
PANDORA’NIN KUTUSU

 Amaç: 
Öğrencilerin adalet anlayışını güçlendirerek şiddetin meşru bir çözüm yöntemi olmadığını fark 
etmelerini sağlamak. Bu sayede, öğrencilerin adalet ve eşitlik kavramlarını sorgulamalarını teşvik 
etmek. 

 Hedeflenen etki:
•  Öğrencilerin adalet ve eşitlik kavramlarını ayırt edebilmesi ve içselleştirmesi
•  Öğrencilerin şiddetin türleri konusunda bilgilenmesi

1. Öğretmen; adalet, haksızlık, eşitlik ve 
şiddet kavramları üzerine konuşabilecekleri 
bir ders saati ayırır. Bu derste öğrencilerinin 
bu konularla ilgili deneyimlerini paylaşmalarını 
sağlar. Böylece sınıfı etkinliğe hazırlar.
2. Dersin sonunda öğretmen etkinliği 
ve ne kadar süreceğini öğrencilerine anlatır. 
Etkinlik boyunca kullanılacak olan şeffaf 
kutuyu ve renkli kağıtları sınıfa tanıtır, nasıl 
kullanılacaklarını açıklar.
3. Öğrenciler, etkinlik süresince, adil 
olarak değerlendirdikleri durumları yeşil 
kağıtlara, haksızlık olarak gördükleri durumları 
ise turuncu kağıtlara yazar ve kutuya isimsiz 
olarak atar.
4. Etkinliğin bitimde bir ders saati 
belirlenir. Pano olarak kullanılacak iki adet 
büyük kağıt duvara asılır. Birinin tepesine “adil” 
diğerinde “haksız” yazılır. 

 
5. Bu derste kutu öğrencilerle birlikte 
açılır. Kağıtlar önce renklerine göre ayrılır. Birer 
birer tüm kağıtlar açılır ve içinde yazan okunur. 
Yeşiller “adil” panosuna, turuncular ise “haksız” 
panosuna asılır.  
6. Tüm kağıtlar asıldıktan sonra öğretmen, 
paylaşılan durumların doğru değerlendirip 
değerlendirilmediği üzerine öğrencilerle beyin 
fırtınası yürütür. Öğrenciler, bir kağıdın yanlış 
panoda olduğunu düşünürse, o kağıdın yerini 
değiştirebilir.
7. Sonunda, öğretmen, haksız panosunda 
yer alan durumların düzeltilmesi ve adalet 
sağlanması için ne yapılabileceği üzerine 
öğrencilerle sohbet eder. Bu sohbette, 
şiddetin adalet sağlamak için bir araç olarak 
kullanılamayacağı üzerine vurgu yapılır.

Odaklanılan problem: Akranlar arası şiddet Kimlerle uygulanabilir? Tüm kademelerle
Hazırlık Süresi: 1 hafta    Uygulama Süresi: En az 1 hafta

 Gerekli malzemeler:
• 1 adet şeffaf kutu (Kutu öğrencilerle 

birlikte de hazırlanabilir.)
• Yeşil ve turuncu renkte not 

kağıtları (Kağıtların iki farklı renkte 
olması önemlidir. Başka renkler ve 
yapışkanlı kağıt kullanılabilir.)

• Kalem
• 2 adet büyük kağıt
• Şiddet ve adalet ile ilgili ders içeriği 

 Öğretmene Not:
• Ders içeriklerini hazırlamak için yararlanabilecek 

kaynaklar: Calimero çizgi filmi, Çıtır Çıtır Felsefe 
serisinden “Şiddet ve Şiddetsizlik” ile “Adalet ve 
Haksızlık” kitapları vb.

• Öğretmen etkinlik boyunca kutuyu önceden açarak 
yaş grubu veya sınıf ortamı için uygunsuz olduğunu 
düşündüklerini eleyebilir; öğrencilerin adalet ve 
eşitlik kavramları hakkında netleşmeye ihtiyaç 
duyduğu alanları tespit ederek ders saatlerinde 
gündeme getirebilir. 

• Etkinlik tüm döneme yayılarak müfredat 
şekillendirilebilir.

“Pandora’nın Kutusu” etkinliği:


