilik ve dini 

köktencilik ve aşırılığa karşı mücadele açısından sosyal değişime giden yolda bir basamak 

olarak öğrencilerde empatiyi geliştirmek için gerekli koşulları yaratır. Ayrıca, IBM ve katılımcı 

yaklaşım, çocukların çeşitli sosyo-politik bağlamlarda dini çeşitliliği destekleyen bilinçli ve etik 

eylemlerde bulunma konusunda yetkilendirildiği sinerjik ortamları yapılandırarak 

Alvermann'ın (2019) "sosyal mimari" olarak adlandırdığı şeyi kolaylaştırabilir.58 

IBM ve katılımcı yaklaşım aracılığıyla öğrencilerin dinlerle yaratıcı etkileşimlerini 

geliştirmek için çeşitli yaratıcı araçlar kullanılabilir. Bu tür araçlar muhtemelen şunları 

içerebilir: oyun, role-play ve simülasyonlar, sanat ve hikaye anlatma. Başlangıç olarak, rehberli 

oyunun belirli bir amaç için kullanılması, öğrencilerin dinleri veya dini inançları ile ilgili olarak 

birbirlerinden öğrenmeye aktif olarak katılmalarını kolaylaştırır. Howe et al. (2005), dinler ve 

dini çeşitlilik gibi belirli bir konu ile ilgili rehberli oyunun, öğrencilerin süreç boyunca oyunun 

konusu üzerinde ortak anlamlar oluşturmalarına olanak tanıdığını öne sürmektedir. Öğrenciler 

 
57 Messiou & Ainscow, 2020 
58 Alvermann, 2019 
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birlikte oynarken, ortak anlamları inşa etmek için akranlarının ifadelerine dayanarak iletişim 

stratejilerini kullanmaya başlarlar. 

Muhtemelen, öğrenciler kendi gruplarında fikirleri müzakere ederek akranlarıyla din ve 

dini çeşitlilik hakkındaki anlayışları ortaklaşa elde edebilir ve paylaşabilirler. Ek olarak, oyun 

sırasında öğrenciler, akranlarıyla ortak anlamlar oluşturmak için tepkilerini düzenlerler. 

Bir adım ileri gitmek, sanat yapmak ve özellikle işbirlikçi sanat yapmak, IBM'in ve 

katılımcı yaklaşımın bir parçası olarak kullanılacak yenilikçi ve yaratıcı bir araç gerektirir. 

Gruplarda sanat yapmak, öğrencilerin günlük yaşamlarını ve deneyimlerini dini inançları ve 

uygulamaları açısından incelemelerine ve aynı zamanda dini ortamlardaki etkileşimleri üzerine 

düşünmelerine yardımcı olur. İşbirliğine dayalı sanat yapımının, öğretmenlere öğrencilerin 

"öteki"ne saygı ve çeşitliliği kabul etme gibi kapsayıcı değerler geliştirmelerinde etkili bir 

şekilde yardım etmede yardımcı olmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.59 Sanat yapmayı IBM'in 

ve katılımcı yaklaşımın bir parçası olarak başarılı bir şekilde kullanmak için öğrenciler, dinler ve 

dini çeşitlilikle ilgili belirli konuları yansıtan sanat eserleri üretebilirler. Sanat eserlerini 

yorumlamak ve yansıtmak için birbirleriyle işbirliği yapabilirler. Eliadou (2011), metin verileri 

yerine görsel verilerin üretilmesi yoluyla, çocuklara kendi çizimlerine ilişkin yorumlarını 

geliştirme fırsatı sunulduğunu savunmaktadır. Sanat yapma aracı, IBM'de kullanıldığında, 

öğrencilere yalnızca dini etkileşimin önündeki engellere değil, aynı zamanda geleceğe yönelik 

beklentilere ve dini köktencilik gibi çeşitli sosyal sorunlara olası çözümlere de olanak tanır. 

Üçüncü olarak, katılımcı bir karaktere sahip IBM etkinlikleri, öğrencilerin eleştirel 

düşünmesini ve dini çeşitliliğe ilişkin klişeleşmiş duruş ve davranışlarını değiştirmesini teşvik 

etmede yararlı ve etkili araçlar olarak rol oynama ve simülasyonları kullanabilir.60 Yaratıcı 

karakterlerinden dolayı öğretime dahil edildiklerinde öğrenmeyi iş yerine oyun gibi hissettirir 

ve böylece öğrencilerin motivasyonunu artırabilir. Rol yapma etkinlikleri genellikle katılımcılar 

tarafından canlandırılan kısa durumlardır, simülasyonlar ise daha uzun olabilir ve daha 

karmaşık sorunlara yol açabilir. Bununla birlikte, her ikisinin de, hiç kimsenin maruz kalma veya 

tehdit altında hissetmediği, öğrenciler için güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi önemlidir.61 

Rol yapma etkinliklerinin ve simülasyonların bazı örnekleri şunlardır: dini çeşitlilikle 

ilgili bir kelime kavramının işbirlikçi düzenlemesi (yani, dini baskıya işaret eden bir kavram); 

 
59 Angelides & Michaelidou, 2009; Hajisoteriou & Angelides, 2017 
60 Koukounaras-Liagkis, 2013 
61 Avrupa Konseyi 2012. 



 
Öğrenme El Kitabı 

 46 

sosyal adalet ve dini çeşitlilik arasındaki bağlantı ile ilgili konularda tartışmalar; ve bu tür 

konularda ikilemler. 

Son olarak, IBM ve katılımcı yaklaşımda öğrencilere yaratıcı bir rol vermek için dünyayı 

değiştirme gücüne sahip hikaye anlatımı aracını kullanabiliriz. Hikaye anlatımı sırasında 

öğrenciler, dünyayı başkalarının gözünden hayal etme fırsatına sahip olduklarından (yani, dini 

klişelerle karşı karşıya kalan bir hikayenin kahramanı ile empati kurma fırsatına sahip oldukları 

için) sosyal hayal güçlerini harekete geçirirler. Ayrıca, hikaye anlatımı öğrencilerin, özellikle 

dini çeşitlilik açısından, mevcut toplumlarımıza alternatif62, belki de sosyal olarak daha adil 

başka alternatifler hayal etmelerini sağlar. Nussbaum'un63 hikaye anlatımının öğrencilerin 

sempatik hayal gücünü beslediğini, çünkü onlara başkalarının hayatlarını kendileriymiş gibi 

deneyimleme fırsatı verdiğini öne sürmesi dikkate değerdir. Ek olarak, Greene (1995)64 sosyal 

hayal gücünü “yetersiz toplumumuzda, yaşadığımız sokaklarda, okullarımızda ne olması 

gerektiğine ve ne olabileceğine dair vizyonlar icat etme kapasitesi” olarak tanımlamaktadır (s. 

5).65 Öğrencilerin hikayeler tarafından geliştirilen sosyal hayal gücü, dini çeşitlilik açısından 

toplumlarımızda nelerin farklı yapılabileceğine dair vizyonlar icat etmek için de kullanılabilir. 

Son olarak, sosyal hayal gücü aracılığıyla öğrenciler, basmakalıp stok hikayelere meydan 

okuyan yeni hikayeler olan karşı anlatılar yaratırlar.66 

 

3.3 Dinlere Uygulanan Sorgulamaya Dayalı Modelde Öğretmenlerin Rolü 
 

Koukounaras-Liagkis'e (2020)67 göre, öğretmen “kavramların farklı dini anlamlarına 

sahip, öğrencilerin kendisiyle ve başkalarıyla iletişimini kolaylaştıran ve dünyanın bir 

yorumunu sunan ek bir paha biçilmez dil” öğretmek için Din Eğitiminde katılımcı sorgulamayı 

kullanabilir. (s. 152). 

Bu amaçla öğretmen, öğrencilerin dini çeşitlilik açısından düşünme, yansıtma ve eylem 

arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olmak için öznelerarası bir süreçte IBM'i kullanabilir. 

 
62 Wissman, 2019 
63 1997 
64 2009 
65 Greene, 1995, p. 5 
66 Ellis, 2019 
67 2020, p. 152 
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Öğrencileri böyle bir katılımcı sürece dahil etmek için öğretmenler IBM'i dört farklı aşamada 

geliştirebilir: (i) etkileşim; (ii) açıklama; (iii) sorgulama ve (iv) tasarım.68  

Aşağıda tüm aşamaları açıklıyoruz. 

Başlangıç olarak, etkileşim aşaması, öğretmenlerin ve öğrencilerin farklı medya 

formlarına girmesine ve bir ihtiyaç veya sorgulama fırsatını belirlemesine olanak tanır. Bu 

etkileşim şunlar arasında gerçekleşebilir: Öğrencilerden materyale (yani, öğrenciler dinler ve 

dini çeşitlilik hakkındaki metinleri eleştirel olarak sorgular); öğrencilerden akrana (yani, 

öğrenciler gruplar halinde dinler ve dini çeşitlilik hakkında fikir alışverişinde bulunur); 

öğrenciden uzmana (yani öğrenciler dinler konusunda uzmanlarla eleştirel tartışmalara girer); 

ve öğrenciden medyaya. İkinci olarak, açıklama aşamasında öğretmen, öğrencilerden dinler ve 

dini çeşitlilik ile ilgili belirli bir konuda bildiklerini anlamalarını, özetlemelerini ve kategorilere 

ayırmalarını ister. Düşünme kalıpları hem içe dönük ve yansıtıcı hem de dışa dönük ve 

iletişimseldir. Bu şekilde öğretmen, ileriye dönük olası yolları belirlemeye başlarken 

öğrencilerden hem kendi bilgileri üzerinde düşünmelerini ister. Üçüncüsü, sorgulama 

aşamasında öğretmen, öğrencileri sürekli ve öz-yönelimli sorgulamaya yönlendirmek için ilgili 

sorular sorar. Olası yanlış anlamalar, organizasyon eksikliği, eşit olmayan güven veya buradaki 

“büyük resmin” diğer aşamalardan daha net bir şekilde görülememesi nedeniyle sorgulama 

aşaması, IBM sürecinin kritik bir aşamasıdır. Son olarak, tasarım aşamasında, öğretmen 

öğrencilerin sorgulamayı haklı çıkaran erişilebilir, ilgili, merak odaklı bir eylem veya ürün 

tasarlamaya odaklanmalarına yardımcı olur. IBM sürecinin bu son aşamasında, öğretmen, 

aşağıdakiler dahil olmak üzere tasarıma odaklanan öğrenciler için kolaylaştırıcı rolüne sahiptir: 

Sorunları yönetilebilir bir ölçekte ele almak için çözümlerin tasarımı; güncel anlayışın mantıksal 

ve merak temelli uygulamalarının tasarımı; ve kendi öğrenme yollarını genişletmek için sonraki 

adımların tasarımı gerekir. 

IBM'i din eğitiminde veya dinle ilgili olarak uygularken, öğretmen sürecin kolaylaştırıcı 

rolünü üstlenmeli ve böylece kateşik bir rolden kaçınmalıdır. Geçmiş araştırmalar, öğrencilerin 

rol model olarak öğretmenlerini algılamalarının ve dini çalışmalarını anlamlı bulmalarının dini 

kimliklerini69 etkileyen önemli değişkenler olduğunu göstermektedir. Ayrıca, geçmiş 

 
68 Heick, 2013 
69 Örneğin Fisherman, 2011 
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araştırmalar, öğretmenlerin dini keşifleri pekiştirdiği eğitim ortamlarında öğrencilerin dini 

kimlikler geliştirdiğini göstermektedir.70 

Bu, öğretmenin öğrencilerini kendileri için bir şeyler keşfetmeleri için yönlendirmesi 

gerektiği anlamına gelir. Öğretmen, öğrencilerin rehberliğinde öğrenme sürecine katılmalarına 

izin vererek öğrenme sürecini kolaylaştırmalıdır. Ancak öğretmen, IBM'in dinlerde 

uygulandığında, kolaylaştırıcı olarak ele alması gereken bazı riskler taşıyabileceği akılda 

tutmalıdır. IBM sürecinde, öğrenciler tarafından dinlere ilişkin ifade edilebilecek köktendinci, 

aşırılıkçı veya basmakalıp görüşler konusunda öğretmen son derece dikkatli olmalıdır. Bu 

nedenle, kolaylaştırıcı olarak öğretmen, kendisi ve grup için net bir ayrım yapmalıdır. Örneğin, 

rol yapma ve simülasyon etkinlikleri sırasında (yukarıdaki bölümde ele alınmıştır), öğretmen, 

öğrencilere, bir öğrenci-katılımcının oynadığı belirli rol ile öğrencinin gerçekte olduğu kişi 

arasında bir fark olduğu konusunda net bir ayrım yapmalıdır. 

Dinleri çalışırken IBM'i en iyi şekilde uygulamak için öğretmen, öğrenci merkezli bir 

yaparak öğrenme stratejisi olan probleme dayalı öğrenme yaklaşımını kullanabilir. IBM'i 

probleme dayalı öğrenme ile birleştirirken, öğretmen verilen bir problemle (yani dini aşırılıkla 

ilgili olarak) başlamalı ve öğrencilere amaçlarının probleme olası yanıtları geliştirmek, 

açıklamak ve gerekçelendirmek olduğunu açıklamalıdır. Bu amaçla, öğretmen beklenen 

öğrenme çıktılarını açıkça belirlemeli, öğrenciler için güvenli bir öğrenme ortamı geliştirmeli, 

probleme dayalı strateji konusunda rehberlik şeklinde koçluk sağlamalı ve öğrencilere gerekli 

materyal kaynaklarını ve ilgili multimedya araçlarını sağlamalıdır.71  

Öğretmen ayrıca IBM’I dinlerde uygulandığında, incelenen bazı konuların bazı 

öğrencilerin yaşamakta olduğu gerçek yaşam durumları ile örtüşebileceğini de bilmelidir. Bu 

durum öğrencilerin sorgulama sürecine daha güçlü duygusal tepkilerine yol açabilir. Sonuçta, 

IBM'in hem din için uygulandığında, hem öğrencilerin dinlere ilişkin zararlı tutumlarındaki 

değişiklikleri teşvik etmek için gerçek yaşam durumlarını eleştirel bir şekilde anlaması, hem de 

dini çeşitliliği koruma ve teşvik etme eylemi arzusunu taşıması amaçlanmalıdır. Bununla 

birlikte, kolaylaştırıcı olarak öğretmen, özellikle dinlerde uygulandığında, IBM etkinlikleri 

genellikle güçlü, duygusal katılım gerektirdiğinden, bilgilendirmeyi her zaman her hangi bir 

faaliyetin çok önemli bir unsuru olarak kullanmalıdır. 

 
70 Örneğin Cohen-Malayev, Schachter & Rich, 2014 
71 Wood, 2003 
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Kolaylaştırıcı olarak öğretmen, dinlerde uygulandığında IBM faaliyetlerinden 

kaynaklanan zorluklarla yüzleşmede öğrencilere rehberlik etmeli, akran etkileşimleri yoluyla 

elde edebilecekleri yeni iç görülere katılmalı, öğrencilerin dini çeşitliliğe yönelik tutumlarındaki 

değişiklikleri desteklemeli ve öğrencilerin odaklanmalarına yardımcı olmalıdır. Kökten dinciliğe 

karşı gelecekteki olası eylem. 

Son olarak, IBM'i dinlerde uygularken, öğretmen, öğrencilere ifade edici ve katılımcı 

etkinliklere güvenli ve tam olarak katılmaları, öğretmene olan güveni geliştirmeleri ve 

aralarında uyum oluşturmaları için yeterli zamanı sağlamalıdır.72 Öğretmen ayrıca öğrencilerin 

işbirliği yapmaları için yeterli zaman ayırmalı, öğrencilerin birbirleriyle güçlü ilişkiler 

geliştirmelerine, bu da onların birlikte problem çözmelerine, dini çeşitlilikle ilgili duygusal 

kelime dağarcıklarını genişletmelerine, yeni iletişim tarzlarını kullanmalarına yardımcı olacak 

zamana ihtiyaçları olduğunu daima akılda tutmalıdır.  Dinler ve dini çeşitlilik hakkındaki fikirleri 

tartışırken ve din çeşitliliği için hareket ederken onlara bir amaç duygusu veren bir bağ 

oluşturmalıdır. 
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3. Kısım 2 – Kılavuz: Yöntemin nasıl kullanılacağı 
 
Bölüm 4- Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P) 
yaklaşımını uygulamaya yönelik öğrenme kılavuzu 
 
4.1 PD&P yaklaşımı nasıl kullanılır: ana özellikler 
 

Model, Sorgulama Yöntemine dayalıdır ve öğrencilerin dini duygularıyla ilgili soruları 

tartışmak, bilmek, analiz etmek ve tartışmak için sınıfta kullanılacak pratik araçları 

tanımlamaya yöneliktir. 

Bu faaliyetlerin amaçları şunlardır: 

- Başkalarının dinlerini daha iyi tanımak 

- Sebepleri dini duygularla ilgili olan başkalarının davranışlarını ve yaşam tarzlarını 

anlamak ve sadece kabul etmekle kalmamak 

- Ortak zemin oluşturmak için diğer din duygu ve inançlarıyla işbirliği yapmak 

Bu etkinlikler öğrencilerin ruhsal boyutlarını geliştirmelerine yardımcı olabilir ve 

agnostik veya ateist bakış açılarını ifade etseler de tüm öğrencilere yöneliktir. 

Model, öğrenme içeriklerinin öğrencilerin hali hazırda bildikleri, düşündükleri ve 

anladıkları tarafından yönlendirilmesini amaçlar. Öğrencilerin tutumu, nasıl öğrendiklerine ve 

geçmişte nasıl başarılı bir şekilde öğrendiklerine bağlı olabilir. Öğrenme eylemi anlamlı 

olmalıdır ve her ikisini de zenginleştiren ve genişleten, mevcut önceki bilgi ve becerilerle 

bağlantılı olmalıdır. Dinleri öğrenmek, okulda birim zamanda işlenecek materyal miktarının 

sınırlı olduğunu düşünür. Bu yaklaşımın uygulanmasında geri bildirim ve tutum, tartışmalara 

açık olmak rahat öğrenme için gereklidir. Öğrenme stilleri ve motivasyon için bilişsel ve üst-

bilişsel öğrenme aşaması dikkate alınmalıdır. 

Bu yaklaşım açılır ve öğrenciler kendi zihinlerinde neler olup bittiğini kendilerine 

sorarak öğrenmelerini pekiştirmelidirler. IBM, bağlantıları uygulamak ve güçlendirmek için 

tam anlamıyla problem çözme için bir alan yaratılmasını kolaylaştırır. Dinlerin öğrenilmesine 

uygulanan IBM'de, savunma, deneme ve hipotez kurma için alan yaratma fırsatı vardır. 

Johnson'ın (2003) altını çizdiği gibi “öğretene kadar gerçekten öğrenemezsiniz” fikrine göre 

öğrencilerin rolü “öğretmen” olmaları istenerek denenebilir.73 

 
73 Johnson, J.R. (2003). Dewey and Vygotsky: A comparison of their views on social constructivism in education. 
Dissertation abstracts international, section A: The humanities and social sciences. New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press 
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Bu kaynağın sınıfta nasıl kullanılacağına ve adımların tanımlanmasına ilişkin bazı 

noktaları Kılavuzun sonraki bölümünde sunabiliriz. 

Aşama 1 -Konuyu tanımlama (veya konuyu kabul etme) 
 

Konu, bir veya daha fazla dinin belirli bir yönü olabilir; daha fazla dinde ortak olan 

çapraz bir alan veya genel içsel manevi (veya manevi olmayan) boyutun parçası olan tek bir 

sorudur. 

Konu örnekleri: 

• Neden dinler (veya bazıları) ölümden sonra ne olacağımızı tanımlar 

• Dinler (veya bazıları) neden özel beslenme kuralları dayatıyor veya öneriyor? 

• Belirli ayinlerin anlamı nedir? 

• Değerlerimizin bir şekilde dinlerle ilgili olup olmadığı ve nasıl olduğu. 

Bu ilk adımda öğrenciler bilgiyi (öğrencilerin ne bildiğini) belirleyecektir. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenmenin (IBL) tanımının kendisi, sorgulamadan başladığını 

hatırlatır. Öğrenciler kendiliğinden soru sormaya çağrılır veya belirli bir konu hakkında, bu 

durumda dinler hakkında soru sormaya yönlendirilir. Din, genel bir tematik alan değildir; 

öğretmenler belirli bir tartışma konusu tanımladılar. Cevapları bulmak için araştırma yapabilir, 

cevapları takip etmelerine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunabilir veya cevapların peşinde 

işbirliği içinde çalışabilirler; ne olursa olsun, tüm öğrenme bu sorulardan kaynaklanmaktadır. 

Öğrenciler, sorgulamaya dayalı öğrenmeye katılarak, öğrenmelerinin sorumluluğunu 

üstlenebileceklerini anlarlar. 

Ders Planlama 
 

Sorgulamaya dayalı bir ders planı taslağı oluşturmanın tanımlanmış bir yolu yoktur. 

Ders planlaması, dersin istenen sonucunu tanımlayarak başlar. Öğretmenlerin rolü de 

öğrencilerin ne kadar ve nasıl öğrenmeye istekli oldukları ve keşfetmeye istekli oldukları 

konuları keşfedebilmektir. 

Din hassas bir konudur ve öğretmenlerin konuyu, saldırgan veya tüm sınıf için uygun 

olmayan bir şey olarak algılanmaması gerektiğini düşünerek tanımlamaları gerekir. Daha sonra 

aynı göstergeler ve kılavuzlar ile bir araştırma planının düzenlenmesi ve hazırlanması 

uygundur. Öğrencilerin önceden hazırlanmış bazı metinleri ve belgeleri okumasını veya bir 

video izlemesini kolaylaştırmak, öğrencileri okuduklarını veya izlediklerini sürekli tartışmaya 
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götürmek ve bir gözlem etkinliğine dahil etmek için bir K-W-L şeması kullanmayı düşünmek 

faydalı olabilir. 

Adımları tanımlarken, öğretmenler her zaman tartışma için bir alan bırakmalıdır. 

Diğer dersler, ilgili cevapları belirlemek için öğrencileri araştırma veya çalışma 

gruplarına dahil etmeye odaklanmalıdır. Çoğu zaman, sorgulamaya dayalı öğrenme, başka bir 

dizi yeni soruya yol açarak kendini sürdürecektir. Sorgulamaya dayalı öğrenme dersleri, 

mutlaka güçlü bir bitiş noktasına sahip olmayacak şekilde diğer derslerden farklı olabilir. 

Adım 2 – Araştırma Planı 
 

(Bu adım sınıfta veya evde bir saat sürebilir) 

 Öğrenciler bir araştırma planı sunmalıdır ve gruplara ayrılabilirler. Bu süre zarfında 

öğretmenlerin araştırma kriterlerini sunmaları ve materyalleri nasıl analiz edip seçeceklerine 

dair göstergeleri vermeleri gerekmektedir. Çalışmanın öğrenciler tarafından özerk olarak 

yapılması gerektiğini (öğretmen işi onlar için yapmamalıdır!), ancak onlara rehberlik etmesi ve 

güvenilir araştırma yöntemlerini modellemesi gerektiğini netleştirmek çok önemlidir. 

Aşama 3- Sonuçların sunulması ve soruların yanıtlanması: (iki saat) 
 

Öğrenciler öğrendiklerini sunmalıdır. Öğrenciler nihai bir eser yaratmalı ve sunmalıdır. 

Öğrenciler öğrendiklerini sunmalıdır. Öğrenciler nihai bir eser yaratmalı ve sunmalıdır. 

Öğretmenler öğrencileri gruplara ayırmışsa, her grup için bir sunucu tanımlanacak ve 

konuyu sunmaktan sorumlu olacak veya öğrencilerde konuyu sunacak ve tüm grup 

üyelerinden bir argüman açıklamalarını isteyecektir. 

Bu yaklaşımın altında yatan teori, belirli bir dinin tabiatından ve anlatımından 

geçmeden dinin öğretilmesinin mümkün olmadığıdır. Modelin amacı “dinler tarihinin nasıl 

çalışılacağını” önermek değil, dinler ve çokkültürlülüğün etkisinde deneyler yapmaktır. 

Soruların doğası ve kavramsal boyutu: Tartışma, kavramsal ifadelerle ilgili herhangi bir 

sorundan kaçınılarak yürütülmelidir. Çocukların dillerinin frank olması ve başkalarının 

(ebeveynler, diğer öğretmenler vb.) dogmatik konumlarından etkilenmemesi önemlidir. 

Wittgenstein'ın kutudaki böceği- Wittgenstein'ın Felsefi Soruşturmalarında, iç gözleme 

bakış şeklimize ve bunun duyuları tanımlamak için kullandığımız dili nasıl bilgilendirdiğine 

meydan okuyan bir düşünce deneyi önerdi. Düşünce deneyi için Wittgenstein bizden, her 

birinin içinde "böcek" denilen bir şeyi içeren bir kutusu olan bir grup bireyi hayal etmemizi 

istiyor. Kimse kimsenin kutusunun içini göremez. Herkesten böceğini tanımlaması istenir, 
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ancak herkes sadece kendi böceğini bilir. Ancak her kişinin kutusunda farklı şeyler 

olabileceğinden, her kişi yalnızca kendi böceği hakkında konuşabilir. Sonuç olarak 

Wittgenstein, sonraki betimlemelerin “dil oyununda” bir rol oynayamayacağını söylüyor. 

Zamanla insanlar kutularında ne olduğu hakkında konuşacaklar, ancak “böcek” kelimesi 

basitçe “bir kişinin kutusundaki şey” anlamına geliyor. 

Bu tuhaf düşünce deneyi neden rahatsız edici? Zihinsel deney, böceğin zihnimiz gibi 

olduğuna ve başka birinin zihninde tam olarak nasıl olduğunu bilemeyeceğimize işaret ediyor. 

Diğer insanların neler deneyimlediğini veya bakış açılarının benzersizliğini tam olarak 

bilemeyiz. Bu, sözde zor bilinç sorunu ve qualia fenomeni ile çok ilgili bir konudur. 

Öğrenciden argümanını sınıfa sunması ve kızak veya video kullanarak veya 

yapabileceklerini kullanarak görüşlerini gerekçelendirmesi istenir. 

Sunumun hazırlanmasında şu kurallara uymaları gerekir: 

• Doğası gereği saldırgan, kişisel veya küçük düşürücü hiçbir ifade kabul edilmeyecektir. 

• Başkan, bu tür ifadeleri kullanan herhangi bir kişiyi talimata çağırabilir. 

• Tüm argümanlar, araştırma aşamasında bulunan materyallerle veya çalışmanın 

sonucu veya diğer araştırma biçimleriyle (anketler, görüşmeler vb.) açıklanmalı ve 

gerekçelendirilmelidir. 

4. Adım 

Yansıtmak ve düşünmek için bir tartışma – Sunum sonrası (bir saat) 

Bu aşamada öğrencilerden süreçle ilgili neyin işe yarayıp neyin yaramadığı üzerine 

düşünmeleri istenir ve ayrıca araştırılan konularla ilgili görüşlerini olgunlaştırmaları gerekir. 

Yansıma çok önemli bir anahtar konudur. Bu adımın iki anlamı vardır: öğrencilerden konuyla 

ilgili görüşlerini tekrar düşünmelerini istemek ve süreç ve metodoloji üzerine düşünmek. Bu 

aşamada üst bilişin (düşünme hakkında düşünme) bu stratejide nasıl bir rol oynadığını 

keşfetmek çok faydalı olacaktır. Öğretmenler, öğrencilerin öğrendiklerine ek olarak nasıl 

öğrendiklerine nasıl odaklandıklarını keşfedebileceklerdir. Dinin kendine özgü içerik alanı 

açısından, prosedürü tartışmak ve bulguları analiz etmek, önyargıları tartışma fırsatı bulmak 

ve inançların ifadelerindeki farklılıklara alışmak için elzem olacaktır. Öğrenci başarısı açısından, 

sorularının gücü araştırmayı, yazmayı ve sunumu yönlendirmeye yardımcı olmalıdır. 

