Değerli Dostlarım,
Sekiz yıldır Derneğimizin Yönetim Kurulu EĢ BaĢkanlığını yürüten Sayın Cem Gülan ve Sayın Yusuf
Tavukçuoğlu, 23 Mart 2017 tarihinde gerçekleĢtirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile baĢkanlık görevlerini
devretmiĢlerdir. Uzun yıllardır kendileriyle çalıĢma Ģansına sahip olduğum değerli baĢkanlarımıza, 8 yıllık
süre içinde yaptıkları özverili ve baĢarılı çalıĢmalarından, sektörümüze ve Türk Milli Eğitimi‘ne sağladıkları
katkılardan dolayı bir kez daha takdir ve Ģükranlarımı sunuyorum.
Sayın baĢkanlarımızdan devraldığım bayrağı, sektörümüz adına daha da ileriye taĢımaya gayret edeceğimi
belirtmek istiyorum. Yeni Yönetim Kurulumuzu oy birliği ile seçerek bizlere duyduğunuz bu güven için de siz
değerli üyelerimize bir kez daha teĢekkür etmek istiyorum. Ben ve Yönetim Kurulundaki arkadaĢlarım,
sizlerden aldığımız güç ve destekle özel okullarımızın eğitim kalitesinin arttırılması yönündeki
çalıĢmalarımıza devam edeceğiz.
Bir önceki sayımızda duyurduğumuz ve birçoğunuzun da katılımcı olarak aramızda bulunduğu ―Eğitimde
Öngörüler‖ sempozyumu 28-30 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya‘da gerçekleĢtirilmiĢtir. Sempozyuma
konuĢmacı olarak katılan ve bizlerle değerli görüĢlerini paylaĢan değerli uzman ve akademisyenler ile
sempozyumun açılıĢını onurlandıran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Orhan Erdem‘e, MEB MüsteĢar
Yardımcısı Sayın Yusuf Büyük‘e, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ġamlıoğlu‘na,
MEB Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Semih Aktekin‘e, MEB Özel Öğretim
Kurumları Daire BaĢkanlarına ve özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek baĢkanlarına derneğimiz
adına Ģükranlarımı sunuyorum.
Türkiye Özel Okullar Derneği olarak 66 senedir Türk Milli Eğitimi ve Özel Okulculuğu adına faaliyetlerimizi
yürütmekteyiz. Ana konularımızdan biri, eğitim adına ülkemizdeki ve dünyadaki geliĢmeleri takip edip
öğretmenlerimizle paylaĢmaktır. Bu çerçevede bünyemizde oluĢturduğumuz komitelerle değiĢik sempozyum
ve konferanslar düzenlemekteyiz. Bu etkinliklerimizden biri de IT komitemizin düzenlediği Eğitim
Teknolojileri Konferansı‘dır. Derneğimizin IT Komisyonu desteğiyle bu konferansların dördüncüsü, 25 Mart
2017 tarihinde Kavram Meslek Yüksekokulu Çengelköy Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. ETP17
etkinliğimizi teĢrifleriyle onurlandıran MEB MüsteĢar Yardımcısı Sayın Ferda Yıldırım‘a, Ġstanbul Ġl Milli
Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk Yelkenci‘ye, konferansımıza ev sahipliği yapan Kavram Meslek
Yüksekokulu Mütevelli Heyeti BaĢkanı Sayın Erkan Çelik‘e, konferansımızın baĢarılı bir Ģekilde
gerçekleĢtirilmesinde emeği geçen IT Komisyonumuza, akademisyenlerimize, sunum yapan öğretmenlerimize ve tüm katılımcılarımıza Yönetim Kurulumuz adına en içten teĢekkürlerimi sunuyorum.
Değerli dostlar, Nisan ayı, ulusal egemenliğimiz için verilen emeklerin ve mücadelelerin hatırlandığı güzel
bir bahar ayıdır. Bu mücadelenin 94.yıldönümünde bilimsel geliĢmelere açık, vizyon sahibi, kendisini,
ailesini ve ülkesini seven, toplum değerlerine saygılı, güçlü bir kiĢiliğe sahip öğrenciler yetiĢtiren siz değerli
kurucularımızın Ģahsında sevgili öğrencilerimizin ―23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını‖
kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
F. Nurullah DAL
Yönetim Kurulu BaĢkanı
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TÜRKĠYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞĠ
XVI. GELENEKSEL EĞĠTĠM SEMPOZYUMU

Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin geleneksel eğitim sempozyumlarının on altıncısı ülkemizin ve dünyanın
önde gelen eğitimcileri ve uzmanlarının katılımı ile 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde ―Eğitimde Öngörüler‖
baĢlığı altında Antalya Kaya Riu Palazzo Otel‘de gerçekleĢtirilmiĢtir.

