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Eğitimin İçeriği

• Barış eğitiminin dayandığı temel kuramlar

• Barış eğitimi modelleri, içerik ve kapsamları

• Barış eğitiminin amacı

• Barış eğitiminin ilkeleri

• Barış eğitiminde eğitimcilerin özellikleri ve rolleri
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• Türkiye’de ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen ve etkililiği 
test edilen bir Barış Eğitimi Programı örneği (Sağkal, 2011), 
amacı, içeriği, kapsamı, uygulanışı ve elde edilen araştırma 
sonuçları

• Türkiye’de lise öğrencilerine yönelik geliştirilen ve etkililiği test 
edilen bir Barış Eğitimi Programı örneği (Sağkal, 2015), amacı, 
içeriği, kapsamı, uygulanışı ve elde edilen araştırma sonuçları

• Okullarda arabuluculuk/barışyapıcılık programlarının 
uygulanması

• Barış eğitimi programlarının uygulanmasında okullarda 
karşılaşılabilecek olası güçlükler, dikkat edilmesi gereken önemli 
hususlar ve öneriler

3

Eğitimin İçeriği Barış eğitimi nedir?

• Barış eğitimi, “çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin içsel, kişilerarası, 

gruplararası, ulusal veya uluslararası düzeyde hem doğrudan hem de 

yapısal çatışma ve şiddeti önlemeleri, çatışmayı barışçıl bir biçimde 

çözmeleri ve barışa olanak sağlayan koşulları yaratmaları için gerekli olan 

davranış değişikliğini gerçekleştirecek bilgi, beceri, tutum ve değerlerin 

teşvik edilmesi sürecidir” (Fountain, 1999, s. 1).

4

Barış Eğitiminin Tanımında Ortak Unsurlar

• Barış eğitimi,

• barışın ne olduğu, neden sağlanamadığı, nasıl sağlanabileceği ve 
sürdürülebileceği hakkında bilgi aktaran (Harris, 2004; Johnson ve Johnson, 2003);

• sosyal adalet ve olumlu barış kavramlarına dayalı (Hettler ve Johnston, 2009; Reardon, 2012); 

• bir kavram, felsefe, süreç ve ideali içeren (Carr ve Porfilio, 2012); 

• bireyleri dünya üzerindeki sorumluluklarıyla yüzleştiren (Vriens, 1997); 

5

Barış Eğitiminin Tanımında Ortak Unsurlar

• Barış eğitimi,

• bireylerin birbirlerine karşı toleranslı davranmalarını ve şiddete 
başvurmamalarını öğreten (Firer, 2008); 

• şiddeti önlemeye ve çatışmaları dönüştürmeye yönelik bilgi, beceri ve 
tutumlar kazandıran (Ashton, 2007; Bajaj, 2008; Carter, 2008; De Paul, 2010; Henderson, 1973); 

• barış kültürünü yaratacak (Toh ve Cawagas, 2010); 

• dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefleyen (Hettler ve Johnston, 2009) bir eğitim
türüdür.
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Barış Eğitiminin Dayandığı 
Temel Kuramlar

1.Bütünleştirici Barış Kuramı (Integrative Theory of Peace)

2.Ahlaki Dışlama / Dahil Etme Kuramı (Moral Exclusion / 
Inclusion Theory)

3.Karşılıklı Sosyal Bağlılık Kuramı (Social Interdependence 
Theory)

4.Barış Eğitimi Kuramı (Peace Education Theory)

5.İlgi Gösterme Kuramı (Caring Theory)

7

1. Bütünleştirici Barış Kuramı
(Integrative Theory of Peace)

• Bütünleştirici barış kuramı, “insan yaşamının içsel, kişilerarası, 
gruplararası ve uluslararası alanlarındaki psikolojik, sosyal, politik, 
etik ve ruhsal bir durum olarak ele alınan barış kavramı üzerine 
temellendirilmiştir” (Danesh, 2006, 2008a, 2008b, 2011).

• Dört alt kuramdan oluşmaktadır (Danesh, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2011):

i. Barış, psikososyal, politik, ahlaki ve ruhsal bir durumdur; 
ii. barış, birlik temelli dünya görüşünün temel açıklamasıdır;
iii. birlik temelli dünya görüşü, barış ve iyileşme kültürü 

yaratmak için ön koşuldur ve 
iv. kapsamlı, bütünleştirilmiş, yaşam boyu eğitim, birlik temelli 

dünya görüşünün gelişmesinde en etkili yaklaşımdır.

8

2. Ahlaki Dışlama / Dahil Etme Kuramı 
(Moral Exclusion / Inclusion Theory)

• Opotow vd. (2005) göre, ahlaki dışlama, yıkıcı 
çatışmalarda ve yaşanan sosyal sorunlarda adaletin 
uygulanmaması; ahlaki dâhil etme ise adaletin 
toplumda herkes için adil bir biçimde işlemesini 
ifade etmektedir. 

• Barışın sağlanabilmesi için önemli olan ahlaki olarak 
herkesin eşit ve adil bir biçimde topluma dâhil 
edilmesidir.

• Barış eğitiminde ahlaki dâhil etme kuramından dört 
şekilde yararlanmak mümkündür:

9

1. Bir arada var olabilmek için eğitim: Bu eğitim türünde gruplar 
arasındaki önyargılar, güvensizlik, düşmanlık ve şiddet azaltılmaya; 
adalet ve adil kaynak paylaşımları arttırılmaya çalışılır.

2. İnsan hakları için eğitim: Bu eğitim türünde bireylere (i) sivil ve 
politik haklar, (ii) ekonomik ve sosyal haklar ve (iii) çevresel, kültürel 
ve gelişimsel haklara ilişkin farkındalık kazandırılmaktadır.

3. Cinsiyet eşitliği için eğitim: Bu eğitim türünde kadın ve erkekler 
arasındaki cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulanır. 

4. Çevrecilik için eğitim: Bu eğitim türünde hava, su, toprak kirliliği 
ve doğal kaynakların aşırı kullanımı konusunda öğrencilere 
farkındalık kazandırılır ve insanın doğaya karşı sorumlulukları 
konusunda bilgiler aktarılır.
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2. Ahlaki Dışlama / Dahil Etme Kuramı 
(Moral Exclusion / Inclusion Theory)

3. Karşılıklı Sosyal Bağlılık Kuramı
(Social Interdependence Theory)

• Karşılıklı sosyal bağlılık, bireylerin eylemleri, elde ettikleri 
sonuçları etkilediğinde ortaya çıkmaktadır (Johnson ve Johnson, 1991). 

• Karşılıklı sosyal bağlılık kuramında üç tür sosyal bağlılık 
durumu ele alınmaktadır (Johnson ve Johnson, 2002a, 2005c, 2009, 2011; Johnson vd., 2012):

i. Olumlu bağlılık, tarafların ortak hedeflere işbirliği yaparak 
ulaşmalarını; 

ii. Olumsuz bağlılık, yarışma ve rekabet nedeniyle taraflardan 
birinin hedefe ulaşırken, diğerinin ulaşamaması;

iii. Bağlılığın olmaması ise bireyin bir hedefe ulaşması ile başka bir 
bireyin hedefe ulaşması arasında bir ilişki olmamasıdır.

11

4. Barış Eğitimi Kuramı (Peace Education Theory)

• Harris (2004, s. 6) barış eğitiminin kuramsal yapısını ele aldığı 
çalışmasında beş özellik üzerinde durmaktadır:

1. Barış eğitiminde şiddetin altında yatan nedenler ve etkileri ele 
alınmaktadır. 

2. Müzakere, uzlaşma ve şiddetsizlik mücadelesi gibi birtakım 
yöntemler, şiddetin alternatifleri olarak öğrencilere öğretilmektedir. 

3. Uygulama yapılacak bölgede yaşanan şiddet türüne göre barış 
eğitiminin içeriği değişkenlik gösterebilmektedir

4. Barışın bağlama, başka bir deyişle, kültürel normlara göre 
değişkenlik gösteren bir süreci içermesidir. 

5. Anlaşmazlık, barış eğitiminde yaşamın kaçınılmaz bir parçası 
olarak ele alınmakta ve öğrencilere yapıcı anlaşmazlık çözüm 
becerileri kazandırılmaktadır.

12
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5. İlgi Gösterme Kuramı 
(Caring Theory)

• İlgi gösterme kuramında, bireyler arasındaki etkileşim ve 
iletişim üzerine odaklanılmaktadır. 

• İlgi gösteren (carer) kişi, karşısındakini etkin bir biçimde dinler 
ve onun gereksinimlerini anlamaya çalışır. 

• Bu sürecin tamamlanabilmesi için ilgi gösterilen (cared for) 
kişiden de karşısındaki kişinin bu tutumunu onaylayan sözlü ya 
da sözsüz geri bildirim vermesi beklenmektedir. 

• Bu durum, ilgi gösteren (carer) ve ilgi gösterilen (cared for) birey 
arasında karşılıklı bir ilişki kurulduğunu göstermektedir (Noddings, 2001, 
2008).

13

5. İlgi Gösterme Kuramı 
(Caring Theory)

• Noddings’e (2008) göre, bireylerin birbirlerini 
önemsediklerini göstermelerini kolaylaştıracak 
yöntemlerden biri diyalogtur. 

• Diyalog yoluyla bireyler birbirlerini tanırlar, anlarlar 
ve birbirlerini önemsedikleri bir ilişki yapısı kurarlar 
(Noddings, 2008). 

• Dolayısıyla, barış eğitimi çalışmalarında da bireylere 
birbirlerini önemsedikleri bir ilişkiyi nasıl 
kuracakları, nasıl yürütecekleri ve birbirleriyle nasıl 
diyalog kuracakları öğretilmelidir.

