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Bu çalışmada ‘El Ele Akran Zorbalığına Son Verelim’ sloganıyla deneme uygulaması yapılan 

Akran Zorbalığını Önleme Eğitim Programının en önemli bileşenlerinden biri olan öğretmen 

eğitimine yönelik drama ve bibliyoterapi temelli bir etkinlik uygulanacaktır. Çalıştaya 

öğretmen, aday öğretmen ve öğretmen yetiştirme alanında görev yapan eğitim bilimcilerin 

katılması beklenmektedir.  

 

Konu: Toplum katmaları arasındaki çelişkilerin gerçek bir öyküden yola çıkılarak irdelenmesi. 

 Süre: 50’+50’ (ardışık olmalı, en fazla 15 dakika çay kahve arası verilmeli) 

 

Amaç: Bu çalıştayın amaçları; 

 farklı branşlardan öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğretmen yetiştirme 

alanında görev yapan eğitim bilimcilerin  akran zorbalığı konusundaki 

farkındalıklarını attırmak,  

 bibliyoterapi ve yaratıcı dramayı kullanarak zorbalığı anlama, azaltma ve önlemeye 

yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlamak, 

 toplum katmanları arasındaki eşitsizliklere zamanında ve adil şekilde müdahale 

etmemenin olayı yaşayanlarda ve şahit olanlarda  yarattığı duyguları tartışabilmek, 

 eşitsizliklere zamanında ve adil şekilde müdahale etmemenin öğrencilerin  ve daha 

sonra toplumların sosyal hayatına olan etkisini değerlendirebilmek. 

 

Anahtar kelimeler: Zorbalık, zorba, mağdur, izleyicilik, zorbalık türleri 

 

Malzemeler: Boya kalemleri, kağıt, makas, fakir  ve   zengin bir çocuğu ayrıca bir öğretmeni   

temsil edeceğini düşündükleri  üç  giyim   eşyası bulundurmak. (şapka, atkı, eski bir giysi vb.) 

 

Süreç: Çevrimiçi canlandırma, rol yapma, dans etme, yaratıcı yazma gibi etkinlikler ile 

zenginleştirilen çalışmada çocuk kitaplarının nasıl kullanacağına ilişkin örneklere yer 

verilecektir. 

 

Katılımcı sayısı: En fazla 50 katılımcı olması planlanmaktadır. 



Ön hazırlık ve katılımcılardan beklenenler: 

Çalıştayın verimliliğini arttırabilmek için tüm katılımcıların 

 atkı, bere/şapka, boya kalemi, kağıt, kalem gibi araçları yanlarında hazır 
bulundurmaları,

 kamera ve mikrofonlarının düzgün çalıştığından emin olmaları,

 etkinliğin başlama saatine uymaları,

 etkinliğin başından sonuna kadar aktif bir şekilde sürece katılıp örnek uygulamaları 
deneyimlemeye gönüllü olmaları,

 paylaşımlarının karşılıklı saygı kuralları çerçevesinde kalmasına dikkat  etmeleri,

 etkinliklerin sonunda etkinlik değerlendirme formunu (google.doc)  doldurmaları 
beklenmektedir.

Not: Atölye süresince katılımcıların kamerası açık olacaktır. Mikrofonlar ise gerektiği zaman 

açılacaktır.  

Ücret: Kongreye bildiriyle katılıp kayıt ücreti ödeyenler için ücretsizdir. Bununla birlikte bu 

çalıştaya katılacaklar için ücret 100 TL’dir. Ödemeler, kayıt sırasında kongre sayfasında verilen 

hesap numarasına yapılacaktır.   