Sempozyumda; yabancı akademisyenlerin yanı sıra ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları,
eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluĢan
1200‘ün üzerinde katılımcı ile 3 gün boyunca geçmiĢ deneyimler ve bilgiler ıĢığında eğitimin geleceğiyle
ilgili öngörüler hakkında (12) konferans ve (15) çalıĢtayla gerçekleĢtirilmiĢ, meslektaĢlar arası bilgi
alıĢveriĢlerinde bulunulmuĢtur.

Orhan ERDEM
MEB Bakan Yrd.

Jussi SOINI
Finlandiya Büyükelçiliği Elçi MüsteĢarı

Sempozyuma değerli katılımlarından dolayı baĢta Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Orhan ERDEM‘e,
Finlandiya Büyükelçiliği Elçi MüsteĢarı Sayın Jussi SOINI‘ye, MEB MüsteĢar Yardımcısı Sayın Yusuf
BÜYÜK‘e, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Kemal ġAMLIOĞLU‘na, MEB Öğretmen
YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Semih AKTEKĠN‘e, MEB Özel Öğretim Kurumları
Daire BaĢkanlarına ve özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek baĢkanlarına teĢekkür ediyoruz.

Değerli görüĢleriyle sempozyuma katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, basınımıza, tüm özel okul
kurucusu dostlarımıza, yöneticilerine ve öğretmenlerine, ayrıca çalıĢmalarımıza her daim destek veren
Okul Öncesi, Ġlkokul, Ortaokul ve Lise Komisyonu BaĢkan ve üyelerine de katkıları için ayrıca teĢekkür
ediyoruz.

Jussi SOINI
Finlandiya Ankara Büyükelçiliği, Elçi-Müsteşarı

Prof. Dr. Sugata MITRA
Newcastle Üniversitesi

Sinan YAMAN
Young Guru Academy Kurucusu

Jouni KANGASNIEMI
Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Geliştirme Dairesi Başkanı

Kemal ġAMLIOĞLU
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü

Doç. Dr. Semih AKTEKĠN
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü

Hale BACAKOĞLU
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği Başkanı

Doç. Dr. Ġlhan DÜLGER
İktisatçı(Ekonomist), Sosyolog ve Eğitim Yönetimi Doçenti

Dr. Pim POLLEN
CEO of CBE Group

Tolga BALCI
Kalkınma Bakanlığı, Eğitim ve Kültür
Dairesi Başkanlığı, Planlama Uzmanı

Cem Tarık YÜKSEL
Unilever Körfez Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür

Doç. Dr. Brain Degn MARTENSSON
Pedagoji Filozofu

Mustafa Ġhsan KIZILTAġ
ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ Genel Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGĠN
Trakya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Soner YILDIRIM
ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Sinan BĠLĠKMEN - Dr. H. Hüsnü AKALIN
Renko Ltd.Şti.

Melike ATEġ-Arzu ÖZÇETĠN
Mind Academy

Dilek DĠRĠM – Kerime ARSAN
Eğitim Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Nihal YURTSEVEN
Yıldız Teknik Üniversitesi

Burcu AYBAT
Eğitim Teknolojileri Koordinatörü

Elina HARJU – Juha LAHTINEN
Learning Scoop

Murat KAÇAR – Esin EKĠNCĠ – Doğa ERHAN
Eğitimde Kalite ve İşbirliği Platformu

Fleur MATHET
La Croisée des Chemins in Dijon (Crossroads School)

IĢıl AltıntaĢ CAN – Melike AYDIN
Young Guru Academy

Yrd. Doç. Dr. Bengü TÜRKOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU – BaĢak HELVACI
Bahçeşehir Üniversitesi, BAUSTEM Merkezi

Gürkan TAVUKÇUOĞLU
Oyuncu, Eğitmen

Denis ALYANAK
Fizikçi

Sedef AÇIL
Eğitim Uzmanı

Uzm. Duygunur ġahin ARSLAN
Üstün Yetenekliler Eğitmeni/Yaratıcı Drama Lideri

Doç. Dr. Eren CEYLAN
Ankara Üniversitesi

TÜRKĠYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞĠ
XVI. GELENEKSEL EĞĠTĠM SEMPOZYUMU
SONUÇ BĠLDĠRGESĠ
 Çağın gereklerine hazırlıklı olabilmek için o geleceğe giden yolun anlaĢılması, bu yolda karĢılaĢılan
güçlükler ve bunlardan çıkarılan dersler, PISA 2015 sonuçlarının öğrenci performanslarının yüksek
olduğu okullarda ve ülkelerde, bu performans ile iliĢkili görülen okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin
uygulamalarını anlamak amacıyla Finlandiya, Fransa, Hollanda, Ġngiltere, gibi ülkelerden gelen
eğitimcilerden ülkelerinde okulların geleceğin ihtiyaçlarını karĢılamak için nasıl hazırlandıkları
dinlenmiĢtir. Bu görüĢler üzerinde ülkemizde eğitimle ilgilenen uzmanlarla birlikte öğrencilerimizi
geleceğe daha iyi hazırlamayı nasıl baĢarabileceğimiz, onlara nasıl iyi model olabileceğimiz
tartıĢılmıĢtır.

