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İLKÖĞRETİMDE SORUMLULUK EĞİTİMİ 

Sorumluluk bir kişinin, ken-
di davranışları veya üzerine 
aldığı işlerin sonuçlarını 
üstlenmesi halidir. Özgür-
lükten ayrı düşünülemeye-
cek bir kavram olan sorum-
luluk, yapılan işin sonuçla-
rından doğrudan etki altın-
da olma bilincidir. Diğer bir 
deyişle sonuçları üstlenme 
bilinci… Taşınılamaması 
durumunda kötü sonuçlara 
yol açan bir gereklilik… bir 
işi istenen nicelikte ve nitelikte yapma zorunluluğu… Başkalarının hak-
larına saygılı olmak ve kendi davranışlarının sonuçlarını yüklenmek… 
İnsanın, hayatının “kendi elinde” olduğunun bilincinde olması… Kişinin 
vazifesi olan işleri hakkıyla yerine getirme duyarlılığı… Yani sorumluluk 
almak bir işi en iyi biçimde yapmayı üstlenmektir.  

SORUMLULUK NEDİR? 

Sorumluluk bir amacı/hedefi gerçekleştirme, yerine getirme yükümlü-
lüğü olduğu kadar olumsuz bir durumu ortadan kaldırma yükümlülü-
ğüdür aynı zamanda. Sorumluluk her zaman bir benimsemeyi, kabul-
lenmeyi ve üstlenmeyi gerektirir. Bu yüzden çocuklarımızda sorumlu-
luk bilincini küçük yaşlarda öğretmemiz, onlara bunu bir değer olarak 
benimsetmemiz gerekir. 

Sorumluluklarının olduğu bilincini taşıyan bir öğrenci/çocuk yerine 
getirmesi gereken sorumlulukları yük olarak değil, aksine bir gereklilik 
olarak görür. Ancak bu duygunun çocuklar tarafından benimsenmesi 
için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor: Çocuklarımızın özgür 
bir bilince sahip olmaları ve aileden bir derecede olsa özerk bir yaşam 
ortamına sahip olmasıdır. Sorumluluğu belirleyen şey özgür bilinçtir, 
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ancak sorumluluk her zaman çocuğun aileden belli bir oranda 
özerk/bağımsız büyümesidir. Çocuklarımızın kendilerini ifade edebile-
cekleri özerk bir aile ortamı olmazsa çocukların özgür bilinci bağımsız 
bir şekilde faaliyet gösteremez. 

Sorumluluk her şeyden önce bir bilinç sorunudur. Başka bir ifadeyle 
çocuklarımız neyden sorumlu olduklarını bilmiyorlarsa herhangi bir 
sorumluluğu yüklenemezler. Özgür bir bilince ve özerk/bağımsız bir 
karaktere sahip olmayan bir çocuk, kendi sorumluluklarını yerine ge-
tirme konusunda başarısız olacaktır. Ancak özerk/bağımsız olan ço-
cuk/öğrenci sorumluluğunu yerine getirebilir ve ancak özgürce seçim-
ler yapabilen çocuk sorumluluk olabilir.  

Sorumluluk bilinçli olmayı, yapılması gerekenler hakkında bir bilgi içe-
riğinin olmasını gerektirir. Örneğin sorumluluklarını neden yerine ge-
tirmesi gerektiğini bilmeyen bir çocuk, bunları yerine getirirken hem 
zorlanacak hem de bilinçsizce benimsediği o değer ya da kuralı zorda 
kaldığında görmezden gelerek isteğine göre yorumlayacaktır.  

Sorumluluk sahibi kişinin nitelikleri: 

 Kendine ve başkalarına karşı saygılıdır. 

 Kendi işlerini kendi kendine yürütür. 

 Başkalarına gereksiz yere yük olmaz. 

 Öz değerinin bilincindedir. 

 Duygu düşünce ve davranışlarından yalnız kendini sorumlu tutar. 

 Yasamdan bekledikleri ve verdikleri orantılıdır. 