Adım 5 

Geribildirim ve Değerlendirme 
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Rahat bir öğrenme için geri bildirim ve güvence gereklidir ve değerlendirme yapıcı 

olmalıdır. 

Bu alanda performans değerlendirmeleri kolay değildir. İçeriğin oluşturulmasına bazı 

faktörler müdahale etmektedir. 

Aşağıdakileri ele alarak bazı kriter kategorileri oluşturabiliriz: 

• Öğrenci performanslarının değerlendirilmesi 

• Faaliyetin etkinliğinin değerlendirilmesi 

Öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi 

Kriterler, belirlenen öğrenme hedefleriyle ilgili olarak öğrenci çalışmasında neyin en 

önemli olduğunu tanımlamaya çalışır. Bu Modelde, öğrenci tepkisini değerlendirmek ve dini 

öğrenmenin bu özel alanında çalışmak için kullanılabilecek dört genel kriter kategorisi 

önerilmiştir. Dört kriter türü içerik, süreç, kalite ve etkiyi değerlendirmeye odaklanır. Her türü 

ele alalım. 

1. İçerik: Bir öğrencinin gerçekleri, kavramları ve ilkeleri anlama ve anlama derecesi. 

2. Süreç: Araştırmada kullanılan yöntem ve prosedürlerin etkililiğinin yanı sıra bir 

beceri veya sürecin performans yeterlilik düzeyi ve materyalleri analiz etmede gösterilen 

yetenek. 

3. Kalite: Sunumun genel kalitesi ve işçiliği. 

4. Etki: Amacına ve izleyicisine verilen performansın genel sonuçları veya etkileri. 

 

Kriter Türleri 
Açıklayıcı Terimler (örnekler) 

 

İçerik 

doğru, açık bir şekilde açıklanmış, eksiksiz, uzman, bilgili. 

 

İşlem 

işbirlikçi, koordineli, verimli, metodik, kesin. 

 

Kalite 

yaratıcı, organize, cilalı, etkili bir şekilde tasarlanmış, iyi hazırlanmış. 
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Darbe 

eğlenceli, bilgilendirici, ikna edici, tatmin edici, başarılı. 

 

Aşağıda, IBM'de listelenen görevi değerlendirmek için dört tür ölçütün tamamının 

kullanıldığı bir örnek verilmiştir: 

• İçerik — öğrenciler konuyu doğru bir şekilde tanımlar ve tüm çok kültürlü yönleri 

uygun şekilde değerlendirir. 

• Süreç — gruplardaki öğrenciler iyi işbirliği yapar ve diğerleriyle koordine olur. 

• Kalite — tüm içerikler, tüm çok kültürlü duygular göz önünde bulundurularak seçilen 

medyanın (resim ve müzik) uygun kullanımıyla iyi bir şekilde sunulur ve iyi tanımlanır. 

• Etki — sunum amacına ulaşır ve konuyla ilgili sorulan sorulara verilen cevaplar tatmin 

edicidir ve (saldırgan olmayan) bir tartışmayı kışkırtabilir. 

Bu örnekte, dört kriterin birinden nispeten bağımsız olduğuna dikkat etmek önemlidir. 

 

Etkinliğin değerlendirilmesi 
 

Öğretmenlerin cevaplaması gereken başlıca sorular şunlardır: 

NE - Öğretmenler, öğrencilerinin sosyal, kültürel ve dilsel deneyimleriyle ilgili ve bunları 

yansıtan bir öğrenme ortamı geliştirmelidir. Öğrenciler için rehberler, arabulucular, 

danışmanlar, eğitmenler ve savunucular olarak hareket ederek kültürel ve topluluk temelli 

bilgilerini sınıftaki öğrenme deneyimleriyle etkin bir şekilde ilişkilendirmeye yardımcı olurlar. 

NEDEN - Ladson-Billing (1995)74, kültürel olarak ilgili öğretim için önemli bir kriterin 

hem ev hem de okul kültürlerinde yetkinliği beslemek ve desteklemek olduğunu 

belirtmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin ev kültürü deneyimlerini, bilgi ve becerileri 

geliştirmek için bir temel olarak kullanmalıdır. Bu şekilde öğrenilen içerik öğrenciler için daha 

önemlidir ve okulda öğrenilenlerin gerçek yaşam durumlarına aktarılmasını kolaylaştırır 

(Padro, Waxman ve Rivera, 2002).75 

NASIL: 

Öğrencilerin kendi kültürlerini yansıtan ev eşyalarını paylaşmalarını sağlayın. 

Öğrencilerin aileleri tarafından paylaşılan gelenekler hakkında yazmasını sağlayın. 

 
74 1995 
75 Padron, Waxman & Rivera, 2002 
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Öğrencilerin kendi kültürlerinin farklı yönlerini araştırmasını sağlayın. 

Farklı öğrenme stillerine ve dil yeterliliğine uyum sağlamak için öğretim yaklaşımlarını 

çeşitlendirin  

İşbirlikli öğrenme grupları başlatın.76 

Öğrencilerin kitap kulüplerine veya edebiyat çevrelerine katılmalarını sağlayın.77 

Öğrenci odaklı tartışma grupları kullanın.78 

ELL'lerin (Yeldin) anlama ve dil geliştirme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde konuşun. 

 

Öğretmenler için Sonuç ve Öneriler 
 

Din hakkında bir tartışma geliştirmeden önce, tartışma sırasında Uygun Hitap 

Biçimlerine saygı duyulacağından emin olmalısınız. Genel olarak, öğrencilerin dinlerini 

tanımlarken hangi ad veya hitap biçimini tercih ettiklerini sormak iyi bir uygulamadır. Sınıf içi 

tartışmalarda öğrencilere mümkün olduğunca isimleriyle hitap edilmelidir. Kültürel 

farkındalığı ve saygıyı gösterdiği için isimlerin doğru telaffuzu çok önemlidir. Unutmayın – 

şüpheniz varsa, öğrencilerle görüşün. Etnosentrik tonlardan kaçınan kapsayıcı bir dil 

kullanmayı teşvik etmelisiniz. 

Herhangi bir Sınıf Kabalığından kaçınmak çok önemlidir: 

• Kültürel dışlanma ve duyarsızlığa karşı koruma sağlamak için uygun sınıf davranışı için 

açık temel kurallar oluşturun; 

• Tüm öğrencilere karşı karşılıklı saygı göstermek için yüksek beklentileri sözlü ve 

sözsüz olarak iletin; 

• Öğrencileri, kabul edilmiş bir “davranış kuralları” ve uygun olmayan sınıf davranışları 

için bir dizi disiplin önlemi üzerinde müzakere etmeye teşvik edin; 

• Önyargılı, önyargılı veya ayrımcı olarak kabul edilebilecek herhangi bir davranışa 

(sözlü veya sözlü olmayan) derhal yanıt verin. Öğrenciler tarafından yapılan ırkçı, cinsiyetçi 

veya kültürel açıdan duyarsız yorumlara müsamaha göstermeyin; 

• Bireysel öğrencilerin ihtiyaçlarını göz ardı etmekten veya ihmal etmekten kaçının. 

Örneğin, soruları cevaplarken bir grubu diğerine tercih etme eğiliminde olmadığınızdan emin 

olun; 

 
76   Padron, Waxman & Rivera, 2002 
77   Daniels, 2002 
78 Brisk & Harrington, 2000 
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• Öğretim uygulamalarınızda ve tartışmaların içeriğinde kalıp yargılardan ve önyargılı 

varsayımlardan kaçının; 

• Kültürel ve dilsel çeşitlilik gösteren bireyler veya azınlık grupları hakkında bilgi 

sunarken, kişisel görüşünüzü ifade etmek yerine yayınlanmış literatürden ve araştırma 

bulgularından açıkça alıntı yapın. Benzer şekilde, öğrencileri argümanlarını geliştirmek ve 

görüşlerini eleştirmek için çeşitli veri kaynaklarından/kanıtlardan yararlanmaya teşvik edin. 

• Açık ve Kapsayıcı Sınıf Tartışmasını teşvik etmek de çok önemlidir; 

• Öğrencilerden “Farklı bir görüş veya bakış açısını paylaşmak isteyen var mı?” gibi açık 

uçlu ifadeler kullanarak soru sormalarını isteyin. 

• Özellikle kültürel veya kişisel olarak hassas konuları tartışırken, öğrencileri tek tek 

öne çıkarmaktan veya herhangi birini “ortaya koymaktan” kaçının. Örneğin, bir öğrenci, kendi 

ülkesinden veya kendi kültüründen tüm insanlar adına konuşabilecekleri varsayılırsa, baskı 

hissedecektir; 

• Tartışmalı konuları tartışırken sıra almayı teşvik edin. Örneğin, öğrencilerin sırayla 

başkalarının görüşlerini dinlerken (ve gerçekten dikkate alırken) kendi fikirlerini ifade 

etmelerini sağlayın; 

• Öğrencilere nasıl öğrenmeyi tercih ettiklerini sorun ve mümkünse öğretme ve 

öğrenme faaliyetlerinizi buna göre nasıl uyarlayabileceğinizi inceleyin. 

4.2 Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli adımları 
 

Eğitimciler, öğrencilerin yeni kavramları tam olarak anlamalarına yardımcı olacak 

stratejiler ve çeşitli öğretim yöntemleri ararlar. Öğrencileri beceri geliştirmeye yönlendirmeyi, 

motive etmeyi ve yönlendirmeyi amaçlar. Bunu yapmanın yollarından biri, aktif öğrenmeyi 

temel alan Pedagojik Didaktik ve Katılımcı Öğretme ve Öğrenme Modeli beş adımlı yöntem 

(5Es) gibi sorgulamaya dayalı yaklaşımları dahil etmektir. Öğrenciler artık öğretmenlerinden 

pasif bilgi alıcıları değil, aktif kaşiflerdir. 

İlk olarak 80'lerin sonlarında Biyolojik Bilimler Müfredat Çalışmaları tarafından 

geliştirilen yöntem, öğrencilerin sorular sorarak, gözlemleyerek, analiz ederek ve sonuçlar 

çıkararak problemleri çözmek ve yeni kavramları araştırmak için birlikte çalıştıkları işbirlikçi, 

aktif öğrenmeyi teşvik eder. Öncelikle fen öğretmek için pedagojik bir yaklaşımdır, bu nedenle 

öğretmenlerin öğrencilerin bilimsel fikir ve kavramları anlamalarını geliştirmeleri için bir 

çerçeve sağlar. Ancak 5E modeli esnektir ve öğretmenlerin üzerinde çalışmak istediği birçok 
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farklı türde kaynak, program ve materyalle birlikte kullanılabilir. Öğrencilerin düşünmelerini 

geliştirir ve daha sonra onların anlayışlarını derinleştirmek için keşifsel keşiflere ve gerçek 

öğrenmeye izin verir. Öğrenciler, bir sorunun diğerine yol açtığını öğrenir ve bu da birkaç 

soruya yol açabilir. Eleştirel düşünürler olma ve öğrenmelerine devam etme fırsatına 

sahiptirler. P&P yönteminin 5 adımı, insanların öğrenciler, eğitmenler ve öğrenme içeriği 

arasındaki deneyimlerden ve etkileşimlerden bilgi ve anlam oluşturduğunu öne süren 

yapılandırmacı öğrenme teorisine dayanmaktadır. Etkinlikleri anlayarak ve yansıtarak, 

öğrenciler yeni bilgileri önceki fikirlerle uzlaştırabilir ve aynı zamanda bu model onları 

düşünmeye, anlamaya, keşfetmeye, işbirliği yapmaya, analiz etmeye, gözlemlemeye ve 

tahmin etmeye motive ettiğinden bilgi, sonuç ve yeni meraklar edinebilir. 

5E öğrenme döngüsü, öğrencileri aşağıdaki beş adımda yönlendirir: 

İlgi Çekmek 
Öğrenme döngüsünün ilk aşaması dersi tanıtır. Eğitimci, gelecek konu hakkında daha 

fazla bilgi edinme ve ders vermeden bilgi boşluklarını belirleme arzusu yaratır. Öğrencilerin ön 

bilgilerini önceden değerlendirir ve öğrenme döngüsünün bir sonraki aşamasında keşfetmeleri 

için bir problem oluşturur, onlara dersin hedef(ler)i ve nereye gittikleri hakkında bilgi verir. 

Eğitimci, öğrencilere açılış soruları sorarak veya konu hakkında zaten bildiklerini 

yazmaya davet ederek meydan okuyabilir. Öğrencilerin sadece ön bilgilere dayanarak ne 

düşündüklerini ve hangi tahminlerde bulunduklarını gözlemlemelerine ve tartışmalarına izin 

veren ilginç bir durum oluşturabilir. 

Keşfetmek 
Keşif aşamasında, öğrenciler somut öğrenme deneyimleri yoluyla yeni kavramı aktif 

olarak keşfederler.79 Bu aşama, öğrencilerin uygulamalı bir şekilde öğrenmelerini sağlar ve ilk 

kavramın daha iyi anlaşılmasını sağlar. Sorularına yanıt ararlar, gözlemleriyle ilgili iddialarını 

desteklerler ve daha fazla merak uyandırırlar. Bu süreç, öğrencilerin ortaya konulan problemi 

çözmek için veri toplarken ciddiyetle eylemin merkezinde olmalarını sağlar. 

Açıklama 
Bu, öğrencilerin önceki aşamadaki deneyimleriyle yönlendirilen, eğitimci liderliğindeki 

bir aşamadır. Öğrencilerin yeni bilgileri sentezlemelerine, daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyup 

duymadıkları konusunda sorular sormalarına ve aynı zamanda dersin amacına 

 
79 Somut öğrenme deneyimleri, uygulamalı etkinlikler olarak tasarlanmıştır. Bu etkinlikler öğrencilerin ön 
bilgilerini sorgulamak, yeni fikirler üretmek ve bir ön araştırma yapmak için kullanmalarına yardımcı olacaktır 
(Bybee 2009) 
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odaklanmalarına yardımcı olur. Eğitimci, öğrencilerden önceki aşamada öğrendiklerini 

paylaşmalarını istemeli ve bulgularını dinleme ve olası kavram yanılgılarını düzeltme fırsatı 

bulmalıdır. Öğrenciler kavramları anladıklarını açıklar ve konuyla ilgili kamuya açık iddialarda 

bulunurken, diğer sınıf arkadaşları kendi kanıt koleksiyonlarıyla iddiaları ispatlayabilir veya 

çürütebilir. Bu aşamada, anlamayı artırmak için yeni kelimeler, tanımlar, notlar, Bilgi ve İletişim 

Teknolojisi veya diğer yardımcı araçlar tanıtılabilir. 

Detaylandırma 
Detaylandırma aşamasında öğrenciler bilgi ve fikirlerini paylaşırlar ve yeni bilgi ve 

becerilerini uygulamaya teşvik edilirler. Bu onların daha derin bir anlayış geliştirmelerine 

yardımcı olur. Öğretmenler, öğrencilerden yeni becerileri pekiştirmek için sunumlar 

hazırlamalarını veya ek araştırmalar yapmalarını isteyebilir. Eski kavramları gözden geçirmenin 

yeni deneyimi, öğrenenleri yeni bilgi ve fikirleri keşfetmeye yönlendirir. 

Değerlendirme 
Bu aşamada öğretmenler öğrencilerini gözlemleyebilir ve eğitim hedeflerini tam olarak 

kavrayıp kavramadıklarını görebilirler. Öğrenciler ilerlemelerini değerlendirmeye ve kendi 

anlayışları üzerinde düşünmeye teşvik edilir. Hem resmi hem de gayri resmi değerlendirme, 

öz ve akran değerlendirmesi, yazma ödevleri, sınavlar, ayrıca portföyler, performansa dayalı 

değerlendirme, kavram haritaları ve dergiler dahil olmak üzere, anlayışı ve performansı 

değerlendirmek için uygundur. Öğrenciler neler yapabildiklerini göstermek için birlikte 

çalışabilirler. 

4.3 Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P) faaliyetleri ve olası 
içerikler 

 

A. Genel vizyon 
Tüm öğrenme görevleri üç iletişimsel modda oluşturulacaktır: yorumlayıcı, kişilerarası 

ve sunumsal. 

 Yorumlayıcı Mod 

• Yeni bilgiler edinin 

• Düzenlemek 

• Anlamak 

• Sorular sorun 

Kişilerarası Mod 

• Planlayın ve müzakere edin 
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• Seçin ve fikir birliğine varın 

• Soruları sor ve cevapla 

• Bilgi boşluğunu çözün 

 Sunum Modu 

• Bir ürün oluşturun 

• Problem çözmek 

• Diğer modlardan bilgileri uygulayın 

 

"Gençlerimizi hangi becerilerle donatmak istiyoruz?" sorusuna yanıt olarak. üç adımda 

tekrar cevap veriyoruz: 

 

1. İletişim ve işbirliği 
 
Öğrenciler şunları yapabilir: 

• çeşitli ortamlarda işbirliği yapmak; 

• kendilerini çeşitli bağlamlarda konumlandırmak 

• çeşitli grupları organize etmek ve bunlara katılmak 

• ortak bir hedef doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmak 

• izleyicilerin kültür, coğrafya, inanç, ideoloji, zenginlik ve diğer faktörler temelinde 

farklılık gösterdiğini ve aynı bilgiden farklı anlamlar algılayabileceklerini anlamak 

 

2. Eleştirel Düşünme, Araştırma ve Problem Çözme: 
 
Öğrenciler şunları yapabilir: 

• dünya hakkında bilgi edinme konusunda farkındalık ve ilgi göstermek 

• kritik soruları ve "araştırılabilir" sorunları keşfetmek ve ifade etmek 

• problemlerle entelektüel ve duygusal olarak ilgilenin 

• perspektifleri analiz etme, sentezleme ve değerlendirme 

• önemli sorular sorun 

• yereli küresele bağlayın 

• farklı bakış açılarını karşılaştırın ve karşılaştırın 

• gerektiğinde yeni bir bakış açısı oluşturmak için kendilerinin ve başkalarının bakış 

açılarını bütünleştirmek 
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3. Yerel ve Küresel Vatandaşlık: 
 
Öğrenciler şunları yapabilir: 

• başkalarının bakış açılarını ifade edin ve etkileri belirleyin 

• toplumlar ve kültürler arasındaki göreli güç dengesinin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını 

anlamak 

• onları seyirci olarak değil, oyuncu olarak fark yaratabilecek kapasitede görmek 

• çeşitli bakış açılarını dikkate alın ve olası sonuçları değerlendirin 

 

Çevrelerinde öğrenme etkinlikleri düzenlemek için bazı olası konular: 
 

• Tanrı'nın ajanları 

• Tanrı'nın varlığı 

• Tanrı'nın sözleri 

• Tanrı ile iletişim 

• Dinler ve Coğrafya 

• Dinler ve Üniversiteler 

• Dinler ve Siyaset 

Her konu 3 kategoriye ayrılacak: 

• ürünler 

• uygulamalar 

• perspektifler 

 

B. Olası öğrenme senaryoları 
 

1. Eleştirel Okuma 
Öğrencilerden metinleri analiz etmelerini, yorumlamalarını, eleştirmelerini ve 

metinlerle bağlantı kurmalarını ve daha geniş bir bağlamda okumalarının uygunluğunu 

keşfetmelerini isteyen stratejilerle yakın okumayı teşvik edin. 
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Metne meydan oku 

Metne Meydan Okuyun, öğrencilerin çoklu bakış açıları alarak ve metin içindeki 

varsayımları ve önyargıları ortaya çıkararak kendi metne bağlı sorularını sormalarına ve 

yanıtlamalarına yardımcı olur.80 

Eleştirel düşünme yaklaşımıyla sorular sormak, öğrencileri bir metnin ve bir yazarın 

argümanlarının geçerliliğini incelemeye teşvik eder. Bir metinde söylenenleri göz önünde 

bulundurarak ve onlara meydan okuyarak, öğrenciler metinsel söyleme seslerini girerler ve 

faillik geliştirirler. Soru üretmek aynı zamanda okuma için bir amaç sağlar. Öğrencilerin kendi 

ilgi alanlarını keşfettiklerinde okuma sürecine katılımı artar. Yazılı sorular ve yanıtlar ayrıca 

metni anlamayı artırır, değerlendirme yazma performansını artırır ve öğrencileri üniversite, 

kariyer ve sivil yaşamda soru üretip yanıtlamaya hazırlar. 

 

Alışılmışın Tersini Yapmak 
 

Tahıllara karşı okumada öğrenciler bir metnin baskın okumasını analiz eder ve 

alternatif veya "dirençli" okumalara girerler. Dirençli okumalar, bir metinde tipik olarak 

incelenmeyen inanç ve tutumları dikkatle inceleyerek boşluklara, sessizliklere ve çelişkilere 

dikkat çeker. 

Bir "okuma", metnin ne anlama geldiğine inandığımız anlamına gelir; metinsel anlam 

her zaman bağlama bağlıdır. Metnin yazıldığı bağlamdan farklı bir kültürel bağlamda 

konumlanmış bir okuyucu, yazarın amaçlamadığı anlamı bulabilir. Öğrenciler, tam tersine 

okuduklarında, baskın bir bakış açısının (genellikle heteroseksüel, engelli olmayan, Hristiyan, 

beyaz veya erkek) ön plana çıkarılmasına ve ayrıcalığına karşı geri adım atmayı öğrenirler. Bu 

strateji, daha az temsil edilen bireylerin ve grupların deneyimlerini metinsel söyleme ekler. 

Tahıllara karşı okuma, analiz, sentez, değerlendirme ve yaratmayı birleştirir. 

Öğrencilerin alternatif bir okumaya başarılı bir şekilde dahil olmaları için metni anlamaları 

gerektiğinden, aynı zamanda anlamayı geliştirir ve değerlendirir. 

Paylaşılan okuma, rehberli okuma ve sesli okuma stratejilerinin özelliklerini birleştirir. 

Paylaşılan okuma sırasında, bir öğretmen veya yetkin bir öğrenci metni yüksek sesle 

okur, içeriği tartışmak ve metni analiz etmek için önceden seçilmiş anlarda duraklar. Bu 

 
80 Bu senaryo hakkında daha fazla referans için lütfen https://www.learningforjustice.org/classroom-
resources/teaching-strategies/responding-to-the-readaloud-text/challenge-the-text  adresine bakın.  
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strateji, küçük veya tüm grup ortamlarında karmaşık bir metnin yakından okunmasını 

kolaylaştırır. 

Metin Grafiti 
Bu strateji, öğrencileri metnin tamamını okumadan önce birden çok kısa parçaya maruz 

bırakır. Öğrenciler seçilen alıntıları bağlam dışında okurlar ve hem seçim hem de diğer 

öğrencilerin yorumları hakkında yorum yaparlar. Etkinlik, öğrencilerin metne yönelik 

tepkilerini ve metinle ilgili tahminlerini yansıtmalarıyla sona erer. 

Metne Bağlı Sorular 
Okuyucular, metne bağlı soruları yanıtlamak için ana metne başvurmalı ve yanıtlarını 

desteklemek için okumadan kanıt sağlamalıdır. Öğrenciler doğru, ilgili ve eksiksiz kanıtlar 

sunar. Bunu iyi yapmak için, öğrencilerin genellikle metni birkaç kez yeniden okumaları 

gerekecektir. Bu yaklaşım, metni ön bilgi, kişisel deneyim ve okuma öncesi etkinliklere göre 

ayrıcalıklı kılar. 

Pencere mi? Ayna mı? 
Bu görev, öğrencilerin okuryazarlık becerilerini uygulayarak ve teknolojiyi kullanarak 

metnin bir pencere mi yoksa bir ayna mı olduğunu düşünmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, 

bir metindeki yazar, konuşmacı, karakterler veya içeriğin öğrencilerin yaşanmış deneyimlerini 

yansıtıp yansıtmadığına (ayna) veya kimlikleri öğrencilerinkinden farklı olan kişilerin yaşanmış 

deneyimlerine bir pencere sağlayıp sağlamadığına karar vereceklerdir. 

 

2. Topluluk Sorgusu 
Anlamlı ve saygılı sınıf tartışmaları sırasında metinlerden yararlanmalarını isteyen 

stratejilerle öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerini geliştirin. 

 

Yapboz Etkinlikleri 
Yapboz etkinlikleri, tüm sınıfla birlikte kullanıldığında en iyi sonucu veren belirli bir bilgi 

boşluğu etkinliği türüdür. Sınıf önce dört ila altı öğrenciden oluşan gruplara ayrılır ve daha 

sonra konunun belirli bir yönü hakkında bilgi verilir ve daha sonra uzman olurlar. 

Daha sonra sınıf, dört ila altı öğrenciden oluşan farklı gruplara ('yapboz' grupları) 

yeniden düzenlenir, böylece yeni gruptaki her öğrenci farklı bir 'uzman' gruptan olur ve 

bilgilerini yeni grupla paylaşırlar, böylece birlikte bir görevi tamamlayabilirler. 
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Akvaryum 
Orta ila büyük grup tartışmaları düzenlemek için bir stratejidir. Öğrenciler iç ve dış 

çember olarak ikiye ayrılır. İç çemberde veya akvaryumda öğrenciler bir tartışma yapar; dış 

çemberdeki öğrenciler tartışmayı dinler ve notlar alır. 

Dört bakış açısı 
Önyargı karşıtı çerçeveyi grup tartışmasına ve metin analizine dahil etmek için bir 

strateji. Öğrenciler, önyargı karşıtı dört alandan sorular sorarlar: kimlik, çeşitlilik, adalet ve 

eylem. 

Sokratik Seminer 
Öğrencilerin konuları incelediği ve bir metinle ilgili açık uçlu soruları yanıtladığı 

yapılandırılmış bir tartışma. Öğrenciler birbirleriyle iletişim kurmak için tartışmak yerine 

diyalog kullanırlar. 

Ne Derlerdi? 
Öğrencilerden bir metinden belirli bir yazar veya karakterin sorulara ve senaryolara 

nasıl yanıt vereceğini çıkarmasını isteyen bir tartışma stratejisi. Öğrenciler metindeki kanıtları 

kullanarak vardıkları sonuçları savunmalıdırlar. 

Bir şey yap 
Performans görevleri, öğrencilerden okuryazarlık ve sosyal adalet bilgilerini gerçek bir 

gerçek dünya bağlamında uygulayarak önyargı karşıtı farkındalıklarını ve yurttaşlık 

yeterliklerini göstermelerini ister. 

Olgu veya bakış açısı 
Bu komut, öğrencilerden, hangilerinin gerçek, hangilerinin fikir olduğunu nasıl 

bildiklerini açıklayarak, bir metindeki gerçeklerin ve görüşlerin örneklerini bulmalarını ister. 

Ben Yargıç Olacağım 
Bu komut, öğrencilerden iki metin veya yazarın belirli bir soruyu nasıl ele aldığını 

karşılaştırmalarını ve hangi metnin veya yazarın daha güçlü bir durum oluşturduğunu 

tartışmalarını ister. 

Hikayeyi Tarihe Geçin 
Bu komut, öğrencilerden metindeki önemli bir kişi veya tarihi olay hakkında konuşan 

yaratıcı bir parça yazarak belirli bir soruyu ele almalarını ister. 