 Pedagoji ve eğitim, hem toplumu hem de kültürü Ģekillendiren etkenlerdir ama aynı zamanda da hem
toplumun hem de kültürün ürünleridir. Eğitim alanında yapılan araĢtırma ve deneyler bildiğimiz
anlamdaki okul eğitiminin dört duvardan arınması sürecinde olduğumuzu, zengin-fakir çevre ve okullar
fark etmeksizin birlikte çalıĢan çocukların kendi öğrenme süreçlerini kendilerinin organize edebildiği,
eğitim hedeflerine ulaĢabildikleri, ve internet eriĢimi olan çocuk gruplarının her Ģeyi kendi kendilerine
öğrenebildiklerini göstermekte ve öğrenmenin geleceğine dair farklı ipuçları vermektedir.

 Daha sağlıklı nesiller yetiĢtirmek için hayatımızı ve eğitimi kolaylaĢtıran mobil teknolojilerin
yaratabileceği nomofobi gibi bağımlılıklara karĢı dikkatli olunması, bilinçli ve kontrollü kullanım ile
teknolojinin kölesi durumuna düĢülmemesi gerektiğine dikkat çekilmiĢ; aktarmacılık ve taklit için model
arama ve her Ģeyin üst aklın mantığına göre düzenlemenin yararsız olduğu anlaĢılmıĢtır.

 Kültürü Ģekillendiren teknoloji ile hem iç içe geçmiĢ hem de çok kutuplu bir dünya
oluĢmaktadır. Uluslararası rekabete katılabilmek için teknik maliyetleri çok daha düĢük, bulut tabanlı,
çok miktarda bilgiyi anında toplayabilen mekansız web‘de bilgi iĢleme, dijital ders kitapları, mobil
iletiĢim, yüksek kalite video yayınları gibi eğitim teknolojileri konusunda yenilikçi ürün ve hizmetlerden
yararlanarak ömür boyu eğitim sağlayan üniversiteler ile iĢbirliği yapma kültürünün geliĢmesi ve eğitim
yoluyla giriĢimciliğin arttırılması desteklenmelidir.

 ―Dünya Ekonomik Forumu Mesleklerin Geleceği Raporu‖nda belirtilen geleceğin en önemli üç
becerisinin; karmaĢık problem çözme, eleĢtirel düĢünme ve yaratıcılık becerileri olduğunu açıklamıĢtır.
Ayrıca, bu becerilerin hızla değiĢen dünyada geleceğe ayak uydurabilmek için, hızlı kararlarla
uygulanması önemlidir. Eğitimcilerin nesil farklılıklarının üstesinden gelebilmeleri, öğrencileriyle birlikte
hareket ederek, gereğinde oyun oynayarak, gereğinde teknolojiden yararlanarak, beraber üretip,
yaratarak, çağın nabzını tutan bir eğitim yapabilmeleri için, ihtiyaç ve profillerine göre farklılaĢtırılmıĢ
etkili profesyonel geliĢim programları ile desteklenmeğe ihtiyaçları vardır. Bu Ģekilde özgüvenli
eğitimcilerin yetiĢmesi, onları rol model olarak gören öğrencilerimizin de özgüvenini ve dolayısıyla
baĢarı ve yaratıcılıklarını arttıracaktır.

 Hızlı değiĢimler yaĢadığımız günümüzden geleceğe sağlam ve olumlu adımlarla ilerleyebilen kültürlü,
üretken ve yaratıcı nesilleri sevgi ortamı içinde yetiĢtirebilmenin biz eğitimciler için en büyük amaç
olduğu bu sempozyumumuzda bir kez daha vurgulanmıĢtır.

ANKARA KURUCULAR TOPLANTISI

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından,
üyemiz Özel Arı Okulları ev sahipliğinde 21 ġubat 2017
Salı günü, Ankara ve çevre illerdeki üyelerimizin davet
edildiği özel okullar toplantısının ikincisi düzenlendi.
TÖZOK EĢ BaĢkanı Cem Gülan, EĢ BaĢkan Yusuf
Tavukçuoğlu, BaĢkan Yardımcısı F. Nurullah Dal ve
Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Öztürk‘ün katılımı ile
gerçekleĢtirilen toplantıya; Özel Arı Okulları Kurucusu ve
Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkanı Sıtkı Alp‘e
”Yarım yüzyıla yakın bir süre eğitime verdiği hizmetler ve
toplantıya yapmış olduğu ev sahipliğinden dolayı” TÖZOK
EĢ BaĢkanı Cem Gülan tarafından verilen teĢekkür belgesi ile baĢlandı.
 Öğrenci-veli sözleĢmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
 Burslu öğrenciler,
 Özel okullarda çalıĢan öğretmen ve personel için bordro düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar,
 Kurucu ve yöneticilerin gündeme eklediği konuların görüĢüldüğü değerlendirme toplantısına 32 katılımcı
iĢtirak etti.
Dernek Yöneticileri ve TÖZOK mali müĢavirleri tarafından,
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan mevzuat düzenlemeleri, personel istihdam

teĢviki, yabancı uyruklu

öğretmen görevlendirmelerinde dikkat edilecek hususlar,
ĠġKUR çalıĢmaları, engelli personel çalıĢtırılması, çalıĢan
personelin

bordro

düzenlemelerinde

olumsuzluklar

yaĢanmaması için yapılması gerekli iĢlemler, reklam ve
ilanlarda

dikkat

öğrenciler
konulardaki

ve

edilmesi
ücret

gereken

ilanlarındaki

açıklamalar

ve

hususlar,

burslu

uygulamalar….gibi

katılımcılar

tarafından

kurumların karĢılaĢtığı sorunlar ile çözüm olabilecek uygulamalara iliĢkin paylaĢımlar katılımcılar
tarafından ilgi ile takip edildi.
Katılımcılar, uygulamalarda karĢılaĢtıkları sorunları, mevzuat düzenlemeleri ile getirilen değiĢiklikler
hakkındaki görüĢlerini belirterek, uygulamalarda ve denetimlerde karĢılaĢılabilecek konular için
baĢvurulacak veya paylaĢılacak bir ortamın oluĢturulmasının yararlı olacağını belirttiler.
Bazı özel okullar hakkındaki (…satılıyor, kapanıyor, batıyor…gibi) gerçek olmayan yıpratıcı açıklamaların
önlenmesi için yasal ve idari önlemlerin alınmasında ortak çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğunun
belirtilmesi üzerine, Dernek Yönetim Kurulunun bu konuda mümkün olan her çabayı göstereceği ifade
edildi.
Ankara‘daki özel okulların öğrenci servis araçlarıyla ilgili sorunlarının kısmen de olsa giderildiği ancak
henüz ortadan kalkmadığı,
Katılımcılar, Ankara‘da düzenlenen toplantıların, kurumlar arasında eğitim-öğretim, yönetici, öğretmen,
öğrenci ve personel geçiĢleri bakımından yapıcı iletiĢim sağlamak yönünde çok yararlı olduğu,
Ankara‘daki toplantılara devam edilmesi yönünde görüĢ birliği olduğu belirtilerek toplantı sonlandırıldı.

ORTAOKUL VE LĠSE KOMĠSYONU
ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE YAPILAN ETKĠNLĠKLER

Türkiye Özel Okullar Derneği Lise Komisyonu tarafından son dört yıldan beri farklı konularda sempozyum ve
çalıĢtaylar düzenlenmektedir. 2016 yılında gerçekleĢtirilen sempozyuma, Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul Komisyonu da katkı sağlamıĢtır.



ALEV Lisesi ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen birinci sempozyumda ―Değişen Lise Müfredatları‖ ele
alınmıĢtır.



Bursa‘da bulunan Tunçsiper Okulları ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen ikinci sempozyumda ―Araştırma,
Öğrenme, uygulama, Ölçme ve Değerlendirme‖ konuları üzerinde çalıĢılmıĢtır.



MEF Okulları ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen üçüncü sempozyumda ―21.YY Becerileri‖ konuĢulmuĢtur.



Geçen yıl Marmara Eğitim Kurumları‘nın ev sahipliğinde gerçekleĢtirilen dördüncü sempozyumda
―Dersler hayata hazırlar mı?” sorusunun yanıtı aranmıĢtır.



Lise ve Ortaokul Komisyon üye okullarından seçilen yönetici ve branĢ öğretmeni, 11 Mart 2017
Cumartesi günü Marmara Eğitim Kurumları‘nda bir araya gelerek; bu yıl FMV Ayazağa IĢık Lisesi ev
sahipliğinde 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleĢtirilecek olan çalıĢtayın ön hazırlığını yapmıĢtır.



Bu yılki çalıĢtay konusu olan ―Branş Öğretmenleri Buluşması & Derslerimizin „En‟leri‖ branĢlar
bazında değerlendirildiği grup çalıĢmaları son derece verimli geçmiĢtir.

BRANġ ÖĞRETMENLERĠ BULUġMASI
DERSLERĠMĠZĠN “EN”LERĠ ÇALIġTAYI
Bilindiği üzere Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonları her yıl, farklı bir temada
sempozyum veya çalıĢtaylar düzenlemektedir. Yönetici ve öğretmenler bu çalıĢtaylara katılmakta ve/veya
konuĢmacı olarak yer almaktadır. Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve
sorunların görüĢüldüğü toplantılarda çözüm önerileri öncelikli olarak ele alınarak okulların kazanımlarını
arttırmaya çalıĢılmaktadır.
Bu yıl, 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü FMV Özel Ayazağa IĢık Lisesi ev sahipliğinde gerçekleĢecek
çalıĢtayda, branĢ öğretmenleri buluĢarak derslerinin ―En‖lerini konuĢacaklardır. “BranĢ Öğretmenleri
BuluĢması / Derslerimizin “En”leri‖ ÇalıĢtayında; Marmara Koleji‘nde Mart ayında yapılan ilk toplantıda
saptanan derslerin olumlu ve olumsuz ―En‖leri tekrar değerlendirilerek, bunlara öneriler geliĢtirilecek ve
öğleden sonraki oturumda ise iyi örnekler ele alınarak;
Müfredat kapsamı ve sıralaması göz önünde bulundurulduğunda, olumlu olarak değerlendirilen noktalar,
mutlak kazanımların müfredat bazında uygulanabilirliği, disiplinlerarası iĢbirliği kapsamında derslerimizin
En‖lerinin bütünselliği ve etkin öğrenmedeki yeri, müfredat kapsamında hangi yönlerin geliĢtirilmesi
gerektiği, geliĢtirilmesi gereken yönlerden hangilerinin değerlendirerek olumluya çevrilebileceği,
farklılaĢtırılmıĢ eğitim yöntemleri kapsamında değerlendirme, son bölümde ise çalıĢtaya katılan her
katılımcı ―iyi örnek‖ olarak değerlendirdiği uygulama, yöntem, teknik ve düĢüncesini diğer katılımcılarla
paylaĢacaktır.
SAAT
08.30 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15 - 10.00

10.00 - 10.15
10.15 - 11.15

PROGRAM
KAYIT
AÇILIġ KONUġMALARI
KONFERANS
Prof. Dr. Yankı YAZGAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
ARA
Eġ ZAMANLI ÇALIġTAYLAR (DERSLERĠN OLUMLU EN'LERĠ VE ÖNERĠLER )
ORTAOKUL BRANġLAR: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Ġkinci Yabancı Dil, PDR, Müdür Yrd.

11.15 - 11.45
11.45 - 12.45

LĠSE BRANġLAR : Tarih, TDE, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Ġkinci Yabancı Dil, PDR,
Md.Yrd.
ORTAOKULU & LĠSE: Ölçme Değerlendirme, Beden Eğitimi, Resim, Müzik
ARA
Eġ ZAMANLI ÇALIġTAYLAR (DERSLERĠN OLUMSUZ EN'LERĠ VE ÖNERĠLER)
ORTAOKUL BRANġLAR: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Ġkinci Yabancı Dil, PDR, Müdür Yrd.
LĠSE BRANġLAR: Tarih, TDE, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Ġkinci Yabancı Dil, PDR, Md.Yrd.

12.45 - 13.45
13.45 - 15.00

ORTAOKULU & LĠSE: Ölçme Değerlendirme, Beden Eğitimi, Resim, Müzik
ÖĞLE ARASI
Eġ ZAMANLI ÇALIġTAYLAR (DERSLERĠN ĠYĠ ÖRNEKLERĠ)
ORTAOKUL BRANġLAR: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Ġkinci Yabancı Dil, PDR, Müdür Yrd.
LĠSE BRANġLAR: Tarih, TDE, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Ġkinci Yabancı Dil, PDR, Md.Yrd.

15.00 - 15.30
15.30 - 16.15

16.15- 16.30

ORTAOKULU & LĠSE: Ölçme Değerlendirme, Beden Eğitimi, Resim, Müzik
ARA
KONFERANS
Prof. Dr. Ġrfan ERDOĞAN
Ġstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
KAPANIġ

Ana salonda Prof. Dr. Yankı Yazgan ve Prof. Dr. Ġrfan Erdoğan’ın konuĢmacı olacağı çalıĢtayın programı yukarıdaki gibidir. BranĢlar için baĢvurularda 20 kiĢilik kontenjan belirlenmiĢ olup müracaat önceliğine göre kayıt alınacaktır. BranĢlar:
 Lise branĢları: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
Yabancı dil, Ġkinci yabancı dil, PDR ve Müdür Yardımcıları,
 Ortaokul branĢları: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı dil, Ġkinci
yabancı dil, PDR ve Müdür Yardımcıları,
 Lise ve ortaokulların ortak branĢları: ÖDB, Resim, Müzik ve Beden Eğitimi olarak belirlenmiĢtir.
Katkı sağlayacak tüm branĢ öğretmenlerimizi çalıĢtayımıza bekliyoruz. Okullarımızın, 28 Nisan 2017
tarihine kadar derneğimizin https://konferans.tozok.org.tr adresinden baĢvurularını yapmaları rica olunur.