 Çalışkan bir insan, iyi bir öğrenci, iyi bir anne-baba ve iyi bir kom-
şudur. 
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Sorumlulukla İlgili Olumlu 
Kavramlar 

 

Sorumlulukla İlgili Olumsuz 
Kavramlar 

Sözünde durmak Önemsememek 

Dikkat kesilmek Mes’uliyetsizlik 

Taahhüt etmek Güvenilmezlik 

Üzerine almak Umursamazlık 

Dert edinmek Sorumsuzluk 

Önemsemek Aldırmazlık 

Umursamak Duyarsızlık 

Hassasiyet İhlal etmek 

Özdisiplin Kayıtsızlık 

Kıssadan Hisse 

Vaktiyle her türlü maddi imkâna sahip olmasına rağmen, can sıkıntı-
sından, hayatın yaşanmaya değmez olduğundan yakınan bir prens 
vardı. Kardeşleri, arkadaşları gezer, ava gider, eğlenirken o odasına 
kapanır, sürekli düşünürdü. Oğlunun bu haline hükümdar babası çok 
üzülüyordu. Bir gün hükümdar ülkesinin en bilge kişisini sarayına ça-
ğırtıp ona oğlunun durumunu anlattı ve buna bir çözüm bulmasını 
istedi. Bunun için bilgeye bir hafta süre verdi. Bir hafta içinde bir çö-
züm bulamazsa bunun hayatına mal olabileceğini de hatırlattı. 

Yaşlı bilge üç-beş gün düşünüp taşındı; aklına hiçbir çözüm gelmedi. 
Bu nedenle canını olsun kurtarmak için ülkeyi terk etmeye karar verdi. 
Üzgün ve dalgın bir şekilde ülkeyi terk ederken, bir köyün yakınında 
koyunlarını, keçilerini otlatan küçük yaşta bir çobanla sohbet etti. 
Bundan cesaret alan küçük çoban yaşlı bilgeye "Amca şu hayvanlara 
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biraz göz kulak oluver de, ben de şu görünen köyden azık alıp geleyim, 
bugün azık almayı unutmuşum da", dedi. Bilge de zevkle kabul etti. 

Bilge, kafası, karşılaştığı olaylarla meşgul bir halde hayvanlara göz ku-
lak olurken, bir koyun yavrusu kenarında oynamakta olduğu uçurum-
dan aşağı yuvarlanıverdi. Aşağı inip onu çobana verdiği sözü doğru 
dürüst tutabilmek için kuzuyu kendisi kurtarmaya karar verdi. Bu 
amaçla uçurumun dibine indi. Önce kuzuyu sırtına bağladı, sonra tır-
manmaya başladı. Birkaç tırmanma başarısızlıkla sonuçlandı. Ama Bil-
ge yılmadı. Uğraştı, didindi, zorlandı; ama sonunda kuzuyu yukarı çı-
karmayı başardı. 

Küçük dostuna verdiği sözü tutabilmek, bunun için de kuzuyu uçu-
rumdan çıkarmak bir süre kafasını öyle meşgul etti ki, kendini bu işe o 
kadar verdi ki, başından geçmekte olan olayı, canını kurtarabilmek için 
ülkeyi ter etmekte oluşunu unuttu. 

Fakat bu durum onun kafasında bir şimşek çakmasına neden oldu ve 
şöyle düşündü: "Bir kimse ciddi olarak bir işle meşgul olur, bir girişim-
de bulunur bunu başarı ile sonuçlandırmak arzusu benliğini tam ola-
rak kaplarsa, o kimse için can sıkıntısı, olayları takmak diye bir şey söz 
konusu olamaz" Bu gerçek, dolayısıyla hükümdarın oğlu için de geçer-
lidir. Bilge artık kaçma fikrinden vazgeçip hemen geri döndü ve hü-
kümdarın huzuruna çıkarak şu çözümü sundu: 

"Hükümdarım, eğer oğlunuzun can sıkıntısından kurtulmasını hayata 
bağlanmasını istiyorsanız ona bir sorumluluk yükleyin, zamanını kap-
layıcı bir meşguliyet verin. Can sıkıntısının, yaşamaktan şikâyet etme-
nin ana sebebi başıboşluktur. Oğlunuza yükleyeceğiniz sorumluluk ne 
derece ciddi, sonucu ne derece ağır olursa, kendini o derece can sıkın-
tısından kurtaracak, yaşama mücadelesi ve azmi o derece artacaktır." 

Sorumluluk Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar 

 Çocuğa yaşına ve gelişim düzeyine uygun görev ve sorumluluklar 
verin. Başarması için onu destekleyin. 
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 Çocuğun işlerini yapıp yapmadığını kontrol edin, yapmadığında da 
uygun dille hatırlatın; gerekirse göreceği yerlere notlar asın. 