Konuyu anlatan bir tarihi kurgu parçası yazarak soruyu ele alın… 

Başkasının yerinde olmak 
Bu komut, öğrencilerden bir karakter, tarihi figür veya yazar perspektifinden bir 

deneyim hakkında konuşan bir anlatı parçası üretmelerini ister. 
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Değişim Olun... 
Öğrenciler bir topluluk sorununu belirler ve araştırır ve bir çözüm önerir. Daha sonra 

sorunu çözmeye yönelik eylemi planlar ve uygularlar. 

 
 
Bölüm 5 – Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretme ve Öğrenme Modeli (PD&P) nasıl 
uygulanır 
 
5.1 Yöntem nasıl kullanılır: öğretmenler için ipuçları 
 

Çok çeşitli dini ve dini olmayan bağlantılara sahip öğretmenler, teorik olarak, açık ve 

yansıtıcı bir din eğitimi biçimini etkili ve oldukça tarafsız bir şekilde öğretebilir.81 Tarafsızlık 

kavramı, eğitim ve öğrenimin ırk, inanç, sosyal sınıf veya siyasi görüş temelinde önyargısız 

olarak ve kabul edilen sınırlar içinde ifade özgürlüğü ile örgütlenmesini gerektirir. Öğretmenler 

gerektiğinde kişisel görüşlerini entelektüel dürüstlükle ve öğrencileri kendi fikirlerine uymaya 

ikna etme niyeti olmaksızın kullanabilirler. Tarafsız din eğitimi öğretmenleri, kişisel inançlarını 

nasıl ve ne zaman dahil edeceklerini bilme beceri ve duyarlılığına sahiptir. Bu mesleki yeterlilik, 

öğretmenleri kendi bakış açılarını saklamaya zorlamaz.82 Ana amaç, sınıfı öğrenciler ve 

öğretmenler arasında konuşma ve tartışma için sağlıklı bir ortam haline getirmektir. 

Öğrencilerin çoklu kimliklerini tanımak ve bu kimliklere saygı duyulduğu ve değer verildiği aktif 

sınıf ortamları yaratmak çok önemlidir. Güvenli bir din eğitimi sınıf ortamı oluşturmak için din 

eğitimi öğretmenleri ve öğrencileri birbirleri hakkında ve birbirlerinden daha fazla öğrenmeye 

teşvik etmelidir. 

LIFE TWO projesi tarafından önerilen Pedagojik ve Didaktik Katılımlı Öğretim ve 

Öğrenme Modeli (PD&P) yaklaşımı, eğitimde Sorgulama Yöntemi'ne (IBM) dayanmaktadır. 

IBM modelini katılımcı bir yaklaşım perspektifinden din öğrenimine uygulamak için 

öğretmenlerin yapması gereken ilk şey, din eğitimi sınıflarının güvenli kamusal alanlar olmasını 

garantilemektir.83 Din eğitiminde güvenli bir alan oluşturmak için öğretmenler, tüm 

öğrencilerin başkalarını gücendirmeden düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir sınıf 

ortamında konuşmanın temel kurallarını belirlemelidir. Çok dinli bir eğitim sınıfında, 

öğretmenlerin öğrencileri ayrımcılığa karşı koruma sorumluluğu vardır. Öğrencileri etik olarak 

 
81 Jackson 1997, 135–136 
82 Jackson 2014, 47-57 
83 Osbeck, Sporre & Skeie 2017, 49-66 
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sorumlu olmaya ve önce sınıf içi iletişim sırasında ve daha sonra günlük yaşam etkileşimlerinde 

'diğerleri' ile saygılı diyaloglar kurmaya teşvik etmelidirler. 

Bir kişinin adı, kültürel kimliğinin bir parçası olduğu için, öğretmenler, farklı kültür ve 

dinlerden öğrencilerin adlarını yoklama, sınıf etkinliği veya okul gününün herhangi bir saatinde 

doğru telaffuz ederken yeterince dikkatli olmalıdır.84 Ek olarak, bir sınıf etkinliği olarak, farklı 

geçmişlerden gelen öğrenciler arasında olumlu bir ilişki geliştirmek için öğretmenler, 

öğrencilerden adlarının kültürlerinde ne anlama geldiğini ve nasıl seçildiklerini açıklamalarını 

isteyebilir. Sınıf arkadaşlarının dini ve kültürel geçmişleri hakkında bilgi edinmek, öğrenciler 

arasındaki olumlu etkileşimleri teşvik etmeye yardımcı olacaktır. 

Din eğitimi sınıflarında dini çeşitlilik hakkında saygılı konuşmayı teşvik etmek için 

öğretmenler açık ve kapsayıcı sınıf tartışmalarını teşvik etmelidir. Herhangi bir öğrencinin 

aşağılanmasına müsamaha göstermemelidirler. Bu tür ifadeler hemen bir 'biz' ve 'onlar' 

atmosferi yaratabilir.85 Öğretmenler ayrıca öğrenciler arasında ortak ilgi alanlarının ve 

paylaşılan deneyimlerin keşfedilmesini teşvik etmelidir. Benzerlikleri kutlamak ve öğrenciler 

arasındaki farklılıkları keşfetmek, kültürel ve dini açıdan kapsayıcı bir sınıf ortamı yaratmaya 

yardımcı olacaktır. 

Diğer kültürlere ve dinlere karşı daha fazla hoşgörü geliştirmek için öğretmenler, ırkçı, 

cinsiyetçi veya kültürel açıdan duyarsız yorumların veya eylemlerin fark edilmeden geçmesine 

izin vermemelidir. Öğretmenler öğrencilerin dikkatini onlara çekmeli ve önyargı ve ayrımcılığın 

kaynaklarını keşfetmelerine yardımcı olmalıdır. Ayrıca öğretmenler, kültürel ve dini açıdan 

farklı öğrencilerle ilgili önyargılı düşüncelerinden de vazgeçmelidir. Farklı din ve kültürlerle ilgili 

kalıp yargıların yanlış anlaşılmasından kaçınmalıdırlar. 

Kişisel veya kültürel açıdan hassas konuları tartışırken, öğretmenler belirli bir öğrenciyi 

seçmekten kaçınmalıdır. Öğretmenler, bir öğrencinin kendi dininden, ülkesinden veya menşe 

kültüründen tüm insanlar adına konuşabileceğini varsaymamalıdır. Tüm öğrencilerin bakış 

açılarını özgürce ifade etmelerini ve başkalarının görüşlerini saygıyla dinlemelerini ve dikkate 

almalarını garanti etmelidirler. Öğretmenler, sorularını cevaplarken bir kültürel veya dini 

öğrenci grubunu diğerine tercih etme eğiliminde olmamalıdır.86 

 
84 Wages 2015, 35 
85 Hammeken 2007, 42 
86 Shepherd & Linn 2015, 78 



 
Öğrenme El Kitabı 

 67 

Öğretmenler, öğrencilere hem bireysel hem de kültürel düzeyde duyarlı olmalıdır. Bir 

sınıfın kapsayıcılığı, sınıfta öğretmenler ve öğrenciler arasında meydana gelen etkileşim 

türlerine bağlıdır. Bu etkileşimler dersin içeriğinden etkilenir. Öğretmenler, din eğitimi ders 

içeriğinin tek bir bakış açısına odaklanmak yerine, her bir konuya birden fazla bakış açısını dahil 

etmelidir. Ayrıca, öğretmenler mümkün olduğunca yazılı veya oluşturulmuş materyalleri 

içermelidir. 

 

Bölüm 6- Didaktik Alıştırmalar ve ana dinlere yönelik ders örnekleri 

 

Eğitim: Hedefler ve uygulamalar 
 

Çok kültürlü bir eğitimde dinleri öğrenme fikri, dinler alanında tüm öğrenciler için 

eğitim fırsatları yaratma zorunluluklarından ve farklı ırk, etnik ve sosyal sınıf grupları olumlu 

bir tartışmayı destekleyebilir. Din eğitiminde çok kültürlülük, farklı kültürleri yansıtır ve uygun 

bir içerik entegrasyonu ve bir bilgi inşa süreci yaratmaya yönelik bir süreçtir. Bunu başarmak 

ve önyargıların gerçek anlamda azaltılmasına ulaşmak için bu Kılavuz, pedagojinin ilk adımını 

önermektedir. Öğrencilerin algısında okul kültürünü ve toplumsal yapıyı güçlendirmeye 

devam etmek için IBM yönteminin uygulanması ile yola çıkmadan önce iklimi hazırlamayı 

amaçlayan alıştırmalar önermektedir. İçerik entegrasyonunun, öğretmenlerin çeşitli dinlerden 

örnekleri ve içeriği ne ölçüde kullandığıyla ilgilendiğini, ancak uygunsuz bilgi vermemek için bu 

konularda belirli bir bilgi göstermeleri gerektiğini belirttik. Bu alıştırmalar, öğretmenlerin diğer 

dinler hakkında geniş bir bilgi sahibi olmasını gerektirmez, çünkü bu bilgilerin öğrenciler 

tarafından inançları ve gelenekleri hakkında verildiği verilir. Dini veya agnostik alanları veya 

gelenekleri içindeki temel kavramları, genellemeleri ve sorunları göstermek grupların 

görevidir. Bu alıştırmalar, bilgi oluşturma sürecinin, öğretmenlerin bir disiplin içindeki 

önyargıların, referans çerçevelerinin ve bakış açılarının, bilginin o disiplin içinde inşa edilme 

yollarını nasıl etkilediğini anlamalarına, araştırmalarına ve belirlemelerine yardımcı olmalarını 

gerektirdiğini öngörmektedir. 

Bu aşamanın önerdiği yaklaşım, derslerle ve öğretmenlerin öğrencilere yardımcı olmak 

için kullandıkları etkinliklerle önyargıların azaltılmasını desteklemek amacıyla öğrencilerin 

dinler hakkında düşünmelerini ve tartışmalarını sağlamaktır. dini gruplar. 
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Çok kültürlü ve çok dinli eğitimin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin 

çok kültürlü eğitimin her boyutuyla ilgilenmesi ve öğrencilerin açık ve özgür bir tartışma ve 

münazaraya hazırlanması gerekmektedir. Kavramları tanıtırken ve ayinleri veya davranışları 

tasvir ederken çeşitli geleneklerden ve fikirlerden (dini veya dini olmayan) içerik 

kullanmalıdırlar. Bu etkinlikler, öğrencilerin çeşitli dinlerdeki inançların nasıl inşa edildiğini 

anlamalarına ve öğrencilerin gruplar arası olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine 

yardımcı olacaktır. Bu ısınma etkinlikleri, diyalog ve karşılıklı olumlu algıyı desteklemek için 

farklı dini, ırksal, kültürel ve sosyal sınıf deneyimlerini daha iyi anlamaya yönelik stratejiler 

sunan öğretmenlerin öğretim yaklaşımını değiştirmeye katkıda bulunabilir. 
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ALIŞTIRMA 1 

PEDAGOJİK ALAN Aktif vatandaşlığın, sosyal ve dini diyaloğun keşfi 

ZORLUK SEVİYESİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap ettiği) 

15-18 yaş arası öğrenciler 

SÜRE 120 dakika/ 180 dakika 

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Amaç, “egoizm” ve “empati” kelimelerinin anlamlarını, 

aralarında var olan farklılıkları ve her iki kavramın öğrenme 

sürecine olası etkilerini incelemektir. 

SINIFTA ALIŞTIRMA HAZIRLIĞI 

(dersten önce) 

 

Önerilen maksimum katılımcı sayısı 20, minimum 10’dur. 

Her oturum için yalnızca bir öğretmen/yöneten vardır. 

Önerilen maksimum süre 2 saattir. 

Çeşitli müdahaleleri yazmak ve oturumun sonuçlarını 

kaydetmek için bir kağıt tahtası veya bir deftere sahip 

olmak yararlıdır. 

 

Mekan, demokratik, hiyerarşik olmayan bir ortam 

yaratmak için düzenlenmiştir (mekan kavramını ilişkiler, 

iletişim, ifade ve yaratıcılık metaforu olarak aktarmaya 

çalışmak): katılımcılar bir daire içinde otururlar (güç 

paylaşımı, eşitlik, herkesten aynı katkı şansı), böylece 

herkes merkezden aynı mesafede olur ve birbirinin 

gözlerinin içine bakabilir. 

 

ORGANİZASYON 

 

Oturum sırasında katılımcılar ne zaman konuşmak 

istediklerini sorarlar, 

Saygı duyulması gereken bir düzen yaratmak. 

Herkesin birbirinin sesini aktif olarak dinlemesi önemlidir. 
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Öğretmen/kolaylaştırıcı aynı zamanda sessiz kalan 

katılımcıları konuşmaya davet edebilir ve onlara daveti 

kabul etme veya reddetme fırsatı verebilir. 

 

Tartışma sırasında öğretmenin/yönlendiricinin önerilen 

araçları kullanarak katılımcıların söylediklerini kaydetmesi 

önemlidir. 

UYGULAMA (adım 1, adım2, 

adım 3...) 

 

Adım 1: 45' 

Öğretmen/yönlendirici kendini tanıtır ve her katılımcıyı 

kendini tanıtmaya davet eder. İletim ve iletişim alıştırması 

henüz yapılmadıysa, şunu sorabiliriz: Kişisel hayaliniz 

nedir? 

 

Her katılımcı rüyalar aracılığıyla kendisi ve hayatı hakkında 

bir şeyler anlatmaya başlar. Bu şekilde herkes kendini ifade 

ederek ve diğer insanların bakış açısını dinleyerek kendini 

açabilir. 

 

Adım 2: 45’ 

Öğretmen/yönlendirici katılımcılara aşağıdaki soruları 

sorar: - Kişisel deneyiminize göre “egoizm”in anlamı nedir? 

- Kişisel deneyiminize göre “empati”nin anlamı nedir? 

Her katılımcı, etimolojisinden yola çıkarak “egoizm” ve 

“empati” kavramlarının anlamı hakkında özgürce görüşünü 

ifade eder.* 

 

Öğretmen/ yönlendirici, gerçek bir karşılıklılığı sağlamak 

için müdahale edebilir ve kendi katkısını verebilir. Ancak, 

tartışılan konu hakkında görüş bildirerek grup tartışmasını 

etkilememelidir; daha ziyade, daha metodolojik bir 

düzeyde, karşılıklı iletişimi tercih etmeli, tartışmayı yeniden 
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başlatmalı, daha fazla açıklama ve/veya katılımcıların kişisel 

deneyimlerinden alınan örnekler vb. istemelidir. 

 

* Egoizm 

18. yüzyılın sonlarında: Fransız egoizmden ve modern Latin 

egoizmden, Latin ego 'ben'den 

. 

Egoizm genellikle iki şekilde ele alınır. Psikolojik egoizm, 

insanların her zaman kendi çıkarları tarafından motive 

edildiği görüşüdür. Etik egoizm, insanlar böyle olsun ya da 

olmasın, böyle olmaları gerektiği görüşüdür; genellikle bu, 

rasyonel davranışın kişisel çıkarı maksimize etmeye 

çalışmayı gerektirdiği biçimde ilerler. 

 

*Empati 

Kendini bir başkasının yerinde hayal etme ve diğerinin 

duygularını, arzularını, fikirlerini ve eylemlerini anlama 

yeteneği. Alman Einfühlung'a eşdeğer ve “sempati” üzerine 

modellenen 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir 

terimdir. 

 

BİLGİLENDİRME/ YANSIMA 

 

20' 

Çalıştayın sonunda öğretmen/yönlendirici, tüm 

katılımcılara kısa bir değerlendirme sorarak ve oturum 

sırasında söylenenlerin bir sentezini yaparak ve sonuçlar 

çıkararak kapanır. 

Öğretmen/yönlendirici, oturum sırasında söylenenlerin 

kısa bir özetini yaparak ve bundan çıkanlar hakkında 

sonuçlar çıkararak çalıştayı kapatır. 
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Öğretmen/yönlendirici ayrıca bir sonraki karşılaşma 

hakkında konuşmalı ve öneride bulunmalıdır: ne zaman, 

hangi zamanda, ne hakkında. 

 

UYGULAMAYA GEÇİŞ İletişim becerileri öğrenciler arasında fikirlerini ifade etmek 

ve okuldaki etkileşimi geliştirmek için kullanılabilir. 

 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR & 

BECERİ/BECERİLER 

 

 

 

 

 

ALIŞTIRMA 2 

PEDAGOJİK ALAN  Kültürlerarası ve dinler arası diyalog 

 

ZORLUK SEVİYESİ Orta  

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap ettiği) 

15-18 yaş arası öğrenciler 

SÜRE 120 dakika/180 dakika 

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 

Aşağıdaki alıştırma, çatışmayı çözmeyi ve dönüştürmeyi 

amaçlamaktadır. Farklı konularla uygulanabilir ve 

katılımcıların arabuluculuk becerilerini ve kişisel güçlü 

yönlerini keşfetmelerine veya geliştirmelerine ve ayrıca 

sorunların çözümünde alternatifler üzerinde 

düşünmelerine olanak tanır. Amaç, dini/toplumsal 

çatışmayı tanımlamak, temel özelliklerini belirlemek ve 

bunları bir gelişme şansına dönüştürmek için çözümler 

geliştirmektir. 
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SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

Kağıtlar ve kalemler gereklidir. 

Bu alıştırma sırasında “çatışma dönüşümü” konusu 

tanıtılmakta ve temel boyutları belirlenmektedir. 

Çatışma, tarafların ihtiyaçlarına, çıkarlarına veya 

endişelerine yönelik bir tehdit algıladıkları bir 

anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. Genellikle, öfke, 

hayal kırıklığı, incinme, endişe ve korku duygularının 

eşlik ettiği şiddet ve yıkım ile ilişkilendirilir. Öte yandan, 

uygun şekilde ele alınırsa çatışma mutlaka yıkıcı 

değildir. Becerileri ve kişisel güçleri geliştirmek için 

değerli bir araç olduğu kadar, insan yaratıcılığını 

kullanma ve yeni çözümler bulma şansı da olabilir. 

 

ORGANİZASYON 

 

Katılımcılardan belirli bir çatışma üzerinde çalışmaları 

istenir. İzlenecek prosedür, aşağıdaki gibi kesin bir 

diyalektik içinde yapılandırılmıştır: 

Çatışma örneği: Dini Çoğunluk ve Azınlıklar. 

 

1. Katılımcılar, çatışmanın nedenlerini belirleme 

süreci anlamına gelen bir Teşhis sunmaya davet 

edilir. Yukarıda örnek alınan konuyla ilgili olası 

cevaplar: 

 

a. Doğrudan şiddet: önyargı, ırkçılık, yabancı 

düşmanlığı; 

b. Kültürel şiddet: kapalı sosyal bağlar ve değişime karşı 

direnç ve entegrasyon ihtiyacı; 
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2. Ardından katılımcılar (bu tür bir çatışmanın doğrudan 

sonuçlarının bir analizi olan) Prognozu geliştirmeye 

davet edilir: ayrımcılık, göçmenler için nitelikli işlere 

sınırlı erişim, insanlar arasında gerçek bir 

değişim/iletişim olmaması, şiddet (sözlü ve bazen 

fiziksel). 

 

3. Sebepler ve sonuçlar belirlendikten sonra, bu 

çatışmaya bir çözüm bulmak için bir Terapi geliştirmek 

gerekir: Çatışmayı yaratan/sürdüren ilişkileri ve yapıları 

olumlu/yaratıcı bir şekilde nasıl aşabiliriz? Ve çatışma 

dönüşümü sürecini nasıl kolaylaştırabiliriz? 

 

 

UYGULAMA (adım 1, adım 2, 

adım 3...) 

Adım 1:30' 

Farklı ülkelerden göçmenlerin, otoktonların, siyasi 

temsilcilerin, STK temsilcilerinin bulunduğu temsili bir 

insan grubu oluşturun. 

 

Öğretmen/yönlendirici gruba şu soruyu sorar: 

Çatışmanın nedenlerini incelemek için hangi sorular 

sorulmalıdır? 

 

2. Adım: 45' 

Her katılımcı başlangıçta mutlaka sorulması gereken 

sorular üzerinde düşünür. 

 

Öğretmen/yönlendirici, ortaya çıkan sorulara odaklanır, 

özetler ve gruba sunar. 
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Adım3: 20' 

Herkes kişisel sorularını dile getirirken, diğerleri de 

bunları not defterine yazmalıdır. 

 

Adım4: 30’ 

Katılımcılar, çok sayıda vizyon, alternatif ve ses 

kullanarak bir çatışmanın temel nedenlerini (tanı) ve 

ilgili sonuçlarını (prognoz) analiz etmek için sorular 

üzerinde düşünmeye başlar, 

ama aynı zamanda her sosyal seviyede yer alan 

aktörlerin geçmişleri ve deneyimleri (derin psikolojik ve 

kültürel faktörler de dikkate alınarak). 

 

Adım 5: Çatışmanın temel nedenlerini tanımladıktan 

sonra, şiddete yaratıcı ve uygulanabilir alternatifler 

(yaratıcılık ihtiyacı, geleceğe yönelim ihtiyacı) 

kullanılarak çatışmaların nasıl dönüştürülebileceği ve 

barışın nasıl inşa edilebileceği üzerine terapi 

perspektifleri hakkında tartışmak gerekir. 

 

BİLGİLENDİRME/YANSIMA 

 

Bilgilendirme/yansıtma: 30’ 

Çalıştayın sonunda öğretmen/yönlendirici, tüm 

katılımcılara kısa bir değerlendirme sorarak ve oturum 

sırasında söylenenlerin kısa bir özetini yaparak kapatır. 

 

UYGULAMAYA GEÇİŞ Öğrenciler dersten sonra becerileri kullanmaya nasıl 

teşvik edilir (ev ödevi, pedagojik takip müdahaleleri, 

portföye eklemeler, öğrenci etkileşimini izleme ve 

tartışma, okul kurallarının/prosedürlerinin 

değiştirilmesi) 
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Aşağıdaki alıştırma, öğrencilerin etkileşimini izlemek, 

çatışma potansiyeli ve bunları çözmenin yaratıcı yolları 

hakkında düşünmelerini sağlamak ve - hepsinden 

önemlisi - sosyal diyaloğu teşvik etme ve ait oldukları 

topluluğun olaylarının gelişimi, sosyal diyaloğa katkıda 

bulunma konusunda sahip olabilecekleri ana rol 

hakkında düşünmelerini sağlamak için yararlı bir 

uygulama olabilir.  

 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER 

Arabuluculuk becerileri ve kişisel güçlü yönlerin yanı 

sıra sorunların çözümünde alternatifler hakkında 

düşünebilme 

 

 

 

ALIŞTIRMA 3 

PEDAGOJİK ALAN Aktif vatandaşlık, sosyal ve dini diyalog 

ZORLUK SEVİYESİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap ettiği) 

15-18 yaş arası öğrenciler 

SÜRE 120 dakika/180 dakika 

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Mevcut uygulama, aktif vatandaşlık, sosyal ve dini 

diyalogla bağlantılı yetkinlikler sağlayacaktır. Amaç, 

“hoşgörü” ve “kabul” kelimelerinin anlamlarını, 

aralarında var olan farklılıkları ve her iki kavramın 

öğrenme sürecine olası etkilerini incelemektir. 

 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

Çeşitli müdahaleleri yazmak ve oturumun sonuçlarını 

kaydetmek için bir kağıt tahtası veya bir deftere sahip 

olmak yararlıdır. 
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Önerilen maksimum katılımcı sayısı 20, minimum 

10'dur. 

 

Her oturum için yalnızca bir öğretmen/yönlendirici 

vardır. 

 

Önerilen maksimum süre 3 saattir. 

 

Mekan, demokratik, hiyerarşik olmayan bir ortam 

yaratmak için düzenlenmiştir (mekan kavramını ilişkiler, 

iletişim, ifade ve yaratıcılık metaforu olarak aktarmaya 

çalışmak): katılımcılar bir daire içinde otururlar (güç 

paylaşımı, eşitlik, herkesten aynı katkı şansı), böylece 

herkes merkezden aynı mesafede olur ve birbirinin 

gözlerinin içine bakabilir. 

 

ORGANİZASYON 

 

Oturum sırasında katılımcılar ne zaman konuşmak 

istediklerini sorarak saygı duyulması gereken bir düzen 

oluştururlar. 

 

Herkesin birbirinin sesini aktif olarak dinlemesi 

önemlidir. 

 

Koordinatör ayrıca sessiz kalan katılımcıları konuşmaya 

davet ederek onlara daveti kabul etme veya reddetme 

imkanı verebilir. 
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Tartışma sırasında RMA koordinatörünün önerilen 

araçları kullanarak katılımcıların söylediklerini 

kaydetmesi önemlidir. 

 

UYGULAMA (adım 1, adım 2, 

adım 3...) 

Adım 1:45' 

Öğretmen/yönlendirici kendini tanıtır ve her katılımcıyı 

şu soruyu sorarak kendini tanıtmaya davet eder: Kişisel 

hayaliniz nedir? 

 

Her katılımcı rüyalar aracılığıyla kendisi ve hayatı 

hakkında bir şeyler anlatmaya başlar. Bu şekilde herkes 

kendini ifade ederek ve diğer insanların bakış açısını 

dinleyerek kendini açabilir. 

 

2. Adım: 45' 

Öğretmen/yönlendirici katılımcılara aşağıdaki soruları 

sorar: - Kişisel deneyiminize göre “hoşgörü”nün anlamı 

nedir? - Kişisel deneyiminize göre “kabul”un anlamı 

nedir? 

 

Her katılımcı “hoşgörü” ve “kabul” kavramlarının 

anlamı konusunda etimolojisinden* yola çıkarak 

özgürce görüşünü ifade eder. 

 

Etkili bir karşılıklılığı sağlamak için 

öğretmen/yönlendirici müdahale edebilir ve kendi 

katkısını verebilir. Ancak, tartışılan konu hakkında 

kişisel görüşünü ifade ederek grup tartışmasını 

etkilememelidir; daha ziyade, daha metodolojik bir 

düzeyde, karşılıklı iletişimi tercih etmeli, tartışmayı 
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yeniden başlatmalı, daha fazla açıklama ve/veya 

katılımcıların kişisel deneyimlerinden alınan örnekler 

vb. istemelidir. 

 

* Tolerans (n.) 

15 yüzyıl başları., "dayanıklılık, metanet" (acı, meşakkat 

vb. karşısında), Eski Fransız hoşgörüsünden (14yy.), 

Latince tolerantia'dan "bir dayanma, destekleme, 

tahammül", hoşgörüden, mevcut ortaç tolerare 

"dayanmak, tahammül etmek, tahammül etmek". 

Bireylerin "bağnazlıktan ya da başkalarını yargılamada 

sertlikten uzak olma eğilimi" duygusu ile 1765'ten.ve 

fizyolojik anlamda "büyük dozlar alma yeteneği" ilk kez 

1875'te kaydedildi. 

 

*Kabul (n.) 

1570'ler, Fransız kabulünden, kabul edenden. Daha 

önceki kelime, Latince acceptionem'den gelen kabul idi 

(14yy sonu, accepcioun); 1700’lere kadar yaygındı. 

Kabul 15. Yüzyılın başından itibaren olmuştur. "Teklif 

edileni alma ya da alma eylemi" olarak, 1590'lardan 

itibaren "kabul edilme durumu" olarak tanımlanmıştır. 

 

BİLGİLENDİRME/YANSIMA 

 

Çalıştayın sonunda öğretmen/kolaylaştırıcı, tüm 

katılımcılara kısa bir değerlendirme sorarak ve oturum 

sırasında söylenenlerin bir sentezini yaparak ve sonuçlar 

çıkararak kapanır. 