19. REHBERLĠK SEMPOZYUMU

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ 19. REHBERLİK SEMPOZYUMU’NDA
‘DAHA BARIŞÇIL OKUL ORTAMI’ YARATMANIN YOLLARI ARANDI

AçılıĢ konuĢmalarını Özel Sev Lisesi Müdürü Elvan Tongal, SEV Okulları BaĢdanıĢmanı Whitman Shepard
ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız Zafer Öztürk‘ün yaptığı Sempozyumda; 12 yıl zorunlu eğitim
sisteminde bulunan öğrencilerin, yaĢam alanı olan okullarda hoĢgörü, saygı ve barıĢ gibi kavramların, okul
ikliminde var olmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca bu barıĢçıl ortamı sağlamak için de okulun
yöneticilerinden baĢlayarak, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sorumluluk sahibi olduğu mesajı verildi.

Elvan TONGAL

Whitman SHEPARD

Zafer ÖZTÜRK

SEV Amerikan Lisesi Müdürü

SEV Amerikan Lisesi Başdanışmanı

TÖZOK Başkan Yrd.

Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin her yıl geleneksel olarak eğitimcilere ve psikolojik danıĢmanlara yönelik
düzenlediği Rehberlik Sempozyumu‘na Özel SEV Lisesi (SAC) ev sahipliği yaptı. 19.Rehberlik
Sempozyumu‘nda bu yıl, akran zorbalığından yola çıkarak ‗daha barıĢçıl bir okul ortamı‘ yaratmanın yolları
tartıĢıldı.
AçılıĢ konuĢmasını, akran baskısının yaĢandığı farklı alanların tartıĢıldığı bir panel takip etti. Facebook
Kamu Politikaları Türkiye Sorumlusu Nilay Erdem, siber ortamda yaĢanan zorbalıkla ilgili deneyimlerini
aktardı. Aile terapisti Yrd. Doç. Dr. Murat Dokur, aile yaĢantılarının kiĢinin zorba ya da kurban olma
davranıĢı göstermesi üzerindeki etkilerini tartıĢtı. Aynı panelde, Klinik Psikolog Yıldırım Güneri de flört
iliĢkisinde yaĢanan zorbalık davranıĢlarını ve sonuçlarını örneklerle aktardı.

Zengin bir içerikle Özel SEV Lisesi‘nde düzenlenen seminerin ana
konuĢmacısı, Portekiz Coimbra Üniversitesi Çocuk ve Ergen
Kliniği’nde, Klinik Psikolog ünvanıyla görev yapan Dr. Carlos
Fernando de Paulo Carona oldu. Klinik Psikolog Dr. Carona,
tanımlanması oldukça güç olan akran baskısı ve zorbalık kavramlarını
açıklayarak, okullarda bu soruna yönelik kullanılabilecek müdahale
yöntemlerini anlattı.
Sempozyumun öğleden sonra yapılan oturumu ise iki ana ve dört alt baĢlıkta planlandı. ―Akran
Zorbalığına Okul YaĢamında Müdaheleler‖ bölümünde; SEV Üsküdar Ġlkokulu, ġiĢli Terakki Vakfı
Ortaokulu ve Üsküdar Amerikan Lisesi‘nde görev yapan psikolojik danıĢmanlar, bir uzman eĢliğinde vaka
tartıĢması yaptılar. Aynı zaman diliminde, ―Akran Zorbalığına Pedagojik Müdaheleler‖ baĢlığıyla paralel
oturum gerçekleĢtirildi. Paralel oturumda; Ġzmir Dokuz Eylül Üniversitesi AnlaĢmazlık Çözümü AraĢtırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Türnüklü ile Adnan
Menderes Üniversitesi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar
Sağkal, Türkiye çapındaki pilot okullarda uygulanan ―Akran Arabuluculuğu ve BarıĢ Eğitimi‖ alanındaki
örnek uygulamaları katılımcılarla paylaĢtılar.
Günün son paneli, Özel SEV Lisesi Okul
Müdürü Elvan Tongal, Saint Benoit Fransız
Lisesi Öğretmeni Arife Doğutan, Özel SEV
Lisesi

