
 

 

 

 

KENDİ GALERİNİ KENDİN OLUŞTUR 

 

 Öğretmen öğrencilere etkinliği başlatmadan önce oluşturacakları galeri hakkında bilgi 

verir. Sınıfı dört gruba ayırır. Her gruba bir kalem rengi seçtirir. Grupların bir hafta 

boyunca sorularını, cevaplarını, yorumlarını aynı renk kalemle yapmaları zorunludur. 

 Öğretmen gruplara 1’den 4’e kadar numara verir.  

 Duvara dört büyük beyaz karton asılır. Kartonlar, oluşacak galerinin zeminidir. 

Kartonlar, 1. Galeri, 2. Galeri, 3. Galeri ve 4. Galeri olarak adlandırılır. Galerilerin 

birleşmesiyle Dürüstlük Galerisi oluşur. 

 Projeye her grup için grup numarasıyla eşleşen kartonla yani galeriyle başlar. 

 Bundan sonraki aşamalar için öğrenci önceden bilgilendirilmesi çok önemlidir. 

 Galerinin en büyük özelliği baştan sona öğrenci tarafından oluşturulmasıdır. Öğrenciler 

bu çalışmayı yaparken takım halinde çalışmayı ve başlanan işi tamamlamayı 

öğrenecektir. 

 Proje sırasında seçilen kalem rengiyle her grubun galeriye nasıl bir katkı sağladığı 

açıkça görülecektir. 

 Çalışma sırasında grupların her galeriye uğrayabilmesi için bir sıra takip edilmelidir. 

Örneğin 1 numaralı grubun bir hafta boyunca yapacakları çalışmanın sırasına bir göz 

atalım; 

o Pazartesi günü 1 numaralı grup 1. galeriye giderek dürüstlükle ilgili resmini 

yapıştırır. Daha sonra sıradaki galeriye yani 2. galeriye giderek diğer grubun 

sergilediği resmi inceler ve resme uygun soru düşünür. 

o Salı günü 2. galeriye sorusunu yazar ve sıradaki galeriye yani 3. galeriye gider 

ve önceki grubun yazdığı soruyu inceler. Grup olarak sorunun cevabını 

araştırır. 

o Çarşamba günü 3. galerideki soruyu cevaplandırır. Diğer galeriye yani 4. 

Galeriye uğrar. Burada daha önceki grubun yazdığı cevabı inceler. Olumlu ya 

da olumsuz eleştiri yapar. 

o Perşembe günü uğradığı son galeriye değerlendirmesini yazar. 

 

 Öğrenciye Ek-1 dağıtılarak nasıl bir süreç yaşayacağı anlatılır. 

 Etkinliğin son günü genel bir değerlendirme yapılır. Öğretmen mini bir tartışma ortamı 

oluşturur. Dersin sonunda çalışmalarından dolayı öğrencilere teşekkür eder. 

 Galeri diğer öğrenciler inceleyebilmesi için bir süre sergilenir. 

 

 

 

 

  



Kendi Galerini Kendin Oluştur 

 

Dürüstlük; insanın söz ve davranışlarıyla, niyet ve inancında iyilikten ve 

güzellikten yana olmasıdır. 

Dürüstlük; Allah’ın emrettiği şekilde temiz kalpli olmak ve içindeki iyi sese kulak 

vermektir. 

Dürüstlük; aldığı kararların arkasında durmaktır. 

Senin de dürüstlükle ilgili söyleyeceklerin varsa hadi durma grubunu oluştur, 

rengini seç ve dürüstlük galerin için çalışmaya başla.  

 

Pazartesi: Sizin için dürüstlüğün resmi ne olabilir? Gazetelerden, dergilerden ya da 

internetten bu konuda yardım alabilirsiniz. Resminizi tamamlayan, onu anlatan bir söz 

bulun. Resminizi pazartesi günü grubunuzla eşleşen galeriye yapıştırın. Sıradaki galeriye 

gidin ve diğer grubun yaptığı galeriyi inceleyin. Bir gün boyunca bu resme uygun 

dürüstlükle ilgili bir soru düşünün. 

 

Salı: Düşündüğünüz soruyu galeriye yazın ve sıradaki galeride diğer grubun yazdığı 

soruyu incelemeye başlayın. Çünkü bu galerinin sorusunu siz cevaplayacaksınız. Bunun için 

süreniz bir gün.  

 

Çarşamba: Bugün cevabı bulduğunuza göre galeriye yazabilirsiniz. Şimdi hiç gitmediğiniz 

son galeriye gidin ve diğer grupların yaptığı çalışmaları inceleyin. Resim, soru ya da cevap 

üzerinde değerlendirme yapabilmek için diğer gruplardan bilgi toplayabilirsiniz. Bir gün 

boyunca grubunuzla değerlendirmenizi yapın. 

 

Perşembe: Değerlendirmeniz olumlu ya da olumsuz olabilir. Düşüncelerinizi galeride dile 

getirin. Galerinizin oluşması için son adımınızı gerçekleştirin ve değerlendirmenizi 

galerinize yazın. 

 

Artık tamamen size ait DÜRÜSTLÜK GALERİSİ oluşturdunuz. Tebrikler…  

 

 1 2  3 4 

En iyi dürüstlükle ilgili resim hangi galeride?     

En iyi dürüstlükle ilgili soru hangi galeride?     

En iyi dürüst cevap hangi galeride?     

En iyi dürüst değerlendirme hangi galeride?     

 


