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Akran Koçu İçin Yönergeler
Çocuklar, kaçınız sözlü ya da fiziksel tacizden hoşlanır, hatta şu hiçbirşeye ya da hiç
kimseye saygı göstermeyenlerden, kendi çıkarını düşünen şu tilki akıllılardan, hani şu
ortalığı kirleten, gürültü yapan ya da çığlık atanlardan? Peki ya kaçınız, söz almak ya
da katılımda bulunmak ya da fikrini söylemek ister ama biraz önce bahsettiğim tipler
yüzünden bir türlü bunları yapamaz? Peki ya kaçınız barış içinde, cesur ve hem kendi
yaşamında hem de sınıf veya okul yaşamı içinde sessizliğe gömülüp gerginlik ve düş
kırıklığı yaşamak yerine ana karakter olmayı ister?
Eğer bunlardan biriysen, aramıza hoş geldin! İşte bu proje tam senin için!
Peki ya bize bunu ne söyletiyor? Tabi ki şimdiye kadar
edindiğimiz okul ve öğretmenlik deneyimleri…
Ve öğrendiğimiz en temel ilke ise birlik güçtür; bir başınalık ise
bizi hiçbir yere götürmez! Bu yüzden okulda şunu sıkça görürüz:
şu saldırgan, tacizci tipler negatif bir grup arkadaş grubu olarak
ortalıkta dolaşır ve onlar gibi davranmayıp ama onların saldırılarına maruz kalan tek
dolaşan çekingen öğrenciler... Böylece okul, sınıf cehenneme döner bazılarımız için,
acil ilgilenilmesi gereken bir okul sorunudur bu... ama bunun çözümü için de kimse
tam olarak birşey yapmaz.
Aslında, biz artık birşeyler yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz okulumuz 600 (?) kişilik bir
öğrenci mevcuduna sahip, bu ilçedeki en kalabalık okullardan biri. Bu yıl altı kişilik bir
öğretmen grubu ve .... kişilik bir öğrenci grubu ile biraz önce bahsettiğimiz saldırgan
davranışlar sergileyen, ders başarısı düşük ve bunun için birşeyler yapmayan,
motivasyonu düşük, sıkıcı, eski moda, herşeyi ve herkesi eleştiren, ama kendisini hiç

sorgulamayan arkadaşlarımızın gözünü artık açmaları için bir yaşam felsefemiz
olmalı: Yani “on emir” gibi ve bunlar bu yaşam tarzını anlatır kısaca:
Akranın “On Emri”
“Sev!”: ama düşünce ile, duygu ile, sadakat ve gerektiğinde fedakarlık ile!
Geleneksel bir tarzda değil, ama içsel yolculuğumuza doğru adım adım bizi
ilerletmeli, öyle ki esiri olduğumuz ve bizi hata ve acıya sürükleyen bazı davranış
kalıplarını düzeltmemizi sağlamalı. Bir “çift” olarak yaşayacağınız, plan ve hedefleri
paylaşacağınız kendinizi diğer çiftlerin yaptığı gibi toplumdan soyutlamayıp ilişkiyi bir
süre sonra boğulma noktasına getirmeyeceğiniz bir sevgi olmalı...
Özgürlükten Korkma! : Sevdiğiniz insanı, grubu veya bir fikri kontrol altında tutma
güdüsünün altında sevdiğiniz her neyse onun üzerindeki kontrolü kaybetmek korkusu
yatmaktadır.
Duygularından utanma!: seni sessiz kalmak, küçümsenmek veya yetersiz
hissetmeye maruz bırakan tavır veya tacizlerin olmadığı bir yaşam hakkın var.
Bir grubun parçası ol!: Duygular küçümsenme veya kabalığın zarar verilemeyecek
kadar özeldir ve onları anlayacak ve kabul edecek bir grubun içinde ifade
edilmelidirler. Grup, eğer olumlu bir yaklaşım içindeyse, duygularınızın gelişeceği ve
etkileşebileceği, hassasiyet ve becerilerle karşılaşabileceğiniz bir ortamdır. Grup sizi
sıcak bir şekilde karşılar, besler ve ruhen ısıtır. Yalnızca bir ders çalışma, eğlence
hatta daha da kötüsü kural çiğneme ortamı olarak düşünülmemelidir. Bazı grupların
sadece alkol adıkları, birşeyleri kırıp döktüklerinde eğlenebildiklerini, bunlar dışında
konuşacak ya da yapacak ortak birşeyleri olmadığını hiç farkettin mi?
Acı ve adaletsizlik hayatın bir parçasıdır, unutma!: Acı ve haksızlığa dayanmak
ve tepki vermek yaşamdaki önemli hedeflerden biridir. Tüm dikkatimizi bize karşı
yapılan acı verici ya da fiziksel saldırılara verip, kendimizi savunma ve bu
saldırılardan kurtulma kaygısıyla karmaşa ve korkuya kapılmak durumu daha da
kötüleştirir. Günlük yaşamda bizi üzen veya yaralayan durumları aşamalı olarak göz