14

Barış Eğitimi Modelleri, İçerik ve Kapsamları

• Barış eğitimi alanında yürütülen çalışmaların
• İnsan Hakları Eğitimi, 
• Çevresel Eğitim, 
• Uluslararası Eğitim, 
• Çatışma Çözme Eğitimi ve 
• Gelişim Eğitimi 
başlıklarıyla nitelendirilebildikleri görülmektedir (bkz., Harris, 2004; Harris ve Morrison, 
2003).

• Belirtilen bu programların amaç, içerik ve kapsamlarında 
farklılıklar bulunmasına rağmen genel olarak bakıldığında, 
şiddetin önlenmesi ve barışın sağlanması temalarına vurgu 
yapıldığı görülmektedir. 

15

Barış Eğitimi Modelleri, İçerik ve Kapsamları

• Page (2008) de barış eğitimi programlarını üç tipte 
değerlendirmiştir. Page’e (2008, s. 2) göre, 

• Birinci tip barış eğitimlerinde yaşanabilecek savaş durumlarının 
önlenmesi üzerinde durulurken; 

• İkinci tip barış eğitimlerinde, çevre, insan hakları, çok 
kültürlülük gibi konularla ilgili sorunlar ele alınmakta;

• Üçüncü tip barış eğitimlerinde ise kişilerarası çatışmaların 
çözümüne odaklanılmaktadır.

16

Barış Eğitimi Modelleri, İçerik ve Kapsamları

• Başka bir çalışmada (Salomon, 2002) ise barış eğitimi 
programlarının 

1. Çatışmalı Bölgelerde Barış Eğitimi, 
2. Etnik Çatışmaların Yaşandığı Bölgelerde Barış 

Eğitimi
3. Barışın Hakim Olduğu Bölgelerde Barış Eğitimi 
olmak üzere üç genel kategoride değerlendirildiği 
görülmektedir. 

17

Barış Eğitimi Modelleri, İçerik ve Kapsamları

• Gruplar arasında yaşanan çatışmaların önlenmesi için Bosna 
Hersek’te ise 2000 yılında Birlik Temelli Barış İçin Eğitim 
Programı geliştirilmiş ve toplam 112 okulda uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir (Danesh, 2006, 2008a, 2008b, 2010, 2011). 

• Barış için eğitim programının dayandığı üç temel önerme 
bulunmaktadır (Danesh, 2008a, 2011): 

1.İnsan ilişkilerindeki temel güç çatışma değil; birliktir, 

2.İnsan ve grup davranışlarının oluşmasında temel çerçeve, 
dünya görüşüdür ve 

3.Barış, birlik temelli bir dünya görüşünün sonucudur.
18
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Barış Eğitimi Modelleri, İçerik ve Kapsamları

• Bazı çalışmalarda (bkz., Bar-Tal ve Rosen, 2009; Bar-Tal vd., 2010) ise barış 
eğitiminin doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 
modelde sınıflandırıldığı görülmektedir. 

1. Dolaylı barış eğitimi modelinde, çatışmayı 
doğrudan ele almak yerine tolerans, etnik-
empati, insan hakları ve barışyapma gibi temalar 
üzerinde durulmaktadır. 

2. Doğrudan barış eğitimi modelinde ise 
gruplararası çatışmayla ilgili tüm konular ele 
alınmakta; çatışma kültürüyle ilişkili inançlar, 
tutumlar, değerler ve davranışlar değiştirilmeye 
çalışılmaktadır. 

19

Barış Eğitiminin İçeriğinde Ortak Unsurlar
• Genel olarak değerlendirildiğinde ise barış eğitiminde 

• şiddet, çatışma ve barışın doğasının anlaşılması
• insan hakları, eşitlik, demokrasi, sosyal adalet gibi kavramların 

anlaşılması 
• barışa yönelik bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırılması 
• farklılıklara saygı ve tolerans geliştirilmesi 
• global sorunlara ilişkin farkındalığın arttırılması 
• ekolojik farkındalığın arttırılması 
• işbirliği becerilerinin geliştirilmesi ve dünya vatandaşı olma 

kapasitesinin geliştirilmesi gibi temel konular üzerinde 
durulduğu anlaşılmaktadır.

20

Barış Eğitiminin Amacı
• Barış eğitiminin içerik ve kapsamına bağlı 

olarak amaçlarının da değişkenlik
gösterebildiğini söylemek mümkündür. 

• Salomon’a (2002, 2009) göre, çatışmalı 
bölgelerde yürütülen barış eğitimi 
programlarının temel amacı, grupların 
birbirlerine yönelik olumsuz algılarının 
değiştirilmesidir. 

21

• Harris ve Morrison’a (2003) göre, barış eğitiminin on temel 
amacı bulunmaktadır: 

1. Barış kavramının öneminin anlaşılması ve barışa yönelik 
olumlu bir tutum oluşturulması, 

2. Öğrencilerin şiddete yönelik duygularının ve kaygılarının 
paylaşılması, 

3. Güvenliğin sağlanmasında kullanılabilecek barış stratejileri 
arasındaki farklılıkların anlaşılması,

4. Şiddetin ve savaşın altında yatan nedenlerin anlaşılması, 
5. Kültürel farklılıklara saygı duymanın ve kültürlerarası 

işbirliğinin sağlanmasının öneminin anlaşılması, 

22

Barış Eğitiminin Amacı

6. Öğrencilerin geleceğe yönelik umutlarının geliştirilmesi ve bir 
bakış açısı oluşturmalarının sağlanması, 

7. Barışın, değişimin bireyde başladığı bir süreç olduğunun 
farkına varılması, 

8. İnsan hak ve özgürlüklerine saygı duymanın, sosyal adaleti 
sağlamanın barışa yapacağı katkının farkına varılması, 

9. Çevreye ve insanların yaşamına saygı duyulması ve 

10. Anlaşmazlıkların şiddete başvurulmadan çözülmesini 
sağlayan bilgi ve becerilerin kazandırılması.

23

Barış Eğitiminin Amacı

• Danesh’e (2007, 2008b, 2011) göre, barış için eğitim 
programının amaçları;

1. İnsanların güven, birlik, hoşgörü, demokrasi, eşitlik, etik, 
özgürlük içerisinde yaşadıkları ve anlaşmazlıkların barışçıl 
bir şekilde çözüldüğü barış kültürü; 

2. İnsanların yaşadıkları şiddet ya da travma olayının etkilerini 
atlattıkları, birbirlerine güvendikleri, empati kurdukları, 
işbirliği yaptıkları ve uzlaştıkları iyileştirme kültürü ve 

3. Yaşamın tüm alanlarında bireylerin kendilerini 
gerçekleştirebildikleri mükemmelleşme kültürü yaratmaktır. 

24

Barış Eğitiminin Amacı
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Barış Eğitiminin Amacı Ortak Unsurlar
• Genel olarak değerlendirildiğinde ise barış eğitiminin 

amaçları, 
• Öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerileri 

kazandırmak 

• Öğrencileri dünya vatandaşı olarak yetiştirmek

• Öğrencilerin barışı öğrenebilecekleri bir diyalog ortamı 
oluşturmak 

• Farklılıklara karşı toleranslı olmaya yönelik tutumlar 
kazandırmak 

• Yapıcı çatışma çözme becerileri kazandırmak 
25

Barış Eğitiminin Amacı Ortak Unsurlar
• Şiddetin tüm formlarını önlemek 

• Sosyal adaleti sağlamak

• Barışçıl bireyler yetiştirmek

• Sosyal adaletsizliğin önlendiği bir barış kültürünün 
yaratılmasını sağlamak 

• Global sorunlara duyarlı ve sorumluluk sahibi 

• Özerk bireyler yetiştirmektir.

26

Barış Eğitiminin İlkeleri
• Harris’e (1990) göre, barış eğitiminin beş temel ilkesi 

bulunmaktadır: 
1. Diyaloğa dayalı bir öğrenme ortamı oluşturulması, 
2. Öğrenciler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi, 
3. Öğrencilere çatışma çözme becerilerinin 

kazandırılması, 
4. Öğrencilerin barışa yönelik motivasyonlarının 

arttırılması ve
5. Davranışların yönetiminde demokratik sınırların 

kullanılması. 

27

Barış Eğitiminin İlkeleri
• Ayrıca, Harris (1996) başka bir çalışmasında barış eğitiminin 

ilkelerini beş farklı kategoride değerlendirmiştir: 
1. Barış eğitimi, tüm çocuklar için yararlıdır, 
2. Barış eğitimi şiddetin yaralarını sarar ve öğrencilere 

barışyapma becerileri kazandırır, 
3. Şiddetin altında yatan nedenlerin anlaşılmasını, barışyapma 

becerilerinin öğrenilmesini ve barış kültürünün yaratılmasını 
hedefleyen barış eğitimi, çatışma çözme eğitiminden daha 
kapsamlıdır, 

4. Şiddet ve barış kavramları müfredatta yer alan dersler 
içerisinde ele alınabilir ve 

5. Öğretmenler barış pedagojisinden yararlanarak sınıflarında 
işbirliğine dayalı demokratik öğrenme ortamları 
oluşturabilirler.