Öğretmen/yönlendirici, oturum sırasında söylenenlerin 

kısa bir özetini yaparak ve bundan çıkanlar hakkında 

sonuçlar çıkararak çalıştayı kapatır. 
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Öğretmen/ yönlendirici ayrıca bir sonraki karşılaşma 

hakkında konuşmalı ve öneride bulunmalıdır: ne zaman, 

hangi zamanda, ne hakkında. 

 

UYGULAMAYA GEÇİŞ Öğrenciler dersten sonra becerileri kullanmaya nasıl 

teşvik edilir (ev ödevi, pedagojik takip müdahaleleri, 

portföye eklemeler, öğrenci etkileşimini izleme ve 

tartışma, okul kurallarının/prosedürlerinin 

değiştirilmesi) 

İletişim becerileri öğrenciler arasında fikirlerini ifade 

etmek ve okuldaki etkileşimi geliştirmek için 

kullanılabilir. 

 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER 

Arabuluculuk, karşılıklı anlayış 

 

 

ALIŞTIRMA 4 

PEDAGOJİK ALAN  Bu keşifsel çalıştayın amacı, bazı pratik din derslerini 

belirlemektir. İlk, biraz şok edici, bu küçük grup atölye 

katılımcısı, sık sık birbirleriyle konuşuyorlar, ancak 

birbirlerini anlamıyorlar. Dini boyutları olan 

çatışmalarla çalışmaya yönelik motivasyonların, 

kavramların ve pratik yaklaşımların çeşitliliği akıllara 

durgunluk veriyor. 

Öğrenciler, dini hoşgörüsüzlüğü varsayımsal senaryo 

bağlamında tartışacaklar ve bunun yaşamlarına nasıl 

yansıdığını değerlendirecekler. 

Gerçek hayat senaryosuna dayanan pedagojik yaklaşım, 

gerçek sorunların karmaşıklığını ve tahmin 
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edilemezliğini gösterir ve bu nedenle, öğrencinin 

keşfedebileceği gibi eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir. 

 

Uygulamanın metodolojik yaklaşımı: 

 

Çatışmaları Dini Boyutlarla Dönüştürmek: 

 

• dinlerin önermesel anlayışı 

• dinlerin deneyimsel olarak anlaşılması 

• dinlerin yapılandırmacı anlayışı 

Ayrıca problem çözmede disiplinler arası ve çok 

disiplinli bir yaklaşıma olan ihtiyacı vurgularlar. Ayrıca, 

gerçek dünyadan örnekler kullanmak, çoğu zaman belirli 

bir problem için mükemmel bir çözüm olmadığını 

gösterir. Ancak bunu yaparken, öğrencilerin sadece 

sorunlara odaklanmak yerine çözümler hakkında 

düşünmelerini sağlar. 

ZORLUK SEVİYESİ Yüksek/Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap ettiği) 

15-18 yaş arası öğrenciler  

SÜRE 80 dakika/2 okul saati  

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Farklılıklar arasında nasıl çalışılır, bir sorun nasıl 

belirlenir, ilgili bakış açılarını içeren barışçıl bir durum 

üzerinde nasıl fikir birliğine varılır. 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

Sınıf tartışmasıyla açmak için sınıftan aşağıdaki soruyu 

düşünmelerini isteyin. 

• Çatışma ne anlama geliyor? 

• Hoşgörüsüzlük sizin için ne ifade ediyor? 

• Bir çatışmaya ne zaman tanık oldunuz? Ne oldu? 
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•Çatışmanın her bir tarafında hangi duyguları*duyguları 

gözlemlediniz? 

•Nasıl bir çözüme ulaştınız? 

ORGANİZASYON 

 

Bu alıştırma için öğrencilerinizi en fazla 4-5 kişilik 

gruplara ayırmanız gerekir. 

Çeşitli müdahaleleri yazmak için bir kağıt tahtası veya 

not defterine sahip olmak faydalıdır. 

 

UYGULAMA (adım 1, adım 2, 

adım 3...) 

Adım 1, Ana aktivite, 40 dk.: Senaryoyu tüm sınıfa 

okuyun, öğrencileri gruplara ayırın, çalışmaları için 

onlara zaman tanıyın ve ideal çözümlerinin bir 

modelini tasarlayın 

 

Zorg ülkesinde 4 ana ulusal din vardır. İnsanların 

çoğunluğu Tor dinine mensuptur. Diğer üç din ise 

Tangra, Orpheus ve Perun'dur. Tor ve Tangra, kızların 

dini doktrinlerine dayanarak okula gitmesi fikrine 

temelde karşı çıkıyorlar. Orpheus ve Perun, kızların 

tanrıları tarafından kendilerine verilen okula gitme 

hakları olduğuna inanıyor. Ek olarak, Tangra, Orpheus 

ve Perun, Tor dininden insanlar tarafından yönetildiği 

için hükümette temsil edildiğini hissetmiyor. Hükümet, 

kızların dinleri nedeniyle okula gitmelerini engelleyecek 

bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Orpheus, Perun ve 

Tangra, seslerini duyurmak için başkent Zorg'da şiddetli 

protestolara başvuruyor. Bu sadece Tor'u diğer dinlerle 

müzakere etme konusunda daha isteksiz hale getirir. Sen 

ne yapıyorsun?  

Adım 2, Sunumlar, 20 dk. Öğrencilerin herbiri 

çözümlerini 4-5 dakikalık skeçler halinde sunarlar.  

BİLGİLENDİRME/YANSIMA 

 

Adım 3, Bilgilendirme/yansıtma, 20 dk: Sonunda 

öğretmen/yönlendirici tüm katılımcılara kısa bir 

değerlendirme sorarak kapatır. Sürecin kişisel yansıması 
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hakkında bir tartışmaya öncülük ediyor - Ne iyi gitti? Ne 

öğrendin? 

UYGULAMAYA GEÇİŞ Eleştirel düşünme, empati geliştirme, Etik sorunlar 

sorumluluklarla ilgili konuları ele alır: vatandaş olarak 

sorumluluklarımız nelerdir? 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER 

Öğrenciler şunları yapabilecektir: 

Bir grup ortamında üretken bir şekilde çalışın (öğretmen 

gözlemi ve grup çalışmasının öğrenci yansıması yoluyla 

ölçülebilir. 

1. Kötü bir durumu dönüştürmek için uyumlu eylemler 

2. Çok paydaşlı işbirliği için artan kapasite 

 

ALIŞTIRMA 5 

PEDAGOJİK ALAN  Bu yaşam senaryosu, öğrencilerin öğrenme sürecinde rol 

aldığı ve bir öğretmeni oturup dinlemek yerine aktif bir 

şekilde bir fikir veya konu ile meşgul olmalarını istediği 

Sorgulamaya dayalı öğrenmeye vurgu yapar. Dinler 

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları öğrenirken, 

öğrencilerin toplumdaki haklarına olumlu katkı sağlayan 

ve soruları dikkatli, saygılı bir şekilde düşünmelerini ve 

dile getirmelerini sağlayarak bir tartışma başlatan dini 

özgürlük ve hoşgörüyü öğrencilere sunar. Öğrenciler, 

anlayış ve dini hoşgörüyü teşvik etmek için neler 

yaptıklarını öğreneceklerdir. Eleştirel düşünme ve din 

eğitimi el ele gider. Alan araştırması, problem çözme 

hakkında eleştirel düşünme, grup tartışması 

 

ZORLUK SEVİYESİ Orta zorluk seviyesi 

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap ettiği) 

15-18 yaş arası öğrenciler 

SÜRE 80 dakika/2 okul saati 

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Genel amaç, öğrencilerin tüm dinlere karşı özgürlük ve 

hoşgörüyü nasıl geliştireceklerini anlamlandırmaları, 
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kendi kişisel kimlikleri hakkında daha derin bir anlayış 

kazanmaları ve bir kavramın gerçek dünya bağlamında 

nasıl çalıştığını anlamalarıdır. 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

Sınıftan aşağıdaki temel sorular hakkında düşünmelerini 

isteyin: 

• Dini hoşgörü nedir? 

• Dinin özgürlüğü nedir? 

• Din özgürlüğü, ülkemizde hoşgörünün ve farklılıklara 

saygının teşvik edilmesine ne şekilde yardımcı olur? 

• Bir medeniyetin değer ve inançları, dini inanç ve 

uygulamalarından nasıl etkilenir? 

• Dinsel çeşitliliğe karşı hoşgörü ve saygıyı nasıl inşa 

edebiliriz? 

• Benim veya aileminkinden farklı bir dini geleneğe 

sahip birini gördüğümde nasıl hissediyorum? 

ORGANİZASYON VE 

MALZEMELER 

 

Öğretmenler, derslerinin dayandırılacağı dini liderler 

için video, ses ve diğer materyalleri hazırlamalıdır. 

• Üzerinde farklı din ve inançların isimlerinin yazılı 

olduğu dizin kartları. 

• Kağıt ve sanat malzemeleri 

• Erim hakkında bilgi 

UYGULAMA 

 

 

Dünya dinlerinin bir listesini gözden geçirerek başlayın. 

Ardından, etkinliği vermeye devam edin: 

1. Tahtaya “doğru” kelimesini yazın ve öğrencilere 

bir şey yapmaya hakları olduğunda bunun ne 

anlama geldiğini sorun. Bir hakkın, belirli bir 

yerde veya durumda sahip olduğunuz bir 

özgürlük olduğunu açıklayın. 

Öğrencilerden, çalışma kağıtlarındaki aşağıdaki 

cümleleri bir ortakla birlikte tamamlamalarını isteyin: 

Sınıfımızda, benim ______________________hakkım 

var. 

Ailemde _______________ hakkım var. 
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Yaşadığım bu ülkede, 

____________________________________ hakkım 

var. 

 

2. Öğrencilerin yazılı cevapları bir ortakla paylaşmasını 

sağlayın 

3. Öğrencilere, ülkelerinde aileleri varken sınıfta 

haklarının neler olduğunu nasıl bildiklerini sorun. 

Vatandaşlarımıza hangi haklara izin vermesi gerektiğini 

ve bu haklarla ilgili sınırların ne olduğunu söyleyen bir 

hükümet belgesi bulmalarını söyleyin.Bu haklardan biri 

de dine hoşgörü için geçerlidir. Öğrenci ortakları, dine 

hoşgörünün ne anlama geldiğini düşündüklerini tahmin 

etmeye yönlendirin. Cevapları listeleyin ve 

öğrencilerden en iyi cevap olduğuna karar vermelerini 

isteyin. Öğrencileri, dine hoşgörünün iki bölümden 

oluştuğunu anlamaları için yönlendirin. Bir kısım 

hükümetimizin tek bir dini ülkemizin resmi dini 

yapamayacağını söylüyor. Diğer kısım ise 

hükümetimizin kimsenin dini inancına veya dinini 

yaşamama hakkına müdahale edemeyeceğini söylüyor. 

Bazı ülkelerde resmi bir devlet kilisesi veya dini vardır. 

Endeks kartlarına farklı dini grupların isimlerini ve bağlı 

olmayan grupların isimlerini yazın. Gönüllü bir 

öğrenciden bir dizin kartı seçmesini ve o din hakkında 

onu takip edenlerin dini hoşgörüsü ile ilgili bir cümle 

paylaşmasını isteyin. 

Örnekler şunları içerir: 

• Hristiyanlar kiliseye gitmekten vazgeçemezler. 

• Yahudilerin tek bir Tanrı'ya inanmaları durdurulamaz. 

• Müslümanlara her gün beş vakit namaz kılmayın 

denilemez. 

• Budistler Sanskritçe dua ederken değiştirilemez. 
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• Sihler saçlarını kestiremezler. 

• Dini inançsızlar hiçbir Tanrı'ya inandırılamaz. 

4. Aşağıdaki hikayeyi öğrencilere okuyun. 

Erim okulun ilk günü için heyecanlıydı! Yeni pembe 

elbisesini giydi. Ayrıca annesinin ona aldığı başörtüsünü 

de giydi. Bu, Erim'in yetişkin bir Müslüman kadın gibi 

başörtüsü takacağı ilk yıl olacak. Yeni okulunda yeni 

arkadaşlarla tanışmak için sabırsızlanıyordu! Sınıfa girdi 

ve aniden bazı kızların ona gülmeye başladığını gördü. 

Biri başörtüsünü işaret etti. Başka bir kız kafasına mendil 

takıyormuş gibi yaptı. Kızlardan biri Erim'e başörtüsünü 

çıkarmasını söylemiş. Erim öğretmenine onu çıkarması 

gerekip gerekmediğini sordu. Öğretmeni 

……………………… dedi. 

5. Öğrencilerden hikayeyi tamamlamalarını ve çalışma 

kağıdındaki soruları yanıtlamalarını isteyin. Son soru bir 

ortakla cevaplanabilir. 

6. Öğrencilerden hikayelerinin sonlarını paylaşmalarını 

isteyin. Öğrenciler, hangi son(lar)ın gerçekleşmesinin 

daha olası olduğunu düşünüyor? Cevapları 

gerekçelendirin  

7. Geri kalan cevapları birlikte tartışın. 

8. Son olarak, kağıt tahtası kağıdına 6 numaralı çalışma 

kağıdındaki tüm sınıf kurallarını listeleyin ve 

öğrencilerden uymayı kabul edecekleri kuralları 

işaretlemelerini isteyin. Sınıf kurallarını herkesin 

görebileceği bir yere asın. 

Soru istemleri: 

• Din, toplumsal değişimde nasıl rol oynar? 

• Din sosyalleşmeyi nasıl etkiler? 

BİLGİLENDİRME/YANSIMA 

 

 

Adım 3, Bilgilendirme/düşünme, 20 dk, - Son olarak, 

öğrencilerden dini haklar hakkında yazarak sınıf 

hakkında derinlemesine düşünmelerini isteyin. Tek 
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kılavuz, öğrencilerin sorularını duyarlı ve dikkatli bir 

şekilde yazmalarını sağlamak için merak ve saygıdan 

yazmaları gerektiğidir. Yansıtma egzersizinden sonra 

öğrenciler sorularını paylaşacak ve öğretmen 

söylenenlerin kısa bir özetini yapacaktır. 

UYGULAMAYA GEÇİŞ 

 

Bu derste öğrenciler, katı zıtlıkları yansıtan ve dinlerin 

imkânlarıyla özdeşleşen bir durumla tanışacaklardır. Bu 

koşulların nasıl ele alınabileceğini araştıracaklar ve 

herkesin kanaatleriyle ilgili bir çalışma salonu kuralı 

oluşturacaklar. Başkalarının dini hakkının hoşgörünün 

temel unsuru olduğunu anlayacaklardır. 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER  

 

Öğrenciler şunları yapabilecektir: 

Dinlerin hoşgörüsü yoluyla özgürlüğü anlama 

Birisi onlardan farklı inandığında kendi eylemlerini 

inceleme 

Farklı inanç sistemlerini daha fazla kabul edebileceğimiz 

yolları belirleme 

 

 

ALIŞTIRMA 6 

PEDAGOJİK ALAN  Barış yapma, tıpkı dostane ve politik inançlar ve 

nitelikler gibi dini gelenekleri de kapsar. Çatışmalarla 

başa çıkma, uyumu ilerletme ve örneğin savaşla 

sonuçlanabilecek yıkıcılığı bitirme için çeşitli aygıtlar ve 

yollar sunar. Tartışmasız bir dünyaya odaklanan 

insanlar, düzenli olarak tüm gezegende barış yapma 

tatbikatlarının merkezinde yer alıyor. Bu derste 

öğrenciler, tıpkı bu çabaların doğası ve etkisi gibi, farklı 

barışı sağlama çabalarını neyin ve kimin yönlendirdiğini 

inceler. Alan araştırması, problem çözme hakkında 

eleştirel düşünme, grup tartışması. 

ZORLUK SEVİYESİ Orta/Düşük zorluk seviyesi 
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ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap ettiği) 

14-16 yaş arası öğrenciler  

Bu ders lise notlarına yöneliktir ancak ortaokul 

öğrencilerine de uyarlanabilir. 

 

SÜRE 40 dakika/1 okul saati  

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Öğrenciler: 

• Çeşitli türde barış sağlama çabalarını/programlarını ve 

çözmeyi amaçladıkları çatışmaları tanımlamak 

• Barışın sağlanmasını destekleyen dini, sosyal ve/veya 

siyasi inanç ve değerleri belirlemek 

• Ortak avantajlarını, sorumluluklarını, karakterlerini vb. 

vurgulayarak barışı sağlayanların bir profilini yapmak 

• Barışı sağlama çabalarının ve projelerinin değerini ve 

etkisini ayırt etmek 

• Öğrenciler tarafından yönlendirilen bir proje 

aracılığıyla barışı sağlama çabalarına yönelik 

anlayışlarını ve takdirlerini uygulamak 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

Web siteleri ve YouTube videoları gibi çevrimiçi 

kaynaklara erişerek veya öğrencilerin kendi yerel 

topluluklarında dolaşmasını ve farklı ibadethaneleri 

ziyaret etmesini sağlayarak (ideal olarak öğrenciler 

ziyaret edebilir ve ilk önce- farklı dini sitelere elle maruz 

kalma) 

MALZEMELER 

 

• Barışçıl profil çalışma sayfası 

•  Kritik konuşma çalışma sayfası 

•  Bilgisayarlar veya Etkileşimli tahta 

•  Varsa video bölümlerinin yansıtılacağı ekran 

•  Bilgisayarlar mevcut değilse Web 

kaynaklarının notları 

UYGULAMA (adım 1, adım 2, 

adım 3...) 

 

1. Grafik kağıdına veya beyaz tahtaya "BARIŞ" 

yazın. Öğrencilerin kelimenin anlamlarına kısaca 

hoş geldiniz. Duyduklarında veya okuduklarında 

ne gördüklerini veya düşündüklerini sorun. 
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Yedek öğrenci açıklamalarını yeniden yazın ve 

dahil edin. 

2. Öğrencilere "BARIŞTIRMA" terimini 

duyduklarında ne düşündüklerini ve bu terimle 

hangi ortamda tanıştıklarını sorun. (Makul 

tepkiler çeşitli olacaktır). 

3. Öğrencileri, dünya çapında, kendi 

eyaletlerinde/bölgelerinde, topluluklarında aşina 

oldukları mevcut barışı sağlama faaliyetleri, 

çabaları ve/veya hareketleriyle ilgili bilgilerini 

yansıtmaya davet edin. Barışı sağlamayı 

genellikle ulusal veya küresel bir girişim olarak 

düşündüğümüz anlayışıyla, küçük ve büyük 

ölçekli çabaları not etmelidirler. Ancak Gandhi, 

Dalai Lama ve Thich Nhat Hanh gibi insanlar, 

büyük ölçekli barış çabalarının bile günlük 

yaşamlarımızda kendimizle daha küçük 

başlaması gerektiğini vurguluyor. 

 

Öğrencilerden, arkadaşlarının adlarını ve barışı sağlama 

çabalarının normal bileşenlerini izlemelerini ve neyin 

motive ettiği ve barışı sağlamanın özünde ne olduğu ve 

bu çalışmaya ne tür insanları çekebileceği konusunda 

bazı temel anlaşmalara gitmelerini isteyin. 

BİLGİLENDİRME/YANSIMA 15 dk, Bilgilendirme/yansıtma – Öğrenciler, yerel 

topluluklarındaki farklı dinler hakkında öğrendikleri 

üzerinde derinlemesine düşünürler. 

UYGULAMAYA GEÇİŞ Her grup kendi konularından aldıkları 1-2 büyük fikri ve 

diğer konulardan aldıkları 1-2 teklif fikrini paylaşabilir. 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER  

 

Öğrenciler şunları yapabilecektir: 

• Okullarında, öğrenciler arasındaki anlaşmazlığı 

gidermek için barışçıl bir yaklaşım üzerine kurulu bir 
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çatışma çözme stratejisi veya arabuluculuk programı 

oluşturun 

• Öğrenci topluluğunun kültürel çeşitliliğini, inançlarını 

ve değerlerini yansıtan bir dizi program ve etkinliğe 

sponsor olan okulda bir kulüp oluşturun 

 

 

 

ALIŞTIRMA 7 

PEDAGOJİK ALAN Soyut kavramlar ve bunların gerçek yaşamdaki önemi ile ilgili 

ZORLUK SEVİYESİ Orta  

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap 

ettiği) 

15-17 yaş aralığı 

SÜRE 80 dakika 

AMAÇ VE HEDEFLER 

 

Demokrasinin ve demokratik süreçlerin ve kurumların 

önemini anlayın ve takdir edin. 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

Öğrencilere, demokrasi hakkında farklı fikirleri olan öğretmen 

tarafından kısa alıntılar verilir VEYA-öğretmen sözlü olarak 

demokrasinin temel biçimleri hakkında kısa bir açıklama 

yapar. 

ORGANİZASYON Öğrenciler kendilerine verilen alıntıları tartışmak ve fikir 

alışverişinde bulunmak için gruplara ayrılabilir. 

UYGULAMA (adım 1, 

adım2, adım 3...) 

Adım 1 pasajları okuyun/veya demokrasi hakkındaki fikirleri 

dinleyin 

Adım 2 demokrasi hakkındaki fikirleri tartışın ve örnekler verin 

Adım 3 Grubun temel fikirlerini yazın 

BİLGİLENDİRME/YANSIMA Fikirlerini sınıfın geri kalanına yansıtma ve sunma. Öğretmen 

tartışmayı kolaylaştırır ve öğrencileri fikir ve görüş 

alışverişinde bulunmaya teşvik eder. 

UYGULAMAYA GEÇİŞ Demokrasiye ve demokratik yönetime inanın. 
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 Demokrasiyi koruyun. Öğretmen, öğrencilerin demokratik 

yönetimin önemi ve günlük yaşamlarını nasıl etkileyebileceği 

konusunda tartışmalarını kolaylaştırır. Demokratik olmayan 

bir rejimde yaşamak onlar için nasıl olurdu? 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER 

Soyut fikirleri (demokrasi/özgürlük) gerçek hayattaki 

uygulamalarla ilişkilendirin. Başkalarının haklarına saygı. 

 

 

 

ALIŞTIRMA 8 

PEDAGOJİK ALAN Kültürlerarası Anlayış 

ZORLUK SEVİYESİ Orta düzey 

ÖĞRENCİ YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap 

ettiği) 

15-17 Yaş aralığı 

SÜRE 60’ 

AMAÇ VE HEDEFLER • • Kültür ve kimlik arasındaki karşılıklı etkileşim ve 

karşılıklı bağımlılık hakkında bir anlayış geliştirmede 

öğrencileri desteklemek. 

• • Öğrencileri çeşitliliği tanıma ve takdir etme 

konusunda desteklemek ve kültürlerarası anlayışı 

teşvik etmek. 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce) 

 

 

- 1976'da Edward Hall tarafından tanıtılan kültürel 

buzdağı modelinin sınırlamalarını telafi etmek 

amacıyla kültürün Sırt Çantası Modelini sunun. 

- - Kültürel buzdağı modeli, kültür anlayışını iki eksende 

geliştiren bir modeldir: (a) herhangi bir kişinin 

görebildiği (yani yemek veya dans) ilgili “yüzey” 

kültürü; ve (b) başkaları için çoğunlukla görünmez 
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olanlar da dahil olmak üzere “derin” kültür (yani 

inançlar veya zaman kavramı) (Grant & Sleeter, 2007). 

- - Bununla birlikte, araştırmalar, "norm" olarak yanlış 

algılanan çoğunluğa ait olanların (yani beyaz, orta sınıf 

kökenli ve tek dilli), "yüzey kültürlerinin" öğelerini 

kolayca tanıyabildiğini, ancak çoğu zaman yüz yüze 

geldiklerini gösteriyor. 'derin kültürlerinin' unsurlarını 

tanımakta önemli zorluklar. Bunun nedeni yansıtma 

fırsatlarının olmamasıdır (Garcia, 2002). 

- - Kültürel sırt çantası modeli, kültürel benliklerimizin 

tanınmasını güçlendirmek ve kendi kültürlerimizi 

yansıtıcı bir şekilde incelemek için tasarlanmıştır. 

- - Cáceda ve ark. (2017, s. 82) “Sırt çantası, kültürün 

başkaları için görünür ve görünmez olduğuna dair bir 

metafordur ve yalnızca görünür olanı görme eğilimi 

vardır” der. Bununla birlikte, sırt çantalarımızı paylaşıp 

içeriklerinin incelenmesini memnuniyetle 

karşıladığımızda kültürün rolünü ve dünya görüşlerimiz 

üzerindeki etkisini anlayamayacağımızı da eklediler.. 

ORGANİZASYON Etkinliğin ilk bölümünde öğrenciler bağımsız olarak çalışırken, 

etkinliğin ikinci bölümünde öğrenciler gruplar halinde çalışır. 

UYGULAMA (adım 1, adım 

2, adım 3...) 

 

- Adım 1: Kültürü, kişinin kişiliğinin tüm farklı yönlerini 

içeren bir sırt çantası olarak tasvir edin. 

 

- Kültürel izlerin bireysel karakterini vurgulamak için her 

birimizin hayatımız boyunca taşıdığı kültür imajını bir 

sırt çantası olarak sunun. 

- Adım 2: Öğrenciler kendi kültürel sırt çantalarını onları 

eşsiz bir insan yapan her şeyle doldururlar. Diller, 

mutfak tercihleri, kıyafet kuralları, müzik tercihleri, 

beden dili ifadeleri, estetik tercihler, politik yönelimler, 
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dini görüşler vb. dahil olmak üzere kişisel kültürel 

biyografilerini tanımlayan şeyleri seçebilirler. 

- Adım 3: Öğrenciler sırt çantasını tamamladıktan sonra, 

sırt   çantalarını akran gruplarında karşılaştırmalarını ve 

ortak ve farklılıklar hakkında yorum yapmalarını 

isteyin. 

     -    Adım 4: İsteyen öğrenciler kendi kültürel sırt çantalarını 

tüm           sınıfa sunarlar. 

BİLGİLENDİRME/YANSIMA Bunu tüm sınıfla kültürlerarası anlayışın kültürle nasıl bir 

ilişkisi olduğu hakkında bir tartışma izler. 

UYGULAMAYA GEÇİŞ Kültürel çeşitliliği koruyun ve kültürlerarası anlayışı teşvik 

edin. 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR 

&BECERİ/BECERİLER 

Öğrenciler, kültür ve kültürlerarası anlayışın anahtar 

kavramını anlarlar ve diğer Kültürlere uygun hale getirmek için 

kendi davranışlarını değiştirebilirler. 

REFERANSLAR Cáceda, C., Guerra, M. J. & Wu, H. (2017). My cultural 

backpack activity: A reflective teaching note. ORTESOL 

Journal, 34, 81-83. 

Garcia, E. (2002). Student Cultural Diversity: Understanding 

and Meeting the Challenge. Boston: Houghton Mifflin.  

Grant, C., & Sleeter, C. (2007). Doing Multicultural Education 

for Achievement and Equality. New York: Routledge. 

 

 

 

 

ALIŞTIRMA 9 

PEDAGOJİK ALAN  

 

Öğretmenler kültürlerarası diyalog öğretiminde farklı oyun 

temelli yaklaşımları kullanabilirler. Öğretme ve öğrenme süreci 

boyunca aşağıdaki pedagojik seçimleri yapabilirler: 
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1) Müfredat Temelli Planlama: Öğretmenler, Kültürlerarası 

Diyaloğu oyun temelli etkinliklerle güçlendirmek için müfredat 

içerisinde bir haftalık ders planı yapmalıdır. 

2) özel ders verme: Öğretmenler, oyun temelli etkinlikler 

sırasında motivasyon teknikleri, kişiselleştirilmiş etkinlikler ve 

öğrencinin sorumluluğunu düzenleyerek öğrenme sürecine 

rehberlik eder. 

