
Sevgili Velilerimiz Merhaba,

“Bunlar daha çocuk”
“Özgür bırakalım”
”Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler”
“O sana vurursa sen de ona vur”
“Sen de arkadaşlarını tahrik etme ama”

Bu ve benzeri söylemler çocuk ve gençler arasında zorba davranışları yeşerten yaklaşımlar.

Pek çoğumuzun yaşamımızda bizzat deneyimlediği, mağdur veya tanık olduğu sosyal etkileşimin bu
karanlık yönü, şiddetin en yaygın görülen biçimi, çocuk ve gençlerin ruhsal gelişimleri üzerinde hasarlar
bırakan, akademik hayatlarına olumsuz yansımaları olan kritik ve trajik bir konu: “Zorbalık”...
 
Aşağılanma, kaygı ve korku duygularından arınmış, güvenli ve destekleyici bir okul ve aile iklimi
zorbalığın önlenmesine, müdahalesine ve iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
 
Kolayca üzeri örtülebilir, gizlenebilir, görmezden gelinebilir bir konu olmaması adına çocuklarımıza
sınırlarını bilmesi, koruması yönünde destekleyici bir yaklaşım içinde olmalı, milyonlarca çocuğun ve
gencin ruhsal olarak hırpalandığı ve tam gelişmesini engelleyen “Zorbalık” konusunu dert edinmeli ve
tüm paydaşlar olarak çabalarımızı artırmalıyız.

Sibel Yalkın
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı
Hisar Okulları 

Okulöncesi

Bağları Güçlendirme

Oyun çocukların en doğal ihtiyacıdır ve
yetişkinler için de çocukların dünyasına
girebilmek ve bağları güçlendirebilmek adına en
önemli araçtır. Bu nedenle Okulöncesi
programında etkinlikler planlanırken, en etkin ve
kalıcı öğrenme metotlarından biri olan oyunun
gücünden sıklıkla faydalanılır. Çünkü oyun
oynamanın çocuğun fiziksel, zihinsel, dil, motor,
sosyal-duygusal gelişim alanlarını destekleyici
rolü vardır. Ayrıca çocukların yaratıcılıklarını
desteklediği gibi kendini tanıma, ifade edebilme,
duygularının farkında olabilme gibi birçok
alanda da geliştiricidir.

Öğrencilerimize “Bugün nasılsın?”, “Nasıl
hissediyorsun?” ya da “Bu sana nasıl hissettirdi?”
diye sorular yöneltildiğinde genellikle onların
duygudan çok bir durumdan bahsettiklerini
görüyoruz. Cevap ise genelde “iyi” ya da “kötü”
gibi kelimelerden ibaret olabiliyor. Biz de “iyi” ve
“kötü” kelimelerinin bir durum olduğunu sıklıkla
tekrar ediyoruz. Ama duygularını tam anlamıyla
tanımlayabilmeleri, anlamlandırabilmeleri için
zamana ihtiyaçları olduğunun farkındayız. 

Bu zamanı onlara tanırken aramızdaki güven bağını oluşturabilmek ve öğrencilerimizin paylaşımlarını
kolaylaştırabilmek adına onları etkin dinlemeye ve rahatça paylaşım yapmalarına olanak sağlamaya
çalışıyoruz. Bu yüzden bu ayki rehberlik dersimizde onlarla terapötik bir iletişim oyunu oynayarak
onların nasıl istekle ve keyifle paylaşım yaptıklarına şahit olduk.

Eylül Şarman 
eylul.sarman@hisarschool.k12.tr

İlkokul
Değişen ve Dönüşen Alanlarda Duygularla Başa Çıkmak

Sosyalleşmenin çok az olduğu bir dönemin
ardından okula dönüşle birlikte, dikkatimiz
tekrar sosyal ilişkilerin üzerine çevrildi. Tıpkı
kullanmadığımızda zayıflayan kaslar gibi,
sosyal etkileşimde ve iletişimde de çocukların
geçmiş pratiklerini hatırlamaya ve sosyal
becerilerini güçlendirmeye ihtiyaçları
olduğunu gözlemledik ve her sene olduğu gibi
bu sene de arkadaşlık ilişkileri, problem
çözme becerileri ve zorbaca davranışlar
konusuna rehberlik derslerimizde ve paylaşım
saatlerinde yer verdik.

