
GÜVEN KORİDORU

 Amaç: 
Öğrencilere, güvenli bir iletişim ortamı sağlayarak, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmeleri için onları 
cesaretlendirmek. Böylece, kendini ifade edecek zamanı ve alanı olmayan öğrencilerin iletişim yolu olarak 
şiddeti seçmelerinin önüne geçmek. 

 Hedeflenen etki:
•  Öğrencilerin kendini ifade etme ve duygularını paylaşma isteğinin artması,
•  Öğrencilerin kendini ifade etme becerilerinin zamanla gelişmesi,
•  Akranlar arası şiddetin zaman içinde azalması.

1. Etkinlikten 1 gün önce öğretmen, öğrencilerden 
evdeki malzemelerle kendileri için bir maske 
tasarlamalarını ve isimlerinin anlamını ve hikayesini 
ailelerinden öğrenmelerini ister.
2. Etkinlik için bir ders ayrılır. Ders başlarken 
öğrenciler maskelerini takar ve sınıfta karşılıklı durarak 
bir koridor oluşturur. 
3. Koridor oluşunca öğretmen etkinliğin akışını 
anlatır. Koridordan geçen kişinin ismi hakkında 
konuşması, koridoru oluşturan kişilerin ise sessiz bir 
şekilde dinlemesi gerektiğini açıklar. Herkesin ismine 
dair her şeyi söyleyebileceğini ve söylenin doğru veya 
yanlış olarak değerlendirilmeyeceğini vurgular.
4. Öğretmen ilk uygulama ile etkinliği başlatır. 
Koridordan geçerek isminin anlamını anlatır. Geçişini 
tamamladığında öğrencilerden birine rastgele dokunur 
ve sırayı ona verir. Öğretmen koridorda yer almaz, sınıfın 
içinde durur. 
5. Dokunulan öğrenci koridordan geçmeye 
başar. İsmini anlatır. Geçişi biterken sırayı, aynı usul ile 
başkasına devreder. Koridordaki yerine geri döner.

6. Etkinlik, tüm öğrenciler koridordan geçene 
kadar devam eder. Koridordan ne kadar hızlı 
geçeceğine herkes kendisi karar verir. Uzun bir 
hikaye anlatacak kişi koridoru daha yavaş geçebilir. 
7. Etkinliğin sonunda maskeler çıkarılır. 
Öğretmen, öğrencilerini çember şeklinde bir araya 
getirir ve etkinliğe dair duygularını, düşüncelerini 
paylaşamalarını ister.
8. Öğretmen, etkinliğin tekrarlanmasına karar 
verebilir. İkinci sefer için öğrencilerinden, sevdikleri 
bir eşyayı sınıfa getirmelerini ister.
9. Öğrenciler maskelerini takar ve koridoru 
oluşturur. Bu sefer, koridordan geçen kişi sevdiği 
eşya hakkında konuşmaya başlar. Eşyanın ne 
olduğunu, hikayesini, onu neden sevdiğini anlatabilir.
10. Etkinliğin üçüncü tekrarında öğrencilerden, 
koridordan geçerken bir arkadaşları ile ilgili anılarını 
paylaşır. Tüm öğrenciler yine maske takar ve etkinlik 
sonunda yine sohbet yapılır. 
11. Koridordaki paylaşımlar arttıkça ve 
derinleştikçe etkinliği yeniden uygularken seçilecek 
konular öğretmenin inisiyatifiyle şekillendirilebilir. 

Odaklanılan problem: Akranlar arası şiddet Kimlerle uygulanabilir? 5 - 12. sınıflar (8+ Öğrenci)
Hazırlık Süresi: 2 gün    Uygulama Süresi: En az 1 ders

 Gerekli malzemeler:
• Her öğrenci için maske ve maske 

yapmak için gerekli malzemeler: renkli 
karton, makas, yapıştırıcı, renkli kalem 
vb. (Maskeler öğrenciler tarafından 
tasarlanır.)

 Öğretmene Not:
• Öğretmenin inisiyatifiyle koridoru oluşturan öğrenciler 

sandalyelere oturabilir.
• Koridordan geçen öğrenciler, küfür veya hakaret 

içermediği sürece istedikleri şekilde paylaşım yapabilir. 
Anlatılan, yanlış bilgi de içerse, kışkırtıcı da olsa, 
koridorun tepki vermemesi ve anlatıcıya kendini güvende 
hissettirmesi önemlidir.

• Koridordan geçerken anlatılacak konular, etkinliğin 
uygulanacağı sınıfın yaşına göre şekillendirilmelidir. 
Kişisel ve anlatmak için çok hazırlık gerektirmeyecek 
konular seçilmelidir.

“Güven Koridoru” etkinliği:


