SAHİ NEDİR FAŞİZM? etkinlik dosyası
Yaş Grubu: 8. sınıflar, lise
Süre: 3 ders saati
Yer: Sınıf ve kütüphane ortamı, ev
Hazırlık: Sahi Nedir Faşizm kitabının tüm katılımlarca okunması.
Aynı süreçte katılımcılarla faşizm kavramının, tarihteki ve
günümüzdeki yerinin tartışılması. Etkinlik dosyasındaki çalışma
sayfalarının katılımcı sayısınca çoğaltılması. Çalışma sayfalarındaki boş Faşizm Sözlüğü’nün
kavramlarının, harf sırasına göre, açıklamalar için yer bırakarak 3 büyük fon kartonuna
geçirilmesi. Yine fon kartonundan FAŞİZM SÖZLÜĞÜ ya da SAHİ NEDİR FAŞİZM? gibi bir
sözlük başlığının hazırlanması.
Malzeme: Fon kartonu, katılımcı sayısına uygun Sahi Nedir Faşizm kitabı, çalışma sayfaları
Amaç: Faşizmin tarihsel geçmişi ve günümüzdeki görünümleri hakkında bilinç oluşturmak.
Sahi Nedir Faşizm? kitabından hareketle konuyla ilgili araştırma yapmak, daha geniş bilgilere
ulaşmak. Tartışma yoluyla ulaşılan bilgi ve verilerle dünyamızdaki güncel gelişmeler arasında
bağlantılar kurmak.
Uygulama: Birinci ders saatinde etkinlik öğretmeni, katılımcılarla kitapla ilgili izlenimler
üzerinden kısa bir sohbet başlatır. Etkinlik öğretmeni, tartışmayı, kitabın yazarı Lena
Berggren tarafından yazılan sonsözden parçalar okuyarak besleyebilir, yönlendirebilir.
Ardından katılımcılara, Bulmaca Soruları ve Bulmaca adlı çalışma sayfaları dağıtılır ve grup
çalışmasıyla ya da bireysel olarak anahtar cümleye ulaşmaları istenir. (Küçük bir yarışma
düzenlenebilir.) Tanınan sürenin sonunda katılımcılar sonuçlarını birbiriyle paylaşır, bu sırada
çözüm sayfası dağıtılır.
İkinci etkinlik saati için katılımcılar etkinlik öğretmeni eşliğinde kütüphanede ya da internete
erişimin olduğu bir mekâna gider. Etkinlik öğretmeni Faşizm Sözlüğü adlı çalışma sayfalarını
dağıtır. Katılımcılar 3-5 kişilik gruplara bölünür. Sözlükte yer alan harf ve kavramlar, grup ve
katılımcı sayısına uygun şekilde paylaştırılır. Her grup kendine düşen kavramların
açıklamalarını, gerek Sahi Nedir Faşizm kitabından, gerek kütüphanedeki diğer kaynaklardan
(internet dahil) faydalanarak oluşturur, çalışma kâğıtlarına not eder. Zamanı kalan ve isteyen
katılımcılar, kendilerine düşen baş harfle başlayan verili kavramlara ek ya da alternatif
kavramlar bulup sözlük açıklamaları yazabilir.
Üçüncü etkinlik saatinde, gruplar sözlük için oluşturduğu açıklamaları birbirleriyle paylaşır,
diğer katılımcıların ya da etkinlik öğretmeninin gerekli gördüğü düzeltmeler yapılır, sözlüğe
hangi ek kavramların alınacağı kararlaştırılır. Ardından her gruptan bir gönüllü, etkinlik
öğretmeninin önceden yan yana kütüphanenin ya da sınıfın uygun bir duvarına astığı fon
kartonlara, ilgili kavramın yanına, grubun oluşturduğu açıklamaları okunaklı bir el yazısıyla
yazar. Sözlük afişlerinin altına/yakınına Sahi Nedir Faşizm? kitabıyla birlikte, sözlük için
yararlanılan diğer kaynakların sergilendiği faşizm konulu bir kitap masası hazırlanır. Sözlük
panosu ve kitap masası kütüphanede etkinlikten sonra belli bir süre sergilenir.