1. ve 2. Sınıf seviyelerinde Büşra Tarçalır Erol’un “Zor Balık” kitabını öğrencilerimizle okuyarak Zor
Balık’ın başından geçen serüvenleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirdik. 3. ve 4. Sınıf
öğrencilerimizle ise zorbalığın tanımı, türleri, olası sebepleri ve bununla baş etme yöntemleri
üzerine farkındalık oluşturma başlıklarını, onlarla yaptığımız röportajları da içeren etkinliklerle
detaylıca ele aldık ve almaya devam edeceğiz. Sizlerin ebeveynler olarak, çocuğunuzun yaşamış
olduğu olumsuz duygu ya da durumlar karşısında sakinliğinizi korumanız ve tarafsız bir tutum
sergilemeniz oldukça kıymetlidir. Burada tarafsız ve sakin olmak, tepkisiz ve/veya yorumsuz
kalmanız anlamına gelmemektedir. Çocuğunuza olayı anlattırmak, bu olaya dair duygusunu
tanımlamasına yardımcı olmak ilk adımınız olabilir ve ardından olayı bir de karşı tarafın gözünden
anlatmayı denemesini isteyebilirsiniz. Peki şimdi, karşı tarafın duygusu ne olabilir? Taraflar ortak
çözüm noktasında nasıl buluşabilir? Bu aşamalarda kimden, neden, nasıl destek alabilirler? Bu
sorular destekleyici olacak ve konuşmayı derinleştirecektir.

4. Sınıf öğrencilerimizin gündemlerine bu
sene sınav süreçleri de dahil oldu. Bu yeni
karşılaşmanın, beraberinde sınav kaygısını
da getirmiş olması  oldukça doğaldır. Onlar
için yeni olan bu sınav kaygısı, kişinin
harekete geçmesini engellemediği müddetçe,
harekete geçirici bir etken de olabilmektedir. 
Rehberlik derslerinde öğrencilerimizin
sınavlara hazırlanırken sınav kaygısı ile başa
çıkabilmeleri, verimli ders çalışabilmeleri
adına planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları
için yardımcı olacak yöntemlere ve nefes
çalışmalarına yer verdik.

Sınav döneminde ebeveynler olarak sizler de çocuğunuzla konuşurken, onun sınavlardan aldığı
notların değil, sınava hazırlanma sürecinde gösterdiği çabanın oldukça değerli olduğunun altını
çizebilirsiniz. Sınav döneminde ortaya çıkabilen farklı ihtiyaçları (evde rutin, sessiz bir çalışma
ortamı, düzenli ve yeterli beslenme, uyku süresi, rahatlama ve sosyalleşme için zaman ayırabilme
vb.) konuşabilir; bu ihtiyaçları karşılamak adına neler yapılabileceğini birlikte değerlendirebilirsiniz.

Tüm duygularımızı kapsayabileceğimiz, sevgi ve barışın bireyden bireye, sınıfa, okula ve topluma
yayıldığı sağlıklı bir dönem olması dileğiyle…

Öğrencilerimiz gibi sizler de ihtiyaç duyduğunuzda destek almak adına bizlere ulaşabilirsiniz.
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Ortaokul

Rehberlik Dersleri

Bu nedenle her yıl arkadaşlık ilişkileri, çatışma çözme ve zorbaca davranışlar konularına Ortaokul
Rehberlik Ekibi olarak önleyici çalışmalar kapsamında yer veririz. Kasım ayı rehberlik derslerimizi de
“Zorbalık-Kişisel Sınırlar” konusunu detaylıca işlemeye ayırdık. 8. Sınıflarımızda “Hayır Diyebilmek-
Kişisel Sınırlar” konusunu ele aldık. Hayır demek üzerine sınıf içinde yaptığımız tartışmanın sonucunda
öğrencilerimiz “hayır demenin insanı özgürleştirdiği” noktasında uzlaştılar. 5, 6 ve 7. Sınıflarımızda
zorbalığı nasıl tanımladığımız, zorbaca davranışların neler olabileceği, maruz kalanın, zorbalık yapanın
ve izleyicilerin duyguları, rolleri ve davranışları üzerinde konuştuk. Zorbalığa uğradığımızda neler
yapabileceğimizi tartıştık. 7. Sınıflarda yaş düzeyine uygun olarak izlediğimiz videodan sonra
öğrencilerimiz zorba, mağdur ve izleyici için mesajlar yazdılar. 6. Sınıflarımızda zorbalığı “Kuş Tüyü”
hikayesi ile ele alıp, Scamper yöntemiyle farklı düşünme tekniklerini kullanarak irdeledik. 5.
Sınıflarımızda ise zorbalığı ve kaba davranışları, ya da salt şiddeti birbirinden ayırt etme üzerinde
durduk. Örnek olaylar üzerinden tartıştık.
 
