
 

POTANSİYELİMİZ 

♦Öğretmen sınıfa birbirinden farklı boyda, renkte, görünümde kurşun kalemler getirir veya sınıftaki öğrencilerden bunları 

toplar. 

♦Ardından bunları bir poşetin içine atar ve herkesin bir kalem almasını ve onunla yazı yazmasını ister. 

♦Öğrenciler kalemleri bir süre kullandıktan sonra, öğretmen şu soruyu sorar: 

♦Kullandığınız kalemlerin görüntüsü birbirlerine benziyor mu? 

♦Öğrencilerden hayır cevabı geldikten sonra “ peki görüntüleri farklı olan bu kalemlerin biri diğerinden herhangi bir 

üstünlüğe sahip mi, sahipse neden, değilse neden sorusu yöneltilir. 

♦Öğrencilerden yanıtlar alındıktan sonra öğretmen: bu kalemlerin hiçbiri diğerinden üstün değil. Çünkü hepsi aynı 

maddeden yapılmış, hepsi yazı yazmaya yarıyor, hepsi bitiyor. Sadece görüntüleri farklı ve dış görünüş olarak farklı 

olmaları birbirlerinden üstün veya alçak oldukları anlamına gelmez şeklinde bir açıklama yapar. Kalemleri güzelleştirenin 

dış görünüşleri değil bizim onları kullanış şeklimiz olduğunu söyler. Kanıt olarak da kendisi kalemlerden birini kullanarak 

güzel bir şekilde yazı yazar ve aynı kalemle yazılan diğer yazıyla mukayese edilir. Kalem aynıdır ama onu kullanış biçimiyle 

her şey çok fazla değişmiştir. 

♦Buradan yola çıkarak öğretmen, insanlar da tıpkı böyledir dış görünüşleri farklıdır ama bu farklılık onları birbirlerinden 

üstün veya alçak yapmaz. İnsanların hepsi de aynı şekilde Allah tarafından yaratılmıştır, birçok niteliğe sahiptir ve bir gün 

ölecektir. İnsanları da birbirinden değerli ve güzel kılan nokta sahip oldukları potansiyeli nasıl kullandıklarıdır der. 

♦Ardından herkes sahip olduğu özellikler arasından en iyi ve en kötü olanını seçer. Örneğin yardımsever ve sinirli oluşunu 

hoşgörülü ve kıskanç oluşunu gibi.  

♦Bir hafta boyunca sahip oldukları olumsuz yönlerini nasıl düzeltebilecekleri konuşularak herkes olumsuz olarak nitelediği 

özelliğini düzeltmeye çalışmak amacıyla günlük hayatlarında o şekilde davrandıkları durumların farkına varıp bu davranışın 

olumsuz etkilerini azaltmak için bir şey yaptıklarında not ederler.(örneğin sinirli olduğu bir anda yanlış şeyler söylediğini 

fark edip özür dilediğinde)  

♦Aynı zamanda sınıfa bir sınıf listesi asılır ve herkes süreç içerisinde olumsuz davrandığını fark edip bunu düzeltmek için 

bir şey yaptığı durumlarda sınıf listesindeki adının yanına bir tik atar. Böylece hafta içerisinde kimin önde kimin geride 

olduğu öğrenciler tarafından fark edilebilir. 

♦Bir hafta tamamlandığında herkes tuttuğu notları sınıfa getirir ve en fazla sayıda farkındalık örneğine sahip olanlar 

haftanın galibi olurlar. Etkinliğe istenirse daha uzun süre devam edilebilir. 


