
Başkalarının Duygularını Anlama ve Paylaşma

Senaryo 1

Gamze arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeğinde. Lavaboya gidiyor ve telefonunu
masada bırakıyor. Gamze gidince, arkadaşı Tuğçe Gamze'nin telefonunu alıp
mesajlarına bakmaya başlıyor. İlk gördüğü mesaj, Gamze matematik sınavından
zayıf aldığı için annesinin sinirle gönderdiği bir mesaj oluyor.

• Bu Gamze'ye nasıl hissettirir?

• Gamze kötü sınav sonuçlarını neden arkadaşlarına söylemek istemeyebilir?

• Tuğçe'nin davranışları kabul edilebilir mi?

• Masadaki diğerleri Tuğçe'nin davranışlarıyla ilgili nasıl hisseder?

• Tuğçe hakkında ne düşünüyorsunuz? Tuğçe'nin davranışı etik miydi? Tuğçe ile
arkadaş olmak ister miydiniz?

- Birisi size böyle bir şey yapsa nasıl hissederdiniz?

- Başkalarının özel hayatlarını gizlice araştırmak doğru mudur? Peki ya
arkadaşınız hakkında endişeleniyorsanız?

Senaryo 2

Barış, Ceren'le konuşurken takılıp çamura düşüyor. Ceren, Barış'ın çok komik
göründüğünü düşünüyor ve fotoğrafını çekiyor. Ancak Barış gülmüyor ve utanmış
görünüyor.

• Ceren fotoğrafı neden internette paylaşabilir?

• Barış neden üzgün?

• Sizce Barış'ın Ceren'e ne söylemesi gerekiyor?

• Birisi sizin utanç verici bir fotoğrafınızı çekse nasıl hissederdiniz? Bunun
internette yer almasını ister miydiniz?

• Bu bir zorbalık vakası mıdır?

Senaryo 3

Pelin, 15 yaşında. İki erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşıyor. Okulda ve okul
dışında birçok arkadaşı var. Pelin ve Mert okul arkadaşı ve birlikte bir fen dersi



projesi üzerinde çalışıyorlar. Dün fen dersinden sınav oldular ve herkes sonuçlarını
aldığında Mert, Pelin'in üzgün göründüğünü fark etti. Ertesi hafta Pelin birkaç gün
boyunca okula gelmedi ve Mert fen projesinde yalnız çalışmak zorunda kaldı. Pelin
okula döndüğünde Mert'e doktora gitmek zorunda kaldığını söylüyor ama başka bir
şeyden bahsetmiyor.

• Pelin'in okuldaki kötü sonuçlarını kimlerin bilmesi gerekir? Peki sağlık
durumunu? Neden?

• Pelin bu konularla ilgili kimle konuşmak isteyebilir?

• Hayatınızda anne-babanızın / bakımınızla ilgilenen kişilerin bilmesini istediğiniz
ancak arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin bilmesini istemediğiniz bilgilere örnekler
nelerdir?



Başkalarının Duygularını Anlama ve Paylaşma:
Eğitmen Kopyası

Senaryo 1

Gamze arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeğinde. Lavaboya gidiyor ve telefonunu
masada bırakıyor. Gamze gidince, arkadaşı Tuğçe Gamze'nin telefonunu alıp
mesajlarına bakmaya başlıyor. İlk gördüğü mesaj, Gamze matematik sınavından
zayıf aldığı için annesinin sinirle gönderdiği bir mesaj oluyor.

• Bu Gamze'ye nasıl hissettirir?

- Gamze gizliliğinin ihlal edildiğini hissedebilir ve arkadaşına olan güvenini
kaybedebilir.

• Gamze kötü sınav sonuçlarını neden arkadaşlarına söylemek istemeyebilir?

- Gamze notlarının gizli kalması gerektiğini düşünebilir.

• Tuğçe'nin davranışları kabul edilebilir mi?

- Öğrenciler, hem notları hem de telefonlarıyla bağlantılı olarak kendi gizlilik
ölçütleri ve arkadaşlarından beklentileri üzerine düşünmelidir.

• Masadaki diğerleri Tuğçe'nin davranışlarıyla ilgili nasıl hisseder?

- Öğrenciler, böyle uygunsuz bir davranış gördüklerinde nasıl
davranacaklarını düşünmelidir.