5 ve 6. Sınıflarımıza uyguladığımız ankette “Zorbaca bir davranış gördüğümüzde neler yapabiliriz?”
sorusunda öğrencilerimizin %94’ünün “Güvenilen birini bilgilendirmek” seçeneğini işaretlediğini
gördük. İkinci olarak en çok tercih edilen cevap ise %82 ile “Zorbaca davranması konusunda kişiyi
uyarmak” oldu. Bu da bize gösteriyor ki, öğrencilerimiz çözümler konusunda yapıcı ve işlevsel yolları
seçmekten yana. Güvenli bir ilişki hem evde hem de okulda çocuklarımızın yaşadıkları zorlukları bizlerle
paylaşmaları için kritik bir önem taşıyor.

Ders içi paylaşımlarımızda bu tarz olayları
gören/duyan/yaşayan öğrencilerin zaman zaman
ailelerini endişelendirmemek, anne-babanın
onu utandıracak bir eylem yapmasından
çekinmek sebebiyle de paylaşamadıklarını
konuştuk. Bu noktada anne-babalara tavsiyemiz,
bazen çözmek ve müdahale etmek ya da
korumak/kurtarmak için değil, sadece anlamak,
duyguyu paylaşmak için dinlemeniz. Çözüm
yolları üzerinde yargılamadan ya da zorlamadan
birlikte düşünmeniz. Çoğu zaman çocuğumuz
buradan alacağı güçle kendini korumasını ve
sorununu çözmesini öğrenecektir.
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Lise
Akran İlişkileri

Ergenlikle beraber yüzünü çevreye dönen genç
için “sosyal kabul” oldukça önemli bir hale
gelmektedir. Hele ki uzun bir süre boyunca
sosyal olarak izole geçirdiği zamanlar göz
önünde bulundurulduğunda akranlarıyla olan
ilişkileri daha fazla önem kazanmıştır.
Arkadaşları tarafından kabul görmek isterken
kendi isteklerini görmezden gelebilir ve
sınırlarını esnetmeye çalışabilir. Bu da istemediği
ya da riskli gördüğü durumlara karşı ‘hayır’
diyebilmesine engel olabilir. 

Öte yandan pandemi koşullarına uyum sağlamakta zorluk çeken gençler, baş etme yolu olarak alkol ve
sigara kullanımı gibi zararlı alışkanlıklara yönelebilirler. Bu alışkanlıklar, yeni durumlara karşı meraka,
sosyal çevreye uyum kaygısına, dışlanma korkusuna karşı bir savunma mekanizması, zor duygularla baş
etmek yerine bir kaçınma davranışı olarak baş gösterebilir. Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurarak
bu ay, öğrencilerimizle bağımlılık türlerini ve nedenlerini konuştuğumuz rehberlik derslerimizi
tamamladık. Ayrıca her yıl 10. Sınıf öğrencileriyle yaptığımız “Bağımlılıklarla Baş Etme” konulu uzman
seminerimizi de Dr. Ceren Koç’un katılımıyla gerçekleştirdik.
 
Öte yandan akran ilişkilerinin etkili ve destekleyici gücünün de farkındayız. Benzer süreçlerden çok yakın
zamanlarda geçmiş daha tecrübeli öğrencilerin aktaracağı deneyimler sayesinde yaşanan zorlukların ne
kadar yaygın olduğunu anlamak ve bu zorluklar karşısında farklı stratejiler ve çözüm yollarının
geliştirilmesi, psikolojik esnekliğin ve dayanıklılığın artmasını sağlamaktadır. Doğru ve güçlü kurulan
bağlar, gençlerin öz benlik algısını ve özgüvenlerini geliştirerek sınırlarını korumalarına yardımcı
olmaktadır. Bu bağlamda akran ilişkilerini desteklemek amacıyla 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin katkı
sağladığı “Akran Mentor Programı” Liseye yeni başlayan 9. Sınıf öğrencileri için bu yıl da hayata
geçirildi.

