
Sihirli Görevler

Odaklanılan Konu: Siber Zorbalık

Hazırlık Süresi: 3 gün

Kimlerle Uygulanabilir?: 4-11 Yaş

Uygulama Süresi: 2 gün

Amaç:

Öğrencilerin kendi davranışlarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve iç disiplin kazandırmak

Hedeflenen etki:

Öğrencilerin sanal ortamdaki davranışlarına yönelik farkındalıkları artar.
Öğrencilerin siber zorbalıkla baş etme becerilerini güçlenir.
Akran gruplarının sanal ortamdaki olumlu davranışları daha görünür hale gelir.

"Sihirli Görevler" etkinliği:

 Hazırlık aşamasında siber zorbalığa ilişkin öğrenci hazır bulunuşluğu artırılır. Öğretmen,
öğrencilerle birlikte sosyal medya hesaplarını, güvenli internet kullanımını, siber zorbalık
hakkındaki bilgileri paylaşır ve tartışmaya açar. Ardından bu konuyla alakalı bir etkinlik
uygulayacaklarını söyler.
Öğrenciler, kendi tasarladıkları veya hazır olan pelerin, şapka, gözlük gibi materyalleri
giyerler. İçi siber zorbalıkla ilgili görev kartlarıyla dolu görev kutusunun yanına gelirler. 
Kendi ürettikleri ve söyleyecekleri sihirli bir söz ile asayı oynatarak tüm öğrenciler birer
veya ikişer görev kartı seçer.
Öğrenciler seçtikleri görevleri bir hafta içerisinde uyguladıktan sonra sınıf içerisinde
deneyim ve farkındalık paylaşımı yapar. 
Tüm bu aşamalar tamamlandığında tüm sınıf için üç dilek hakkı (serbest zaman, sosyal
etkinlik gibi sınıf içi dinamiğe göre şekillenebilir.) doğar.
Dilekler gerçekleştiğinde etkinlik son bulur. Öğrencilerle birlikte etkinlik değerlendirmesi
yapılır. İhtiyaç ve isteğe göre iyileştirilerek tekrar edilir.
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Öğretmene not: Verilen görevler yaş gruplarına uygun olarak ayarlanmalıdır.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi uygulama süreci için oldukça önemlidir ve siber
zorbalık konusu için öğrencilerle öncesinde tartışıp sonra etkinliğin uygulanması etkiyi
artırmaktadır. Materyallerin çeşitlendirilmesi ve renklendirilmesi öğrencilerin
dikkatlerini konuya vermelerini kolaylaştırmaktadır.

Gerekli malzemeler: Sihirli değnek, pelerin, gözlük, şapka, görev kutuları, görev
kartları. Belirtilen materyaller, renkli karton ve yapıştırıcılarla elde edilebilir. 

Geliştirenler: Adalet Eres, Burcu Negiz, Gamze Yatkın,
Güler Göker, Muhammet Ali Mert, Faden Özge Dumlupınar 



"Siber zorbalığa karşıyım."

mesajı içeren bir logo tasarla.

Takip ettiğin sosyal medya

hesaplarını kullanırken

olumlu yorumlar yap.

Oyunda veya internet

ortamında siber zorbalığa

maruz kalan birini görürsen

ona destek mesajı gönder.

İnternet üzerinde kullandığın

hesapların şifrelerini kontrol et

ve şifreni başkasıyla

paylaştıysan değiştir.

Sanal ortamda veya oyunda

tanıdığın insanlar dışındaki

insanlarla kişisel bilgilerini

paylaşma.

Siber zorbalık ile ilgili bir şiir

yaz ve bunu paylaşım gününde

sınıfla paylaş.

Siber zorbalığı önlemekle

alakalı bir video bul ve sınıfla

paylaş.

Siber zorbalığı önlemeye

yönelik kendi görevini

kendin yaz.

Ailenle siber zorbalık üzerine

kısa bir araştırma yap ve

sınıfla paylaş.

Bilgisayarının gizlilik

ayarlarını kontrol et ve kişisel

bilgilerini güvenlik altında tut.

Siber zorbalık ile alakalı bir

resim ya da kolaj yap,

paylaşım gününde paylaş.

Bir arkadaşın ile birlikte siber

zorbalık ile ilgili bir şarkı yaz

ve bunu paylaşım gününde

sınıfla paylaş.