3) değerlendirme yeterlilikleri: Öğretmenler oyun temelli 

etkinlikleri değerlendirir ve öğrencinin öğrenme sürecini 

değerlendirir. 

Oyun temelli etkinlikler, öğrencinin motivasyonu, öğrencinin 

deneyimi ve öğrenme sonuçları açısından ilgili bir ızgarayı 

dolduracak öğretmenlerin gözlemlenmesiyle 

değerlendirilebilir. Öğrencinin motivasyonu, öğrencinin belirli 

bir süre boyunca oynamaya olan ilgi düzeyi ve oynamaya olan 

istekliliği ile ölçülebilir. Öğrencinin deneyimi, öğrencinin oyun 

ortamında yaşadığı görsel dikkat, memnuniyet, katılım, eğlence 

ve heyecan ile ölçülebilir. Öğrencinin öğrenme sonuçları, 

öğrencinin oyundaki performansı ve artan beceri ve bilgi 

edinimi ile ölçülebilir. 

Sınıf tartışmaları, dört puanlık bir performans derecelendirme 

ölçeği kullanacak öğretmenlerin gözlemlenmesiyle 

değerlendirilebilir. 

4 puan: Öğrencinin yorumu özgün ve konuyla ilgilidir. 

3 puan: Öğrencinin yorumu kalite olarak ortalamanın 

üzerindedir. 

2 puan: Öğrencinin yorumu, ilgili literatüre atıfta 

bulunmaksızın yalnızca öğrencinin kişisel görüşüne veya 

deneyimine dayanmaktadır. 

1 puan: Öğrencinin yorumu herhangi bir analiz gösteremiyor. 

Ancak öğrenci derse katılımıyla sınıf atmosferine katkıda 

bulunur. 

0 puan: Öğrencinin yorumu sınıf tartışmasına değer katmaz. 
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ZORLUK SEVİYESİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ 

ARALIĞI (egzersizin 

kime hitap ettiği) 

15-18 yaş aralığı 

SÜRE Müfredat tabanlı planlama için 3 saat 

Oyun tabanlı aktiviteler için 3 saat 

Değerlendirme yetkinlikleri için 1 saat 

AMAÇ VE 

HEDEFLER 

 

Küreselleşmenin toplumsal etkileri, ülkeler arasında artan 

karşılıklı bağımlılık ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

doğrultusunda günlük hayatımız hızla değişmekte, kültürel ve 

dini açıdan çeşitlenmektedir. Öğrencilere bu artan kültürel 

çeşitlilikle nasıl başa çıkacaklarının açık bir şekilde öğretilmesi 

önemlidir. Bu pratik örnekler, öğrencilerin çok kültürlü bir 

toplumda barış içinde yaşama yaklaşımlarını geliştirmelerine 

yardımcı olacaktır. Kültürlerarası diyalog konusundaki bu 

alıştırmaların amacı, öğrencileri kültürel farklılıkları anlamak 

ve saygı duymak için ortak bir dil bulmaya teşvik etmektir. 

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

 

 

Öğretmenler, kültürlerarası diyalog alanında çeşitli kaynakları 

derlemelidir. Önceki tanımlara dayanarak (“Opatija 

Deklarasyonu” 2003; Avrupa Konseyi'nin Kültürlerarası 

Diyalog Üzerine Beyaz Kitabı), aşağıdaki ön formülasyon 

onlara bir referans olarak hizmet edebilir: “Kültürlerarası 

diyalog, bireyler ve gruplar arasında açık ve saygılı bir görüş 

alışverişidir. diğerinin küresel algısının daha derinden 

anlaşılmasına yol açan farklı kültürler.” (Avrupa Konseyi, 

Kültürlerarası Diyalog Kavramı). 

Alıştırmaların hazırlanması için öğretmenler, büyük dini 

bayramlar ve bayramlardan oluşan bir dinler arası takvime 

başvurmalıdır. Öğretmenler ayrıca başlıca dini semboller ve 

işaretler hakkında temel bilgiler edinmelidir (UNESCO World 

Report, 2009) 

Kaynaklar: 
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Council of Europe, White Paper on Intercultural Dialogue. 

Retrieved from the Council of Europe Website, on September 

17, 2021: 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage 
Council of Europe, Conference of European Ministers 

responsible for cultural affairs on “The new role and new 

responsibilities of ministers of culture in initiating intercultural 

dialogue, with due regard for cultural diversity” 

(Opatija/Croatia, 20-22 October 2003) Report by the Secretary 

General. Retrieve from the Council of Europe Website, on 

September 17, 2021:  

 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680

5dda35.  

Council of Europe, The Concept of Intercultural Dialogue, 

Retrieved from the Council of Europe Website, on September 

17, 2021: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

UNESCO, UNESCO World Report. Investing Cultural 

Diversity and Intercultural Dialogue, Paris, UNESCO 

Publications, 2009. 

Retrieved from https://www.diversityresources.com/interfaith-calendar-

2022/, on September 18, 2021. 

ORGANİZASYON 

 

Öğretmenler, kültürlerarası diyalog konusunu ders 

programlarında derslerin hangi haftasında ele alacaklarını 

belirtmelidirler. Bu alıştırmaların formatını tanımlamalı ve bu 

alıştırmalar için gerekli olan ek materyalleri veya ekipmanı 

belirlemelidirler. 

Öğretmenler, çapraz logolar, melek logoları ve İncil gibi başlıca 

dini semboller üzerine yazdırılabilir çalışma sayfaları 

hazırlamalı; Müslüman hilal ve minareler; Yahudi Davut 

Yıldızı…vb. 

Öğretmenler aylık yeni yıl takvimi yazdırmalıdır. 
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Öğretmenler, büyük dini kutsal günlerin ve bayramların 

görüntüleri üzerine yazdırılabilir çalışma sayfaları 

hazırlamalıdır. 

UYGULAMA (adım 1, 

adım 2, adım 3…) 

Adım 1 Dini sembolleri sıralama etkinliği: Bu aktivite, 

öğretmenlerin öğrencilerin başlıca dini sembollerle ilgili ön 

bilgilerini veya genel anlayışlarını kontrol etmelerine yardımcı 

olacaktır. Öğretmenler her bir öğrenciye belli başlı dini 

sembollerle ilgili çalışma kağıtlarını dağıtacaktır. Çalışma 

sayfasını tamamlamak için öğrencilerden farklı dini sembolleri 

kesmeleri ve bunları doğru kutulara ayırmaları istenecektir. 

Adım 2 Kültürel ve dini takvim yapma etkinliği: Bu etkinlik, 

öğrencilerin bazı önemli dini bayramları ve kültürel kutlamaları 

keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Öğretmenler her öğrenciye 

belli başlı dini kutsal günlerin ve bayramların resimlerini içeren 

çalışma kağıtlarını dağıtacaktır. Öğrencilerden bu resimleri 

kesmeleri istenecek ve daha sonra panoya ekli bu aylık 

takvimin ilgili tarihine resimlerini yapıştırmaları istenecektir. 

Adım 3 “Nasıl bir şey” etkinliği: Bu etkinlik, öğrencilerin diğer 

kültürlerden ve dinlerden insanlara karşı daha büyük bir empati 

duygusu geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Öğrencilerden, 

parçası olmadıkları dini bir kutlamanın nasıl olduğu hakkında 

bir resim çizmeleri ve bir paragraf yazmaları istenecektir. 

Örneğin, Müslüman bir öğrenciden Noel resmi çizmesi 

istenecek, Yahudi bir öğrenciden ise Ramazan'ı hayal etmesi 

istenecek. 

BİLGİLENDİRME/Y

ANSIMA 

 

Bu üç etkinliğin sonunda öğretmen rehberliğinde sınıf 

tartışmaları yapılacaktır. Öğretmenlerin bu tartışmalar sırasında 

kültürlerarası diyaloğun önemini vurgulamaları 

beklenmektedir. Öğretmenler, öğrencilere kültürlerarası 

diyalogların temel kavramlarını tanıtmalıdır. 

UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Sınıf tarafından hazırlanan dinlerarası takvim, tüm yıl boyunca 

sınıfın duvarlarına asılabilir. 
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Edinilen bilgi ve becerilerin pratiğe aktarılması için 

öğrencilerden başka bir dinden birinin kutsal gününü kutlamak 

için yazdırılabilir veya sanal bir kartpostal göndermeleri 

istenecektir. 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR 

&BECERİ/BECERİL

ER  

 

Bu kültürlerarası diyalog faaliyetlerinin beklenen sonuçları 

aşağıdaki gibidir: 

• Kültürel ortaklıklar ve ortak hedefler hakkında farkındalık 

• Diğer kültürlerden olduğu düşünülen insanlara açıklık 

• Arka fon 

• Kültürel farklılıklar ve kimlikleri uzlaştırmada karşılaşılacak 

zorlukların belirlenmesi. 

• Çalışma süresince etkili ve uygun şekilde davranmak ve 

iletişim kurmak 

• kültürlerarası karşılaşmalar 

• Kültürel öz farkındalık – kişinin kendi kültürel konumu, 

önyargıları, klişeleri vb. 

 

 

ALIŞTIRMA 10 

PEDAGOJİK ALAN 

 

Öğretmenler, önyargılardan kaçınma öğretiminde farklı oyun 

temelli yaklaşımlar kullanabilirler. Öğretme ve öğrenme süreci 

boyunca aşağıdaki pedagojik seçimleri yapabilirler: 

1) Müfredat Temelli Planlama: Öğretmenler, oyun temelli 

etkinliklerle diğer kültürel ve dini gruplara yönelik önyargıları 

azaltmak için müfredat içerisinde bir hafta süreyle ders planı 

yapmalıdır. 

2) özel ders verme: Öğretmenler, oyun temelli etkinlikler sırasında 

motivasyon teknikleri, kişiselleştirilmiş etkinlikler ve öğrencinin 

sorumluluğunu düzenleyerek öğrenme sürecine rehberlik eder. 

3)değerlendirme yeterlilikleri: Öğretmenler oyun temelli 

etkinlikleri değerlendirir ve öğrencinin öğrenme sürecini 

değerlendirir. 
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Oyun temelli etkinlikler, öğrencinin motivasyonu, öğrencinin 

deneyimi ve öğrenme sonuçları açısından ilgili bir ızgarayı 

dolduracak öğretmenlerin gözlemlenmesiyle değerlendirilebilir. 

Öğrencinin motivasyonu, öğrencinin belirli bir süre boyunca 

oynamaya olan ilgi düzeyi ve oynamaya olan istekliliği ile 

ölçülebilir. Öğrencinin deneyimi, öğrencinin oyun ortamında 

yaşadığı görsel dikkat, memnuniyet, katılım, eğlence ve heyecan 

ile ölçülebilir. Öğrencinin öğrenme sonuçları, öğrencinin 

oyundaki performansı ve artan beceri ve bilgi edinimi ile 

ölçülebilir. 

Sınıf tartışmaları, dört puanlık bir performans derecelendirme 

ölçeği kullanacak öğretmenlerin gözlemlenmesiyle 

değerlendirilebilir. 

4 puan: Öğrencinin yorumu özgün ve konuyla ilgilidir. 

3 puan: Öğrencinin yorumu kalite olarak ortalamanın üzerindedir. 

2 puan: Öğrencinin yorumu, ilgili literatüre atıfta bulunmaksızın 

yalnızca öğrencinin kişisel görüşüne veya deneyimine 

dayanmaktadır. 

1 puan: Öğrencinin yorumu herhangi bir analiz gösteremiyor. 

Ancak öğrenci derse katılımıyla sınıf atmosferine katkıda bulunur. 

0 puan: Öğrencinin yorumu sınıf tartışmasına hiçbir değer katmaz. 

ZORLUK SEVİYESİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ 

ARALIĞI (egzersizin 

kime hitap ettiği) 

 

15-18 Yaş aralığı 

SÜRE 

 

 

 

Müfredat tabanlı planlama için 3 saat 

Oyun tabanlı aktiviteler için 3 saat 

Değerlendirme yetkinlikleri için 1 saat 

AMAÇ VE 

HEDEFLER  

 

Günümüzde insanlar giderek daha hareketli hale gelen bir 

dünyada birlikte yaşamakta ve çalışmaktadır. Kültürlerarası 

iletişim ve dinler arası iletişim yetkinliğini artırmak için diğer 

kültürlere ve dinlere karşı önyargılardan kaçınmak esastır. Bu 
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pratik örnekler, kültürel ve dini klişelerin yapısökümü yoluyla 

öğrencilerin eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Önyargılardan kaçınma 

konusundaki bu alıştırmaların amacı, öğrencileri kültürel ve dini 

farklılıkları anlamak ve saygı duymak için ortak bir dil bulmaya 

teşvik etmektir. 

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

 

 

Öğretmenler kültürel ve dini klişeler, önyargılar ve bilinçsiz 

önyargılar konularında çeşitli kaynaklar derlemelidir. Öğrencilere 

bu kavramları tanıtabilmelidirler. Aşağıdaki önyargı ve klişe 

formülasyonları onlara bir referans olarak hizmet edebilir: 

Önyargı, haksız bir şekilde veya gerçekler hakkında doğru bilgi 

olmadan oluşturulmuş bir olumsuz görüş veya olumsuz yargıdır. 

Bir stereotip, aşırı basitleştirilmiş bir görüş, anlayış veya imajdır. 

Stereotipler hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Önyargılar 

algılarımızı değiştirdiği için gerçekliğimizi değiştirdiği için 

bunların üstesinden gelmek stereotiplere göre daha zordur. 

Alıştırmaların hazırlanması için öğretmenler belli başlı dini 

kıyafetler ve geleneksel/kültürel kıyafetler hakkında veri 

toplamalıdır. Öğretmenler, dini inançlar ve uygulamalar hakkında 

temel bilgileri edinmelidir. 

Kaynaklar: 

 

Council of Europe, Discrimination and Intolerance. Retrieved 

from the Council of Europe Website, on September 18, 2021:  
https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance 
 

Council of Europe, Tackling discrimination. Retrieved from the 

Council of Europe Website, on September 18, 2021:  
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-

discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-

of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-

active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-

scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/ 
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ORGANİZASYON 

 

 

Öğretmenler, ön yargılardan kaçınma konusunun ders 

programlarında hangi haftalarda yer alacağını belirtmelidir. Bu 

alıştırmaların formatını tanımlamalı ve bu alıştırmalar için gerekli 

olan ek materyalleri veya ekipmanı belirlemelidirler. 

Öğretmenler, başlıca dini ve geleneksel kıyafetlerin görüntüleri 

üzerine yazdırılabilir çalışma sayfaları hazırlamalıdır. 

Öğretmenler dini kalıp yargıların doğru veya yanlış kartları 

hazırlamalıdır. 

UYGULAMA (adım 1, 

adım 2, adım 3…) 

 

Adım 1 Dini ve geleneksel giyim etkinliğinin haritalandırılması: 

Bu etkinlik, öğrenciler arasında dini önyargılar konusunda 

farkındalık yaratacaktır. Öğretmenler, her öğrenciye belli başlı 

dini ve geleneksel giysilerle ilgili çalışma kağıtlarını dağıtacak. 

Çalışma yaprağını tamamlamak için öğrencilerden farklı dini ve 

geleneksel kıyafetleri kesmeleri ve bunları doğru kutulara 

ayırmaları istenecektir. Öğrencilerden geleneksel kıyafetleri dini 

olanlardan ayırmaları istenecektir. 

 

Adım 2 Dini stereotipler doğru veya yanlış kartları: Bu aktivite 

öğrencilerin bazı önemli dini stereotipleri keşfetmelerine yardımcı 

olacaktır. Her öğrenci bir kart alarak başka bir dinin dini inançları 

hakkında verilen bilgilerin doğru mu yanlış mı olduğunu 

cevaplamaya davet edilir. 

 

Adım 3 “Eğer” etkinliği: Bu etkinlik, öğrenciler arasında kültürel 

kalıp yargılar ve dini önyargılar hakkında farkındalık yaratacaktır. 

Öğrencilerden başka bir dinde doğduklarını hayal etmeleri 

istenecektir. Bu tür bir senaryoda, günlük yaşam rutinlerini diğer 

öğrencilerle paylaşmaya davet edileceklerdir. 

BİLGİLENDİRME/Y

ANSIMA 

 

Bu üç etkinliğin sonunda öğretmen rehberliğinde sınıf tartışmaları 

yapılacaktır. Öğretmenlerin, öğrencilere kültürel kalıp yargıların 

ve dini önyargıların nasıl aşılacağı konusunda fikirlerini sormaları 

beklenir. Öğretmenler, öğrencilere kültürel önyargı, klişeler ve 

önyargılarla ilgili temel kavramları tanıtmalıdır. 
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UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Edinilen bilgi ve becerilerin pratiğe aktarılması için öğrencilerden 

kitle iletişim prodüksiyonlarındaki stereotipik görüntüleri 

gösteren bazı örnekler bulmaları istenecektir. Başka bir dinden bir 

insanla günlük yaşamdaki karşılaşmalarla ilgili deneyimlerini 

paylaşmaları istenecektir. Bu sosyal etkileşimden sonra diğer 

öğrencilere kültürel stereotiplerini ve dini önyargılarını keşfedip 

keşfetmediklerini söylemeleri istenecektir. Önyargılardan nasıl 

kaçınılacağına dair fikirlerini paylaşmaları beklenir. 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR 

&BECERİ/BECERİL

ER  

 

 

Bu önyargılardan kaçınma faaliyetlerinin beklenen sonuçları 

aşağıdaki gibidir: 

 

• Kültürel stereotipler ve dini önyargılar hakkında farkındalık 

• Diğer dini geçmişe sahip olduğu düşünülen insanlara açıklık 

• Dinler arası karşılaşmalar sırasında verimli ve düzgün 

davranmak ve iletişim kurmak 

•Dini farklılıklar ve kimlikleri uzlaştırmada karşılaşılacak 

zorlukların belirlenmesi. 

 

 

 

ALIŞTIRMA 11 

PEDAGOJİK ALAN 

 

Karşılıklı anlayış, hoşgörü, önyargılardan kaçınma 

ZORLUK SEVİYESİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ 

ARALIĞI (egzersizin 

kime hitap ettiği) 

15-18 yaş arası 

SÜRE 

 

Yaklaşık 4 saat (artı bir saatlik ev ödevi) 

AMAÇ VE 

HEDEFLER 

Bu etkinliğin temel amacı, diğerinin manevi boyutu hakkında 

yüzeysel değil, karşılıklı bir bilgiye sahip olmak ve dini inançlarla 

ilgili davranış ve alışkanlıklara uygun bir içerik vermek için farklı 

dinlerin algısı hakkında bir tartışma sunmaktır. 
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Bu etkinliğin amacı, öğrencinin önyargı ve yanlış anlamalardan 

kaçınmak için kabul edilmesi ve anlaşılması gereken farklı manevi 

ve dini boyutlara aşina olmasını sağlamaktır. 

Ana hedef ayrıca, dini azınlıkların mensubu olarak tanımlanabilen 

veya belirli bir dinin belirtilerini gösterenlerin olası önyargılı 

zorbalıklarından ve sosyal izolasyonundan kaçınmakla da ilgilidir. 

Önyargılı zorbalık, kalıp yargılara ve öğrencilerin kendilerinden 

farklı insanlara gösterebileceği korkulara dayanır. 

Önyargılı zorbalık ve potansiyel saldırgan davranışlar, belirli 

insan gruplarının farklı veya daha az saygıyla muamele görmeyi 

hak ettiğine dair yanlış yönlendirilmiş veya öğrenilmiş bir 

inançtan kaynaklanır. Önyargılı bir ortam yaratıldığında, 

öğrenciler (ve bazı durumlarda öğretmenler) kendilerinden farklı 

olanları hedef alıyor ve onları seçiyor. 

Karşılıklı bilgiye dayalı alıştırmanın temel amacı, aşağıdakiler 

aracılığıyla okulu uygun ve güvenli bir öğrenme ortamının 

yaratılmasında desteklemektir: 

             Farklı Dinler Hakkında Tartışmalara Öncelik 

Vermek 

Öğrencilerin belirli dinler hakkında sahip oldukları kavram 

yanılgıları hakkında tartışmalar başlatmak. 

- Öğretmenlerin Bilincinin Arttırılması 

- Bu yaklaşım aynı zamanda öğretmenlerinizi dini 

önyargılarla nasıl başa çıkacakları konusunda eğitmek ve 

okulda temsil edilen çeşitli dinlerin sağlam bir şekilde 

anlaşılmasını kolaylaştırmak için de ele alınmaktadır. 

Pedagojik hedeflere ulaşmak için, alıştırma sorgulama yaklaşımını 

kullanmayı önermektedir. 

 



 
Öğrenme El Kitabı 

 104 

Sorgulama yöntemi normalde bilimsel bir konuyu araştırmak için 

kullanılır, burada öğrencilerin günlük yaşamlarındaki dinler ve 

sonuçları hakkında özgürce yüzleşmeye yöneliktir. 

 

Sorgulama Yöntemi hakkında daha fazla bilgi için 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf   

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

 

 

 

IM'ye dayalı olarak tartışmanın hedefini planlama (1 saat) 

Bunun Beşeri Bilimler veya dinler öğretmenleri tarafından 

yönetilmesi gerekiyor. 

Öğretmenler öğrenme hedeflerini belirlemeli ve bunu yapmak için 

dinler hakkında bir hazırlık tartışması düzenlemelidir. (Varsa) din 

öğretmeni veya felsefe öğretmeninin yardımıyla, bu sunumu 

kullanarak (eğer yardımcı olabilirse) dünyadaki dini fenomene 

dayalı ön sunum yapılır. 

(Lütfen “dünyadaki dinler” konusunda kendi dilinizde materyal 

seçiniz) 

İçindekiler 

Terimlerin Tanımı: Dini şunlardan ayırın: a. Maneviyat b. ilahiyat 

c. Din Felsefesi 

Grubu, dinleri (varsa) veya manevi boyutları (varsa) hakkında 

bildiklerini göstermeye teşvik edin. 

Grubu diğer dinler hakkında bildiklerini göstermeye teşvik edin 

Bu ilk hazırlık etkinliğinin amacı, aynı zamanda, bunları tartışma 

fırsatı veren üç soru listesini sunmaktır. 

Sorgulama yöntemini planlama sürecinde öğretmenler 

öğrencilerin yeteneklerine odaklanmalıdır. Bu durumda öğretmen, 

öğrencilerin sorgulama yöntemindeki etkinlikleri gerçekleştirme 

becerilerinden ve özgeçmişlerinden haberdar olmalıdır. Bu 

önemlidir çünkü her öğrenci sorgulama sürecinde belirli 

süreçlerden geçer ve öğretmenlerin de öğrencilerin farklı 

sınıflarındaki yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. 
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Öğretmenlerin bu etkinliğin internete dayalı olduğunun farkında 

olmaları ve öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması çok 

önemlidir: 

- Ne bulduklarını doğrulayın 

- Kaynakları analiz edin 

- İçeriği yorumlayın 

- Bilgileri eleştirel olarak seçin 

Etik: 

Öğretmenler, dinler hakkında konuşmanın hassas bir konu 

olduğunun farkında olmalıdır. 

Öğrencilere heyecanlı ve kışkırtıcı bir zihin yapısıyla sohbete 

girmemelerini tavsiye etmelidirler. Öğrenciler, düşünme 

biçimlerini nasıl ayarlayacaklarını öğrenmeli ve ardından 

durumlara en iyi nasıl yaklaşacaklarını belirlemelidir. 

Eşler kendilerini bir dizi çelişkili talep içinde bulabilir ve bu 

konuları tartışmaktan rahatsızlık duyabilirler. 

Saldırgan veya kışkırtıcı ve saygılı olmayan hiçbir tavır kabul 

edilmeyecektir. 

 

ORGANİZASYON 

 

 

Talimatlar: 

Sorular etkinliğin ilk bölümünde sunulmaktadır. 

 

Öğretmen veya öğrenciler liste başına bir veya daha fazla soru 

seçebilir 

 

Bu aktivite üç soru grubuna ayrılmıştır: 

 

1.  İlk soru listesi. 

Ya ruhani olan ama dindar olmayan bir insan ve ya bir kişi dindar 

ama ruhani olmayan bir insansa? 

 

Maneviyat nedir? 



 
Öğrenme El Kitabı 

 106 

 

       Din nedir? 

2.  İkinci Soru Listesi 

 

Dindar insanlar neden dışsal işaretler göstermek isterler 

(gereklidirler)? 

 

Dindar insanlar neden gıda düzenlemelerine saygı duymak 

(gerekir) isterler? 

 

Dindar insanlar neden belirli giysiler giymek isterler 

(gereklidirler) 

 

 

3. Üçüncü soru listesi 

 

Dini işaretler gösteren insanlara kişisel duygularımı ifade etmekte 

özgür olabilir miyim (yapmalı mıyım)? 

 

Dindarlar tarihe benden farklı mı düşünüyorlar (örn. Üstün bir 

varlığın gerçekleri etkileyebileceğini düşünmek)? 

 

Dini inançlar nedeniyle sosyal kısıtlamalara karşı olumsuz 

düşüncemi özgürce ifade edebilir miyim (yapmalı mıyım)? 
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UYGULAMA (adım 

1, adım2, adım 3...) 

 

 

Sorgulama yaklaşımı aşağıdaki adımlara dayanmaktadır 

• Sorunu anlayın 

• Bir plan yapmak 

• Planı uygulayın 

• Geriye bakın ve düşünün 

Birincisi: Anla 

Etkinliğin temel amacı, açıklanması, tanımlanması ve 

paylaşılması gereken eğitici hedefleri tanıtmaktır. 

Konu araştırılır, tartışılır ve öğrenme ortamı tanımlanır, kurallar 

açıklanır ve tartışmanın etik boyutu belirlenir. 

Yol Haritası 

Öğretmen tarafından yapılan kısa bir girişten sonra (veya birden 

fazla, çok disiplinli bir yaklaşım kabul edilir) Çokkültürlülük ve 

dinlere odaklanın 

Bir tartışmanın ilk turu şu konulara odaklanarak başlatıldı: 

- kişisel ruhsal boyutum hakkında ne söylemeliyim 

-  maneviyat nedir, din nedir: farklı dinlere sahip olmak 

topluluğa yardım edebilir veya etmeyebilir; 

- Daha dini ifadelerle ortak yaşamın neden olduğu sorunlar 

ve fırsatlarwhat religions are present in the class (short 

overview) 

- Öğretmen(ler) bir tahtaya bazı ortak noktaları ve bazı ortak 

olmayan vizyonları yazar. 

İkincisi: Plan Yap 

Sınıf, öğretmen(ler)le birlikte Kurul'da (PPT'de) görüntülenen 

soru turunu seçer. Liste (veya tek bir soru) seçildi 

Seçilen liste (veya soru) tahtaya yazılır 

 

Her soru için bir öğrenci (veya bir grup öğrenci) bir sonraki 

oturumda yapılacak konuyu tanıtan kısa bir sunum hazırlamaya 

davet edilir. 
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Bilgiler İnternetten veya üzerinde anlaşmaya varılan diğer 

yaklaşımlardan elde edilebilir (örneğin, görüşmeler, odak grupları 

ve diğer araştırma araçları organize etmek mümkündür, sadece 

bunu yapmak için zamanınız olduğundan emin olun!) 

 

Üçüncüsü: Devam et 

Öğrenci(ler), bilgi ve (daha iyi) bir PPT sunumu yardımıyla 

seçilen soru(lar)a bir yanıtın geçicisini sunar. 

Öğretmen tartışmayı geliştirir 

BİLGİLENDİRME/Y

ANSIMA 

 

Dördüncüsü: Geriye bak 

Bu aktivitede öğrencilerden yapılan tartışmaya tepki göstermeleri 

ve tartışma sırasında öğrendiklerini ve sorunun cevabının tatmin 

edici olup olmadığını göstermeleri istenir. 

UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Her öğrencinin kısa bir kişisel sonuç metni hazırlaması gerekir. 

Bu metnin içeriği, konu hakkında öğrendikleri ve anladıklarına 

dayanmalıdır. Öğretmen, öğrenciler tarafından yazılan metinleri 

özetleyen kısa bir sonuca varmakta özgürdür. 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR 

&BECERİ/BECERİL

ER  

Maneviyat ve dinler arasındaki farklar 

Dini ifadelerle ilgili olanlar 

Açıkça farklılıklar gösteren öğrencilerle ara bağlantıda kalabilmek 

için prososyal beceriler 

Prososyal empati becerileri  

ALIŞTIRMA 12 

PEDAGOJİK ALAN 

 

Beşeri bilimler 

ZORLUK SEVİYESİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ 

ARALIĞI (egzersizin 

kime hitap ettiği) 

16-19 yaş aralığı 
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SÜRE 

 

Yaklaşık 4 saat (artı iki/üç saat kişisel veya grup araştırması) 

AMAÇ VE 

HEDEFLER 

Bu alıştırmanın amacı, öğrencilerin kişisel eğitimlerinden gelen 

dini fikirlerin çatışmasını kışkırtmaktır. 

Antropologlar, doğaüstü varlıklardaki inançların kökenlerini 

açıklamaya çalıştılar; bu, bu tür inançların bilişsel ve evrimsel 

bilimin bulgularıyla açıklanabileceğini iddia eden daha yeni 

bilişsel din bilimciler tarafından yeniden gündeme getirilen bir 

soru. 

Çoğu din teorisi, inançları açıklama çabalarının merkezine alır. 

İnanç, Tylor'dan Durkheim'a, Evens Pritchard'dan Turner'a ve 

daha yakın zamanlarda Rodney Needham ve Clifford Geertz'e 

kadar din antropolojisi içinde öne çıkan bir tema olmuştur. 

Örneğin, Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religion 

(Dini Yaşamın Temel Biçimleri) adlı kitabında dini, “kutsal 

şeylere ilişkin birleşik bir inançlar ve uygulamalar sistemi… 

onları” (1912, s.46). Diğer Yazarlar, dinin duruşunu, toplumun ve 

kültürün diğer tüm yönlerinin altını çizen ve sürdüren kozmolojik 

düzenin ifadesi olarak görürler; bu, antropologların dinin etkilerini 

ve işlevlerini anlamaya çalışmadan önce inançların anlamını ve 

tutarlılığını doğru bir şekilde haritalandırmasını son derece önemli 

kılar. 

Dini inançlar farklı kökenlerden gelir: eğitim, kültür, kişisel 

araştırma ve deneyimler, ancak bunlar öğrencilerin kişisel 

kimliklerini tanımlamayla ilgilidir. 

Bu etkinlikle, öğrencilere tanıdık kavramları (bazı özellikleriyle 

farklı dinlerde ortak olan) keşfetme konusunda rehberlik etmeyi 

ve tüm dinlerin nasıl ortak bir paydaya sahip olduğunu öğrencilere 

yansıtmayı teklif edeceğiz. 

Bunu yapmak için alıştırma, öğrencilerin kişisel katkılarıyla veya 

gruplara ayrılarak kişisel analizlerine yer vererek sorgulama 

yaklaşımını (IN) önerecektir.       

Sorgulama Yöntemi hakkında daha fazla bilgi için 
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https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf 
    

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

 

üç saat 

 

IM'ye dayalı olarak tartışmanın amacını planlamak 

Bu, Beşeri Bilimler veya dinler öğretmenleri tarafından 

yönetilmelidir. 

Öğretmenler öğrenme hedeflerini belirlemeli ve bunu yapmak için 

dinler hakkında bir hazırlık tartışması düzenlemelidir. (Varsa) din 

öğretmeni veya felsefe öğretmeninin yardımıyla, bu sunumu 

kullanarak (eğer yardımcı olabilirse) dünyadaki dini fenomene 

dayalı ön sunum yapılır. 

İçindekiler 

Öğretmenler, her (veya dünya çapında popüler dinlerin çoğunda) 

ortak olan ana kavram hakkında bir PPT sunar. 

Cennet 

Cehennem Çocukların topluluğa tanıtılması (vaftiz, bar mitzvah, 

samsara…) 

Dualar 

Diğerleri 

Öğrencileri, kendi dinlerinde (eğer varsa) veya diğerlerinin 

dinlerinde ifade edilen kavram hakkında bildiklerini göstermeye 

teşvik edin. 

Bu ilk hazırlık etkinliğinin amacı, aynı zamanda, bunları tartışma 

fırsatı veren üç soru listesini sunmaktır. 

Sorgulama yöntemini planlama sürecinde öğretmenler 

öğrencilerin yeteneklerine odaklanmalıdır. Bu durumda öğretmen, 

öğrencilerin sorgulama yöntemindeki etkinlikleri gerçekleştirme 

becerilerinden ve özgeçmişlerinden haberdar olmalıdır. Bu 

önemlidir çünkü her öğrenci sorgulama sürecinde belirli 

süreçlerden geçer ve öğretmenlerin de öğrencilerin farklı 

sınıflarındaki yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Öğretmenlerin bu etkinliğin internete dayalı olduğunun farkında 

olmaları ve öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması çok 

önemlidir: 
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- Ne bulduklarını doğrulayın 

- Kaynakları analiz edin 

- İçeriği yorumlayın 

- Bilgileri eleştirel olarak seçin 

Etik: 

Öğretmenler, dinler hakkında konuşmanın hassas bir konu 

olduğunun farkında olmalıdır. 

Öğrencilere heyecanlı ve kışkırtıcı bir zihin yapısıyla sohbete 

girmemelerini tavsiye etmelidirler. Öğrenciler, düşünme 

biçimlerini nasıl ayarlayacaklarını öğrenmeli ve ardından 

durumlara en iyi nasıl yaklaşacaklarını belirlemelidir. 

Eşler kendilerini bir dizi çelişkili talep içinde bulabilir ve bu 

konuları tartışmaktan rahatsızlık duyabilirler. 

Saldırgan veya kışkırtıcı ve saygılı olmayan hiçbir tavır kabul 

edilmeyecektir. 

ORGANİZASYON 

 

 

Talimatlar: 

Sorular etkinliğin ilk bölümünde sunulmaktadır. 

 

Öğretmen veya öğrenciler liste başına bir veya daha fazla soru 

seçebilir 

 

Bu aktivite üç soru grubuna ayrılmıştır: 

 

1. Birinci Soru Listesi 

Neden Cehenneme veya Cennete kaderimiz olduğuna inanıyoruz 

ve bu kavramların farklı dinlerdeki anlamı nedir (tartışmacıların 

özgür görüşüne göre ne olduğunu göstermek, bu inançların 

nedeni) 

İnisiyasyon ritüeli yaratmak tüm dinler için neden bu kadar 

önemlidir? 

Farklı dinlerde topluluk kavramı nedir? 

 



 
Öğrenme El Kitabı 

 112 

2. İkinci Soru Listesi 

 

Bir din ahireti öngöremez mi? 

 

Dinlerde iyi ve dürüst bir yaşamın ödülü nedir? 

 

İyi bir yaşam için belirli ödüller öngörmeyen dinler var mı? 

 

3. Üçüncü Soru Listesi 

 

  

Dinlerimde ve bildiğim diğerlerinde benzer ve farklı olan şeyler) 

gelecek perspektifinde ödül 

 

Diğer dinlerin inançlarında inandırıcı olmadığını düşündüğüm 

şeyler ve neden 

Dinlerim ile bildiğim diğer dinler arasındaki temel farklar 

nelerdir? 

 

 

 

UYGULAMA (adım 

1, adım2, adım 3...) 

 

Sorgulama yaklaşımı aşağıdaki adımlara dayanmaktadır: 

• Sorunu anlayın 

• Bir plan yapmak 

• Planı uygulayın 

• Geriye bakın ve düşünün 

Birincisi: Anlayın 

Etkinliğin temel amacı, açıklanması, tanımlanması ve 

paylaşılması gereken eğitici hedefleri tanıtmaktır. 
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Konu araştırılır ve tartışılır, öğrenme ortamı tanımlanır, kurallar 

açıklanır ve tartışmanın etik boyutu belirlenir. 

Yol haritası 

Öğretmen tarafından yapılan kısa bir girişten sonra (veya birden 

fazla, çok disiplinli bir yaklaşım memnuniyetle karşılanır) 

Çokkültürlülük ve dinlere odaklanın 

Bir tartışmanın ilk turu şu konulara odaklanarak başlatıldı: 

- Sınıfta bulunan (veya daha iyi bilinen) dinlerin temel farklılıkları 

ve temel benzerlikleri 

- sınıfta hangi dinler var (kısa genel bakış) 

Öğretmen(ler) bir tahtaya bazı ortak noktaları ve bazı ortak 

olmayan vizyonları yazar. 

İkincisi: Planla 

Sınıf, öğretmen(ler)le birlikte Kurul'da (PPT'de) görüntülenen 

soru turunu seçer. Liste (veya tek bir soru) seçildi 

Seçilen liste (veya soru) tahtaya yazılır 

Her soru için bir öğrenci (veya bir grup öğrenci), bir sonraki 

oturumda yapılacak konuyu tanıtan kısa bir sunum hazırlamaya 

davet edilir. 

 

Bilgiler İnternet üzerinden veya üzerinde anlaşmaya varılan diğer 

herhangi bir yaklaşımla elde edilebilir (örneğin, görüşmeler, odak 

grupları ve diğer araştırma araçları organize etmek mümkündür, 

sadece bunu yapmak için zamanınız olduğundan emin olun!) 

Üçüncüsü: devam et 

Öğrenci(ler), bilgi ve (daha iyi) bir PPT sunumu yardımıyla 

seçilen soru(lar)a bir yanıtın geçicisini sunar. 

 

Öğretmen tartışmayı geliştirir 

BİLGİLENDİRME/Y

ANSIMA 

 

Dördüncüsü: geriye bak 

Bu aktivitede öğrencilerden yapılan tartışmaya tepki göstermeleri 

ve tartışma sırasında öğrendiklerini ve sorunun cevabının tatmin 

edici olup olmadığını göstermeleri istenir. 
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UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Her öğrenci kısa bir kişisel sonuç metni hazırlamalıdır. 

Bu metnin içeriği, konu hakkında öğrendikleri ve anladıklarına 

dayanmalıdır. Öğretmen, öğrenciler tarafından yazılan metinleri 

özetleyen kısa bir sonuca varmakta özgürdür. 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR 

&BECERİ/BECERİL

ER  

 

 

Maneviyat ve dinler arasındaki farklar 

Dini ifadelerle ilgili olanlar 

Açıkça farklılıklar gösteren öğrencilerle ara bağlantıda kalabilmek 

için prososyal beceriler 

Prososyal empati becerileri 

ALIŞTIRMA 13 

PEDAGOJİK ALAN  

 

 

Beşeri Bilimler  

ZORLUK DÜZEYİ Orta 

ÖĞRENCİ YAŞ 

ARALIĞI 

(alıştırmaların hitap 

ettiği kişiler) 

 

16-19 yaş aralığı 

SÜRE 

 

 Yaklaşık 6 saat (artı iki/üç saat kişisel veya grup araştırması) 

AMAÇ VE 

HEDEFLER  

 

 

 

 

Bu alıştırma, öğrencileri Büyük Dinlerin Ölümden Sonra Yaşamı 

Nasıl Gördüklerini keşfetmeye yönlendirecektir. 

Büyük dinlerin tüm inançları tek bir ortak fikirde uyum içindedir: 

insanlar yaşamlarıyla sınırlı değildir ve ruhun kökeni ilahi 

dünyadadır ve oraya geri dönecektir. Maneviyatın en eski 



 
Öğrenme El Kitabı 

 115 

 formlarından gelen tüm dinler, inananlarına umut veren ortak bir 

bakış açısı oluşturur. 

Ahiret yok, ölüm sondur diye haykıran materyalist görüşün 

cevabıdır. 

Antropologlara göre, Homo sapiens türünden (yaklaşık MÖ 

30.000) beri cenaze törenleri yapılıyordu ve bunlar dini kabul 

edilebilir. Neandertal türleri de benzer şekilde ölülerle birlikte 

mezarlara yiyecek, taş aletler, dekoratif kabuklar ve kemikler 

yerleştirmiş ve bunların üzerini genellikle kırmızı bir pigmentle 

kaplamışlardır. Kabile üyelerinin artık yaşayanlar arasında 

olmadığı inancından sonra, mezarın ötesinde başka tür bir 

varoluşta güvenli bir şekilde yolculuk etmek için hala beslenmeye, 

giydirmeye ve korunmaya ihtiyaç duyuyordu. 

İnsanın ölümsüz bir parçası olduğu fikri, ruh olarak, iyi ya da kötü, 

dünyevi eylemlerine cevap vermesi gereken bireyin özü olarak 

Hıristiyanlıkta, İslam'da ve Yahudilikte hala çok güçlüdür. 

Hinduizm gibi diğer dinler, bu manevi özü, yaşayan bir varlığın 

ilahi parçası, ebedi olan ve Evrensel Ruh veya Brahman ile 

birleşmeye çalışan atman olarak algılar. Budizm, bir bireyin beş 

kümenin (skandhalar) - madde, duyum, algı, yatkınlık ve bilinç - 

geçici bir birleşimi olduğunu ve kalıcı bir ruhu olmadığını öğretir. 

En çok uygulanan dinler arasında, sadece Budizm insan kişiliğinin 

ebedi bir metafizik yönüne odaklanmaz. Büyük inançların geri 

kalanı için, ruh bedeni terk ettikten sonra başka bir varoluşa geçer. 

Bazı dinler, ruhun (insanoğlunun ebedi parçasının) cennete veya 

cehenneme bağlı olduğu fikrine dayanır. Diğerleri, başka bir 

fiziksel bedende yeniden doğmayı başarabileceğine veya İlahi 

Olan ile sonsuz bir birlik içinde birleşebileceğine inanıyor. 

Geleneksel Hıristiyanlık, İslam ve Yahudilik, nihai yargı anında 

ruhsal bir bedenin dirilişini tasavvur eder, ancak genel olarak 

konuşursak, ruh, Dünya'da yaşadığı fiziksel bedenden daha değerli 

ve amaca sahiptir. 
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Bu alıştırma ile öğrenciler, Ahiret hakkındaki kişisel görüşlerini 

tartışabilecek ve dini inançlarından ne zaman ve ne zaman 

geldiğini paylaşabileceklerdir. Diğer dinlerin ahiret düşüncesini 

daha iyi tanıyacak, materyalist ve agnostik görüşleri de daha iyi 

tartışıp anlayabileceklerdir. 

Bunu yapmak için, alıştırma, öğrencilerin kişisel katkılarıyla veya 

gruplara ayrılarak kişisel analizlerine yer vererek sorgulama 

yaklaşımını (IM) önerecektir. 

Sorgulama Yöntemi hakkında daha fazla bilgi için; 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf   
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf    

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

Iki Saat  

 

IM'ye dayalı olarak tartışmanın amacını planlamak 

Bu, Beşeri Bilimler veya dinler öğretmenleri tarafından 

yönetilmelidir. 

Öğretmenler öğrenme hedeflerini belirlemeli ve bunu yapmak için 

dinler hakkında bir hazırlık tartışması düzenlemelidir. Ön sunum 

(varsa) din öğretmeninin veya felsefenin yardımıyla, bu sunumu 

kullanarak (eğer yardımcı olabilirse) farklı dinlerde Ahiret dini 

fikrine dayanmaktadır. 

İçindekiler 

Başlamak İçin: 
https://youtu.be/aB01BL0jVe8 
Popüler TV şovu Afterlife'a dayanan bu videoyu izleyin: 

Ölüm sadece bir sonsa, ne anlamı var? 

Öğretmenler, sınıfta farklı dini inananların olup olmadığını ve 

agnostiklerin veya ateistlerin olup olmadığını kontrol eder. Bu 

durumda, eğer bunu yapmakta rahat değillerse, fikirlerini 

göstermeye zorlanmamalıdırlar.https://youtu.be/aB01BL0jVe8 

Farklı dini ve dini olmayan fikirlere sahip öğrencilerin olduğu 

doğrulandıktan sonra öğretmenler, bir PPT sunarak dinlerinin 

Ahiret hakkındaki fikrini sunmalarını ister. Öğretmenler, dünya 

çapında en popüler dinlerde Ahiret fikri hakkında bir PPT 

sunabilirler. 
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Öğretmenler, öğrencileri diğer dinlerle ilgili çoğu dinde ifade 

edilen kavram hakkında bildiklerini göstermeye teşvik etmelidir. 

Bu ilk hazırlık etkinliğinin amacı, aynı zamanda, bunları tartışma 

fırsatı veren üç soru listesini sunmaktır. 

Sorgulama yöntemini planlama sürecinde öğretmenler 

öğrencilerin yeteneklerine odaklanmalıdır. Bu durumda öğretmen, 

öğrencilerin sorgulama yöntemindeki etkinlikleri gerçekleştirme 

becerilerinden ve özgeçmişlerinden haberdar olmalıdır. Bu 

önemlidir çünkü her öğrenci sorgulama sürecinde belirli 

süreçlerden geçer ve öğretmenlerin de öğrencilerin farklı 

sınıflarındaki yetenekleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. 

Öğretmenlerin bu etkinliğin internete dayalı olduğunun farkında 

olmaları ve öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması çok 

önemlidir: 

- Ne bulduklarını doğrulayın 

- Kaynakları analiz edin 

- İçeriği yorumlayın 

- Bilgileri eleştirel olarak seçin 

Etik: 

Öğretmenler, dinler hakkında konuşmanın hassas bir konu 

olduğunun farkında olmalıdır. 

Öğrencilere heyecanlı ve kışkırtıcı bir zihin yapısıyla sohbete 

girmemelerini tavsiye etmelidirler. Öğrenciler, düşünme 

biçimlerini nasıl ayarlayacaklarını öğrenmeli ve ardından 

durumlara en iyi nasıl yaklaşacaklarını belirlemelidir. 

Eşler kendilerini bir dizi çelişkili talep içinde bulabilir ve bu 

konuları tartışmaktan rahatsızlık duyabilirler. 

Saldırgan veya kışkırtıcı ve saygılı olmayan hiçbir tavır kabul 

edilmeyecektir.  

 Farklı dini ve dini olmayan fikirlere sahip öğrencilerin olduğu 

doğrulandıktan sonra öğretmenler, öğrencilerin dinlerinin Ahiret 

hakkındaki fikrini sunmaları istenir. Öğretmenlerin, dünyanın en 

popüler dinlerinde Ahiret fikri hakkında kendilerine bir sunum 
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sunabilmeleri durumunda, sorgulama yöntemini planlama 

sürecinde, öğretmenler öğrencilerin yeteneklerine odaklanmalıdır. 

Bu durumda öğretmen, öğrencilerin sorgulama yöntemindeki 

etkinlikleri gerçekleştirme becerilerinden ve özgeçmişlerinden 

haberdar olmalıdır. Bu önemlidir çünkü her öğrenci sorgulama 

sürecinde belirli süreçlerden geçer ve öğretmenlerin de 

öğrencilerin farklı sınıflarındaki yetenekleri hakkında bilgi sahibi 

olmaları gerekir. 

ORGANİZASYON 

 

 

Talimatlar: 

Sorular etkinliğin ilk bölümünde sunulmaktadır. 

Öğretmen veya öğrenciler liste başına bir veya daha fazla soru 

seçebilir 

Bu aktivite üç soru grubuna ayrılmıştır: 

 

İlk soru listesi 

- Hayal ettiğim şey (eğer varsa) öbür dünya olabilir veya felsefi 

olarak düşündüğüm şey, insanları bir öbür dünyaya inanmaya 

veya umut etmeye götüren duygu olarak tanımlanabilir. 

- En eski uygarlıklardan beri insanlar neden bir Öbür Dünya 

tanımlıyor? 

- Bence bu duygunun gerçekliği 

 

 

İkinci Soru Listesi 

Bir din ahireti öngöremez mi? 

Dinlerde iyi ve dürüst bir yaşamın ödülü nedir? 

İyi bir yaşam için belirli ödüller öngörmeyen dinler var mı?  

 

 

 

Üçüncü soru listesi  

Ahirete dair dini bir cevabın yerini alabilecek felsefi ve 

materyalist bir cevap var mı? 



 
Öğrenme El Kitabı 

 119 

Sizinkinden farklı bir Ahiret dünyası hayalinin tuhaf veya gerçekçi 

olmadığı doğru mu? Ve evet ise neden? 

Ahiret perspektifi olmadan yaşamak mümkün mü? Neden bütün 

dinler insanın ölümsüz yanını öngörmektedir? 

UYGULAMA  

(1. Adım, 2. Adım, 3. 

Adım...) 

 

Sorgulama yaklaşımı aşağıdaki adımlara dayanmaktadır 

• Sorunu anlayın 

• Bir plan yapmak 

• Planı uygulayın 

• Geriye bakın ve düşünün 

 

Birincisi: Anlayın 

Etkinliğin temel amacı, açıklanması, tanımlanması ve 

paylaşılması gereken eğitici hedefleri tanıtmaktır. 

Konu araştırılır ve tartışılır, öğrenme ortamı tanımlanır, kurallar 

açıklanır ve tartışmanın etik boyutu belirlenir. 

Yol Haritası 

Öğretmen tarafından yapılan kısa bir girişten sonra (veya birden 

fazla, çok disiplinli bir yaklaşım kabul edilir) Çokkültürlülük ve 

dinlere odaklanın 

Bir tartışmanın ilk turu şu konulara odaklanarak başlatıldı: 

- Sınıfta bulunan (veya daha iyi bilinen) dinlerin temel farklılıkları 

ve temel benzerlikleri 

- sınıfta hangi dinler var (kısa genel bakış) 

Öğretmen(ler) bir tahtaya bazı ortak noktaları ve bazı ortak 

olmayan vizyonları yazar. 

İkincisi: Planla 

Sınıf, öğretmen(ler)le birlikte Kurul'da görüntülenen soru turunu 

seçer. Liste (veya tek bir soru) seçildi 

Seçilen liste (veya soru) tahtaya yazılır 

Her soru için bir öğrenci (veya bir grup öğrenci) bir sonraki 

oturumda yapılacak konuyu tanıtan kısa bir sunum hazırlamaya 

davet edilir. 
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ALIŞTIRMA 14 

PEDAGOJİK ALAN  

 

 

Dinlerarası/Kültürlerarası   

ZORLUK DERECESİ 

 

Orta 

ÖĞRENCİLERİN 

YAŞ ÇEŞİTLİLİĞİ  

(alıştırmaların hitap 

ettiği kişiler) 

13-18 yaş aralığı 

Bilgi internetten veya üzerinde anlaşmaya varılan diğer 

yaklaşımlardan elde edilebilir (örneğin, görüşmeler, odak grupları 

ve diğer araştırma araçları organize etmek mümkündür, sadece 

bunu yapmak için zamanınız olduğundan emin olun!) Üçüncüsü: 

devam edin. 

Öğrenci(ler), bilgi ve (daha iyi) bir PPT sunumu yardımıyla 

seçilen soru(lar)a bir yanıtın geçicisini sunar. 

Öğretmen tartışmayı geliştirir   

BİLGİLENDİRME/ 

YANSIMA 

 

Dördüncüsü: geriye bak 

Bu aktivitede öğrencilerden yapılan tartışmaya tepki göstermeleri 

ve tartışma sırasında öğrendiklerini ve sorunun cevabının tatmin 

edici olup olmadığını göstermeleri istenir.   

UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Her öğrencinin kısa bir kişisel sonuç metni hazırlaması gerekir. 

Bu metnin içeriği, konu hakkında öğrendikleri ve anladıklarına 

dayanmalıdır. Öğretmen, öğrenciler tarafından yazılan metinleri 

özetleyen kısa bir sonuca varmakta özgürdür.   

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR & 

BECERİ/BECERİLE

R 

Maneviyat ve dinler arasındaki farklar 

Dini ifadelerle ilgili olanlar 

Açıkça farklılıklar gösteren öğrencilerle ara bağlantıda kalabilmek 

için prososyal beceriler 

Prososyal empati becerileri   



 
Öğrenme El Kitabı 

 121 

SÜRE 1 Saatlik Sürenin 4 Dersi 

AMAÇ ve 

HEDEFLER 

 

Bu Ünite İslam'a giriş değildir. Daha önce İslam ile tanışmış olan 

13-18 yaş arasındaki gençlere yöneliktir. 

Bu ünitenin amacı: 

• Öğrencileri çağdaş İslam hakkında daha eleştirel bir 

anlayış kazanmaya yönlendirin 

• Farklı uluslararası bağlamlarda İslam'ı keşfetmeleri için 

öğrencileri destekleyin 

• Öğrencileri, dini uygulamalarla ilgili klişeleri ve 

önyargıları tanımaya ve eleştirel bir şekilde keşfetmeye 

teşvik edin. 

• Öğrencilerin dilin önemi ve algılar, tutumlar, eylemler ve 

ilişkiler üzerindeki etkisi konusunda farkındalıklarını 

artırmak 

• Öğrencilerin dinde değerlerin önemine ve özellikle 

İslam'da alçakgönüllülüğün değerine ilişkin takdirlerini 

artırmak 

• Farklı dini ve dini olmayan bakış açıları ve faaliyetleri 

hakkında biraz anlayış kazanmaları ve empati kurmaları 

için simülasyon ve rehberli araştırma yoluyla öğrencileri 

destekleyin. 

• Öğrencilerin sözlü dil ve iletişim becerilerini geliştirmek  

• Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirin ve 

hem kendilerinin hem de diğer bakış açılarını keşfetmeleri 

için onlara meydan okuyun 

• Öğrencilerin farklı kültürel ve/veya dini geçmişe sahip 

insanlara aşinalıklarını, anlayışlarını ve empatilerini 

artırmak 

• Farklı dinler ve dini uygulamalar arasındaki çeşitliliği ve 

aralarındaki bağlantıları ve evrensel değerlerin önemini 

tanımak  

 SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

Bu ünite en iyi şekilde, İslam'ın temel öğretileriyle tanışmış ve 

İslam'ın kutsal kaynakları, ibadet uygulamaları ve Müslüman 
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HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

yaşam biçimleri hakkında temel bir anlayışa sahip öğrencilerle 

uygulanır. 

ORGANİZASYON 

 

Gerekli tüm materyaller aşağıdaki bölümdeki bağlantılarda yer 

almaktadır. 

Öğretmenlerin, Ayakkabımla Bir Mil Yürüme etkinliği (Ders 4) 

için simülasyon kartları hazırlamaları gerekecektir. Bu kartlar 

ideal olarak bir şekilde ünitenin uygulandığı bağlamla bağlantılı 

olmalıdır. 

UYGULAMA (1. 

Adım, 2. Adım, 3. 

Adım...) 

 

Birinci Ders: Kelimeler Önemlidir 

Anahtar içerik: 

• Düşünce duşu: İslam ve Müslümanlar hakkında zaten bildiğimizi 

sanıyoruz? (Öğretmen bunu fotoğraflamalıdır ki son derste geri 

dönebilsin.) 

• Videoya giriş ('Uçaktaki Müslüman'): öğretmen, eğitimcilerin 

odaklanacağı kilit alanları belirlemelidir (örneğin, kendi 

varsayımları; klişeleştirme; düşünce için yemek, vb.). 

• İzleyin ve öğrenin: "Uçaktaki Müslüman" (15:58). 

• Videolu sınıf tartışması yayınlayın. 