Gençlerin bireyselleşmeye başladığı ve akran
ilişkilerinin ön plana çıktığı ergenlik döneminde,
anne-baba olarak ebeveyn rolüne sahip çıkıyor
olmak oldukça önemlidir. Bu dönemde anne-
babaların çocuklarıyla olan ilişkilerinin “arkadaş
ilişkisi”ne evrilmesi için çaba harcadığına
tanıklık edebiliyoruz. Fakat bu dönemde,
gençlerin anne-baba otoritesine ihtiyaç
duyduklarının unutulmaması, bu otoritenin de
gençleri dinleyerek, onlarla açık bir iletişim dili
kullanarak dengeli bir şekilde kurulması
gerektiğini yeniden hatırlatmak isteriz.

Kitap Önerileri:
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Dürtüden Davranışa, Gerçekten Sanala Taşınan Gündem: Zorbalık

Zorbalık Nedir?
 
“Bence, zorbalık insanların sanki duyguları yokmuş gibi onlara kötü davranmak ve onları düşünmemektir.”
 
“Bence zorbalık, bir insanın kendi sorunları olduğu için başka birisine kötü davranmasıdır. Nedense bu
davranış o kişiyi daha iyi hissettiriyor, fakat karşısındaki kişiyi kötü hissettiriyor.”

“Fiziksel olarak yan yana değilsindir ama hem duygusal hem de sözel olarak internette zorbalık yaparsan
bu sanal zorbalık olur.”

“İnsanları üzmek, güç göstermektir.”

“Herhangi birinin herhangi bir şekilde üstün olduğu için yaptığı kötülüktür.”

“Bana göre zorbalık insanın kalbini kıran fiziksel ve kişisel şeyleri hoşlanmayacağı bir şekilde yapmak veya
söylemektir.”

“Bence zorbalık başka insanlara herhangi bir şekilde kötü davranmak onları hiçbir zaman düşünmemek,
empati kurmamaktır.”

“Bence zorbalık bir insanı rahatsız edecek kadar kaba davranmaktır.”

“Zorbalık kasıtlı şekilde birine ya da bir canlıya fiziksel veya zihinsel şekilde zarar vererek, kendi çıkarları
üzerine yapılan ve olayda yer alanlardan birinin üstte birinin de altta olup, üstte olanın alttakine zarar
verdiği durum veya fiildir.”

“Bence zorbalık hiç düşünülmeden yapılan hareket biçimlerinden oluşan bir agresif davranıştır.
Karşımızdaki kişiyi düşünmeyerek onu aslında çok kırıyoruz ve kendimize yapıldığında kızıyoruz.”

“Bir insanın biriyle dalga geçmenin komik olduğunu düşünmesi ve bunu alışkanlık yaparak bir virüs gibi
yayılmasıdır."

“Bir insanın kötü hissettiği için başkalarının da öyle hissetmesi için gösterdiği çabadır.”

“Birisi ona zarar veriyorsa ve ondan kurtulamıyorsa bu zorbalıktır.”

“Arkadaşlık ilişkisinde yaşanan zorluktur.”

Öğrencilerimiz zorbalığı kendi kelimeleriyle bu
şekilde tanımlarken, sözlük anlamı olarak
zorbalık, en temel tanımıyla bir kişinin veya
grubun bir diğerini tekrarlı ve kasıtlı bir şekilde
huzursuz edici ve zarar veren hareketlere maruz
bırakması durumudur. Çoğunlukla yüz yüze,
dolaylı veya doğrudan yapılan zorbalık
geleneksel zorbalık olarak tanımlanır ve bu
davranışların temel özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:

+  Fiziksel, sözel ve duygusal olması,

+   Taraflar arasında güç dengesizliğinin bulunması,

+   Şiddet içeren davranışların kasıtlı ve tekrarlı yapılması,

+   Geleneksel zorbalıkta zaman, mekân ve zorbalığı uygulayan kişinin ya da grubun belirlenebilmesi.

Fiziksel, duygusal ve sözel zorbalığın dijital teknolojiler aracılığıyla internet ortamına taşınması ise siber
zorbalık olarak tanımlanmaktadır.
 

Siber zorbalığın geleneksel zorbalıktan farkları nelerdir?