• Tuğçe hakkında ne düşünüyorsunuz? Tuğçe'nin davranışı etik miydi? Tuğçe ile
arkadaş olmak ister miydiniz?

- Birisi size böyle bir şey yapsa nasıl hissederdiniz?

- Başkalarının özel hayatlarını gizlice araştırmak doğru mudur? Peki ya
arkadaşınız hakkında endişeleniyorsanız?

- Öğrenciler, gizlilik ve kişisel ilişkilerdeki ölçütlerini düşünmelidir.

Senaryo 2

Barış, Ceren'le konuşurken takılıp çamura düşüyor. Ceren, Barış'ın çok komik
göründüğünü düşünüyor ve fotoğrafını çekiyor. Ancak Barış gülmüyor ve utanmış
görünüyor.



• Ceren fotoğrafı neden internette paylaşabilir?

- Öğrenciler, Ceren'in motivasyonlarını kabul etmelidir: eğlenmek veya
beğeni almak amacıyla internette bir şeyler paylaşmak, başka bir kişinin
üzerinden olmadığı sürece genellikle kabul edilebilir bir motivasyon
kaynağıdır.

• Barış neden üzgün?

- Öğrenciler, sosyal medyayı kullanırken başkalarının duygularını nasıl göz
önünde bulunduracaklarını düşünmelidir.

• Sizce Barış'ın Ceren'e ne söylemesi gerekiyor?

- Öğrenciler, bu davranışı ele alma konusunda stratejiler oluşturmalıdır.

• Birisi sizin utanç verici bir fotoğrafınızı çekse nasıl hissederdiniz? Bunun
internette yer almasını ister miydiniz?

- Öğrenciler, diğer insanların internette kendileriyle ilgili neleri paylaşmasını
istedikleri konusundaki ölçütleri üzerine düşünmelidir.

• Bu bir zorbalık vakası mıdır?

- Öğrenciler, nelerin zorbalık olduğunu düşünmeli ve bu özel durumun
ayrıntılarını tartışmalıdır.

Senaryo 3

Pelin, 15 yaşında. İki erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşıyor. Okulda ve okul
dışında birçok arkadaşı var. Pelin ve Mert okul arkadaşı ve birlikte bir fen dersi
projesi üzerinde çalışıyorlar. Dün fen dersinden sınav oldular ve herkes sonuçlarını
aldığında Mert, Pelin'in üzgün göründüğünü fark etti. Ertesi hafta Pelin birkaç gün
boyunca okula gelmedi ve Mert fen projesinde yalnız çalışmak zorunda kaldı. Pelin
okula döndüğünde Mert'e doktora gitmek zorunda kaldığını söylüyor ama başka bir
şeyden bahsetmiyor.

• Pelin'in okuldaki kötü sonuçlarını kimlerin bilmesi gerekir? Peki sağlık
durumunu? Neden?

- Öğrenciler, farklı bilgilerin nasıl farklı gizlilik düzeylerinde olduğunu
düşünmelidir. Pelin'in sınav sonuçları, okuldaki ve okul dışındaki
arkadaşlarının veya diğer insanların bilmesini istemediği hassas bilgilerdir.
Bununla birlikte, anne-babasından / bakımıyla ilgilenen kişilerden gizli
değildir. Aynısı, çok daha hassas bir konu olsa da tıbbi bilgiler için de
geçerlidir.



• Pelin bu konularla ilgili kimle konuşmak isteyebilir?

- Pelin kişisel olarak bilgilerini gizli tutmak isteyebilir. Bu karara saygı
duyulmalıdır. Ayrıca bazı bilgilerini paylaşırken, gizli bilgilerinin tamamını
paylaşmayabilir. Örneğin, sınav sonuçlarıyla ilgili sıkıntılarını anne-babasıyla
/ bakımıyla ilgilenen kişilerle paylaşırken, arkadaşlarıyla paylaşmayabilir.

• Hayatınızda anne-babanızın / bakımınızla ilgilenen kişilerin bilmesini istediğiniz
ancak arkadaşlarınızın ve diğer kişilerin bilmesini istemediğiniz bilgilere örnekler
nelerdir?

- Öğrenciler, gizlilikle ilgili kendi seçimleri üzerinde düşünmelidir.
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