ardı etmek acıyı hafifletir. Yenilginin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu ve
kişilik gelişimimizde önemli bir katkı sağladığını unutmamak gerekir.
Haksızlığa karşı sakin bir tepki ver!: Haksızlık yapan kişiyi öfkeye kapılmadan
akıllıca kontrol altına almamız gerekir. Bu konuda en uygun stratejiyi bulmamızda bir
grup arkadaş bize yardımcı olacaktır.
"Olumlu düşün!": Grup içinde görev dağılımı yapın. Enerjinizi boşa harcamayın.
“Yapamam” veya “neden ben yapayım?” gibi ifadelerden kaçınmalı, bunlar yerine
“Bunu ben yapmak istiyorum”, “Bunu ben yapabilirim”, “Eğer istersem yapabilirim”
ifadelerini kullanabiliriz. Paylaşabileceğiniz düzeydeki konuları sizinle aynı görüş ve
yapıdaki grup üyeleriyle paylaşın: unutmayın birlikten kuvvet doğar.
İsteklerinİ kafanda netleştir ve seni anlamalarını beklemeden başkalarına
isteklerini açık bir şekilde ifade et! Birinci adım, diğer insanlara neden
hoşlandığımızı ve bizi neyin incitebilceğini söylemektir. İkincisi ise, karşımızdakine
bizi inciten davranışları yapmamasını söylemektir. Üçüncüsü ise, diğerlerini incitme
konusunda kendimizi dizginlemektir. Kusurlarının üstesindel gel! Madde kullanımı
olmaksızın kendini özgür hissetmeyi, tembellik yerine bir sorumluluğu yerine
getirmeyi, utangaçlığı bir kenara bırakıp kendine güvenmeyi, tutarsızlıktan kaçınıp
davranışlarında belli bir uyum yakalamayı denemelisin!
“Büyümek” cesaret gerektirir. Sorumlu davranmak, yapmış olduğunuz hareketin
etkilerini bilmek anlamına gelir: Aslında bugün yaşadıklarımız kısmen dün
yaptıklarımızın bir sonucudur. Eğer dünyada küresel ısınma artıyorsa, bu rahatımız
için bazı maddeleri dikkatsizce kullanmamıdandır; eğer yaşadığımız şehir kirliyse
bunu biz istemiş ve yapmışızdır: kağıt, sigara izmariti, çöpleri düşüncesizce yere
atıyoruz. Bir de bu davranışları şehrin nüfusu ile çarparsak sonucun ne kadar önemli
olacağını düşünün. Sorumlu davranmak kendini sorumlu hissetmektir: “ben kendimi
sorumlu hissediyorum” demektir. Görevlerimizi özenle yerini getirmek, insanlara,
çevreye saygı göstermek, kendine, başklarına ve dünyaya özen göstermektir. Her
sözcük, her davranışın bir etkisi vardır. Bir davranışta bulunmadan ve konuşmadan
önce iyice düşün!