28

Barış Eğitiminin İlkeleri
• Bar-Tal vd. (2010, s. 34-35) ise barış eğitiminin ilkelerini şu şekilde 

özetlemektedirler: 
1. Barış eğitimi programları sadece öğrencileri değil; toplumu oluşturan 

bireyleri de kapsamalıdır, 
2. Barış eğitimi müfredattan ayrı bir program olarak görülmemeli; aksine 

müfredatta yer alan derslerle bütünleştirilen eğitimsel bir yönelim olarak 
görülmelidir,

3. Barış eğitimi uygulamalarına erken çocukluk döneminden itibaren 
başlanmalıdır, 

4. Barış eğitimlerinde öğrencilerin açık fikirli bir biçimde düşünmeleri 
desteklenmelidir,

5. Barış eğitimi programlarının içerik ve kapsamlarının belirlenmesinde 
toplumun gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır ve 

6. Barış eğitimlerinde, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmeleri 
desteklenmelidir. 29

Barış Eğitiminde Eğitimcilerin Özellikleri ve Rolleri

1. Öncelikle barış eğitimcilerinin, barış 
eğitiminde ele alınan konulara hakim (Reardon ve 
Cabezudo, 2002); 

2. İletişim becerileri güçlü (Whitaker, 1988);

3. Öğrencilere iyi bir rol model olan (De Paul, 2010; Reardon
ve Cabezudo, 2002; Vriens, 2003); 

4. Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştıran
(De Paul, 2010; Reardon, 2012);

5. Program geliştirme becerisi ve deneyimine 
sahip (Reardon ve Cabezudo, 2002); 

6. Öğrencilerle eşit bir ilişki kuran (De Paul, 2010; 
Wahlström, 1992; Whitaker, 1988); 

30
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Barış Eğitiminde Eğitimcilerin Özellikleri ve Rolleri

7. Öğrencileri önemseyen (Whitaker, 1988); 

8. Onların ilgisini çekebilen (Reardon ve Cabezudo, 2002); 

9. Sadece bilişsel kazanımlara değil, duyuşsal 
ve davranışsal kazanımlara da önem veren 
(Vriens, 2003); 

10. Öğrencilere barış değerleri ve geleceğe 
ilişkin umut aşılayan (Vriens, 1997) bir yaklaşıma 
sahip olmaları gerekmektedir.

31

Barış Eğitiminde Eğitimcilerin Özellikleri ve Rolleri

• Harris ve Morrison’a (2003) göre, eğitimcilerin 
rolü 

1. Şiddet ve barış kavramlarının farkında;

2. Yaşanan sorunları eleştirel bir biçimde 
değerlendirebilen; 

3. Barışyapma becerilerine sahip; 

4. Sosyal sorumluluklarının farkında; 

5. Barış kültürünün yayılmasını sağlayacak 
bireyler yetiştirmektir. 

32

Barış Eğitiminde Eğitimcilerin Özellikleri ve Rolleri

• Harris ve Morrison’a (2003) göre, barış eğitimi programlarının 
hazırlanmasında eğitimcilerin duyarlı olmaları gereken hususlar 
şunlardır: 

(i) Barış eğitiminde öğrencilere yönelik herhangi bir doktrin 
kullanılmaz; 

(ii) barış eğitiminde barış kültürünü ve diyaloğu destekleyen bir dil 
kullanılır; 

(iii) Öğrencilerin medya ve internet ortamındaki şiddet olaylarından 
etkilenme oranı en asgari düzeye indirilmeye çalışılır, 

(iv) Barış eğitimcileri,. sürdürülebilir bir barış kültürü yaratmanın bir 
süreç gerektirdiğinin farkında olmalılar ve verdikleri eğitim 
sonucunda barışçıl bireyler yetiştirerek bu doğrultuda bir adım 
attıklarını görmelidirler.

33

Barış Eğitiminde Eğitimcilerin Özellikleri ve Rolleri

• Carter (2008) tarafından yayınlanan barış eğitimi 
standartlarına göre, barış eğitimcilerinin 

• Farklılıkları teşvik etmeleri, 
• Öğrencileri yaşadıkları anlaşmazlıkları şiddetsiz bir 

biçimde çözmeleri için desteklemeleri, 
• Etkili iletişim kurmaları,
• Öğrencilere model olmaları, 
• Çatışmaları analiz edebilmeleri, 
• İşlenen konuları birbirleriyle ilişkilendirip, 

bütünleştirebilmeleri ve 
• Velilerle işbirliği yapmaları
• Okul yöneticilerinin de desteğinin alınması 

gerekmektedir. 34

Barış Eğitimi: 
Kuramsal Açıklamalar ve Eğitimciler İçin 

Araştırma/Uygulama Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar SAĞKAL
Adnan Menderes Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık ABD

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Araştırma - 1

BARIŞ EĞİTİMİ PROGRAMININ İLKÖĞRETİM 6. 

SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK 

EĞİLİMLERİ, EMPATİ DÜZEYLERİ VE BARIŞA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ

36
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Barış Eğitimi Programı

39

Barış eğitimi programı 4 temel beceri alanını içeren ve 24 ders saatini 
kapsayan bir eğitim programı olarak geliştirilmiştir:

Oturumlar

1. Bölüm Barış ve şiddetin doğasının anlaşılması (7 saat)

2. Bölüm Barışı engelleyen ve destekleyen unsurlar (5 saat)

3. Bölüm Barışçıl bir birey için temel beceriler (7 saat)

4. Bölüm Anlaşmazlık çözme yöntemi olarak müzakere (5 saat)
40

I. BÖLÜM: Barış ve Şiddetin Doğasının Anlaşılması Ders Saati

1. Barış eğitimi programının tanıtılması 1

2. Şiddet nedir? 1

3. Şiddetin alternatifi var mı? 1

4. Barış nedir? 1

5. Barış çarkı 1

6. Türk kültüründe barışın öncüleri
Mevlana, Hacı BektaşVeli, Yunus Emre, Mustafa Kemal Atatürk 1

7. Dünya kültüründe barışın öncüleri
Mahatma Gandhi ve Martin Luther King 1

41

II. BÖLÜM: Barışı Engelleyen ve Destekleyen Unsurlar Ders Saati

8. Taşıdığım etiketler 1

9. Önyargıların farkında olma 1

10. Farklılıklarımız zenginliklerimiz 1

11. Etik ikilemler 1

12. Hoşgörü 1 42

III. BÖLÜM: Barışçıl Bir Birey İçin Temel Beceriler Ders Saati

13. İletişim engellerinin farkına varma 1

14. Etkin dinleme 1

15. Duyguların farkına varma ve ifade etme 1

16. Ben dili 1

17. Empati 1

18. Öfke yönetimi 2
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43

IV. BÖLÜM: Anlaşmazlık Çözme Yöntemi Olarak Müzakere Ders Saati

19. Müzakere ilkeleri 1

20. Kişilerarası müzakere 1

21. Müzakere uygulamaları 2

22. Barış antlaşması 1

Araştırma Sonuçları

1. Barış eğitimine katılan deney grubundaki 
öğrencilerin saldırganlık eğilimleri, bu 
eğitime katılmayan kontrol grubundaki 
öğrencilerin saldırganlık eğilimlerine göre 
anlamlı düzeyde azalmıştır.

2. Barış eğitimine katılan deney grubundaki 
öğrencilerin empati becerileri, bu 
eğitime katılmayan kontrol grubundaki 
öğrencilerin empati becerilerine göre 
anlamlı düzeyde artmıştır. 

44

Tablo 1a.
Barış Eğitimi 
Aldıktan 
Sonra 
Davranışlarda 
Yaşanan 
Değişimler

Kategoriler

1.
G

ru
p*

%

2.
G

ru
p*

*

%

1.Davranışlarda olumlu 
dönüşüm 22 54 13 45

2.Anlaşmazlık çözüm 
becerilerinin gelişimi 9 22 5 17

3.Öfke yönetimi becerilerinin 
gelişimi 6 15 5 17

4.Psikolojik dayanıklılığın 
artması

1 2 - -

5.Aile içi ilişkilerin gelişimi - - 2 7

6.Öğretmenlerle ilişkilerin 
gelişimi

3 7 1 4

7.Derse katılımın artması - - 3 10

Toplam 41 100 29 100
* Saldırganlığı en çok düşen öğrenciler. ** Saldırganlığı en az düşen öğrenciler.

Kategoriler Öğrenci Söylemleri

1.Davranışlarda olumlu 
dönüşüm

Küsmüyorum / Alay etmiyorum / Kötü söz söylemiyorum / Kavga
etmiyorum / Eskiden çok kavga ederdim şimdi azaldı / Eskiden
arkadaşlarımla tartıştığımda meseleyi çok uzatıyordum şimdi uzatmıyorum
/ Kırıldığımda ya da öfkelendiğimde başkalarına vurmuyorum

2.Anlaşmazlık çözüm 
becerilerinin gelişimi

Birisi bana bir şey söylediğinde, fiziksel ya da sözel şiddete başvururdum.
Şimdi o hareketleri yapmadan önce düşünüyorum / Kazan kazan ile
anlaşıyorum / Okulda, evde, ablamla ya da arkadaşlarımla sorunum varsa
yüz yüze konuşarak çözüyorum

3.Öfke yönetimi becerilerinin 
gelişimi

Öfkemi kontrol edebiliyorum / Öfkelendiğimde içimden ona kadar
sayıyorum / Kendimi kontrol edebiliyorum

4.Psikolojik dayanıklılığın 
artması Hemen kırılmıyorum

5.Aile içi ilişkilerin gelişimi
Annemle tartışıyordum şimdi fazla olmuyor / Eskiden kardeşimle çok
kavga ederdik, şimdi fazla olmuyor

6.Öğretmenlerle ilişkilerin 
gelişimi

Öğretmenlerime saygı gösteriyorum / Öğretmenleri rahatsız etmiyorum /
Artık sınıfta şımarmıyorum

7.Derse katılımın artması Eskiden derslerde parmak kaldırmıyordum. Şimdi kaldırıyorum ve derse
katılıyorum / Oturuyorum, dersi dinliyorum.