 Çocuğunuz çok düzensizse günlük zaman çizelgesi yaparak gününü 
planlamasını öğretin. 

 Çocuklarınız arasında iş bölümü yaparken adil olmaya gayret gös-
terin. 

 Çocuğunuz verdiğiniz görevi yerine getirdiğinde onu takdir edin. 

 Çocuğunuz iş yaparken ağırdan alıyorsa belli bir süre vererek, bu işi 
yerine getirmesini bu zamanla sınırlayın. 

 Ev işlerine yardım etmeye başlayan bir çocuk, başlangıçta mü-
kemmel bir performans gösteremeyebilir; bu normal karşılanmalı ve 
zamanla daha iyi duruma geleceği düşünülmelidir. 

 Çocuğa kendi kendine yetmeyi ve kendini yönetmeyi öğretin. 

 Çocuğun seçim yapmasına izin verin. 

 Gerektiğinde onu görev ve sorumluluklarıyla baş başa bırakın. 

 Sorunları onun adına çözmeyin, sorunu çözmesine fırsat verin ki 
kendi sorumluluğunun farkına varsın. 

 Çocuğunuza onu sevdiğinizi ve onun sizin için önemli olduğunu 
hissettirin, unutmayın ki bilinçli sevgi ve sevecenlik, çocuklarda şıma-
rıklığa yol açmaz. 

 Yaptırım uygulamaktansa, özendirin. Gösterilen başarıyı olduğu 
kadar, harcanan çabayı da övün. 

Üç-Beş Yaş Çocuğunun Yapabileceği Ev İşleri 

 Oyuncaklarını toplamak 

 Anne-babasına sofra kurmada yardım etmek 
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 Bulaşıkları yerleştirmede yardımcı olmak 

 Oynamak için aldığı eşyayı yerine koymak 

Altı – On Yaş Çocuğunun Yapabileceği Ev İşleri 

Okul çağındaki çocukların en önemli sorumluluğu ödevlerdir. Ama bu, 
okuldan önce, okuldan döndükten sonra ve hafta sonlarında ev işleri-
ne yardımcı olmalarına engel değildir. 

Bu bağlamda şu işler sıralanabilir: 

Kendi odasını toplamak, Yatağını toplamak, 

Oyuncaklarını toplamak, Sofra kurulmasına yardım etmek, 

Kirlileri sepete koymak, Evde bulunan evcil hayvanları 
beslemek, 

Evdeki bitkilerin suyunu vermek, Kendisine sandviç, salata, tost 
gibi basit yemekler hazırlamak, 

Çamaşırları katlamaya yardımcı 
olmak, 

Küçük kardeşinin bakımına yar-
dımcı olmak 

Kullanmak için aldığı eşyayı yeri-
ne koymak 

 

10-13 Yaş Çocuğunun Yapabileceği İşler 

Bu yaş grubundaki çocukların, düzenli olabilmek için yardıma ihtiyaç-
ları vardır. TV veya oyuna başlamadan önce ev işleri bitirilmelidir. Şun-
ları yapmaları istenebilir: 

 Kendi odasını toplamak ve yatağını toplamak 

 Kirlileri sepete koymak 

 Sofra kurup kaldırmak 
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 Elektrik süpürgesiyle evi süpürmek 

 Kendisine basit yemekler hazırlamak 

 Ev için basit alış-verişlerde yardımcı olmak 

 Bulaşıkları yıkamak-makineye yerleştirmek, 

 Anne babaya küçük kardeşin bakımında yardım etmek. 

Ahmet’in Sorumluluk Listesi 

Yedi yaşındaki Ahmet annesinin kendisine verdiği işleri yerine getir-
mek yerine yapabileceği binlerce başka ilginç i buluyordu: Yatağını 
düzelteceğine tahta bloklardan uçak yapıyordu. Çöpü dışarı taşımak 
yerine televizyon izliyordu. Çamaşırları sepete kaldıracağına camda 
sinek avlıyordu. Annesi, “Ahmet bu sabah okula gitmeden yatağını 
düzeltmemişsin, sana kaç defa yatağını toplamanı söylemem gereki-
yor?” diye söylendiğinde Ahmet amaçsız biçimde “Ne bileyim?” diye 
karşılık veriyordu. Aslında bu denli sorun yaratacak ne vardı bir türlü 
anlamıyordu. Nasıl olsa akşam olduğunda yine yatacaktı. O zaman 
yatağı düzeltmenin anlamı neydi? 