Bu davranışlar “empati” gelişimi için ilk adımdır: kendini başkasının yerine
koymanın, acıyı, tatlıyı paylaşmanın ilk adımıdır. Empati sayesinde, başkalarını
tanımak, onlarla bağ kurmak, onlara anlayışla ve şevkatle yaklaşmak daha kolay ve
çabuk gerçekleşir. Kendin gibi birini, aynı istek ve korkulara sahip olan birini
görürsün: ama sonra onu darıltıp sonsuza kadar kaybedersin!
Ona saygı göster ve birlikte “büyü”yün!
Akran koçu kendini sorumlu olduğu sınıflara tanıtır...
Bu yönergeler sana yeni sorumluluğunda kendinden emin hareket etmen konusunda
yardım edecektir. Başlangıçiçin en iyi yol sınıfı bir arkadaş grubu/takım
olduklarına inandırmaktır. Eğer arkadaş olmayı başarırlarsa bu hem sana hem de
seninle çalışanlara bir güç verecektir. Bunu yapman için bazı yönergelere ihtiyacın
var. Okulun ilk gününden itibaren bazı öğrenciler okulda yapılması muhtemel
davranışlara devam edecek: örneğin, bazıları diğerlerini rahatsız decek, bazıları biraz
utangaç ve daha sessiz olacak, bazıları sıkı çalışacak, ve bazıları hiçbir şey yapmak
istemeyecek. Yeni okullarında herkes şimdiye kadar ne yaptıysa yapmaya devam
edecekler, ve böylelikle eğer sen destek olmazsan herkes ayrı telden çalacak ve bir
sınıf arkadaşı grubu/ takım bilinci olamayacak.
Sizden daha deneyimli olan ve aynı sorunlarla karşılaşan bizler (öğretmenler) okulun
ilk gününden itibaren bir sınıfın birlik olma duygusunu yaratmanın yolları olduğunu
size anlatacağız. Öncelikle, birbirini desteklemek önemlidir: eğer aralarında biri
utangaç ise ve sen doğrudan yanına gidip onunla ilgilenirsen o daha da utanır ve sen
böylelikle onunla arkadaş olamazsın. Utangaçlığını azaltman yerine ona antipatik bile
görünebilirsin. Bize göre, tam tersine, eğer utangaç ve kendine güveni az olanın
kendini emin ellerde olduğun hissettirirsen ve onu yapabildikleri sonucunda tebrik
edersen onun bir arslan kadar kendine güvenmesini sağlayabilirsin; aynı zamanda
kendine aşırı güvenenleri ve komik olduğunu düşünüp aptalca şakalar yapan ve
kendi şakalarına ne kadar aptalca olduğunu bilmeden kahkahalarla gülenleri de
kendini daha az aslan görmesini sağlayacaksın. Başkalarını rahatsız etmenin bir
kişilik özelliği olduğu düşüncesini bir kenara bırakıp bu arkadaşların iyi yönlerine
dikkat çekmelisin; bakış açını değiştir, kendini karşındakinin yerine koy ve nasıl
hissettiğini anlamaya çalış. Göreceksin, bu seni işinde iddialı kılacak ve empati

geliştirecektir. bu özellikler şu anda bir şirkette gerekli görülen becerilerdir, çünkü
başkalarının ne hisstettiğini anlayanlar ve çatışmalarda arabuluculuk yapanlar şirket
için önemli bir kaynaktır.
Düşüncelerini desteklemek mi istiyorsun? Söyleyeceklerini söyle ve karşındakine
söz hakkı ver, sonra tekrar konuş, bu söz hakkı geçişlerine saygı göster ve onların
da yanı saygıyı göstermelerini sağla, yani bunun tıpkı herkesin aynı anda konuştuğu
ama kimsenin birşey anlamadığı TV programlarındaki gibi olmamasına dikkat et.
Biirilerinin seni duyması için kulak zarını patlanmana gerek yok. Sözlerini çığlıkla
ifade etmesi gereken sağır insanlar gibi davranmak yerine herkesin aynı anlaşılır ses
tonuyla konuşması ne kadar rahatlatıcı bir ortam oluşturur.
Diğer yandan kendine aşırı güvenen ve “ben” sözcüğünden başka özne olduğunu ve
başkalarının da var olduğunu tanımayanlar vardır. Bir kişinin kendi güçlü yönelrini
bildiği kadar, sınırlarını da bilmesi ne büyük beceridir. Rahatsız etmeyi alışkanlık
haline getiren kişi öfkenin kendisini güçlü gösterdiğini düşünür, ama aslında bu
diğerlerinin onun ne kadar zayıf ve korkak biri olduğunu anlamalarını sağlar, çünkü
gerçekten güçlü insanlar güçlerini ispatlamak için şiddete ihtiyaç duymazlar.
Akran koçu eğitimcileri olarak bizler, size bir takım davranış tarzlarını aktarmak
için buradayız ve sizler daha sonra bu okula yeni başlayan öğrencilerin eğitimcisi
olacaksınız. Sizleri yıl boyunca takip edeceğiz, sizleri sık sık ziyaret edeceğiz, bizleri
karşılaştığınız ve çözümleyip ya da çözümleyemediğiniz sorunlardan haberdar
edeceksiniz ve biz de yardım etmeye çalışacağız. Bizler size her türlü durum için
destek vereceğiz ve kötü davranışları ortadan kaldırmak için birlikte çaba sarf
edeceğiz.
“Sosyal Beceriler” gibi pek çok yararlı şeyler öğreneceksiniz. Sosyal becerisi olmayan
bireyler yanlış zamanda yanlış bir tarzda yanlış sözler söyler. Akran koçu, sınıf
içindeki grup dinamiklerini dikkatlice inceler. Bunlardan bazıları:
Birilerine karşı birleşen öğrenci grupları, “farklı” olanı dışlayan gruplar, hemen
anlarsınız ki, sürekli olarak birilerini gösterip gülüşür, kıkırdarlar: o kişi de sırasında
birşeyler karalar. Grup üyelerinin tipik özellikleri arasında, durmadan sakız çiğnemek,
bir dakika bile sessiz kalamamak, bir metre yakınındaki arkadaşına bağıra bağıra