• Öğrenciler şu soruyla ilgili olarak zihin haritasını tamamlarlar: 

Şimdi İslam ve Müslümanlar hakkında ne biliyorum? 

Temel kaynaklar: TEDxMileHighWomen, Amal Kassir, "The 

Muslim on the Airplane" 

(https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0)  Teaching & 

learning strategies: thought shower; mind-mapping; class 

discussion. 

İkinci Ders: Alçakgönüllülük Sorusu 

Anahtar İçerik: 

• Alçakgönüllülük nedir? (Düşün, eşleştir, paylaş). 

• Alçakgönüllülüğün (laik ve dini) tanımlarını araştırmak. 

• PowerPoint sunumu: İslami tevazu kodu ('haya') kodu. 

• Vaka incelemesi: Halima Aden, eski süper model (' Why I Quit': 

https://www.bbc.com/news/stories-55653029) VEYA True Tube 
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videosu, 'Hijab and Me' (https://www.truetube) .co.uk/film/hijab-

me). 

• Vaka çalışmasını okuduktan sonra Soru-Cevap oturumu (veya 

çalışma sayfası). 

• Grup çalışması bilgi afişi oluşturma (poster (başlık: Biliyor 

muydunuz?) 

Temel Kaynaklar: 

https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode (öğretmen 

bilgisi için çok yararlı.); Powerpoint sunum; Vaka Analizi: Halima 

Aden BBC makalesi (https://www.bbc.com/news/stories-55653029); 

True Tube video (https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me). 

Öğretme ve öğrenme stratejileri: T-P-S; öğretmen açıklaması; 

Vaka Analizi; vaka çalışması sonrası Soru-Cevap oturumu (veya 

çalışma sayfasının tamamlanması); bilgi afişi oluşturma.  

Üçüncü Ders: Uluslararası Bir İnanç Topluluğu 

Anahtar İçerik:  

• İrlanda'da İslam: Nüfus Sayımı 2016'dan istatistikler; vaka 

çalışması 1: Lisa Smith vakası; vaka çalışması 2: Eire'deki 

Müslüman Rahibeler; İrlanda İslam Kültür Merkezi ile 

ilgili afiş. 

• Suudi Arabistan'da İslam: Hac hakkında CNN raporu 

(https://www.youtube.com/watch?v=0m03pCXxpKo); 

Suudi Arabistan'da din hakkındaki gerçek dosyası (belki 

de şu kaynaktan 

uyarlanmıştır:https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2018/04/12/5-facts-about-religion-in-saudi-arabia/); Suudi 

Arabistan bayrağının görüntüsü; vaka çalışması: Jamal 

Khashoggi  

• (https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399).    

• Pakistan'da İslam: örnek olay: Malala Yousafzai 

(Netflix'in David Letterman Presents programında David 

Letterman ile yaptığı röportajdan klipler kullanılabilir); 

Pakistan bayrağı ve haritası; şeriat yasasına ilişkin olgu 
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dosyası (muhtemelen BBC Dinleri 'Şeriat'tan 

uyarlanmıştır: 

• https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia_1.shtml

);vaka çalışması: Pakistan'daki Taliban (belki de BBC'nin 

'Taliban kimdir?' raporundan uyarlanmıştır’: 

https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718).   

• Türkiye'de İslam: Türk bayrağı; küre; vaka çalışması: 

İslam'a karşı değişen tutumlar ("Türk öğrenciler dine 

giderek daha fazla direniyor, diyor çalışma", The 

Guardian:https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkish-

students-increasingly-resisting-religion-study-suggests); örnek 

olay: Türkiye'de laiklik (Fazıl Say 

örneği:https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkish-

musician-fazl-say-awarded-2015-international-secularism-prize).  

• ABD'de İslam: sözlü şiir, 'Masada'  

(https://www.youtube.com/watch?v=Xo3mYCF_MsA); Makale, 

'ABD'deki İslamofobi Trump ile 

başlamadı...(https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-

trump-perpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/); True 

Tube videosu, "11 Eylül'ü Hatırlamak" 

(https://www.truetube.co.uk/list?search=9/11&page=1); olgu 

dosyası: Amerika'da İslam (: 
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-in-america/ 
‘den uyarlandı).     

Temel kaynaklar: 

• Öğrenim merkezi 1: İrlanda'da İslam 

• Öğrenim merkezi 2: Suudi Arabistan'da İslam 

• Öğrenim merkezi 3: Pakistan'da İslam 

• Öğrenim merkezi 4: Türkiye'de İslam 

• • Öğrenim merkezi 5: ABD'de İslamÖğretme ve öğrenme 

stratejileri: öğrenme merkezleri (5); grup çalışması; akran 

öğretimi (sunular); refleks. 

Dördüncü Ders: Ayakkabılarımla Bir Kilometre Yürü 
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Anahtar içerik: 

 Simülasyon kartları aracılığıyla İslam'a bakış açısı (5-7). 

Olası perspektifler: 

Müslüman bir okulda öğretmen veya müdür (ör. The Muslim 

National School, Clonskeagh) 

Kadın imam (ör. Sherin Khankan, Danimarka) 

Müslüman insan hakları aktivisti (ör. Nobel barış ödülü sahibi, 

Tawakkol Karman) 

Taliban üyesi veya lideri 

Batı IŞİD savaşçısı 

Müslüman pasifist (örneğin Mohamad ElBaradei) 

Müslüman karşıtı bir nefret grubunun üyesi (ör. Amerika'nın 

İslamlaşmasını Durdurun) 

Bir Rohingya Müslümanı 

Simülasyon oyunu tartışması sonrası. 

KWL çizelgesinin tamamlanması. 

 

Temel kaynaklar: Rohingya mülteci kriziyle ilgili BM Haber sitesi 

(https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis); 

Müslüman Eğitim Kurulu (https://mpeb.ie/); Sherin Khankan ile 

röportaj (https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs); 

Shamima Begum vakası; on Müslüman barış aktivisti hakkında 

makale (https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-

loving-muslims-to-be-thankful-for/); Anti-Defamation League'in 

'Amerika'nın İslamlaşmasını Durdurun' nefret grubu hakkındaki 

raporu 

(https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civi

l-rights/stop-islamization-of-america-2013 -1-11-v1.pdf). 

Öğretme ve öğrenme stratejileri: simülasyon oyunu (kart oyunu?); 

KWL şeması; sınıf tartışması. 

BİLGİLENDİRME/ 

YANSIMA 

 

Bu üniteyi tamamladıktan sonra öğretmenler, öğrencilerden temel 

sorular üzerinde düşünmelerini isteyebilir: 

Bu Üniteden öğrendiğim en önemli şeyler nelerdir? 
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Daha önce bilmediğim neyi şimdi biliyorum? 

Daha önce yapmadığım neyi şimdi yapacağım? 

UYGULAMAYA 

GEÇİŞ  

 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR & 

BECERİ/BECERİLE

R 

 

Kültürlerarası anlayış 

Eleştirel düşünme becerileri 

Bakış açısı edinme, empati kurma 

Stereotipleri ve etkilerini tanımak 

Sözlü iletişim becerileri  

 

 

ALIŞTIRMA 15 

PEDAGOJİK ALAN   Dinlerarası/Kültürlerarası  

ZORLUK DERECESİ Orta  

ÖĞRENCİLERİN 

YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap 

ettiği) 

13-18 yaş aralığı 

SÜRE 

 

4-5 saatlik interaktif atölye günü (molalar dahil) 

Veya 4-5 farklı sınıf 

AMAÇ ve 

HEDEFLER  

 

 

Bu atölye çalışmasının amacı, kültürlerarasılığın bir dizi sanatsal 

temsilini keşfederek öğrencilerin kültürlerarası farkındalıklarının 

ve kültürlerarası diyalog için takdirlerinin gelişmesini 

kolaylaştırmaktır. Çalıştay aşağıdaki Birleşmiş Milletler 

Gözlemlerinden esinlenmiştir: Uluslararası Irk Ayrımcılığının 

Ortadan Kaldırılması Günü (21 Mart), Diyalog ve Kalkınma için 

Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü (21 Mayıs) ve Uluslararası 

Hoşgörü Günü (16 Kasım). 

Bu çalıştayın tamamlanmasının ardından, öğrenciler şunları 

yapabilmelidir: 
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• Kültürün anlamı, 'kültürlerarasılık' ve 'kültürler arası farkındalık' 

hakkında eleştirel düşünün 

• 'Kültürlerarası diyalog' kavramını anladığını göstermek 

• Kültürlerarası diyalog ve anlayışın önündeki bazı engelleri 

tanımlayın ve açıklayın 

• Kültürlerarasılığın çeşitli sanatsal temsillerini keşfedin. 

• Sanatçının/sanatçıların arka planı ve fikirleri hakkında biraz 

araştırma yaparak kültürlerarası bir sanatsal temsille meşgul olun 

• Kültürlerarası sanat eserinde farklı kültürlerin nasıl temsil 

edildiğini ve kültürlerarası karşılaşma ve ifadenin yeni ifade ve 

anlam biçimlerini nasıl desteklediğini keşfedin ve tartışın 

• Kültürlerarası sanatsal ifadenin değeri ve kültürlerarası sanatın 

kültürlerarası diyalogu, anlayışı ve sosyal uyumu kendi yerel 

topluluklarında ve daha geniş toplumda teşvik etmede 

oynayabileceği rol üzerinde düşünmek 

• Kültürlerarasılık temasını ele alan bir sanat eseri yaratın – poster, 

şiir, şarkı, sergi, resim, dramatik performans, diğer. Farklı kültürel 

geçmişlerden gelen öğrencilerin sınıf grubunda temsil edildiği 

yerlerde, kendi kültürel geçmişlerini çizmeleri teşvik edilir. 

• Sanat eserlerini sunun 

• Kendi sanat eserlerinde ve sınıf arkadaşlarının eserlerinde ortaya 

çıkan temaları tartışın 

• Kültürlerarasılık hakkındaki varsayımlarını, öğrenmelerini ve 

derinleştirilmiş anlayışlarını yansıtmak 

• Okullarında kültürlerarası ifade, diyalog ve anlayışı nasıl 

geliştirebileceklerini düşünün. 

ORGANİZASYON  

 

 

Materyaller aşağıdaki bölümdeki bağlantılarda yer almaktadır. 

Kültürlerarası sanatsal temsil örneklerinin ünitenin uygulandığı 

ülkeden temin edilmesi tavsiye edilir. 

Öğretmenlerin öğrenciler için sanat malzemeleri (örneğin, kalem, 

kağıt, yapıştırıcı, makas, keçeli kalem, poster boyaları, vb.) 

sağlaması gerekecektir. Öğrencilerin ayrıca tablet, dizüstü 
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bilgisayar veya akıllı telefon gibi bir cihaz aracılığıyla internete 

erişmeleri gerekecektir.  

UYGULAMA (1. 

Adım, 2. Adım, 3. 

Adım...) 

 

Öğrenciler, dört aşamaya ayrılacak olan öğretmen liderliğindeki 

bir çalıştaya katılacaklardır. 

Aşama 1: Kültürlerarasılığı Anlamak (1 saat) 

Öğretmen atölyeyi tanıtır ve konuyu ve önemini açıklar. Bunu 

yaparken, öğretmen açıklamalarını Uluslararası Irk 

Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Günü'ndeki bir sunuma veya 

olgu dosyasına bağlayabilir (bkz: 

https://www.un.org/en/observances/end-racism-day) VEYA 

Dünya Diyalog ve Kalkınma için Kültürel Çeşitlilik Günü (bkz: 

https://www.un.org/en/observances/culture-diversity-day) VEYA 

Uluslararası Hoşgörü Günü (https://www.un.org/en/observances) 

/tolerans-gün/). 

Öğretmen sınıfı 4-5 kişilik gruplara ayırır. Her gruptan bir zaman 

tutucu, yazar ve muhabir ataması istenecektir. Grubun tüm üyeleri 

tüm görevlere katılacaktır. Her gruba iki boş örümcek diyagramı 

şablonu ve bir Venn diyagramı şablonu verilir ("kültürlerarasılık" 

kelimesi bir daireye, "kültürlerarası farkındalık" terimi diğer 

daireye basılmıştır). 

Görev 1: öğretmen "Kültürlerarasılık" kelimesini tahtaya yazar 

veya bir PowerPoint sunumunda veya posterinde görüntüler. 

Gruplara, 'kültürlerarasılık' terimine ilişkin anlayışlarını 

tartışmaları için 5 dakika verilir ve atanan katip tartışma hakkında 

notlar alır. Bundan sonra grup, ilk örümcek diyagramı şablonunu 

tamamlar ve onu 'kültürlerarasılık' olarak etiketler. 

Görev 2: öğretmen 'kültürlerarası farkındalık' yazacak/gösterecek 

ve yukarıdaki adımlar bu kavram akılda tutularak tekrarlanır. 

İkinci örümcek diyagramının tamamlanmasının ardından, 

öğrencilere soru sorma veya varsa endişelerini dile getirme fırsatı 

verilir. 

Görev 3: Her grup, örümcek diyagramlarına kaydettikleri bilgileri 

kullanarak şimdi Venn diyagramını tamamlayacaktır. Bunun için 
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kendilerine yaklaşık 5 dakika verilecektir. Venn diyagramlarını 

tamamladıktan sonra her gruptan ortadaki bölüme odaklanmaları 

istenir. Öğrencilere şu soru sorulur: “Kültürlerarasılık ve 

kültürlerarası farkındalık arasındaki ortak noktaları ne olarak 

belirlediniz?” Her gruptan muhabir daha sonra gruplarının 

bulgularını sınıfa rapor eder. 

Görev 4: "Kültürlerarasılık ve kültürlerarası farkındalığın 

önündeki engeller" konulu sınıf tartışması. 

2. Aşama: Kültürlerarasılığın Sanatsal Temsillerini Keşfetmek (1 

saat) 

Öğrenciler artık öğretmen tarafından yeni gruplara (4-5 öğrenci) 

atanır. Bu, öğrencilerin mümkün olduğu kadar çok farklı akran 

bakış açısıyla karşılaşmalarını sağlamak ve öğrencilerin kendi 

grupları içinde farklı rolleri deneyimleme fırsatına sahip 

olmalarını sağlamak içindir. Her gruba, keşfedilecek 

kültürlerarasılığın sanatsal bir temsili sunulur. Sanatçı(lar) ve 

eserleri hakkında biraz araştırma yapmaları, kültürlerarası sanat 

eserinde farklı kültürlerin nasıl temsil edildiğini tartışmaları 

istenir. Etkisini tartıştıktan sonra, sanat eserinin bireysel olarak 

üzerlerinde yarattığı etkiyi tartıştıktan sonra, kültürlerarası sanat 

eserinin mesajı ve değeri üzerinde işbirliği içinde düşüneceklerdir. 

 

Gruplar bulgularını sınıfla sunacak ve tartışacaktır. 

Group 1: ‘N17’ by Tolü Makay and the RTÉ Concert Orchestra 

(available at: https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY)  

• Group 2: Peter Praxmerer, ‘Languages of Peace’ (full text 

of poem available at: 
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languages-of-

peace-poem/)  

• Group 3: Felispeaks, ‘I Am the Heart That Will Warm 

Yours’ (spoken word poem available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno)  
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• Group 4: Carl Milton’s poster, ‘Sydney’ (available at: 

https://carlmilton.com/posters/)  

• Group 5: Amanda Gorman, ‘The Hill We Climb’ (full text 

and video available at: 
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-

poem-the-hill-we-climb-full-text.html)  

Aşama 3: Tasarla, Yarat, Tartış (1 saat) 

Atölyenin bu aşamasında, öğrencilere kendi bireysel sanat 

eserlerini kültürlerarası sanatsal ifadelerini tasarlama ve yaratma 

fırsatı sunulur. Öğrenciler bir poster, şiir, resim, şarkı, kısa 

dramatik performans tasarlamayı ve yaratmayı seçebilirler. 

Öğrenciler çalışmalarını sınıfa sunmak için oluşturur ve hazırlar. 

Aşama 4: Paylaş, Gerçekleştir, Tartış (1 saat) 

Gruplar sırayla kültürlerarası sanatsal ifadelerini sınıfa sunar, 

ardından sınıf arkadaşlarından geri bildirim ve sorular gelir. 

Öğrencilerin sanatsal yaratımlarından ortaya çıkan ortak temaları 

belirlemek için tüm sınıf tartışması yapılır. Öğrenciler, belirli 

temaların neden ortaya çıktığı ve deneyimden ne öğrendikleri 

üzerine düşünmeye teşvik edilecektir. 

Aşama 5: Kültürlerarasılık ve Kültürlerarası Farkındalığım 

Üzerine Yansıtma (30 dakika) 

Çalıştayın son aşamasında öğrencilerden bir günlük kaydı 

etkinliği tamamlamaları istenecektir. Öğrenciler aşağıdaki 

başlıklar altında üç nokta kaydedecektir: 

1) Daha önce kültürlerarasılık ve kültürlerarası farkındalık 

hakkında ne düşündüm. 

2) Kültürlerarası olarak ne kadar farkındayım? 

3) Kişisel düzeyde kültürlerarası olarak daha bilinçli olmak için ne 

yapabilirim? 

Öğrenciler yanıtlarından bazılarını paylaşmaya davet edilir, ancak 

bu daveti reddetmekte özgürdürler. 

Çiftler halinde öğrencilerden okulları için bir 'Kültürlerarası 

Farkındalık Eylem Planı' oluşturmaları istenir. Eylem planı, 
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okullarında daha fazla kültürlerarasılık ve kültürlerarası 

farkındalığı kolaylaştırabilecek ve destekleyebilecek dört kilit 

eylem noktasından oluşmalıdır. 

BİLGİLENDİRME/ 

YANSIMA 

 

Bu çalıştayı tamamladıktan sonra öğretmenler, öğrencilerden 

temel sorular üzerinde düşünmelerini isteyebilir: 

Bu çalıştaya katılmaktan öğrendiğim en önemli dersler nelerdir? 

Daha önce bilmediğim neyi şimdi biliyorum? 

Ne hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim? 

Daha önce yapmadığım neyi şimdi yapacağım? 

 UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

Etkinlik tamamlandıktan sonra, kalıp yargıların ortadan 

kaldırılmasına ve önlenmesine katkıda bulunmak ve kültürlerarası 

farkındalığı artırmak için öğrencilerden gruplar halinde bir kılavuz 

veya onyıllık oluşturmaları istenecektir. Bunu uygulamaya 

koymaları ve nasıl yapacaklarını açıklamaları istenecektir. 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR & 

BECERİ/BECERİLE

R 

 

Kültürlerarası anlayış 

Eleştirel düşünme becerileri 

Bakış açısı edinme, empati kurma 

Sözlü ve yazılı iletişim becerileri 

Yaratıcı düşünme/yaratıcılık 

 

 

 

ALIŞTIRMA 16 

PEDAGOJİK ALAN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 

ZORLUK DERECESİ Orta 

ÖĞRENCİLERİN 

YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap 

ettiği) 

14-18 yaş aralığı 

SÜRE 2 saat 
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AMAÇ ve 

HEDEFLER 

Bu aktivitenin ana öğrenme hedefleri şunlardır: 

• Kültür kavramını anlamak. 

• Kendi kültürü hakkında farkındalık yaratmak ve onun davranış 

ve tutumlarımız üzerindeki etkisini tanımak. 

• Farklı ülkelerdeki gelenekleri, gelenekleri, dini inançları, 

uygulamaları ve kültürle ilgili diğer yönleri anlamak ve öğrenmek. 

• Stereotiplerden kaçınmanın gerekliliği konusunda farkındalık 

yaratmak. 

• Kültürün nasıl öğrenildiğini ve aktarıldığını öğrenmek. 

• Belirli kültürel öğelerin günlük hayatımızdaki önemini 

öğrenmek. 

• Kim olduğumuz ve kültürün kim olduğumuzu nasıl 

şekillendirdiği hakkında düşünmek. 

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

 

Konu tanıtımı: 

Kültürlerarası farkındalığımızı artırmak, hiç bitmeyen bir 

zorluktur. Her kültürlerarası karşılaşma, hem zorluklar hem de 

fırsatlarla dolu bir macera olarak görülebilir. Farklı kökenlerden 

ve kültürel geçmişlerden gelen ve birçok durumda aynı kültürel 

kalıplarımızı paylaşmayan insanlarla etkileşime girmek ve 

çalışmak zorunda olduğumuz küresel bir dünyada yaşıyoruz (dini 

inançlar kültürel bir kalıptır). Başkalarının kültürel kalıplarını 

bilmemek veya bilmemek yanlış anlamalara ve kalıp yargılara yol 

açabilir. 

Kültür kavramı, Hall'un buzdağı analojisiyle işlenebilir. 1976'da 

Edward T. Hall, kültürlerin bir buzdağı olarak tasvir 

edilebileceğini açıklamak için bu benzetmeyi geliştirdi: 

buzdağının sadece çok küçük bir kısmı suyun üzerinde görülebilir 

(mimari, sanat, yemek pişirme, giyinme tarzları... ) ve bu kısım 

buzdağının tepesi olarak adlandırılan kısımdır. Bu kısım, 

buzdağının suyun altında kalan çok daha büyük bir kısmı 

tarafından desteklenir ve bu nedenle görünmezdir (normlar, 

değerler, zaman ve mekan kavramı...) ve çok güçlüdür. 
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Bu etkinlik, kültürün görünen kısımlarının sadece görünmeyen 

kısımların ifadeleri olduğuna işaret etmeye çalışır; ayrıca 

kültürlerarası farkındalığımızı artırmak ve kalıp yargılardan 

kaçınmak için yüzeyin altında ne olduğunu keşfetmenin ne kadar 

önemli olduğunu düşünmemize de yardımcı olur. İki buzdağı 

çarpıştığında, bunu su altı kısımlarından yaparlar. Bu benzetmeyi 

iki farklı kültürden 2 kişi ile yaparsak aynı çatışmayı yaşarız. Bu 

nedenle, su altına yerleştirilen kültürel unsurların neler olduğunu 

bilmek, kültürlerarası etkileşimlerin ve yanlış anlamaların nasıl 

çalıştığını anlamamıza yardımcı olacaktır. 

ORGANİZASYON 

 

 Bu aktiviteyi gerçekleştirmek için aşağıdaki malzemelere 

ihtiyacımız var: 

• Bir kağıt tahtası / bir buzdağının büyük posteri / öngörülen bir 

buzdağı (bkz. Ek 1). 

• Post-it'ler 

• İşaretçiler 

• Farklı kültürel öğelerin veya boyutların listesi (bkz. Ek 2) 

 

Grubun büyüklüğüne bağlı olarak, öğrenciler farklı gruplara 

ayrılabilir (her birinde 3-4 öğrenci). Bu aktiviteyi gerçekleştirmek 

için aşağıdaki malzemelere ihtiyacımız var: 

• Bir kağıt tahtası / bir buzdağının büyük posteri / öngörülen bir 

buzdağı (bkz. Ek 1). 

• Post-it'ler 

• İşaretçiler 

• Farklı kültürel öğelerin veya boyutların listesi (bkz. Ek 2) 

 

Grubun büyüklüğüne bağlı olarak, öğrenciler farklı gruplara 

ayrılabilir (her birinde 3-4 öğrenci).  

UYGULAMA (1. 

Adım, 2. Adım, 3. 

Adım...) 

 

1. Buzdağı modelinin sunulması 

• Öğrencilere buzdağı benzetmesini tanıtın. Daha sonra onları 

farklı gruplara ayırın (grup başına 3-4 öğrenci). 

2. Post-itlerin hazırlanması 
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Öğrencilerden listenizdeki öğelerin farklı kültürel yönlerini post-

it'lerine yazmalarını isteyin. Her grubun öğe başına 1 post-it 

olması gerekir. 

3. Buzdağı modeli 

Öğrencilerden her bir öğeyi buzdağına nereye koyacaklarını 

düşünmelerini isteyin. Bunu yaparken aşağıdaki soruları 

yanıtlamaya çalışmalarını isteyin (Bu maddeyi yüzeyin üstüne mi 

altına mı yerleştirelim? Neden? Bu öğenin kendi kültürünüzde ve 

başka herhangi bir örneğini düşünebilir misiniz?) 

4. Yansıma 

Şimdi, onların yansımalarını ortak bir yere koymanın zamanı 

geldi. Her gruptan duvara yapıştırılan veya yansıtılan büyük 

buzdağına (birer birer) post-it'lerini “yapıştırmalarını” isteyin ve 

aşağıdaki soruları yüksek sesle sorarak gruplar arasında 

tartışmanın başlamasına izin verin: 

- X öğesini nereye yerleştirdin? 

- Neden? 

- Aklınıza gelen örnekleri paylaşır mısınız? 

- Bazı öğeleri yerleştirmek zor nerede? Neden? Niye? 

- Diğer grupları dinledikten sonra, herhangi biriniz post-it'inizi 

buzdağının başka bir yerine yapıştırmak ister misiniz? 

BİLGİLENDİRME/ 

YANSIMA 

 

4. bölüme bakın (aktivitenin yansıma bölümü). 

Aktivitenin 4 bölümünü bitirdikten sonra öğrencilerden son bir 

tartışmaya katılmalarını isteyin: 

1. Bazı eşyaları yerleştirmek zor oldu mu? Hangileri? Neden? 

Niye? 

2. Yüzeyin üstüne ve altına yerleştirilecek başka şeyler 

düşünebiliyor musunuz? (grup başına 2-3 öğe daha) 

3. Buzdağı benzetmesi bize ne öğretiyor? 

4. Kültürlerarası farkındalığımızı artırmak için bireysel olarak ne 

yapabiliriz? 

5. Okul bazında herkesin kültürel farkındalığını artırmak ve kalıp 

yargılardan kaçınmak için ne yapabiliriz? 
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UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Etkinlik tamamlandıktan sonra, kalıp yargıların ortadan 

kaldırılmasına ve önlenmesine katkıda bulunmak ve kültürlerarası 

farkındalığı artırmak için öğrencilerden gruplar halinde bir kılavuz 

veya onyıllık oluşturmaları istenecektir. Bunu uygulamaya 

koymaları ve nasıl yapacaklarını açıklamaları istenecektir. 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR & 

BECERİ/BECERİLE

R 

 

 

• Öğrenciler kültür kavramını anlayacaklardır. 

• Öğrenciler kendi kültürlerinin farkına varacak ve onun davranış 

ve tutumları üzerindeki etkisini fark edeceklerdir. 

• Öğrenciler, farklı ülkelerdeki gelenekler, dinler, gelenekler, 

uygulamalar ve sorunları öğrenecek ve anlayacaktır. 

• Öğrenciler, kalıp yargılardan veya yargılayıcı ifadelerden 

kaçınarak farklı kültürler hakkında tartışabilecektir. 

• Öğrenciler eleştirel düşünme ve farklı kültürler hakkında iletişim 

kurma yetkinliklerini geliştireceklerdir. 

 

 

ALIŞTIRMA 17 

PEDAGOJİK ALAN 

 

İNSAN HAKLARI 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ 

ÇOCUK İŞÇİ 

ZORLUK DÜZEYİ Orta 

ÖĞRENCİLERİN 

YAŞ ARALIĞI 

(egzersizin kime hitap 

ettiği) 

15-18 yaş aralığı 

SÜRE 5 saat 

HEDEF ve 

AMAÇLAR 

 Bu etkinliğin temel amacı, Çocuk İşçiliğini İnsan Hakları 

perspektifinden ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile 

ilişkisini incelemektir. 

Önerilen aktivite, günümüzde komşularımız olan insanların menşe 

ülkelerinin koşullarını yansıtmayı amaçlamaktadır. Menşe 

ülkelerinin kültürü ve mevcut durumu hakkında bilgimiz yok. 