Geleneksel zorbalık belirli bir zaman ve yerde meydana gelirken, sanal zorbalık kişinin internete
erişebildiği her yerde ve her zaman farklı platformlarda ortaya çıkabilir.
Geleneksel zorbalığın aksine, sanal zorbalık kimlik belirtmeksizin yapılabilir, kaynağı meçhul
olabilir.
Geleneksel zorbalıkta taraflar arasında güç eşitsizliği ve tekrarlı rahatsız eden davranışlar
bulunurken, sanal zorbalıkta güç eşitsizliği yerini etkin teknoloji kullanımına ve teknoloji
okuryazarı olmaya bırakır.
Geleneksel zorbalıkta tekrar ve kasıtlılık söz konusuyken, siber zorbalığın internet aracılığı ile
yapılması nedeniyle mağduru rahatsız eden bir içerik saniyeler içinde dünya çapında milyonlarca
kişi tarafından görülebilir, kopyalanabilir, saklanabilir ve yıllar sonra tekrar yayınlanabilir.
Zorbalığı yapanın anonim kalabilmesi ve mağdurun fiziksel sonuçlarını gözlemleyememesi
etkilerinin daha ağır olmasına neden olabilmektedir.

Değişen Koşullarda Zorbalık

UNESCO 2020 yılından itibaren her yıl Kasım
ayının ilk Perşembe gününü, şiddet, zorbalık ve
siber zorbalığa karşı küresel bir farkındalık
oluşturmaya yönelik uluslararası gün olarak
belirlemiştir. UNESCO’nun araştırmalarına göre
son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler ve
pandemi süreci, farklı deneyimlere ve
değişimlere sebep olmuştur ve dünya genelinde
çocukların ve gençlerin yaşamları, paylaşımları
ve eğitimleri giderek daha fazla çevrimiçi ortama
taşınmıştır. Pandemi dönemiyle birlikte
öğretimin çevrimiçi platformlara taşınması, farklı
nedenlerle girilen çevrimiçi siteler, arkadaşlarla
iletişim kurmak için dahil olunan sosyal medya
uygulamaları, eğlenmek ve sosyalleşmek için
oynanan çevrimiçi-sanal oyunlar derken
çocuklar, zamanlarının büyük bir bölümünü
teknolojik araçlar vasıtasıyla sanal ortamlarda
geçirmektedir. 

Pandemi dönemiyle birlikte internette geçirilen sürenin de artmasıyla, kişiler arasında yüz yüze yaşanan
zorbalık, sanal ortamlarda yerini siber zorbalığa bırakmıştır. Sınırsız, denetimsiz ve kuralsız internet
kullanımı zorbalığın daha kolay yayılmasını sağlayan yeni bir araç haline gelmiştir.

Farklı Kaynaklara Dayalı Zorbalığın Nedenleri Nelerdir?

Bireysel, sosyal, ailesel ve sosyokültürel etkenler,
çocuk ve ergenlerin akran ilişkilerindeki rol ve
tutumlarını etkilemektedir. Bu etkenler hem
kendi içlerinde hem de diğer etkenlerle birlikte
etkileşim göstererek, bireylerin akran zorbalığına
dahil olma durumunu, zorbalık eylemi
içerisindeki rollerini, zorbalığın ortaya çıktığı
türü de şekillendirebilir. Çocukların toplum
içerisinde sağlıklı bir birey olarak yer edinmeleri,
tutarlı bir aile yapısı içinde gelişen sağlıklı
iletişim sürecine bağlıdır. Her birey dünyaya
farklı kişilik özellikleriyle gelir. Bu kişilik
özellikleri aile ortamındaki yaklaşım ve
tutumlarla etkileşime geçerek, bireyde bulunan
bazı dürtüler davranışlara dönüşebilir. Bu
nedenle zorbalık davranışının gelişiminde en
önemli faktörlerden biri olarak ebeveyn ve aile
özellikleri üzerinde durulmaktadır. 

Diğer tara�an teknolojik araçlarla iç içe bir yaşam sürdüren çocukların bu araçlar yoluyla şiddete sürekli
tanıklık etmeleri şiddet eylemini normalleştirmektedir. Televizyon dizileri, telefon ve internet oyunları,
video ve müzik gibi eğlence araçlarıyla şiddeti gözlemleyen çocuklar bu davranışın uygulayıcıları haline
gelebilmektedir.

Zorbalıkla Baş Edilebilir: Ebeveyn Rehberliği

Çocuğum zorbalık olarak tanımlanabilecek davranışlarda bulunduğunda neler
yapabilirim?