Nihayet, Ahmet’in anne babası oğullarının sorumluluklarından kaçma-
sı konusunu görüşmek üzere bir toplantı yapmaya karar verdiler. Çün-
kü onlar Ahmet’e, yedi yaşındaki bir çocuğun yapabileceklerinden faz-
la sorumluluk vermediklerini düşünüyorlardı. Toplantıda, Ahmet’in 
yapması gereken işleri akılcı bir biçimde sıralayan bir liste yaptılar. 

Ertesi gün, listeyi Ahmet’e gösterdiler. “Ahmet; bu liste yapman gere-
ken işleri hatırlaman için hazırlandı.” dediler. “Senin bu işleri yapmayı 
istemeni kolaylaştırmak için yeni bir kuralımız var: İşleri yaptıkça yanı-
na bir işaret koyacaksın, hepsi bitince de gelip ikimizden birine haber 
vereceksin. Biz sorumluluklarının düzgün bir biçimde yapılıp yapılma-
dığına bakacağız, eğer yapılmışsa kendi istediğini yapmakta serbest 
olacaksın.” Ahmet, “Yani okuldan sonra eğer bu işleri yerine getirme-
mişsem çıkıp oynayamayacak mıyım?” diye şüpheli bir biçimde bu 
yeni sistemi sorguladı. “Bu liste bunu mu gösteriyor yani?” Annesi 
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sıcak, ancak kararlı bir biçimde “Evet Ahmet!” dedi. “Bu işleri bitirdi-
ğin zaman çıkıp oynayabileceksin. Senin bu listeyi sevmemeni anlayış-
la karşılıyoruz. Ancak bu kural değişmeyecek. Okuldan sonra arkadaş-
larınla oynaman, televizyon izlemen ya da istediğin herhangi bir başka 
şeyi yapabilmen için bu sorumluluklarını yerine getirmen gerekiyor.” 

Ahmet, derhal salonu terk edip neredeyse iki saat boyunca odasına 
kapandı. Zaman zaman odasının kapısını açıp anne babasına karşı çı-
kan sözler söylüyor, daha sonra tekrar kapatıyordu. Ancak anne baba-
sı sükûnetlerini korudular. Daha sonraki günlerde Ahmet yavaş yavaş 
sorumluluklarını yerine getirmeye başladı. Hatta bunu yaparken neşe-
leniyordu bile. Çünkü sorumluluklarını yerine getirdiği zaman kendi 
istediklerini yapabiliyordu. Bu da ona bir tür ödül gibi geliyordu. Anne 
babası da bu konuda çok sevinçliydiler. Çünkü verdikleri kararın uygu-
lanması konusunda hiçbir şekilde taviz vermedikleri ve oğullarının öf-
keli tepkilerine kapılmadıkları gibi artık Ahmet’in de sorumluluklarını 
güzel bir şekilde taşıdığını görüyorlardı. 

Sorunu Önlemek İçin Neler Yapılabilir? 

1- Mantıklı hedefler belirleyin: Ailesi Ahmet’in fiziksel özelliklerini 
dikkate alarak onun özelliklerine uygun sorumluluklar verdi. 

2- Çocuğun kendi yardımcı rolünü anlamasını sağlayın: Ahmet’in 
durumundaki bir çocuk, ailesinin ona verdiği sorumlulukların önemli 
olduğunu ve evdeki iş yükünü hafiflettiğini anladığında ailesine daha 
istekli yardım edecektir. 

3- Düzenli olma konusunda ona örnek olun: Ahmet’in ailesinin dü-
zensiz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Anne babası boş bardakları 
ortalıkta bırakmış, birkaç günlük bulaşık mutfakta… Acaba Ahmet 
kendisine verilen sorumlulukları yerine getirir mi? 

4- Temizliği övün: Ahmet kirli çamaşırlarını çamaşır sepetine attığın-
da ailesi onu övmektedir. Bu övgünün Ahmet’i teşvik ettiğini duyduk. 

5- Eşyaları temiz tutmasını alışkanlık haline getirin: Ahmet’in ailesi 
temizlik alışkanlığını bir ceza gibi kullanmıyor, böylece Ahmet’in, te-
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mizliği düzenli olarak yapılması gereken bir eylem şeklinde algılaması-
nı sağlamaya çalışıyorlar. 