konuşmak, cep telefonu ile oynamak vardır. Bu tür öğrencileri elinizden geldiğince
kendi yetersizliklerini görmeleri konusunda çaba harcayın...
Değişimin başlatıcısı olarak Akran Koçu
İnsanlara saygı göstermenin yanı sıra, erdemli bir kız/erkek etrafındaki diğer şylere
de aynı saygıyı gösterir: hiç biriniz eve gidince mobilyaları ve sandalyeleri kırmaz,
duvarlara yazı yazmaz ya da yerlere şişe ya da çöpü yerlere atmaz! O zaman neden
evin dışında, okulda ya da çevrede böyle birşey yapılsın ki? Okul ve şehrimiz bizim
evimizdir: eğer irsek, çirkin bir evimiz olur ve uzun yaşamamızın önüne kendi
ellerimizle bir engel oluşturmuş oluruz.
Şimdi belki “ama ben yapmıyorum ki Ama yapanlar var.!” diyorsun. Peki bundan
hoşlanıyor musun? Eğer cevabın “hayır” ise, onları yönlendirmeye çalış, ailenden
başla; sokaktaki çöp bidonları örneğin, ki onların etrafı içlerinden daha kirlidir. Ailene
onların bu davranışından hoşlanmadığını söyle ve kendi davranışını örnek göster.
Sonra arkadaşlarına geç. Şimdi iş biraz daha zorlaşıyor ve cesaret gerektiriyor. Tek
başına, denemek yarar sağlamayabilir, ama eğer bir grup/takım iseniz, durumlar
değişir ve sayı olarak daha da artabilirsiniz, yani bu davranışa tahammül edemeyen
ama azınlıkta olan insanları da aranıza alarak. Bir tarafı yazılı bir kağıdın arkasını
kullanmıyor musun? Kağıtları geridönüşüme vermiyor musun? Bir düşünsene, senin
bu küçük gündelik basit seçimlerin için kaç ağaç feda ediliyor? Ellerini yıkarken ve
dişlerini fırçalarken kaç litre suyu boşa harcıyorsun? 15 dakikalık bir duş 150 litre su
demek, yani her 5 dakika için 50 litre! Bir yere hazırlanıp evden çıkarken ışıkları açık
unuttun mu? Işıkları ihtiyacın olmadığında kapat, enerji tasarrufu yapmış olursun.
Araba konusuna gelince: toplu taşıtları neden kullanmıyoruz? Ya da paslanmış bacak
eklemlerimizi hareket ettirelim ve yürüyelim. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, nüfusun 74,7 milyon kişiye ulaştığı Türkiye'de motorlu kara taşıtı
sayısı da 16 milyon adedi geçti. Bu veriler ışığında kişi başına taşıt yoğunluğu
değerlendirildiğinde; Türkiye'de her 100 kişiden 22'sine bir araç düştüğü görülüyor.
4,9 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ise hemen her 3 kişiden 1'i araç sahibi. Artan
araç sayısı insanların bedensel hareketlerinin azalmasına ve hava kirliliğinin arttığına
işaret ediyor.
Bunlar gibi pek çok örnek sayılabilir gündelik binlerce davranışın/eylemin dünyaya ne
kadar katkı sağlayabildiğini ifade etmek için. Değişimin öncüsü olarak ortaya