Okul

Aile

Birliği

BaĢkanı

Ayla

Denisenko, Özel SEV Lisesi Öğrenci Birliği
Temsilcisi

Ece

katılımcıların

Akgün‘ün

somut

tamamlamasına

fırsat

katılımıyla,

bilgiler

ile

sunacak

günü
Ģekilde

gerçekleĢti. Psikanalist Sezai Halifeoğlu‘nun
yöneticiliğini yaptığı panelde, önleyici olmak
adına

zorbalığa

karĢı

atılması

gereken

adımlar; öğretim kadrosu, okul yönetimi, okul aile birliği ve öğrenci meclisi temsilcilerinin katılımıyla
tartıĢıldı.
BarıĢçıl bir okul ortamı yaratmanın okulun tüm paydaĢlarının sorumluluğunda olduğu inancıyla planlanan
Türkiye Özel Okullar Derneği 19. Rehberlik Sempozyumu‘na; 500‘e yakın sayıda katılım sağlandı.
Türkiye‘nin her köĢesinden okul yöneticileri, öğretmenler, psikolojik danıĢmanlar, veliler ve konuya ilgi
duyan herkes sempozyuma katıldı.
Sempozyuma ev sahipliği yapan üyemiz Özel SEV Lisesi‘ne, Rehberlik Komisyonu üyelerimize,
konuĢmacılara ve tüm katılımcılara teĢekkür ederiz.

34. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin iki yılda bir gerçekleĢtirilen Olağan Genel Kurulu‘nun 34.sü 23 Mart 2017
tarihinde CVK Park Bosphorus Otel‘de gerçekleĢtirildi. Genel Kurul‘da, Derneğimize 15 yıl ve üzeri üye
olan kurumlarımıza Türk Milli Eğitimi‘ne ve sektörümüze yaptıkları değerli katkılarından dolayı teĢekkür
belgesi takdimi yapıldı.

Genel kurulda yeni yönetime bayrağı devreden eĢ baĢkanlarımız Cem Gülan ve Yusuf Tavukçuoğlu‘na,
yönetim kurulu üyelerimiz Mehtap KasapbaĢoğlu, IĢıl Okan Gülen, Gökhan Bayboğan ve Yüksek istiĢare
konseyi üyesi Nefise Ülker Turgut‘a Derneğimizde yapmıĢ oldukları baĢarılı ve özverili çalıĢmalarıyla
sektörümüze sağladıkları katkı ve hizmetlerinden dolayı kendilerine yeni yönetim kurulu baĢkanımız
F. Nurullah Dal tarafından plaket takdimi yapıldı.
Genel kurul kapanıĢ konuĢmasında Nurullah Dal;
―Sayın baĢkanlarımızdan devir aldığımız bayrağı,
sektörümüz adına daha da ileriye taĢımaya gayret
edeceğimizi belirtmek istiyorum. Yeni dönemde ARGE çalıĢmalarına ve öğretmen eğitimlerine ağırlık
vereceğiz. Bunlarla ilgili ciddi platformlar oluĢturacağız. Derneğimizin bir kolunu, bir nevi öğretmen
akademisi boyutuna getirmek istiyoruz. Farklı protokollerle uluslararası kurumların da içinde olduğu,
öğretmenlerimize dünyadaki geliĢmeleri aktarabileceğimiz çok yoğun çalıĢmalarımız olacak. Bu tür
çalıĢmalar zaten vardı ama daha çok yoğunlaĢacağız. Ayrıca veli ve öğrenci temsilcilerimizle onların
problemlerini dinleyeceğiz, daha hızlı çözülmesi için kurumlarıyla aralarında köprü oluĢturmak istiyoruz.
Yaptığımız lobi çalıĢmaları, kurumlarımızın bürokrasideki sıkıntıları ve dertleriyle ilgili iliĢkilerimiz devam
edecek.‖ diye belirtti.

PLAKET

TAKDİMİ YAPILAN OKULLAR

41 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

34 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL SEZĠN ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSESĠ

ÖZEL NOTRE DAME DE SĠON FRANSIZ L.

ÖZEL EFDAL ANA VE ĠLKÖĞRETĠM OKULU

ÖZEL ST. PULCHERĠE FRANSIZ LĠSESĠ

ÖZEL KÜLTÜR EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL ST. BENOĠT FRANSIZ LĠSESĠ

39 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL ST. JOSEPH FRANSIZ LĠSESĠ

ÖZEL YILDIZ EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL EVRĠM EĞĠTĠM KURUMLARI

37 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ST. MICHEL FRANSIZ LĠSESĠ

TERAKKĠ VAKFI ÖZEL ġĠġLĠ TERAKKĠ OKULLARI

33 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

30 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL ĠTALYAN LĠSESĠ

ÖZEL EYÜBOĞLU EĞĠTĠM KURUMLARI

ÜSKÜDAR AMERĠKAN LĠSESĠ

ÖZEL FIRAT EĞĠTĠM KURUMLARI

31 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL ÇAMLARALTI EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL AKASYA EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL ANAKENT KOLEJĠ

ÖZEL SAKARYA EĞĠTĠM KURUMLARI

26 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

SEYMEN EĞĠTĠM KURUMLARI

AHMET ġĠMġEK KOLEJĠ

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ VAKFI ÖZEL AYġE ABLA
OKULLARI