Küreselleşmiş bir dünyada yaşadığımızdan ve hepimiz hiper 
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bağlantılı olduğumuzdan, öğrencilerimizi farklı kültürel 

bağlamlar hakkında bilgi edinmeleri için eğitmemiz çok 

önemlidir. Aşağıda önerilen aktivite, yeni arkadaşımın hayatının 

bir parçası olan kültürel unsurlar (tabii ki din dahil) nelerdir? 

Neden bizden bu kadar farklı olan bu kadar çok insan gelip burada 

yaşamak için hayatlarını riske atıyor? 

Bu sorgulama ve ardından yansıtma, öğrencilerimizin çok kültürlü 

ötekine karşı empati geliştirmeye başlamalarına ve ayrıca Avrupa 

ülkelerindeki çeşitlilikteki hızlı değişimi anlamaya başlamalarına 

yardımcı olacaktır. Bu ilk adım, kitle iletişim araçları ve sosyal 

medya aracılığıyla hızla yayılan stereotipleri ve önyargıları 

şekillendirmeye ve değiştirmeye ve umutla yıkmaya yardımcı 

olacaktır. 

Gelişim Hedefleri ve Gündem 2030, İspanya orta öğretim 

müfredatına dahil edilmiştir. Bunu yapmanın amacı, Avrupa'da ne 

yazık ki hızla yayılan ırkçılık ve hoşgörüsüzlük eylemlerini ve 

konuşmalarını azaltmak ve artırmak için yeni Avrupa yönleriyle 

uyumludur. Öğrencilerimizin geldikleri ülkelerdeki arkadaşlarının 

koşullarının ne olduğunu, kültür ve inançlarının bizimki kadar 

geçerli ve önemli olduğunu bilmeleri gerekir.  

SINIFTA 

ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce) 

 

Konu tanıtımı: 

21. yüzyılda dünyada büyük eşitsizlikler var. Bu, milyonlarca 

çocuğun kendilerine fiziksel ve psikolojik zarar verebilecek işler 

yapmaya zorlandığı anlamına geliyor. Ayrıca bu çalışma ile 

çocukların eğitimi gibi hakları ve dolayısıyla gelecekleri de riske 

atılmaktadır. Bu nedenle, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına 

katkıda bulunmak herkesin görevidir, çünkü "çocuk işçiliğinin 

ortadan kaldırılması, herhangi bir tarafın tek başına çözemeyeceği 

kadar büyük bir taahhüttür. Ülkeler, evrensel olarak onaylanmış 

Sözleşme'nin 8. maddesi ruhuna uygun olarak güçlerini 

birleştirmelidir. ILO Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri 

Sözleşmesi (No. 182) (ILO, UNICEF, 2020)[1] 
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Bu anlamda, SKH “zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern 

köleliği ve insan kaçakçılığını sona erdirmek ve çocuk askerlerin 

işe alınması ve kullanılması da dahil olmak üzere çocuk işçiliğinin 

en kötü biçimlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını 

sağlamak için ve 2025 yılına kadar acil ve etkili önlemler almayı” 

amaçlamaktadır. tüm biçimleriyle çocuk işçiliğini sonlandırın” 

[1] Kaynak: OIT_UNICEF (2021). Çocuk İşçiliği. Küresel 

Tahminler 2020, Eğilimler ve ileriye giden yol 

ORGANİZASYON 

 

Bu aktivite 3 bölüme ayrılmıştır: 

 

KEŞİF ETKİNLİĞİ: Bu ilk bölüm, öğrencilerin İnsan Hakları, 

Çocuk İşçiliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki 

bilgileri hakkında bir keşif etkinliğinden oluşur. 

a. Öğrencilerin İnsan Hakları, 2030 Gündemi ve SKH ile ilgili 

birkaç soruyu yanıtlaması gerekiyor. 

b. Bu yapıldıktan sonra, öğrencilerin bazı videoları ve/veya 

fotoğrafları izlemeleri (aşağıdaki bağlantıya bakınız) ve bazı 

soruları yanıtlamaları gerekmektedir. 

 

ARAŞTIRMA VE BELGELEME FAALİYETLERİ: 

• Keşif faaliyeti tamamlandıktan sonra öğrencilerin küçük bir 

araştırma projesi yapmaları gerekecektir. Bunu yapmak için, 

araştırmalarını, belgelemelerini ve yansıtmalarını kolaylaştırmak 

için farklı bloklara veya konulara ayrılacak bazı sorular 

önereceğiz: İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Çocuk İşçiliği, 2030 

Gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve son yansımalar. 

Öğrencilere konuyla ilgili kaliteli bilgi bulabilecekleri farklı bilgi 

kaynakları sağlanacaktır. Ancak, öğrenciler soruları cevaplamak 

için diğer bilgi kaynaklarına da başvurabilirler. 

 

YANSIMA ETKİNLİĞİ: 



 
Öğrenme El Kitabı 

 138 

Öğrencilerden önceki 2 bölümü tamamladıktan sonra, üzerinde 

çalıştıkları konular hakkında eleştirel düşünmelerine yardımcı 

olacak bazı son soruları yansıtmaları ve yanıtlamaları istenecektir. 

UYGULAMA (1. 

Adım, 2. Adım,  3. 

Adım...) 

 

 

• 1. KEŞİF FAALİYETLERİ: 

• 1.1. Çocuk İşçiliği ile ilgili farklı videoları izleyin ve 

soruları yanıtlayın: 

• a. Çocuk işçiliği videoları (7 varlık) 

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHASH0F#/S

earchResult&ALID=2AMZIFHASH0F&VBID=2AMZV

NWSD73M 

• b. Çocuk işçiliği - Fotoğraflar. (7 varlık) (23 varlık) 

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFHAR7HV 

• 1.2. Keşif soruları: 

• Videoları ve fotoğrafları izlemeden önce aşağıdaki soruları 

yanıtlayın: 

• a. İnsan Hakları Nelerdir? Sonsuza kadar var mıydılar? 

Onları nasıl tanımlarsınız? 

• b. 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini 

hiç duydunuz mu? onlardan birini tanıyor musun? Kime 

hitap ediyorlar? 

1.3. Videoları ve fotoğrafları izledikten sonra aşağıdaki soruları 

cevaplayın: 

• a. Çocuklar ne tür işler yapıyor? 

• b. Sence kaç yaşındalar? 

• c. Sizce hangi ülkelerdeler? Bu ülkelerin temel özellikleri 

nelerdir? 

• d. Bu faaliyetleri gerçekleştirmenin şu an hayatlarını 

etkilediğini düşünüyor musunuz? Gelecekleri ne olacak? 

• e. Ülkenizde Çocuk İşçiliği var mı? Hangi sektörlerde veya 

sektörlerde? 

• f. Bu konularla ilgilenen herhangi bir kurum veya kanun 

biliyor musunuz? 
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• g. Çocuk İşçiliği ile SKH arasında bir ilişki olup 

olmadığını biliyor musunuz? 

• h. İnsan Hakları ve Çocuk İşçiliği arasındaki ilişki nedir? 

• i. Çocuk işçiliğini kendi deyiminizle nasıl tanımlarsınız? 

j. Sizce çocukların yaptığı her türlü iş Çocuk İşçiliği sayılabilir 

mi? 

 

1. ARAŞTIRMA VE BELGELEME FAALİYETLERİ: 

İnsan hakları 

 “İnsan Hakları” kavramı ne anlama geliyor? 

• BM Çocuk Hakları Sözleşmesi nedir? Çocuk İşçiliği ile ilgili 

32. madde ne diyor? Kaynaklar: 

1. Universal Declaration of Human Rights | United Nations 
2. What are Human Rights? 

https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights/what-are-

human-rights 
3. The Convention on the Rights of the Child: The children’s version | 

UNICEF 
 

Dünyada Çocuk İşçiliği: 

1. Çocuk işçiliği nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre 

tanımlayın. 

2. Çocuk işçiliğine karşı gün ne zaman kutlanır? Amacı nedir? 

3. Çocuk işçiliği konusunda dünyadaki mevcut durum nedir? 

4. Çocuk işçiliğinin kabul edilebilir olması için asgari yaş nedir? 

Bu yaş tüm dünyada tek tip mi? Bu neye bağlıdır? 

5. Çocuk işçiliğinde cinsiyet farklılıkları var mı? 

6. Çocuklar ne tür işler yapıyor ve ekonominin hangi sektörlerinde 

çocuklar daha çok çalışıyor? 

7. "En kötü çocuk işçiliği biçimleri" nelerdir? C182 - Çocuk 

İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi, 1999 (No. 182)'ye 

bakın. 

8. “En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği” ile ilgili farklı medyada 

yayınlanan bazı haberleri belirleyin ve yorumlayın. Her biri için 
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kısa bir açıklama yazın (haberin ve/veya bağlantının ekran 

görüntüsünü ekleyin). 

9. Çocuk işçiliği yoksul ülkelere özgü müdür? Gelişmiş ülkelerde 

Çocuk İşçiliği ile ilgili verileri ve sayıları arayın. Bu iki tür ülke 

arasında Çocuk İşçiliği konusunda herhangi bir fark var mı? 

 

Kaynaklar: 

1. Background information on child labour and ILO (IPEC) 
2. Child Labour. Global Estimates 2020, Trends and the road 

forward. 
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%2

0Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20a

nd%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf 
3. Child Labour. Global Estimates 2020, Trends and the road 

forward. Executive summary en 
https://www.unicef.org/dominicanrepublic/media/5106/file/Report%2

0Child%20Labour%20Global%20estimates%202020,%20trends%20a

nd%20the%20road%20forward%20-%20PUBLICATION.pdf y el 

informe completo en  

4. Decent work for sustainable development. 2. Labour child. 
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/child-labour/lang--

en/index.htm 
5. Decent work for sustainable development 7. Forced 

Labour. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/forced-

labour/lang--es/index.htm 
6. Decent work for sustainable development 9. Future of 

work. 9. Future of Work (Decent work for sustainable development 

(DW4SD) Resource Platform) (ilo.org) 
7. ILO Convention No. 182 at a glance: An introduction to 

legally prohibiting hazardous work for children. 
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_3

0296/lang--en/index.htm 
8. C182 – Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::N

O:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO 
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9. C138 – Minimum Age Convention, 1973 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_

INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312283,en:NO 
 

2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: 

1. 20130 Gündemi nedir? Ne zaman onaylandı? Ana hedefi nedir? 

Nasıl ulaşılmalıdır? 

2. SDG'nin Çocuk İşçiliği ile ilgili hedeflerini belirleyin. 

Kaynaklar:  

1. What is the 2030 Agenda? https://www.ie.edu/school-global-public-

affairs/about/news/what-is-the-2030-agenda/ 
2. 5 things you need to know about the 2030 Agenda for 

Sustainable Development. https://undp.medium.com/5-things-you-

need-to-know-about-the-2030-agenda-for-sustainable-development-

380405b44e3c 
3. Agenda 2030. https://www.coe.int/en/web/programmes/un-2030-

agenda 
4. The SDGS in action. https://www.undp.org/sustainable-development-

goals 
5. Sustainable Development Goals.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-

goals/  

•  

3-YANSIMA ETKİNLİĞİ: Ne yapabiliriz? 

3.1. Her türlü Çocuk İşçiliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini 

düşünüyor musunuz? Cevabınızı gerekçelendirin. 

• 3.2. Dünyada Çocuk İşçiliğinin ortadan kaldırılmasına 

yardımcı olmak için bireysel olarak ne yapabilirsiniz? 

• 3.3. SKH'nin yönergelerini izleyerek Çocuk İşçiliğinin 

ortadan kaldırılmasına okulumuzdan nasıl katkıda 

bulunabiliriz? 

 

• 4. UYGULAMAYA GEÇİŞ (aşağıya bakınız) 

BİLGİLENDİRME/ 

YANSIMA 

3. aktiviteye bakın (yansıtma aktivitesi) 
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UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

Etkinlik 3'ü tamamladıktan sonra, dünyada Çocuk İşçiliğinin 

ortadan kaldırılmasına ve önlenmesine katkıda bulunmak için 

öğrencilerden gruplar halinde bir kılavuz veya on yıllık oluşturma 

çalışmaları istenecektir. Bunu uygulamaya koymaları ve nasıl 

yapacaklarını açıklamaları istenecektir.  

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAM

LAR & 

BECERİ/BECERİLE

R 

 

 

• Öğrenciler İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

hakkında bilgi edineceklerdir. 

• Öğrenciler, insan hakları teorisi, hukuk ve uygulama arasındaki 

etkileşimi anlayacaklardır. 

• Çocuk İşçiliği de dahil olmak üzere insan hakları ihlaline ilişkin 

tarihsel ve güncel vaka çalışmaları hakkında bilgi edinin. 

• İnsan hakları hakkında eleştirel düşünme ve iletişim kurma 

yetkinliği. 

• Dünyadaki insan hakları ihlallerine karşı duyarlılık. 

• İnsan hakları konusunda disiplinler arası araştırma yapabilme 

becerisi. 

 

 

ALIŞTIRMA 18 

PEDAGOJİK ALAN 

 

• Vatandaşlık: entelektüel sınırları aşarak toplumdaki 

diğer kültürleri, dinleri ve sosyo-ekonomik azınlıkları 

(farklı etnik kökenlerden insanlar) anlamak. 

• Sorunları yasal ve adli bir bağlama yerleştirerek 

tartışma ve tartışmayı teşvik etmek. 

• İdeolojik, politik ve sosyo-ekonomik yargıların tarihsel 

bağlamını ve bunların nasıl önyargıya dönüşebileceğini 

anlamak. 

• Bir yaşam oyununda veya oyunda bir mahkeme 

oturumunu simüle ederek yasal ve adli sistemin temel 

anlayışı. 

ZORLUK DÜZEYİ  Düşük (Hollandaca VMBO, daha düşük, meslek öncesi 

eğitim düzeyi, ilköğretimin bir parçası olarak sayılır). 
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ÖĞRENCİLERİN YAŞ 

ARALIĞI (egzersizin kime 

hitap ettiği) 

14-16 yaş aralığı 

 

SÜRE  Yarım veya tam gün (3,5 veya 7 saat) veya 2 yarım gün 

HEDEF ve AMAÇLAR 

 

(Kışkırtıcı) antitez yoluyla anlamak, diğer kültürlere ve 

dinlere saygı duymak, kendi sosyal, kültürel ve 

ekonomik önyargıları üzerinde düşünmek. 

İdeolojik, politik ve sosyo-ekonomik yargıları anlamak 

(veya bunlara karşı tarafsız bir tutum geliştirmek) ve 

fikir ile önyargı arasındaki farkı tanımak. 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten önce 

 

Gençler, bırakın başka bir yerde işlenen potansiyel 

suçları (örneğin; Afrika, Amerika ve Asya 

kolonilerinde). 

Simüle edilmiş mahkeme oturumlarının hazırlanmasında 

öğrenciler kanıt ve gösterge toplamak zorundadır. 

Avrupa ülkelerinin sömürgelerindeki eylemleriyle ilgili 

araştırmaları için aşağıdaki etkili kaynakları önereceğiz: 

• Eduardo Hughes Galeano Latin Amerika'nın Açık 

Damarları: Bir Kıtanın Yağmalanmasının Beş Yüzyılı, 

1997 (25. Anv. Baskı), ISBN 978-085345-990-3 

• Armstrong, Karen İbrahim'den Günümüze Tanrı'nın 

Tarihi: 4000 Yıllık Tanrı Arayışı.) ISBN 90-414-0776-6 

• Aslan, Rıza Allah'tan başka ilah yoktur. İslam'ın 

Kökenleri, Evrimi ve Geleceği) ISBN 90-234-1753-4 

Öğrencilere sunulan diğer kaynaklar çevrimiçi olarak 

kolayca bulunabilir ve büyük olasılıkla öğrencilere 

üretken eylemlerde rehberlik etmek için öğretmenin 

uzmanlığına ihtiyaç duyulacaktır (hangi arama terimleri 

kullanılacak ve Wikipedia dışındaki hangi kaynaklar 

kullanılacak?)  

ORGANİZASYON 

 

 

Sınıftaki öğrencileri aşağıdaki gruplara ayırıyoruz ve 

bunun nasıl yapılacağı öğretmene kalmış: 
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a. Suçlayanlar veya Savcılar: Sanık hakkında suç 

duyurusunda bulunan kuruluşları temsil eden 1 sözcü, 

veri toplamak ve analiz etmek için 2 kişi tarafından 

desteklenir. 

b. Sanık: Suçlanan kuruluşları veya devletleri temsil 

eden 1 sözcü, veri toplamak ve analiz etmek için 2 kişi 

tarafından destekleniyor. 

c. Jüri: Suçlamalar ve lehte ve aleyhteki argümanlar 

hakkında karar vermeye çalışan 3 kişi 

d. Hakimler: Mahkeme başkanı olarak 1 kişi, 2 asistan 

her iki tarafça sağlanan argümanları ve verileri kontrol 

eder. Hakim, sağlanan verileri ve kanıtları düzeltmek 

için savcı veya müdafinin sözünü kesebilir. 

e. Basın: Bir konseptte yer alacak 2 kişi, mahkemenin 

önemli işlemlerini rapor eder. 

f. Kamu: öğretmen dahil sınıftaki diğer öğrenciler: 

mahkeme oturumu tamamlandıktan sonra yargılamanın 

adil olup olmadığını ve kararın doğru olup olmadığını 

tartışacaklar. 

 UYGULAMA (1. Adım, 2. 

Adım, 3. Adım...) 

 

 Adım 1: Sınıftaki öğrencilerin (veya ebeveynlerinin) 

hakim dininin ne olduğunu öğrenin: tüm aktörler 

önceden suçlamanın geçersiz olduğunu düşünse bile, 

suçla suçlanacak din bu olacaktır! 

Yüzyıllar boyunca çeşitli büyük dinler adına büyük 

suçlar ve soykırımlar işlendi, bazıları bugün hala bunu 

yapıyor olabilir, bazıları hiç şiddet kullanmadı… 

Adım 2: Odayı yukarıda tanımlandığı gibi farklı grupları 

barındıracak şekilde hazırlayın. 

Adım 3: Yukarıda tanımlanan grupların tümü 

(birbirinden bağımsız) araştırma yapmalıdır. 

Adım 4: Süreç, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi 

mahkemede yapılır; jüri sonunda bir karara varacak 
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Adım 5: Basın, tüm grupların mahkeme oturumunun 

işleyişini değerlendirmeye ve “halk” kararına varmaya 

katkıda bulunacağı bir kapanış oturumu yönetecektir.  

BİLGİLENDİRME/YANSIMA 

 

 Adım 5 (yukarıya bakın) aslında bir bilgilendirme ve 

yansıtma oturumudur. 

Öğrenciler tarafından aktif düşünmeyi teşvik etmenin bir 

başka yolu, rolleri değiştirmek ve bu mahkeme 

oyununda rolleri yerine getiren diğer oyuncularla aynı 

mahkeme oturumunu tekrar yapmaktır (rollerin 

rotasyonu): öğrencinin sorunu anlamasında bir fark 

yaratır mı? Aynı soruna başka bir açıdan baktıklarında 

yargılar mı? 

UYGULAMAYA GEÇİŞ  Öğrenciler mahkeme oturumu kavramının başka hangi 

bağlamlarda etkili öğrenme başarıları ile 

kullanılabileceğini tartışabilirler. 

İpucu: Coğrafyada kirleticiler küresel ısınmaya neden 

olmakla suçlanabilir. Başka ihtimaller de olabilir… 

KAZANILAN ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAMLAR & 

BECERİ/BECERİLER 

 

 

Farklı temel kavramsal yönler, bilgi ve ilgili beceriler 

etkinleştirilebilir: 

• Bilgi alma ve analiz etme 

• Dijital beceriler: çevrimiçi bilgi arama 

• Din, tarih, siyaset, coğrafya hakkında genel bilgi 

• Hukuki prosedürler ve mahkeme sürecindeki aktörlerin 

rolleri hakkında bilgi ve anlayış 
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ALIŞTIRMA 19 

PEDAGOJİK ALAN 

 

•  • Vatandaşlık: entelektüel sınırları aşarak toplumdaki 

diğer kültürleri, dinleri ve sosyal-ekonomik azınlıkları 

(farklı etnik kökenlerden insanlar) anlamak. 

• • Sorunları etik ve sosyal bir bağlama yerleştirerek tartışma 

ve tartışmayı teşvik etmek. 

• • İdeolojik ve dini argümanlara dayalı yargıların tarihsel 

bağlamını anlamak. 

• • Tartışmalı ifadeler lehinde tartışarak dini sistemlerin 

temel anlayışı. 

 

ZORLUK DÜZEYİ Düşük (Hollandaca VMBO, daha düşük, meslek öncesi eğitim 

düzeyi, ilköğretimin bir parçası olarak sayılır). 

ÖĞRENCİLERİN YAŞ 

ARALIĞI (egzersizin 

kime hitap ettiği) 

14-16 yo 

 

SÜRE 

 

 Açıklama başına tartışma 2 saat. 

İki tartışmalı ifadeyi tartışmak yeterlidir. 

AMAÇ ve HEDEFLER 

 

 (Kışkırtıcı) antitez yoluyla anlamak, diğer kültürlere ve dinlere 

saygı duymak, kendi sosyal, kültürel ve ekonomik önyargıları 

üzerinde düşünmek. 

İdeolojik ve dini yargıları anlamak (veya onlara karşı tarafsız bir 

tutum geliştirmek) 

SINIFTA ALIŞTIRMA 

HAZIRLIĞI (dersten 

önce 

 

 

 Sınıftaki tartışmaların hazırlanmasında. Öğrenciler, kaynakları 

bulmak ve kontrol etmek için en az 1 yarım gün kütüphanede veya 

çevrimiçi olarak çalışarak kanıt toplamak zorundadır. 

Bazı genel kaynaklar konuyu tanımamıza yardımcı olabilir; bunlar 

öncelikle öğretmenin eldeki çalışmayı öğrencilere tanıtması 

içindir: 

• Eduardo Hughes Galeano Latin Amerika'nın Açık Damarları: Bir 

Kıtanın Yağmalanmasının Beş Yüzyılı, 1997 (25. Anv. Baskı), 

ISBN 978-085345-990-3 
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• Armstrong, Karen İbrahim'den Günümüze Tanrı'nın Tarihi: 4000 

Yıllık Tanrı Arayışı.) ISBN 90-414-0776-6 

• Aslan, Rıza Allah'tan başka ilah yoktur. İslam'ın Kökenleri, 

Evrimi ve Geleceği) ISBN 90-234-1753-4 

Öğrenciler için diğer kaynaklar, öğrencilerin savunmak için birini 

seçmeleri gereken belirli ifadelerle birlikte verilmiştir, aşağıya 

bakınız. 

ORGANİZASYON 

 

 İki ila dört öğrenci, ifadelerini doğru ve doğrulanmış olarak 

sunacak; buldukları destekleyici argümanları açıklayacaklar; 

kaynaklarının neden güvenilir olarak görüldüğünü tartışacaklar. 

Sınıftaki diğer öğrenciler, genel bir tartışmada argümanları ve 

kaynakların kalitesini değerlendireceklerdir.  

UYGULAMA (adım 1, 

adım2, adım 3...) 

Görev: öğrenciler 3 veya 4 kişilik gruplar halinde çalışır. 

1) Öğrenciler aşağıdaki ifadelerden birini seçer ve kanıt arar 

(internet veya başka bir kaynak). Bildiri lehine durumlarını 

yazarlar ve jüri olarak hareket ederek sınıfa sunarlar. Her 

oturumdan sonra sınıf, ifade lehinde veya aleyhinde oy vermeden 

önce sunulan ifadeleri ve argümanları tartışır. Not: c), d) ve e) 

ifadeleri karşılıklı olarak çelişkilidir: biri doğru kabul edilirse 

diğeri doğru olamaz. Sınıfın kararı her zaman bu varsayımla 

uyumlu mudur? 

a) Birçok kişiye göre Hinduizm ve Budizm saldırgan dinlerdir: 

kutsal kitapları gelecekte bir gün dinlerinin Asya'nın belli başlı 

bölgelerinde iktidarı ele geçireceğini ve kendilerini bir dünya gücü 

olarak kuracağını öngörür. Şimdiye kadar sadece birbirleriyle 

savaştılar, bu yüzden nihai amaçlarını görmedik ve anlamadık. 

          I.    https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_India 

          II. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence  

 

I. https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abu

se_cases 
II. https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-

misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk 
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III. https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/france-catholic-

church-abuse-report-intl/index.html 
 

a) Bazı insanlar İslam ve Yahudiliği barışçıl dinler olarak 

görürler, ancak Hristiyan ulusların Güney Amerika'yı 

(Portekiz, İspanya) fethi ve cadıların ve sapkınların 

Engizisyonu gibi birçok şiddet türünden Hristiyanlığı 

sorumlu tutarlar. 

 

I. https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition 
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion 

III. https://en.wikipedia.org/wiki/Crusadeshttps://bible.org/articl

e/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-

genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga 
IV. https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-als-bron-

van-geweld/  
b) Bazı insanlar Hristiyanlık ve Yahudiliği barışçıl dinler 

olarak görürler, ancak 6. ve 7. yüzyılda Avrupa'nın bazı 

bölgelerinin fethi, modern İslami grupların çatışmaları ve 

saldırıları gibi birçok şiddet türünden İslam'ı sorumlu 

tutarlar, örneğin IŞİD veya DEAŞ ve El Kaide. 

 

I. https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquests  
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State  

III. https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion 
IV. https://theconversation.com/if-islamic-state-is-based-on-

religion-why-is-it-so-violent-52070  
 

e) Çoğu insan Hristiyanlık ve İslam'ı barışçıl dinler olarak görür, 

ancak Yahudiliği, Eski Ahit'te anlatılan eski Filistin 

topraklarındaki kabilelerin ve ulusların yok edilmesi ve sert 

baskılar gibi birçok şiddet türünden sorumlu tutarlar. Filistin 

protestolarının ve bu günlerde özgürlük ve eşitlik çağrılarının 
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I. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de

+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,2

0101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e 
II. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,2008011

1:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa 
III. https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-

genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga  
 

2) Tüm sınıf, ifadenin güvenilirliğini tartışır ve karar verir. 

BİLGİLENDİRME/YA

NSIMA 

 Sınıfın ifadenin güvenilirliğine ilişkin kararı (yukarıya bakın) 

aslında bir bilgilendirme ve düşünme oturumudur: argümanları 

dinledikten ve bunların değeri ve güvenilirliğini tartıştıktan sonra 

o belirli din hakkında ne düşünüyorlar. 

UYGULAMAYA 

GEÇİŞ 

 

 

Öğrenciler diğer ifadelere bir göz atabilir ve bu tür ifadelerin 

değerinin ne olduğunu tartışabilirler: Hemen hemen her din için 

hemen hemen aynı ifadenin yapılabileceği gerçeği bize bu tür 

ifadelerin değeri hakkında bir şey söyler mi? 

KAZANILAN 

ANAHTAR 

KAVRAM/KAVRAML

AR & 

BECERİ/BECERİLER 

Farklı temel kavramsal yönler, bilgi ve ilgili beceriler 

etkinleştirilebilir: 

 Bilgi alma ve analiz etme 

Dijital beceriler: çevrimiçi bilgi arama 

Genel din, tarih, siyaset, coğrafya bilgisi 

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika toplumlarında karşılaştığımız gibi 

etik ikilemler hakkında bilgi ve anlayış: İslam dini gerçekten 

gayrimüslimlere karşı şiddeti teşvik ediyor mu, yoksa başka 

faktörler de rol oynuyor mu? 
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