6- Sahip olduğunuz eşyaları değerlendirin: Düzenli olarak ihtiyaç du-
yulmayan eşyaları belli aralıklarla ihtiyacı olanlara verebilirsiniz. Ah-
met’in dünyası kalabalık değil, sade olunca daha bir rahat. 

7- İş listesi: Yapılacak işleri sürekli çocuğunuza hatırlatmak yerine iş 
listeleri kullanabilirsiniz. Kahvaltıdan önce yapılması gerekenler, okul-
dan dönünce yapılacaklar vb. sınıflamalar yapabilirsiniz. Örneğin Ah-
met kahvaltıdan önce yatağını düzeltmek, sabah temizliğini yapmak 
ve giyinip kahvaltıya gelmek zorunda. 

8- Sorumlulukları yerine getirdiği zaman çocuğunuzun bu davranışı-
nı övün: Ahmet yaptığı işin takdir edilmesinden çok mutlu olduğunu 
ve evde sürekli sorumluluk almak istediğini söylüyor. 

Problemi Büyütmemek İçin Neler Yapmamalısınız? 

1- Çocuğunuzu etiketlemeyin: Çocuğunuz sorumluluklarını yerine 
getirmediği zaman ona “tembel”, “sorumsuz” gibi sıfatlar yüklemeyin. 

2- Çocuğunuza aşırı yük yüklemeyin: Çocuğunuza yaşına uygun ol-
mayan sorumluluklar yüklediğinizde bir süre sonra yapabileceklerini 
de yerine getirmemeye başlayacaktır. 

3- Dağınıklık karşısında söylenmeyin ve kızmayın: Çocuk odayı dağıt-
tığında size hiç yardımcı olmadığını ve haksızlığa uğradığınızı düşünüp 
kızabilirsiniz; ama unutulmaması gereken, söylenmenin işlerin yoluna 
girmesini sağlamayacağıdır. Aksine çocuğunuz da size kızıp küsebilir. 
Yaptıklarının takdir edilmediğini düşünüp yaptıklarını da yapmamaya 
başlayabilir. 

4- Mükemmellik beklemeyin: İşlerin sizin yaptığınız mükemmellikte 
gerçekleşme ihtimali zayıftır. Onun bir çocuk olduğunu ve ancak bu 
kadarını başarabileceğini unutmayın. 

Sorumsuz Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen İsteyenlere Öğütler 
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 Onun adına yalan söyleyin. 

 Onun davranışları için mazeretler üretin. 

 Onun hatalarının bedellerini siz ödeyin. 

 Sadece derslerine çalışmasını isteyin. 

 Daha fazla çatışma oluşturmamak için kabul edilemez davranışları-
nı affedin, hoşgörün. 

 Yorgun olduğunuz veya uğraşmaya değmez bulduğunuz zamanlar-
da ona kendi davranışlarının sonuçlarına katlanma konusunda farklı 
davranın. 

 İyi bir mazereti varsa yaptıklarının yanına kar kalmasını sağlayın. 

 Onun evdeki işlerini siz yapın. 

 Sadece derslerine çalışmasını isteyin, ev işlerinde ondan yardım 
istemeyin. 

Çocuklarda Sorumluluk Duygusunun Gelişimini Destekleyen Anne-
Baba Tutumları 

Çocuklarına demokratik tutumla yaklaşan anne-babalar; 

 Ev içerisinde uyulması gereken kurallar aile fertleri tarafından bili-
nir. Kuralların oluşumunda bütün aile fertlerinin katılımı sağlanır. 

 Çocuğun tepkilerini ve duygularını ifade etmesine fırsat verilir. 

 Belirtilen sınırlılıklar içinde çocuğa ifade etmek istediği konularda 
söz hakkı tanınır. Sen bilmezsin, daha küçüksün gibi ifadelere yer ve-
rilmez. 

 Çocuğa koşulsuz bir sevgiyle yaklaşırlar. 

 Çocuğa hak ve özgürlüklerinin sınırlarını öğretirler. 
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Çocuğunuzun Sorumluluk Duygusunu Geliştirmek İçin Ne Yapabilir-
siniz? 

Etkinlik 1: Öncelikle ailenin her ferdinin kendine ait olan şeylerden 
sorumlu olduğunu bilmeliyiz. Ayakkabı, yatak, okul çantası, diş fırçası, 
kişisel eşyalar ya da ev ödevi sadece bir kişiye aittir. Bir de ailenin bü-
tününe ait eşyalar (televizyon, bilgisayar, mobilyalar v.b) vardır.  