ÇALIŞMA SAYFALARI: FAŞİZM SÖZLÜĞÜ

A – ANTİSEMİTİZM:

B – BENİTO MUSSOLİNİ:

C – CÜRETKÂRLAR / ARDITI:

Ç – ÇOK ÇOCUK:

D – DİKTATÖRLÜK:

E – EKONOMİK DESTEK:

F – FALANJİSTLER:

G – GAZ ODALARI:

H – HİTLER:

I – IRKÇILIK:

İ – İDEOLOJİ:

J – JOHN AUSONİUS:

K – KAPİTALİZM:

L – LİDER:

M – MİLLİYETÇİLİK:

N – NASYONALİZM:

O – OTOBAN:

Ö – ÖZEL HAYAT:

P – PROPAGANDA:

R – REFAH TOPLUMU:

S – SOL KARŞITLIĞI:

Ş – ŞİDDET:

T – TOTALİTER REJİM:

U – ULUSAL BİRLİK:

Ü – ÜSTÜN IRK:

V – VAATLER:

Y – YENİDEN DOĞUŞ:

Z – ZULÜM:

TEK HALK – TEK ÜLKE

ÇALIŞMA SAYFALARI: BULMACA SORULARI
Bulmaca soruları numaralandırılmıştır. Birinci sorudan başlayıp sırasıyla 19. soruya kadar
bulmacayı sağdan sola ve üsten alta doldurun. Kırmızı kutulardaki harfleri soru sıralarına göre
aşağıdaki kutucuklara yazarak anahtar cümleye ulaşabilirsiniz.

1- Fasci (yani faşist) sözcüğünün kökeni Fasces’in anlamı … demetidir.
2- 1923’te Almanya’nın Münih kentinde Naziler silahlı bir … teşebbüssünde bulunur.
3- Almanya’da Naziler,1939’da T4 operasyonu adı altında akıl hastanedeki insanları …
ler.
4- Tek millet, tek devlet, tek lider şeklindeki faşist vizyonun gerçekleştirilmesinin
önündeki engellerden biri şuydu:
5- Faşizmin her türü, saldırgan milliyetçi karakterinden dolayı potansiyel olarak daima …
dır.
6- Kültürel milliyetçiliğe göre, kültürler ve … karışmamalı.
7- 1926’da Mussolini, İtalya’da faşist bir diktatörlük kurmaya başlar. Tüm diğer siyasi
partiler… .
8- Kültürel milliyetçiliğin ulusların ruhu olduğu düşüncesi hangi Alman filozofa dayanır:
Johann Gottfried …
9- 1933 baharında faaliyete geçen Almanya’nın ilk toplama kampı Dachau’a nakledilen
siyasi tutuklular arasında … başı çekiyordu.
10- Faşizme göre ulusun yeniden doğuşu için verilen savaşta yeni insan her şeyini …
etmeye hazır olmalıdır.
11- İtalya ve Almanya’da faşist rejim, çocuk doğuran kadına ne verirdi?
12- Korporatizm, kısaca sınıflar arası … olarak tanımlanabilir.
13- Fabrikalarında toplama kamplarından getirilmiş esirler çalıştıran birçok Alman
şirketinden biri.
14- Yahudi karşıtlığı.
15- İtalya’da faşizme ilk katılan 1. Dünya Savaşı’nı birinci elden yaşamış eski muharip
askerlere verilen ad.
16- 1921’de Naziler, 25 maddeden oluşan bir parti programı kabul etmişti. Sonradan
değiştirilen tek madde şirketlerin … ile ilgiliydi.
17- 1932’de Naziler iktidara hangi yolla geldi?
18- İtalya’da faşist hareketi ekonomik olarak destekleyenler elitler ve … idi.
19- Faşizm şiddeti meşru görmekle kalmaz, ahlaki bir … kabul eder.

ANAHTAR CÜMLE:

?

BULMACA ÇÖZÜMÜ:
1- DEĞNEK
2- DARBE
3- ÖLDÜRDÜ
4- DEMOKRASİ
5- IRKÇI
6- ULUSLAR
7- YASAKLANIR
8- HERDER
9- SOSYALİSTLER
10- FEDA
11- MADALYA
12- İŞBİRLİĞİ
13- AUDİ
14- ANTİSEMİTİZM
15- ARDİTİ
16- DEVLETLEŞTİRİLMESİ
17- SEÇİM
18- ŞİRKETLER
19- GÖREV
ANAHTAR CÜMLE: NEDİR SAHİ FAŞİZM?

ÇALIŞMA SAYFALARI: BULMACA
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