Tablo 1b. Barış Eğitimi Aldıktan Sonra DavranışlardaYaşanan Değişimler

Tablo 2a.
Barış Eğitimi 
Programına 
Katılmanın 
Arkadaşlık 
İlişkileri 
Üzerindeki 
Etkisi

Kategoriler 1.
G

ru
p*

%

2.
G

ru
p*

*

%

1.Davranışlarda olumlu 
dönüşüm 11 26 8 29

2.Öfke yönetimi becerilerinin 
gelişmesi 2 5 3 11

3.İletişim becerilerinin 
gelişmesi 5 12 4 14

4.Algı ve perspektiflerde 
değişim 1 2 2 7

5.Anlaşmazlık çözme 
becerilerinin gelişmesi 4 10 3 11

6.Kişilerarası ilişkilerin 
gelişimi 14 33 6 21

7.Tutum 5 12 2 7
Toplam 42 100 28 100
* Saldırganlığı en çok düşen öğrenciler. ** Saldırganlığı en az düşen öğrenciler.

Kategoriler Öğrenci Söylemleri

1.Davranışlarda olumlu 
dönüşüm

Barışçıl bir ortam kurmak için arkadaşlarımla kavga etmemeye başladım /
Birbirimize küfür etmiyoruz / Arkadaşlarıma sebepsiz yere gidip vurmuyorum /
Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde davranıyoruz / Barış eğitiminden sonra
arkadaşımızı oyuna almama ya da oyundan çıkarma gibi davranışlarda
bulunmuyoruz

2.Öfke yönetimi becerilerinin 
gelişmesi Öfkemi kontrol edebiliyorum

3.İletişim becerilerinin 
gelişmesi

Arkadaşlarımı anlamaya başladım / Empati kurarak arkadaşımın ne
düşündüğünü anlıyorum / Ben diliyle konuşuyoruz

4.Algı ve perspektiflerde 
değişim Her şeyi silip baştan başladık

5.Anlaşmazlık çözme 
becerilerinin gelişmesi

Arkadaşlarımla kavga etmiyorum, konuşuyorum / Sorunlarımızı konuşarak
çözüyoruz

6.Kişilerarası ilişkilerin 
gelişimi

Arkadaşlarımla beraber geziyorum / İyi geçiniyoruz / Kırgınlıklar ya da küslükler
olmuyor / Arkadaşlarımla daha iyi anlaşıyorum

7.Tutum Daha hoşgörülüyüm / Arkadaşlarımın görüşlerine saygı duyuyorum

Tablo 2b. Barış Eğitimi Programına Katılmanın Arkadaşlık İlişkileri 
Üzerindeki Etkisi
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Tablo 3a.
Barış Eğitimi 
Programına 
Katılmanın 
Öğretmenler 
ile İlişkiler 
Üzerindeki 
Etkisi

Kategoriler

1.
G

ru
p*

%

2.
G

ru
p*

*

%

1.Değişim olmadı - - 1 3

2.Algı ve perspektiflerde 
değişim 10 29 3 11

3.Öğretmene yönelik 
davranışlarda olumlu 
dönüşüm

7 20 6 22

4.İletişim becerilerinin 
gelişmesi 6 17 2 7

5.Duygularda dönüşüm 6 17 5 19
6.Derse katılım - - 5 19
7.İlişkilerdeki olumlu 
dönüşüm 6 17 5 19

Toplam 35 100 27 100
* Saldırganlığı en çok düşen öğrenciler. ** Saldırganlığı en az düşen öğrenciler.

Kategoriler Öğrenci Söylemleri
1.Değişim olmadı Öğretmenlerimle iyi geçiniyordum, başka bir şey olmadı

2.Algı ve perspektiflerde 
değişim

Öğretmenimizin ne kadar emek verdiğini anladım / Kızdıklarında falan benim iyiliğim
için kızıyor diyorum artık / Hatalı olduğunu anladığımda öğretmenimden özür dilerim /
Öğretmenlerime karşı terbiyesizlik yapmayacağımıöğrendim.

3.Öğretmene yönelik 
davranışlarda olumlu 
dönüşüm

Öğretmenlerime karşı daha dürüst davranıyorum / Öğretmenime karşı saygılı biri
oldum / Öğretmenlerime karşı kötü şeyler söylemiyorum

4.İletişim becerilerinin 
gelişmesi

Öğretmenlerimi anlamaya çalışıyorum / Öğretmenlerimle konuşmaya utanırdım şimdi
daha çok konuşmaya başladım

5.Duygularda dönüşüm
Öğretmenlerime öfke duymuyorum / Öğretmenlerim bana kızdığında kırılmıyorum /
Öğretmenlerime karşı kin tutmuyorum / Bazı öğretmenlerimi sevmiyordum şimdi artık
seviyorum

6.Derse katılım Derslere katılıyorum / Daha çok parmak kaldırıyorum / Dersleri dinliyorum

7.İlişkilerdeki olumlu 
dönüşüm Öğretmenlerimle daha iyi anlaşıyorum

Tablo 3b. Barış Eğitimi Programına Katılmanın Öğretmenler ile İlişkiler Üzerindeki 
Etkisi

Tablo 4a.
Barış Eğitimi 
Programına 
Katılmanın 
Aile İçi 
İlişkiler 
Üzerindeki 
Etkisi

Kategoriler

1.
G

ru
p*

%

2.
G

ru
p*

*

%

1.Kardeşler ile yaşanan 
anlaşmazlıkların yapıcı 
çözümü

14 40 4 16

2.Kardeşler ile yaşanan 
kavgaların azalması 9 26 9 36

3.Anne – baba ile yaşanan 
anlaşmazlıkların yapıcı 
çözümü

7 20 4 16

4.Anne - baba ile yaşanan 
tartışmaların azalması 2 6 4 16

5.Aile içi iletişimin
gelişmesi 2 6 4 16

6.Televizyonda izlenen 
programların farklılaşması 1 2 - -

Toplam 35 100 25 100
* Saldırganlığı en çok düşen öğrenciler. ** Saldırganlığı en az düşen öğrenciler.

Kategoriler Öğrenci Söylemleri

1.Kardeşler ile yaşanan 
anlaşmazlıkların yapıcı 
çözümü

Kazan kazan ilkesini kullanabiliyorum / Kendimi kardeşimin yerine
koyabiliyorum / Barış eğitimi aldıktan sonra kardeşimle sorunlarımızı kavga
ederek değil konuşarak kendi yöntemlerimizle çözüyoruz

2.Kardeşler ile yaşanan 
kavgaların azalması

Artık kardeşimle kavga etmiyoruz / Kardeşlerime vurmuyorum / Kardeşlerime
tokat atmıyorum

3.Anne – baba ile yaşanan 
anlaşmazlıkların yapıcı 
çözümü

Annemle tartışabiliyordum, sözünü kesiyordum ama şimdi yapmamaya dikkat
ediyorum ve özür diliyorum / Annem babam yanlış bir şey söylediklerinde
eleştiririm, hatalı olduklarını söylerim

4.Anne - baba ile yaşanan 
tartışmaların azalması

Kardeşimle kavga etmiyorum, eşyalarımı paylaşıyorum, böylelikle annem de
bana kızmıyor / Annem gideceğim yeri sorduğunda ona bağırıyordum ama
şimdi bağırmıyorum, söylüyorum

5.Aile içi iletişimin
gelişmesi 

Kendi düşüncelerimi söylüyorum / Anneme – babama karşı daha saygılıyım /
Aile içi sorun yok. İyi anlaşıyoruz / Tartışma yok / Birlik beraberlik içinde
konuşuyoruz

6.Televizyonda izlenen 
programların farklılaşması Tv’deki o şiddet içeren dizileri izlemiyorum

Tablo 4b. Barış Eğitimi Programına Katılmanın Aile İçi İlişkiler Üzerindeki Etkisi

Tablo 5a.
Barış Eğitimi 
Programının 
Sınıf Ortamı 
Üzerindeki 
Etkisi

Kategoriler

1.
G

ru
p*

%

2.
G

ru
p*

*

%

1.Sınıf içerisinde 
anlaşmazlıkların yapıcı 
çözümünün gelişimi

5 15 2 9

2.Sınıf içerisinde şiddetin 
azalması

11 33 9 39

3.Öğrenci 
davranışlarındaki 
dönüşüm

6 19 5 22

4.Sınıf içi öğrenme 
ortamının gelişmesi

11 33 7 30

Toplam 33 100 23 100
* Saldırganlığı en çok düşen öğrenciler. ** Saldırganlığı en az düşen öğrenciler.