çıkmaktan korkma! : İngiltere’de yaşayan bir kadın marketlerde plastik poşetlerin
artık kullanılmamasına öncülük ettiğini örnek verelim ve bu örneği unutmayalım.
Televizyonda izlediği bir belgeselde denize atılan plastik poşetler yüzünden bir
balığın nasıl acı çekerek öldüğünü görmüş ve bundan duyduğu vicdan azabıyla
ülkesinde plastik poşet kullanımına karşı eylem başlatmıştır, bu eylem bir yıl içinde
tüm İngiltere’ye, sonra da tüm Avrupa’ya yayılmışıtır.
Okulumuzun ortak olduğu bu projede yer alan diğer lise “Casagrande Cesi Meslek
lisesi”nden Martha isimli bir kız öğrenci Terni Belediyesi’nin katkısı ile 2009
yılında Eco Okul Projesi’nin uygulanmasına öncülük etmiş ve diğer okulların da
projeye dahil olmasını sağlayarak bir ağ oluşturmuştur. Şimdiye kadar 20.471
kg kağıt, 1225 kg plastik ve 866 kg cam ve alüminyum geridönüştürülmek üzere
toplanmıştır.
Dahası: Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa istatistiklerine göre 15 ve 29 yaş
arası her 4 gençten biri alkolden yaşamını yitirmektedir. Aynı alışkanlık, fiziksel ve
zihinsel engelli olmaya, erken yaşlanmaya ve başka kronik hastalıklara neden
olmaktadır. Ne için? Akranlar arasında ilgi odağı olmak, yeni arkadaşlar edinmek,
karşı cinsi etkilemek, özgüven eksikliğini örtbas etmeye çalışmak, komik ve karizma
görünmek için... Aynı şey sigara için de geçerli: ilk başlarda modaya uymak için,
sonra kontrol edemeyişinden ve sonra da sigaranın artık kölesi durumuna düşüldüğü
için vazgeçilmez gözüküyor. Peki ya yiyecekler:

öğrencilerin çoğu palm yağının

kullanıldığı ucuz paketli hazır gıdaları tüketmektedir. (Palma yağı için bir kaç not:
Endonezya ve Malezya uzaktaymış gibi gelebilir. Ama mutfağınızda, banyonuzda
oradaki yağmur ormanlarını yok ederek üretilmiş PALM YAĞI'nı içeren birkaç ürün
mutlaka vardır. Palm yağı, dayanıklı ve özellikle de ucuz bir yağ olduğu için
kullanılıyor, ama kalitesiz ve doymuş yağ barındırdığı için de kalp hastalıkları ve
obezite ile ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca üretimi için geniş alanlara ihtiyaç var, bunun için
de, iklimi uygun olan Güneydoğu Asya'daki yağmur ormanları talan ediliyor.
Oradaki yaşam, kontrolsüz tarım arazilerinden dolayı tehdit altında: orangutanlar,
maymunlar, filler, gergedanlar ve çok daha fazla hayvan ve bitkinin nesli tükeniyor.
İçimize çektiğimiz oksijenin önemli bir kaynağı harap ediliyor.

Maalesef bu yağ sadece sağlıksızdır diye rafa geri bıraktığınız abur cuburlarda değil,
çocuk maması, vejeteryan, vegan, organik birçok üründe bulunabiliyor,. Hatta doğal
gözüken kozmetik dükkanların kremlerinde ve sabunlarında da mevcut.
Dolayısıyla etiket incelerken yine iş bize düşüyor: Palm Yağı, Palmitic Asit, Palmeate,
Palm yazan ürünleri rafa geri bırakma seçimine sahipsiniz. Marketi market yapan
tüketicidir! Şirketler ne tüketip ne tüketmediğinizi takip ediyor ve yeni tüketim
tercihlerine uyum sağlıyorlar.)
Eğer beslenme bozukluklarından dolayı sağlığını kaybeden, hatta anoreksiya olan
her dört gençten biri olmak istemiyorsan, cips, abur cubur, gazlıı içecekler ve çeşitli
hazır atıştırmalıkları bırak, her sabah 15 dakika egzersiz yap, bacaklarını harekete
geçirerek pasından arındır ve meyve, sebze, tam tahıllı karnonhidratlar ve protein
tüket. Kolay, değil mi? Neden denemiyorsun? Daha hoş bir görüntün olur, daha çok
sportif ve sağlıklı görünürsün ve son olarak da en önemlisi beynin daha hızlı ve daha
iyi çalışır!

YAPILMAMASI GEREKEN ŞEYLER

YAPILMASI GEREKEN ŞEYLER

Diğerlerine sözlü ve fiziksel tacizde bulun ve ellerindeki
Dayanışma içinde olun, birbirinizi destekleyin, suistimale karşı
birbirinizi savunun, birbirinize yardım edin ve birbirinizi teşvik
edin.