Çocuğunuza tepkisel yaklaşmamak ve sakince konuşmak çözüm için en önemli ilk adımdır.
Çocuğunuzun zorbalık olarak tanımlanabilecek davranışı yapma nedenini sorun.
Bu davranışın, karşısındaki kişiye ne hissettirmiş olabileceğini sorun ve bu davranışın başkaları
üzerinde yaratabileceği olumsuz duygular hakkında konuşun.
Çocuğunuza bu davranışının yaşadığı durum ne olursa olsun asla kabul edilemez olduğunu ve bu
davranışını onaylamadığınızı net bir şekilde belirtin.
Çocuğunuz ilişkilerinde barışçıl ve sorumlu davranışlarda bulunduğunda onu takdir edin.

Arkadaş ilişkilerinde olumsuz davranışa maruz kalan çocuğuma nasıl yardımcı
olabilirim?

Çocuğunuzla kurduğunuz ilişkinizde çocuğunuz size duygularını ve yaşadıklarını ifade ederken
sakinliğinizi koruyun.  Çocuğunuz sizinle yaşadığı zorlu durumu paylaşırken yüz ifadenizde korku,
kaygı, üzgünlük ifadelerini görmesi ya da hissetmesi kendisini rahatlıkla ifade etmesini
engelleyebilir. Yaşadıklarını sizi üzmemek adına sizinle paylaşmak istemeyebilir.
Çocuğunuzu anlattıklarına yorum yapmadan anlatacaklarını bitirene kadar dinleyin. Yaşadığı
olumsuz davranışın nerede ve nasıl gerçekleştiğini öğrenin.
Çocuğunuzu, yaşadığı bu durum karşısında hayır demek, dur demek, rahatsız olduğunu ifade
etmek, yardım istemek, o ortamdan uzaklaşmak gibi olumlu stratejiler geliştirmesi konusunda
yönlendirin.
“Arkadaşın sana nasıl davranıyorsa sen de ona öyle davran!” ifadesinin yarardan çok zarar
getireceğini, çocuğunuzun hem güvenliğini hem de sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceğini
unutmayın.
Çocuğunuzu yaşadığı bu durumu öğretmenleriyle paylaşmaları adına siz de teşvik edin. Biz
öğretmenlerinin de dediği gibi çocuklarınızın böyle durumları paylaşmaları hem kendilerini
güvende hissetmeleri adına hem de olumsuz davranış gösteren öğrencilerimizin gelişimi için çok
önemlidir.
Çocuğunuzun sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeniyle bu durumu mutlaka paylaşın.
Zorbalık konusu ve farklı konulardaki içeriklere, Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümünün hazırlamış olduğu Sosyal-Duygusal Öğrenme Platformu (SELF Hisar) adresi
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Zorbalıkla Baş Edilebilir: Hisar Okulları Sıfır Tolerans İlkesi

Hisar Okulları fiziksel, sözel ve her çeşit zorbalığa karşı sıfır
tolerans ilkesini izlemektedir. Zorbalık olarak tanımlanabilecek
davranışlarda, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü,
öğretmenler, aile ve öğrenci arasındaki görüşmeler ve iş birliği
sonucunda okul yönetimi bir değerlendirme yapmaktadır. Akran
zorbalığına sıfır toleransla yaklaştığımız okulumuzda, öğrenciler
arasındaki anlaşmazlıklarda tüm taraflar dinlenir, sorunlar tespit
edilir, öğrencilerimiz kendi barışçıl çözümlerini bulmaları adına
cesaretlendirilir ve yönlendirilir. 

Öğrenciler arasındaki sorunun niteliği, öğrencilerin gelişim özellikleri baz alınarak, olumsuz davranışta
bulunan öğrencilerin davranışlarının sonucunu yaşamalarına uygun, onları hayata hazırlayacak
çalışmalar yapılır. Barış merkezli eğitimlerin çoğalması, kendisiyle ve doğayla barışık, soran sorgulayan,
duygusal zekası gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum için önemli bir adımdır. Okulumuzda da bu
hedefle tüm sınıf seviyelerinde barış, çatışma çözümü/dönüştürme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Hisar Okulları olarak öğrencilerimizin okul ortamında kendilerini güvende hissetmelerini, sevgi ve saygı
değerlerine dayalı bir eğitim-öğretim ortamını deneyimlemelerini hedeflemekteyiz. Hisar Okullarında
öğrenme topluluğunu oluşturan öğretmenler, idareciler, tüm çalışanlar ve veliler olarak okul ortamında
barışçıl tutum ve davranışlarımızla, insana ve her canlıya verdiğimiz değerle öğrencilerimiz için önemli
modeller olmaya devam edeceğiz.

Barışın bireye, topluma ve dünyaya daha fazla yayılması dileği ile…
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