Kategoriler Öğrenci Söylemleri

1.Sınıf içerisinde 
anlaşmazlıkların yapıcı 
çözümünün gelişimi

Eskiden birbirlerini dövüyorlardı. Şimdi konuşarak, anlaşarak hallediyorlar /
Kazan kazan / İlkeli müzakere ile anlaşıyoruz

2.Sınıf içerisinde şiddetin 
azalması

Sözel ve fiziksel şiddet yok / Sınıftaki kavgalar artık daha nadir olmaya başladı
/ Tamamıyla yok olmasa da olumsuzluklar azaldı / Eskiden birbirlerine küfür
ediyorlardı. Birbirlerini dövüyorlardı. Kavga, dövüş oyunu oynuyorlardı. Artık
daha az küfür ediyorlar. Daha az birbirlerine vuruyorlar / Küfür azaldı

3.Öğrenci 
davranışlarındaki 
dönüşüm

İyi etkiledi ama bazıları uygulamıyor / Bazı arkadaşlarım düzeldi ama kötü
olanlar da var hala

4.Sınıf içi öğrenme 
ortamının gelişmesi

Eskiden sıradan sıraya laf atıyorlardı, ders fazla işlenmiyordu. Şimdi daha çok
ders işleniyor / Derslerde çok bağırıyorlardı, dolaşıyorlardı ama azaldı /
Eskiden dersin yarısı “sus”la geçiyordu. Ders dinleyemiyorduk. Ama şimdi
dersi dinleyebiliyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz

Tablo 5b. Barış Eğitimi Programının Sınıf Ortamı Üzerindeki Etkisi
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Tablo 6a.
Barış Eğitimi 
Programının 
Okulda Yaşanan 
Öğrenci Şiddeti 
Üzerindeki Etkisi

Kategoriler

1.
G

ru
p*

%

2.
G

ru
p*

*

%

1.Değişim olmadı - - 1 4

2.Okul içerisinde şiddet 
olaylarının azalması 10 55 12 52

3.Anlaşmazlık çözüm 
becerilerinin gelişmesi 2 11 1 4

4.Okul atmosferinde 
dönüşüm 1 6 5 22

5.Değerlerin gelişmesi 1 6 1 4

6.Altıncı sınıf 
öğrencilerinin 
davranışlarında
dönüşüm

4 22 3 14

Toplam 18 100 23 100
* Saldırganlığı en çok düşen öğrenciler. ** Saldırganlığı en az düşen öğrenciler.

Kategoriler Öğrenci Söylemleri
1.Değişim olmadı Aslında pek bir değişiklik olmadı

2.Okul içerisinde şiddet 
olaylarının azalması

Okulda eskiden daha çok kavga oluyordu. Şimdi biraz daha düzeldi /
Koridorda gezerken hep itiyorlardı, gelip dövüyorlardı. Barış eğitiminden
dolayı o kadar fazla saygısızlık yapılmıyor / Okulda yaşanan öğrenci şiddeti
yok olmasa da azaldı / Lakap takma azaldı

3.Anlaşmazlık çözüm 
becerilerinin gelişmesi

Öğrenciler kavga etmeyip, biraz daha konuşarak anlaşıyor / Saygılı, kardeşçe
çözümler / Dürüst olanlar birbirlerine saygılı, sevgili konuşuyorlar,
anlaşıyorlar

4.Okul atmosferinde 
dönüşüm

Okul daha güzel, daha huzurlu oldu / Okul daha sakin, sessiz ve suskun /
Dostluk ve iyi arkadaşlık ortamları oluyor

5.Değerlerin gelişmesi Yardımlaşma

6.Altıncı sınıf öğrencilerinin 
davranışlarında
dönüşüm

6., 7., ve 8. sınıflar hep kavga ediyordu. Sizin verdiğiniz barış eğitiminden
sonra 6. sınıflarda kavgalar biraz daha azalmaya başladı / 6A, 6B, 6C hepsi
düzelmeye başladı / Sadece 6. sınıflara uygulandığı için 6. sınıflar bence çok
iyi oldu. Sadece 6. sınıfları toplasan 5-6 kişi çok yaramazdır. O kadar / Fark
ettiyseniz 6. sınıflar artık fazla kavga etmiyor. 7 ile 8’ler kavga ediyor. Onlar da
artık barış eğitimi görseler bence daha iyi olur

Tablo 6b. Barış Eğitimi Programının Okulda Yaşanan Öğrenci Şiddeti Üzerindeki 
Etkisi

Barış Eğitimi: 
Kuramsal Açıklamalar ve Eğitimciler İçin 

Araştırma/Uygulama Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar SAĞKAL
Adnan Menderes Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık ABD

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Araştırma - 2

BARIŞ EĞİTİMİ PROGRAMININ DOKUZUNCU SINIF
ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI,

SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE SINIF
İKLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

58

59 60
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Katılımcıların Belirlenmesi

• Barış eğitimi programının uygulanmasının 
ardından bu eğitimi alan öğrencilerden barışyapıcı 
olarak görev almaları beklenmektedir. 

• Dolayısıyla böyle bir amacı gerçekleştirebilmek için 
dokuzuncu sınıf düzeyinde HER BİR ŞUBEDEN 
EN AZ 6 BARIŞYAPICInın eğitilmesi 
hedeflenmiştir.

• Barışyapıcı olarak eğitilecek öğrencilerin 
belirlenmesinde, (i) öğrenci görüşleri ve (ii) öğrenci 
görüşleri sonucunda isimleri belirlenen 
barışyapıcıların eğitime katılmak için gönüllü 
olmaları dikkate alınmıştır.

61

Katılımcıların Belirlenmesi

• Bu süreçte, sınıftaki her bir öğrenciye şu soru 
sorulmuştur:

“Arkadaşlarınla kavga ettiğinde ya da 
anlaşmazlık yaşadığında sınıfta kimden 

yardım almak istersin? En çok 
güvendiğiniz üç arkadaşınızın ismini 

önem sırasına göre yazınız.”

62

63

Barış Eğitimi Programı

64

Barış eğitimi programı 4 temel beceri alanını içeren ve 16 ders saatini 
kapsayan bir eğitim programı olarak geliştirilmiştir:

Etkinlikler

1. Bölüm Barış ve şiddetin doğasının anlaşılması (5 saat)

2. Bölüm Barışı engelleyen ve destekleyen unsurlar (3 saat)

3. Bölüm Barışçıl bir birey için temel beceriler (4 saat)

4. Bölüm Anlaşmazlık çözüm yöntemi olarak barışyapıcılık tekniği    
(4 saat)

65 66
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67

Araştırma Sonuçları

1.Barış eğitimi programının öğrencilerin şiddet eğilimlerini azaltmada ve 
sosyal sorun çözme becerilerini geliştirmede etkili olduğu saptanmıştır.

2.Deney okulunun sınıf iklimi puanlarının, kontrol ve plasebo okuluna göre, 
anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir.

68

Barışyapıcı 
Öğrencilerin 

Görüşleri

Tablo 1a.
Barışyapıcı 
öğrencilerin 
barışyapıcı 
seçildiklerinde 
hissettikleri 
duygular

Kategoriler K % E %

1. Tanındığımı hissettim 1 3 - -

2. Güvenildiğimi hissettim 11 28 6 26

3. Adil biri olduğumu hissettim 1 3 - -

4. Özsaygı 2 5 3 13

5. Özgüven 5 13 4 17

6. Gurur 2 5 1 4

7. Mutluluk 14 36 7 30

8. Merak - - 1 4

9. Heyecan 1 3 - -

10. Şaşkınlık 1 3 - -

11. Endişe/Kaygı 1 3 1 4

Toplam 39 100 23 100

Tablo 1b. Barışyapıcı öğrencilerin barışyapıcı seçildiklerinde hissettikleri duygular

Kategoriler Barışyapıcı Söylemleri

1. Tanındığımı hissettim … demek ki hani kısa zamanda beni tanıyabilmişler

2. Güvenildiğimi hissettim … bana gerçekten güvendiklerini anladım

3. Adil biri olduğumu
hissettim Benim adaletli olduğumu düşünüyorlar ve bu yüzden beni seçiyorlar dedim

4. Özsaygı Arkadaşlarımın gözünde ... saygım olduğunu 

5. Özgüven Özgüvenim arttı daha kendime  

6. Gurur …6 kişinin içinde kendim olunca gururlandım 

7. Mutluluk Mutlu oldum. Sonuçta güven vermişim onlara ki beni seçtiler 

8. Merak …meraklandım ne göreceğiz, ne eğitimi alacağız diye

9. Heyecan İlk kez yapacağımız bir şeydi aslında. Hani biraz onun verdiği heyecan vardı 

10. Şaşkınlık Çok şaşırdım. Arkadaşlarımın beni seçeceğini pek düşünmüyordum

11. Endişe/Kaygı … endişelendim yani ne yapacağız, nasıl gidecek diye 

Tablo 2a.
Barışyapıcı 
öğrencilere 
göre 
barışyapıcı 
olmanın 
beğendikleri 
yönleri

Kategoriler K % E %

1. Kavgaları önlemek 2 6 7 35

2. İnsanları barıştırmak 16 47 7 35

3. Kişisel gelişim/dönüşüm 7 21 1 5

4. İzlenen sorun çözme yöntemi 3 9 1 5
5. Tarafların arasındaki iletişimi      

kolaylaştırmak 2 6 - -

6. Barışyapıcılar arasındaki birliktelik 1 3 - -
7. Alternatif anlaşmazlık çözme 

yöntemi - - 2 10

8. Arkadaş çevresinin genişlemesi - - 1 5

9. Kendini farklı görme 2 6 1 5

10. Sorumluluk 1 3 - -

Toplam 34 100 20 100
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Tablo 2b. Barışyapıcı öğrencilere göre barışyapıcı olmanın beğendikleri yönleri
Kategoriler Barışyapıcı Söylemleri

1. Kavgaları önlemek Çıkışta bir ara kavga olacaktı orada engelledik…
2. İnsanları barıştırmak İnsanları barıştırmak tabi 
3. Kişisel gelişim/dönüşüm Başkalarına iyi davranmak gerçekten güzel
4. İzlenen sorun çözme yöntemi Kayıt altına alınması / Dürüst olmak gerekiyor / Eşit davranmak

5. Tarafların arasındaki iletişimi 
kolaylaştırmak

Onların arasındaki kötü iletişimi düzeltmemiz benim hoşuma 

gidiyor

6. Barışyapıcılar arasındaki 
birliktelik

Arabulucu arkadaşlarımızla bir araya gelmemiz. Hani farklı bir 

ortam, farklı bir atmosfer oluyor

7. Alternatif anlaşmazlık çözme 
yöntemi

Bir olay olduğunda, eee, rehberlik ya da müdür yardımcısı 

korkusu var ama ondan önce çok büyük olay olmadığında buraya 

geliniyor…

8. Arkadaş çevresinin genişlemesi
…mesela hiç tanımadığın birinin kavgasını çözdüğün zaman 

işte, karşıdaki de seni tanıyor…
9. Kendini farklı görme Farklılık yaratıyor diğer öğrencilere göre
10. Sorumluluk … uğraş gerektiren bir şey barışyapıcılık