şeyleri zorla al. (“Eğer telefonum çalınırsa hoşuma gider
mi?” veya “Eğer kalem kutuma zarar verdirtirsem mutlu olur
muyum?” gibi)

Belli alanlarda becerilerini vurgulayıp (“Haydi, yapabilirsin”,
“güçlüsün” diyerek) utangaç ve güvensiz

öğrencilerden

Fiziksel veya davranışsal problemlerinden dolayı sınıf
arkadaşlarını kızdır. (“Eğer onlar bana yapsalar, bu hoşuma
gider mi?”)

övgüyle bahset.
Genelde dikkate almadığın ama arkadaşlarınızın sahip olduğu

Arkadaşlarının olumsuz taraflarını vurgula. (“Eğer birisi sahip

olumlu yönleri gör.

olmadığım kusur veya problemleri herkesin önünde söylerse
bu hoşuma gider mi?”)

Diğer arkadaşlarının davranışları hakkında olumlu şeyler
söyle. (“Birisi benim olumlu özelliklerimi belirttiğinde memnun
olurum!” gibi)

Sadece “benden başka kimse yok!” diyenlerin bakış açısını
benimse. (“İnsanlar aynısını bana yapsalar bu hoşuma gider
mi?”)

Bakış açını değiştir: Kendini başkasının yerine koy ve

Diğerlerini dışlayarak sadece kendi fikirlerini onaylayan
arkadaşlarınızı bir araya getirin. (“Eğer insanlar beni

diğerlerinin ne hissettiğini anlamaya çalış.

görmezden gelse, bu hoşuma gider mi?”)
Tüm sınıf arkadaşlarınla bri araya gel, sadece birkaçı ile değil.

Sadece kendini ve kendi çıkarını düşün. “Etrafımda herkes
fır dönsün ama ders notlarımı da kimseyle paylaşmayayım.”

Akran koçluğu deneyimini yaşa. (Ödevinde sıkıntı yaşayan
arkadaşına destek ol veya sınav öncesi ona yardım et)

gelinceye kadar beklet, söz sırası sana gelince konuş ve
yap.

(Hep

bir

ağızdan

konuşmalarla

dolu

birbirleriyle

etrafınızdakilerin

Sözlerini ve yorumlarını diğerlerine saygı göstererek sıra sana

yorum

Fikirlerini

TV

programlarını düşün, anlaşılır olmaktan uzak ve çok çılgın

sözünü

paylaşmalarını
bölün.

önlemek

(“Birşeyler

için

söylemeye

çalışırken o sırada iki, üç, dört kez konuşmanız bölünse bu
hoşuna gider mi?”)
“ Sen de hiçbir şey anlamıyorsun” , “Kes sesini ” gibi ifadeler
kullanarak diğerlerini ve onların fikirlerinin değerini düşür.

görünmüyor mu?)
Diğerlerine güçlü olduğu yanları ve sınırlıklıklarını hatırlat.

Sürekli övün. (Herşeyi bilen birini duymak ne kadar sıkıcı!)
Kısa bir süreliğine sakin görün. ( Sonra da arkalarından

Sakin bir duruş benimse, fikrini belirt ve doğruluğuna inandığın
fikri rahatça devam ettir.
Bağımsız bir şekilde hareket et, kişiliğini öne çıkart: “İçmekten
hoşlanmıyorum, bu durumda gruba kabul edilmek için niçin
bunu yapmalıyım?” veya “Boş boş dolaşıp, sokaklarda çığlık

öğretmenlerin kafayı sıyırdığını söyle!)
Diğer kural çiğneyenleri çaktırmadan taklit et. ( “Onlar ds
nehre yüzme bilmeden atlayabiliyorlar? Ben de yapayım ve
etrafımdakiler tarafından kabul ve övgüyle karşılanayım”
sözünde olduğu gibi)

atmayı ve ne kadar cesur olduğumu göstermek için bir şeyleri
kırmayı, zarar vermeyi sevmiyorum” gibi düşün
Sınıf arkadaşların ve öğretmenlerin arasında çatışmalara
Çatışmalarda akranlarınla ve öğretmenlerinle etkili çözümler

neden ol.

üzerine fikir alışverişinde bulun ve tartış..
Okulun imkanlarına saygı göster. Onlar aynı zamanda senin
imkanların. Eğer onlara zarar verirsen, kötü ve mutsuz bir
okula sahip olursun.

Tuvaletlere zarar ver, çöpleri yerlere at, kağıt ve sigara
izmaritlerini okul bahçesine fırlat!