İlk işiniz çocuğunuzda sorumlu olduğu şeylere karşı bir farkındalık 
oluşturmak olmalıdır. Bunun için bir masanın etrafına oturun. Ailenin 
her bir üyesi kendisine ait sorumlulukları ya da kendisine ait bir şeyi 
ve bunu nasıl gördüğünü söylesin. Bireysel sorumluluklar ya da eşya-
lar üzerine sohbet ettikten sonra aileye karşı sorumlulukları ele alın.  

Çocuğunuza "Ailedeki herkes aileye karşı sorumluluklarını ya da aileye 
ait eşyalara nasıl baktığını anlatsın."  

Bunu yapmak bize ne gibi bir fayda sağlayacak dediğinizi duyar gibi-
yim. İşte faydası: Bu etkinlik çocuğunuza aileye ait olan şeylerden so-
rumlu olmada ya da aileye karşı sahip olduğu sorumluluklarını yerine 
getirmesinde işbirliği yapması gerektiğini göstermeye yardımcı olur. 

Etkinlik 2: Çocuğunuz yıllar geçtikçe nasıl da büyüyor değil mi? Dün-
yaya gözlerini yeni açtığında kucağınıza aldığınız çocuğunuzla ilk his-
settiğiniz duyguyu eminim hatırlıyorsunuzdur. O artık bir bebek değil. 
Bunu da biliyorsunuzdur umarım. Her çocuğa hazır ve yapabilir oldu-
ğunda yeni sorumlulukların öğretilmesi gerekir. Örneğin iki yaşındaki 
bir çocuktan yatağını yapmasını ve kendi kendine giyinmesini bekle-
meyin; ancak on yaşındaki bir çocuktan bu beklenmelidir.  

Çocuğunuzu 1 gün boyunca nelerden sorumlu olduğu ve görevlerini 
iyi yerine getirip getirmediği konusunda izleyin. Çocuğunuzun öğren-
mesi gereken yeni bir sorumluluk veya sürekli olarak yerine getirme-
diği bir sorumluluk düşünün.  

Çocuğunuz bunu bir alışkanlık haline getirinceye kadar yardım edin. 
Yeni sorumluluğunu çocuğunuzla tartışın. Sonra bunu öğreninceye 
kadar ona yardımcı olun. Çocuğunuz bunu kendi başına ve talimatsız 
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yapar hale geldiğinde onu övmeyi unutmayın. Hatta bir kez de benim 
için övün onu. Ne de olsa güzel bir iş gerçekleştirdi. Unutmayın güzel 
söz yılanı deliğinden çıkarır. Atalarımız öyle demiş, ben onların yalan-
cısıyım.  

Etkinlik 3: Belirlediğiniz madde kadar küçük kartonları kart şeklinde 
kesin ve üzerlerine şunları yazın: 

 Okul çantama Türkçe kitabımı koymayı unuttum. 

 Okulda kalemliğimi kaybettim. 

 Arkadaşımdan borç aldım ama geriye ödeyecek param yok. 

 Eve geldiğimde kimse yoktu. 

 Oyun oynarken düştüm ve yaralandım. 

 Dışarıda gezerken birisi beni arabayla eve götürmeyi teklif etti. 

 Arkadaşım kötü bir şey yaptı ve ben bunu biliyorum. 

 Hafta sonu ailece sinemaya gitmeyi karar almıştık, ancak ben arka-
daşlarımla çıkmak istiyorum. 

Yukarıdaki maddeleri örnek olsun diye yazdım. Sizler buna benzer 
başka şeyler de yazabilirsiniz. 

Etkinliğe başlamak için bütün kartları kapatarak masanın üstüne ko-
yun. Birinci kişi bir kart seçsin ve okusun. Etkinliğimize katılanlar böyle 
bir durumda yapılacak en sorumlu davranışın ne olduğunu düşünsün. 
Kartı kim açtıysa böyle bir durumda ne yapılması gerektiği konusun-
daki düşüncesini herkese sorsun.  

Herkesin görüşü alındıktan sonra kartı çeken kişi kendi açısından en 
sorumlu davranışın hangisi olduğunu söylesin. Sonra, bu durumda 
yapılacak en sorumsuz davranışı sorsun. Bütün kartlar bitinceye kadar 
herkes sırayla kart çeksin. 