Tablo 3a.
Barışyapıcı 
öğrencilere 
göre barışyapıcı 
olduktan sonra 
davranışlarda 
yaşanan 
değişimler

Kategoriler K % E %

1. Değişim olmadı 1 3 1 6

2. Davranışlarda olumlu dönüşüm 17 49 8 47

3. Sorun çözme becerilerinde
gelişim 7 20 5 29

4. İletişim becerilerinde gelişim 8 23 1 6

5. Öfke kontrol becerilerinde 
gelişim 2 6 2 12

Toplam 35 100 17 100

Tablo 3b. Barışyapıcı öğrencilere göre barışyapıcı olduktan sonra davranışlarda yaşanan
değişimler

Kategoriler Barışyapıcı Söylemleri

1. Değişim olmadı Hiçbir değişiklik olmadı

2. Davranışlarda olumlu
dönüşüm

… önceden çok kavga ederdim ben. Şimdi zorda 
kalmadıktan sonra kavga etmiyorum… 

3. Sorun çözme
becerilerinde gelişim

Sorunlarımızı daha çok şiddete değil de hani iletişim 
kurarak halletmeye çalışıyoruz 

4. İletişim becerilerinde
gelişim

Empatinin ne demek olduğunu bile bilmiyordum, onu 
öğrendim 

5. Öfke kontrol
becerilerinde gelişim

… mesela bir olay karşısında biraz daha hani öfkemi 
kontrol etmeyi öğrendim…

Tablo 4a.
Barışyapıcı 
olmanın 
şiddete yönelik 
bakış açısı 
üzerindeki 
etkisi

Kategoriler K % E %

1. Bir değişim olmadı 1 4 - -

2. Şiddetin türlerini öğrenme 1 4 - -

3. Şiddetin olumsuz etkilerini 

öğrenme
6 21 4 25

4. Şiddete yönelik negatif bakış 

açısı geliştirme
6 21 4 25

5. Sorunların şiddete başvurmadan 

çözülebileceğini öğrenme
8 29 5 31

6. Şiddete yönelik eğilimin azalması 6 21 3 19

Toplam 28 100 16 100

Tablo 4b. Barışyapıcı olmanın şiddete yönelik bakış açısı üzerindeki etkisi

Kategoriler Barışyapıcı Söylemleri

1. Bir değişim olmadı Bir değişim olmadı

2. Şiddetin türlerini öğrenme Şiddeti ben öncelikle sadece fiziksel olarak 
biliyordum. Değişik yönlerini öğrendim

3. Şiddetin olumsuz etkilerini öğrenme
… kavganın kötü olduğunu, dövüşün 

kimseye bir şey kazandırmayacağını 
düşündüm

4. Şiddete yönelik negatif bakış açısı
geliştirme

Çok değişik, hani artık şiddete eskiden 
biraz daha pozitifken şimdi biraz daha 
negatifim hani 

5. Sorunların şiddete başvurmadan
çözülebileceğini öğrenme

Barışyapıcı olduktan sonra her şeyin 
şiddetle çözülmeyeceğini anladım… hani 
konuşarak hallolabileceğini öğrendim 

6. Şiddete yönelik eğilimin azalması İnsan aldığı eğitim sonrasında şiddete 
olan eğilimi daha azalıyor 

Tablo 5a.
Barışyapıcı 
olmanın 
anlaşmazlık 
çözme 
becerileri 
üzerindeki 
etkisi

Kategoriler K % E %

1. Değişim olmadı 1 6 - -

2. Sorun çözme
becerilerinin gelişimi 10 56 8 67

3. İletişim becerilerinin
gelişimi 7 39 4 33

Toplam 18 100 12 100
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Tablo 5b. Barışyapıcı olmanın anlaşmazlık çözme becerileri üzerindeki etkisi

Kategoriler Barışyapıcı Söylemleri

1. Değişim olmadı
Aynı aslında. Eskiden yani hep sorunlarımı kendi başıma değil de
yakın arkadaşlarımla hani olay kimin arasında ise onunla çözmeye
çalışırdım hala daha aynı

2. Sorun çözme becerilerinin 
gelişimi

Daha kolay yani herhangi bir durumda bu sorunu çözebilirim
dedim artık bu eğitimi aldıktan sonra / Evet ya bir şeyleri daha fazla
yapabiliyorum. Aralarını bulmayı seviyorum. Bunlardan dolayı
geliştiğimi görüyorum. Yani bu eğitimden zevk aldım / Bu sayede
aldığım eğitimle birlikte bir şeyler öğrendiğim için bildiklerimi
kullanarak yardımcı oluyorum / Sorunları daha iyi çözebiliyorum.
Çünkü nasıl yaklaşacağımı biliyorum artık. Sıradan biri değilim

3. İletişim becerilerinin 
gelişimi

Barışyapıcı olmak, eee, en başta onları iyi dinlemeyi öğretti… / …
ben diliyle konuşmamız gerektiğini ve sırayla anlata anlata yani
karşıdaki kişiyle etkileşim şeklinde olmamız gerektiğini öğrendim /
Şimdi ikisine de empati kurarak bakıyorum /

Tablo 6a.
Barışyapıcıların 
barış eğitiminde 
kazandıkları 
bilgi ve becerileri 
okul dışında 
kullandıkları 
yerler

Kategoriler K % E %

1. Hiç kullanmadım 2 8 1 8
2. Okul dışındaki kavga 

mekânlarında - - 1 8

3. Aile içerisinde 12 46 5 42

4. Arkadaş grubunda 5 19 2 17

5. Dershanede 2 8 1 8

6. Mahallede / sokakta 1 4 2 17

7. Komşular arasında 1 4 - -

8. Akrabalar arasında 1 4 - -

9. Hemen hemen her yerde 2 8 - -

Toplam 26 100 12 100

Tablo 6b. Barışyapıcıların barış eğitiminde kazandıkları bilgi ve becerileri okul dışında
kullandıkları yerler

Kategoriler Barışyapıcı Söylemleri

1. Hiç kullanmadım Okul dışında şu ana kadar pek kullanmadım… 

2. Okul dışındaki kavga
mekânlarında

Okul çıkışlarında genelde kavga oluyor. Parklarda falan orada 
ayırmaya çalışıyoruz…

3. Aile içerisinde … ailemle, ablamla kardeşimin arasında 

4. Arkadaş grubunda Arkadaşlarım arasında bir tartışma olduğunda

5. Dershanede Dershanede

6. Mahallede / sokakta Sokakta 

7. Komşular arasında Komşularımız arasında bir şey olduğu zaman

8. Akrabalar arasında Evde kullandım teyzemle eniştem kavga etmişti

9. Hemen hemen her
yerde

Yani hemen hemen her yerde karşılaşabildiğimiz bir tartışma, 
kavga sonucunda, oturup konuşup halledebiliyorum 

Öğretmenlerin 
Görüşleri

Tablo 1. Öğretmenlere göre bu projenin sınıf içi akran ilişkilerine etkileri

Kategoriler F % Öğretmen Söylemleri

1. Akran ilişkilerinde 
olumlu yönde gelişim 8 42

Biraz da kendi sınıftaki sorunları kendi başına halletmeye
çalıştıkları için birbirleri ile samimiyetleri de artıyor. Öyle bir
gözlemim var / Uyum içerisindeler / Birbirlerine karşı daha
sabırlıdavrandılar / Birbirlerine daha farklı davrandılar

2. Akranlar arası güven 
ilişkisinde gelişim 1 5

Birbirlerine karşı güvenleri artıyor… En azından biraz daha bir
öğretmene veya bir idareye anlatıp bunlar duyulur mu
duyulmaz mı demektense, akrana anlattıklarını kendi
yaşıtlarında çok daha rahat anlatabiliyorlar

3. Akranlar arası 
iletişimde gelişim 2 11 Birbirlerini dinlemeyi öğrendiler diye düşünüyorum

4. Anlaşmazlıkların 
(sorunların) yapıcı-
barışçıl çözümü

6 32

Öğrencileri problem çözme yoluna daha çok giden şekilde
görüyorum / Yani pek disiplin korkusu da olmayınca
kendilerini gösterdiler. Anlaşmaları daha iyiydi. Ben
memnunum dokuzlarda, girdiğim üç sınıftan da memnunum

5. Birbirini önemseme 2 11
Birbirlerine daha çok özen gösterdiklerini düşünüyorum ya da
bunu algılamayı öğrendiklerini düşünüyorum / Gözlemlerimde
öğrenciler birbirlerinin sözlerine biraz daha itibar ediyor

Toplam 19 100

Tablo 2. Öğretmenlere göre bu projenin sınıf içi anlaşmazlıklar üzerindeki etkisi 

Kategoriler F % Öğretmen Söylemleri

1. Önemli bir etkisi 
olmadı 2 15

Sınıf içi olan anlaşmazlıklara bu sene fazla bir etki yaptığını
görmedim ben… ama seneye zannedersem bu 10’larda,11’lerde
daha etkili olacağını düşünüyorum yani.

