Ne Yapmalısınız?
Lütfen her soru için yanıtınızı verilen boş alana yazın. Bu sorunların yanlış cevabı
olmadığını aklınızda bulundurun. Lütfen sorular hakkında dikkatlice düşünün ve
kendi görüşünüzü paylaşın.

Senaryo 1
Selin ve en yakın arkadaşı Caner büyük bir kavga etti. Sonrasında Selin sosyal
medyada Caner hakkında çok kaba bir gönderi paylaştı. Gecenin ilerleyen
saatlerinde Caner, Selin'e mesaj attı ve birbirlerini affettiler ancak Selin'in paylaşımı
hâlâ internette duruyor.
• Neler olabilir?
• Selin ne yapmalı? Caner ne yapmalı?
• Bu durum için gerçek hayattan aklınıza gelen bir örnek var mı?

Senaryo 2
Doruk, gülünç hareketler sergileyen arkadaşlarının fotoğraflarını çekip kaba veya
kırıcı olarak algılanabilecek konu etiketleriyle sosyal medyada paylaştı, ancak bu
konu etiketleri aslında arkadaşlarıyla aralarındaki bir şakaydı. Ertesi gün başka bir
arkadaşı Cansu, okulda yanına geldi ve eklediği konu etiketlerinin çok kırıcı ve biraz
da cinsiyetçi (ör. cinsiyete dayalı önyargı veya ayrımcılık; özellikle kadınlara karşı
ayrımcılık) olduğunu düşündüğünü söyledi.
• Neler olabilir?
• Doruk ne yapmalı? Cansu başka ne yapabilir?
• Cansu, Doruk'la yüz yüze konuşmak yerine internetten yüzleşseydi ne olurdu?
• Bu durum için gerçek hayattan aklınıza gelen bir örnek var mı?
• Cansu, Doruk'a zorba olduğunu söylese ne olurdu? Sizce, zorba olarak
görünmek Doruk'un itibarını gelecekte nasıl etkilerdi?

Senaryo 3
İpek sosyal medyada gezinirken, okuldan bir kız olan Melis'in kendisinin fotoğrafını
çekip altına "Haha #negiymemeli" yazarak kıyafetleriyle dalga geçtiğini fark etti. İpek
doğal olarak çok üzüldü.
• Neler olabilir?

• Melis ne yapmalı? İpek ne yapmalı?
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Lütfen her soru için yanıtınızı verilen boş alana yazın. Bu sorunların yanlış cevabı
olmadığını aklınızda bulundurun. Lütfen sorular hakkında dikkatlice düşünün ve
kendi görüşünüzü paylaşın.

Senaryo 1
Selin ve en yakın arkadaşı Caner büyük bir kavga etti. Sonrasında Selin sosyal
medyada Caner hakkında çok kaba bir gönderi paylaştı. Gecenin ilerleyen
saatlerinde Caner, Selin'e mesaj attı ve birbirlerini affettiler ancak Selin'in paylaşımı
hâlâ internette duruyor.
• Neler olabilir?
• Selin ne yapmalı? Caner ne yapmalı?
Birileri gönderiyi görüp Selin'i zorbalık nedeniyle şikayet edebilir veya Caner'le olan
ilişkisini ve birbirlerine karşı hislerini yanlış yorumlayabilir. Caner hâlâ gönderinin
kaba olduğunu düşünüyor olabilir. Selin'in gönderiyi kaldırması iyi bir fikirdir.
• Bu durum için gerçek hayattan aklınıza gelen bir örnek var mı?
Öğrenciler geçmişte yaşadıkları veya duydukları örnekler üzerine düşünmelidir.
Gerçek hayattan örnekler paylaşmanın öğrenciler için rahatsız edici olabileceğini
aklınızda bulundurun. Arkadaşlarının veya tanıdıkları insanların (ya da kendilerinin)
örneklerini paylaşmalarını isteyin.

Senaryo 2
Doruk, gülünç hareketler sergileyen arkadaşlarının fotoğraflarını çekip kaba veya
kırıcı olarak algılanabilecek konu etiketleriyle sosyal medyada paylaştı, ancak bu
konu etiketleri aslında arkadaşlarıyla aralarındaki bir şakaydı. Ertesi gün başka bir
arkadaşı Cansu, okulda yanına geldi ve eklediği konu etiketlerinin çok kırıcı ve biraz
da cinsiyetçi (ör. cinsiyete dayalı önyargı veya ayrımcılık; özellikle kadınlara karşı
ayrımcılık) olduğunu düşündüğünü söyledi.
• Neler olabilir?
• Doruk ne yapmalı? Cansu başka ne yapabilir?
Doruk özür dilemeli veya kendisini ifade etmelidir. Öğrenciler davranışlarının nasıl
gerçek amacından farklı şekilde algılanabileceği üzerine düşünmelidir, ancak bu
diğerlerinin algılarının geçersiz olduğu anlamına gelmez.
• Cansu, Doruk'la yüz yüze konuşmak yerine internetten yüzleşseydi ne olurdu?

Cansu, Doruk'la herkese açık gönderide yüzleşseydi, diğerleri de konuya dahil olup
bunun kendi aralarında nasıl bir şaka olduğunu veya ifadenin neden rahatsız edici
olduğunu açıklayabilirlerdi. Konu çözülebilirdi veya daha fazla insanın da
katılmasıyla daha büyük bir tartışmaya dönüşebilirdi. Cansu, Doruk'la mesaj yoluyla
iletişime geçseydi, Doruk daha sonra konuyu kendisiyle tartışabilir ve uygunsuz
olduğuna ikna olursa gönderiyi düzenleyebilirdi.
• Bu durum için gerçek hayattan aklınıza gelen bir örnek var mı?
Öğrenciler geçmişte yanlış anlamaları nasıl çözdüklerini düşünmelidir. Gerçek
hayattan örnekler paylaşmanın öğrenciler için rahatsız edici olabileceğini aklınızda
bulundurun. Arkadaşlarının veya tanıdıkları insanların (ya da kendilerinin) örneklerini
paylaşmalarını isteyin.
• Cansu, Doruk'a zorba olduğunu söylese ne olurdu? Sizce, zorba olarak
görünmek Doruk'un itibarını gelecekte nasıl etkilerdi?
Öğrenciler, zorba olmanın ne anlama geldiği ve internetteki içeriklerin
arkadaşlarınızın sizi algılama şeklini nasıl etkileyebileceği üzerine düşünmelidir.

Senaryo 3
İpek sosyal medyada gezinirken, okuldan bir kız olan Melis'in kendisinin fotoğrafını
çekip altına "Haha #negiymemeli" yazarak kıyafetleriyle dalga geçtiğini fark etti. İpek
doğal olarak çok üzüldü.
• Neler olabilir?
• Melis ne yapmalı? İpek ne yapmalı?
İpek, davranışlarının kırıcı olduğunu söylemek için Melis'le yüzleşmelidir. İpek ayrıca
Melis'in davranışlarını sosyal medya platformuna ve bir yetişkine (ör. anne-babasına
/ bakımıyla ilgilenen kişilere, öğretmenine ya da okul müdürüne) şikayet edebilir.
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