2. Anlaşmazlıkların 
(sorunların) yapıcı-
barışçıl çözümü

8 62

Sınıf içi anlaşmazlıklarda sizin bu barışyapıcılığınız zaten onları
bu üçgen masa etrafında toplayarak çözüm buluyorlar / …
Benim barışyapıcı öğrencilerimle, arasında sorun olan iki öğrenci
baktım tıpış tıpış gittiler yani gittiler, geldiler döndüler. Ne
yaptınız dedim. Tamam, Hocam çözdük dediler… Yani hani
bana bile aksetmeden sınıf öğretmenleri olduğum halde kendi
aralarında çözüverdiler. Bu güzel bir şey

3. Sınıf içi 
anlaşmazlıkların  
(sorunların) azalması

2 15

Onlar o konularda, çok bana bilgi vermediler ama
anlaşmazlıklara olan etkisi herhalde önceki duruma göre, ilk
döneme göre, biraz daha azaldı gibi geliyor anlaşmazlıklar /
Daha da azalacağınıdüşünüyorum

4. Arkadaşlık ilişkilerinde 
gelişim 1 8

Birbirlerine karşı çok böyle büyük, olumsuz tutumlar olmadı
eskisi gibi. İyiydi yani akran ilişkilerinde. Biraz daha birbirlerine
olumlu baktılar, hoşgörülü baktılar

Toplam 13 100
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Tablo 3. Öğretmenlere göre bu projenin barışyapıcı öğrencilerin davranışlarına etkileri 

Kategoriler F % Öğretmen Söylemleri

1. Önemli bir etkisi 
olmadı 1 6

Bu sene davranış konusunda çok fazla etkisi olduğunu
düşünmüyorum ama o ilk sene olduğundan kaynaklı,
kaynaklandığını düşünüyorum

2. Davranışlarda olumlu 
yönde gelişim 9 50

Hala kendini kontrol edemeyenler var ama sene başındaki bu
projedeki eğitimden önceki davranışları şimdiki davranışları
arasında bayağı bir fark var yani / Daha çok olaylara
karışmamaya çalıştılar / Etkin olma, onlar arttı / İster istemez
sorumluluk aldıklarının farkında oldukları için kendileri biraz
daha derli toplu davranmaya çalıştılar

3. Sorumluluk kazanımı 4 22

Onlara bence daha olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum.
Böyle hani sorun varsa biz çözmeliyiz. Sorumluluk alma, o
sorumluluğu yerine getirme, onu devamlı hayata empoze
ettirme şeyine girdi bu çocuklar…

4. Kişisel dönüşüm 4 22
Yani o çocukları daha bir olgunlaştırdıklarını, daha kendilerini
güvenli hale getirdiğini, bir de dünyayı algılamada biraz daha
algılarının açıldığınıdüşünüyorum / Onların özgüveni arttı

Toplam 18 100

Tablo 4. Öğretmenlere göre bu projenin barışyapıcı öğrencilerin akran ilişkilerine etkileri

Kategoriler F % Öğretmen Söylemleri

1. Akran ilişkilerinde 
olumlu yönde gelişim 9 64

Birbirlerine karşı samimiyetlerinin arttığını düşünüyorum.
Çünkü en azından kendi içlerinde hallettikleri sorunun sadece
başkalarının duymadığını öğrendikleri zaman, biraz daha rahat
davranabiliyorlar / Kendi ilişkilerinde en azından birbirlerine
karşı biraz daha saygılı, biraz daha sorunsuz mu diyeyim artık ya
da iyi davranmaya çalıştıklarınıdüşünüyorum. Bu kadar

2. Örnek davranışlar 
sergileme 1 7

Barışyapıcı öğrenciler akranlarının kendi hani örnek almalarını
istiyorlar ve olumsuz davranışlardan kaçınıyorlar. Kendilerini bu
olumsuz davranışlardan kaçınmak mecburiyeti hissediyorlar…

3. Daha olgun davranışlar 
sergileme 3 21

… barışyapıcı olarak aldığınız öğrenciler, benim aslında hiç kaba
sığmayan, yaramaz çocuklardı genelde… ama barışyapıcılıktan
sonra gördüm ki hareketlerinde değişiklik oluşmaya başladı.
Yani böyle daha olgun, olaylara bakış açısı daha farklı, vizyonu
daha gelişmiş, o şekilde gördüm ve çok da olumlu etkisi oldu
öğrencilerin üzerinde

4. Özgüvende artış 1 7 Barışyapıcı çocuklar, yani daha çok özgüvene sahip oldu
Toplam 14 100

Tablo 5. Öğretmenlere göre bu projenin barışyapıcı öğrencilerin anlaşmazlık (sorun) çözme becerilerine 
etkileri 

Kategoriler F % Öğretmen Söylemleri

1. Emin değilim 2 15

Onlar bana sadece sayısını söylüyor. Hocam ben bu kadarını
barıştırdım diyor. Bazılarını barıştıramadıklarını söylüyorlar
ama ya şu an o konularda da ayrıntılı bilgi veremem. Çünkü
bilmiyorum tam olarak ayrıntısını

2. Kişilerarası sorun çözme 
becerilerinde gelişim 8 62

Sorunların çözümü konusunda, nasıl davranmaları gerektiği
konusunda, sizden de aldığı eğitim ve kendilerinde bu okulun
sınıfın parçası olarak gördüklerinden dolayı problemlerin
çözümünde daha yapıcı, daha doğru bir sonuçlar ortaya çıkıyor /
Becerileri gelişti, arkadaşlarıyla aralarını bulmaya çalıştılar, yani
sorunlarını halletmeye çalıştılar / Olayları gördüklerinde artık
geri çekilmek yerine ya da olayın üzerine sert gitmek yerine
daha olumlu, daha çözüm bulucu şekilde gitmeye başladılar…

3. Kişisel sorun çözme 
becerilerinde gelişim 2 15 Kendi iç dünyalarındaki fırtınaları da baş etmeyi öğrendiler

benim kendi sınıfım açısından öyle

4. Çaba harcama 1 8
Yani doğrudan gözlemlemedim etkisi oldu mu, olmadı mı ama
en azından bir çabaları oldu. Bu çabaları bile küçümsenecek bir
şey değil. Bu da etkilidir

Toplam 13 100

Tablo 6. Öğretmenlere göre bu projenin barışyapıcı öğrencilerin ders başarılarına etkisi 
Kategoriler F % Öğretmen Söylemleri

1. Etkisi olmadı 6 55
Derse pek etkisi olduğunu düşünmüyorum / Derse değil ama
kişiliklerine ben faydası olduğunu düşünüyorum. Bunun da
zamanla dersi etkileyebileceğini de düşünüyorum..

2. Emin Değilim 1 9
İşte bunu da tam gözlemlemiş değilim. Çünkü o açıdan hiç
bakmadım. Ders başarılarıyla bu aktiviteye katılmalarının
orantısını, doğru orantısını gözlemledim dersem yalan olur

3. Bazılarını etkiledi; 
bazılarını etkilemedi 1 9

Şimdi benim sınıf olarak görürsek, fazla bir dersleri üzerine bir
etki görmedim ben. Zaten dersleri kötüydü. Gene aynı şekilde
devam etti ama diğer sınıflarda barışyapıcı öğrencilerde
notlarında bir yükselme olduğunu tahmin edebiliyorum ve
gördüğüm birkaç öğrencimiz var

4. Olumlu yönde etkiledi 3 27

O öğrencilerin işte birbirlerine küs olarak, dargın olarak uzun
süre konuşmadan kalmalarına ortadan kaldırdığından dolayı,
bir gerilimi yok ettiğinden, kısa zamanda bir gerilimi yok
ettiklerinden dolayı, öğrencileri derslerinde başarılı, başarılı
yönde katkı bulunuyor / Mutlaka ders başarılarına etkileri tabi
ki oldu. Çocuklar sorumluluk aldıkları zaman zaten derslerine
olumlu yönde etkileri oluyor... Yani notları yükselmiş
öğrencilerim var barışyapıcılardan

Toplam 11 100

Barışyapıcılık 
Kayıt 

Formlarının 
Sonuçları

Barışyapıcılık görüşmelerinde ne tür anlaşmazlıklar ele alınmıştır?

Anlaşmazlık Türleri %

Fiziksel Şiddet %6

Sözel Şiddet %18

Sözel Olmayan %6

Çıkar Çatışmaları %20

İlişki ve İletişim 
Çatışmaları %45

Etnik Köken Çatışması %2
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Anlaşmazlık Türleri
K-K K-E E-E Toplam

F % F % F % F %

Fiziksel
Şiddet

1. Sert şakalaşma (tokat atma, birbirine vurma) - - - - 2 10 2 4

2. Omuz atma 1 6 - - - - 1 2

Sözel      Şiddet

1. Argo söz söyleme 1 6 1 10 1 5 3 6
2. Laf atma - - 2 20 2 10 4 8
3. Lakap takma - - - - 1 5 1 2
4. Birbirine hakaret etme - - - - 1 5 1 2

Sözel Olmayan
1. Hareket çekme - - - - 1 5 1 2
2. El-kol şakası - - 1 10 - - 1 2
3. Yan bakma 1 6 - - - - 1 2

Çıkar Çatışmaları

1. Eşyaları izinsiz kullanma 1 6 1 10 1 5 3 6
2. Oturulacak yer anlaşmazlığı - - 2 20 3 14 5 10
3. Oyunda hile yapma - - - - 1 5 1 2

4. Birbirlerinin gereksinimlerini umursamama - - - - 1 5 1 2

İlişki ve İletişim 
Çatışmaları

1. Darılma 3 18 1 10 - - 4 8
2. Küsme 2 12 1 10 - - 3 6
3. Birbirini kıskanma 1 6 - - - - 1 2
4. Birbirini küçük görme - - - - 1 5 1 2
5. Birbirini rezil etmeye çalışma - - - - 1 5 1 2

6. İzin almadan birbirinin fotoğrafını çekme - - - - 1 5 1 2

7. Sözünü tutmama - - - - 1 5 1 2
8. Yanlış anlama 4 24 1 10 2 10 7 15
9. Dışlama 1 6 - - - - 1 2
10. Dedikodu yapma 1 6 - - - - 1 2
11. Artistlik yapma - - - - 1 5 1 2

Etnik Köken 
Çatışması 1. Etnik köken nedeniyle birbirlerini yargılama ve dışlama 1 6 - - - - 1 2

Toplam 17 100 10 100 21 100 48 100

Barışyapıcılık Uygulamaları Gerçekleştiren Öğrencilerin Cinsiyetlere Göre 
Dağılımları

Çalışma Grubu F % χ2 sd p

Kız 12 33.33

13.500 2 .001*
Erkek 21 58.33
Kız-Erkek 3 8.33
Toplam 36 100

Bu sonuçlar, barışyapıcılık görüşmelerini yürütme frekanslarının erkeklerde, göreceli olarak 
kızlara göre, daha yüksek olduğunu; az sayıda da olsa bazı görüşmelerde hem kız hem de erkek 
barışyapıcıların süreci birlikte yürüttüklerini göstermiştir.

Bu sonuçlar, barışyapıcılık görüşmelerini yürütme frekanslarının erkeklerde, göreceli olarak 
kızlara göre, daha yüksek olduğunu; az sayıda da olsa bazı görüşmelerde hem kız hem de erkek 
barışyapıcıların süreci birlikte yürüttüklerini göstermiştir.

Tarafların Cinsiyetlerine Göre Anlaşmazlık Sayıları

Bu bulgu incelendiğinde, erkek-erkek ve kız-kız arasında yaşanan anlaşmazlıkların 
frekansları göreceli olarak birbirine yakınken; kız-erkek arasında yaşanan anlaşmazlıkların 
frekansının biraz daha düşük olduğu görülmektedir. 

Bu bulgu incelendiğinde, erkek-erkek ve kız-kız arasında yaşanan anlaşmazlıkların 
frekansları göreceli olarak birbirine yakınken; kız-erkek arasında yaşanan anlaşmazlıkların 
frekansının biraz daha düşük olduğu görülmektedir. 

Tarafların Cinsiyetleri F % χ2 sd p
Kız-Kız 13 36

7.167 2 .028*
Kız-Erkek 5 14
Erkek-Erkek 18 50
Toplam 36 100

Barışyapıcılık Görüşmelerinde Anlaşmazlığın Taraf Sayısı

Barışyapıcılık uygulamalarında ele alınan anlaşmazlıkların %81’inin iki öğrenci, %11’inin 
üç öğrenci, %8’inin ise dört öğrenci arasında yaşandığı görülmektedir.
Barışyapıcılık uygulamalarında ele alınan anlaşmazlıkların %81’inin iki öğrenci, %11’inin 
üç öğrenci, %8’inin ise dört öğrenci arasında yaşandığı görülmektedir.

Taraf Sayısı F %
İki öğrenci 29 81
Üç öğrenci 4 11
Dört öğrenci 3 8
Toplam 36 100

Barışyapıcılık görüşmelerinde ne tür anlaşmalara ulaşılmıştır?

Anlaşma Türleri
K-K K-E E-E Toplam

F % F % F % F %

1. Çözümsüzlük 1 8 1 17 - - 2 6

2. Sorun yaratan davranışı bir daha 
tekrarlamamaya söz verme 8 67 4 67 9 50 21 58

3. Daha iyi iletişim ve ilişki kurma 2 17 1 17 2 11 5 14

4. Özür dileme 1 8 - - 3 17 4 11

5. Barışmaya söz verme - - - - 2 11 2 6

6. Müzakere ederek anlaşmaya ulaşma - - - - 2 11 2 6

Toplam 12 100 6 100 18 100 36 100

Barışyapıcılık görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanma oranı nedir?

Anlaşmayla Sonuçlanma Oranı F % χ2 sd p

Evet 34 94

28.444 1 .000*Hayır 2 6
Toplam 36 100

Barışyapıcılık sürecine yansıyan çatışmaların %94’ünün anlaşmayla sonuçlandığı, %6’sında ise 
tarafların bir çözüme ulaşamadıkları görülmektedir. Barışyapıcılık görüşmelerinin anlaşmayla 
sonuçlanma ve sonuçlanmama frekansları arasındaki bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı,  χ2

(1, N= 36) = 28.444, p< .001, olduğu tespit edilmiştir. 
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Barış Eğitimi: 
Kuramsal Açıklamalar ve Eğitimciler İçin 

Araştırma/Uygulama Örnekleri

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar SAĞKAL
Adnan Menderes Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık ABD

Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü

Uygulayıcılara Öneriler

1. Okul yöneticilerini bilgilendirmek, 
onları ikna etmek, onların desteğini almak 
ve güvenini kazanmak

2. Bunun yanı sıra, okulun bulunduğu 
çevredeki kurumlarla işbirliği yapmak 
(İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, 
RAM’lar, çevre okullar vb.)

98

Uygulayıcılara Öneriler

3. Bu süreçte her bir öğretmenin 
desteğinin kazanılmasının önemi oldukça 
yüksektir. 

4. Benzer bir biçimde, okul sistemini 
oluşturan diğer tüm üyelerin (öğrenciler, 
veliler ve personel) de çalışmalar 
hakkında bilgi ve farkındalık sahibi 
olmasının önemli olduğu 
düşünülmektedir.

99

Uygulayıcılara Öneriler

5. Benzer bir biçimde, birden fazla psikolojik 
danışmanın bulunduğu okullarda çalışmanın tüm 
aşamasında ortak hareket etmek çok önemli bir 
unsur olarak değerlendirilmektedir. 

6. Sağkal (2011, 2015) geliştirilen “Barış Eğitimi 
Programı: Uygulayıcı El Kılavuzu” ve “Barış 
Eğitimi Programı: Öğrenci Etkinlik Kitabı”nın 
ortaokul ve liselerde önleyici ve gelişimsel 
rehberlik çalışmaları kapsamında kullanılabileceği 
düşünülmektedir. 100

Uygulayıcılara Öneriler

7. Benzer bir çalışmayı gerçekleştirmek isteyen 
uygulayıcıların maddi ihtiyaçların nasıl 
giderileceği konusunda okul yöneticileriyle 
görüşmelerinin ve bütçe planlamaları 
yapmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

8. Çalışmaların okul ders saatleri içerisinde 
yürütülmesi planlandığı takdirde bunun için en 
uygun zaman diliminin rehberlik ders saati
olduğu düşünülmektedir

101

Uygulayıcılara Öneriler

9. Şubeler ikili ya da üçlü olarak rehberlik ders 
saatlerinde eşleştirildiğinde gruplarda 12 ya da 18 
öğrenci bulunacaktır. Bu durumda uygulayıcılar 
etkinlikleri yürütmede ve küçük grup 
çalışmalarının gözetimini sağlamakta daha az 
güçlükle karşılaşacaklardır.

10. Uygulayıcıların var olan imkânlar 
doğrultusunda çok amaçlı salon, kütüphane, boş 
derslik ya da rehberlik servisi gibi mekânlarda 
fiziksel ortamı mümkün olduğunca düzenlemeleri 
ve çalışmalarını yürütmeye odaklanmalarının 
daha faydalı olacağı düşünülmektedir.

102
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Uygulayıcılara Öneriler

11. Uygulayıcıların barışyapıcı olarak eğitilecek 
öğrencilerin belirlenmesinde sosyometri tekniği 
kullanarak öğrenci görüşlerine önem 
vermelerinin ve gönüllülük ilkesini göz önünde 
bulundurmalarının faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

12. “Ebeveyn/Veli Bilgilendirilmiş Onam 
Formları”nın alınmasının gerekli olduğu 
düşünülmektedir.

13. Uygulayıcılar, veli katılımını sağlamaya 
yönelik etkinlikler de gerçekleştirebilirler.

103

Uygulayıcılara Öneriler

14. Barış eğitimi programının uygulanmasının 
ardından bu eğitime katılan öğrenciler için 
geniş katılımlı bir rozet takma töreni 
düzenlenmesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir.

15. Uygulayıcıların dikkat etmeleri gereken bir 
diğer önemli husus, okulda barışyapıcılık 
uygulamaları başlatılmadan önce tüm 
dokuzuncu sınıf şubelerinde tanıtım 
yapılmasıdır. 104

Uygulayıcılara Öneriler

16. Barışyapıcılık uygulamaları başlatılmadan 
önce okul yöneticileri ve öğretmenleriyle 
toplantı düzenlenmesinin de faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

17. Barışyapıcılarla iki haftada bir dönüşümlü 
olarak hatırlatma etkinlikleri işlenmesi 
önerilmektedir.

18. Barışyapıcılık gerçekleştiren öğrencilere 
bire bir süpervizyon verilmelidir.

105

Uygulayıcılara Öneriler

19. Barışyapıcılık görüşme kayıtları rehberlik servisi 
içerisinde bulunan özel, kilitli bir dolapta 
korunmalıdır.

20) 07 Eylül 2013 tarihli, 28758 sayılı, Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 
161. ve 162. maddesine dayalı olarak barışyapıcı 
öğrenciler, sergilemiş oldukları örnek 
davranışlarından dolayı yılsonunda “Onur Belgesi” 
ile ödüllendirilebilir.

21. Çalışmaların amacına ulaşabilmesi için 
uygulayıcıların ilk aylarda, süreci çok iyi bir 
biçimde takip etmeleri, öğrencileri yönlendirmeleri, 
cesaretlendirmeleri ve desteklemeleri önemlidir.

106

SORULARINIZI 
ALABİLİR MİYİM?
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