ÖZEL CENT EĞĠTĠM KURUMLARI

2023 TERCÜMAN OKULLARI

VKV KOÇ ÖZEL ĠLKÖĞRETĠM OKULU VE LĠSESĠ

FAZĠLET VAKFI ÖZEL OKULLARI

ÖZEL AREL EĞĠTĠM KURUMLARI

ADANA KOLEJĠ

ERESĠN ANADOLU OTELCĠLĠK VE TURZ.MESLEK LĠSESĠ
FMV ÖZEL IġIK OKULLARI
ÖZEL TAġ ĠLKÖĞRETĠM OKULU

24 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

23 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL DOĞAN EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL MARMARA EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL ĠSTANBUL ĠLKÖĞRETĠM OKULU

ÖZEL AMERĠKAN ROBERT LĠSESĠ

ÖZEL UĞUR EĞĠTĠM KURUMLARI

21 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL ATACAN EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL ÇAĞ EĞĠTĠM KURUMLARI

ĠSTEK VAKFI ÖZEL OKULLARI

20 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL OĞUZKAAN EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL CĠHANGĠR EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL BEYKENT EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL TARHAN EĞĠTĠM KURUMLARI

18 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

16 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL AVRUPA EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL DÜNYA ANAOKULU

ÖZEL BAHÇEġEHĠR EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL ENKA ĠLKÖĞRETĠM OKULU

ÖZEL BĠLGE EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL SURP HAÇ ERMENĠ LĠSESĠ

ÖZEL GÜNHAN EĞĠTĠM KURUMLARI

15 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

ÖZEL YAKACIK BALKANLAR ĠLKÖĞRETĠM OKULU

ÖZEL YAVUZ EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL ĠSTANBUL ÇEVRE EĞĠTĠM KURUMLARI

CEV ÖZEL HAMDULLAH EMĠN PAġA OKULLARI

ÖZEL GALĠLEO GALĠLEĠ ĠTALYAN LĠSESĠ

ÖZEL FETHĠYE ATA ĠLKÖĞRETĠM OKULU

17 YILDIR ÜYE OLAN KURUMLAR

TED BURSA ÖZEL OKULLARI

ÖZEL ĠDEAL EĞĠTĠM KURUMLARI

ÖZEL MEF OKULLARI

DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN ÜYELER

YÖNETĠM KURULU
F. Nurullah DAL

Akasya Koleji

BaĢkan

Ġ. Erkan ÇELĠK

Beykent Koleji

BaĢkan Yrd.

Zafer ÖZTÜRK

Florya Koleji

BaĢkan Yrd.

Hayik NĠġAN

Surp Haç Ermeni Lisesi

Genel Sekreter

Özlem KARSAN

Oğuzkaan Koleji

Muhasip Üye

H. Mina AKÇEN

Sainte Pulchérie Fransız L.

Üye

Oya DÜġMEZ

Elazığ Bilgem Koleji

Üye

Prof. Dr. Mehmet KARACA

ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Okulları

Üye

Binnur KARADEMĠR

SEV Amerikan Okulları

Üye

YÖNETĠM KURULU YEDEK
Kenan TAÇYILDIZ

Sakarya Doğa Koleji

Saim MERAL

Özel Tarhan Koleji

Nur YAġAR

Doku Kültür Anaokulu Ankara

Ebru ARPACI

Özel Vega Okulları

Nigar EVGĠN

TSÇV Metin Sabancı Okulları
YÜKSEK ĠSTĠġARE KONSEYĠ

Yusuf TAVUKÇUOĞLU

Özel Atacan Koleji

BaĢkan

Cem GÜLAN

Özel Doğan Koleji

BaĢkan Yrd.

Ful Akıngüç ÖVER

Özel Kültür Koleji

BaĢkan Yrd.

Gökhan BAYBOĞAN

Özel Çağ Koleji

Dr. Rüstem EYÜBOĞLU

Özel Eyüboğlu Koleji

Onursal BaĢkan

BaĢkan Yrd.

Prof. Dr. Ġrfan ERDOĞAN

Ġstanbul Üniversitesi

Üye

DENETLEME KURULU ASĠL
Kemal NAKĠPOĞLU
ODTÜ Kayseri Koleji

Hande M. GÜLCAN
Özel Adana Koleji

Hamit TURNA
Rize Bilge Koleji

DENETLEME KURULU YEDEK
Saadet BADEM
Ay Okulları

Arif BĠLĠCĠ
Zürafa Anaokulu

Hüma ÇOBANOĞLU
Bilgi Beceri BaĢarı Anaokulu

HAYSĠYET DĠVANI ASĠL
MelekĢen DĠRĠKAL
Ġzmir Çamlaraltı Koleji

Sabahattin ÖZBAKIR
Pera Güzel Sanatlar Lisesi

M.Faruk MELĠK
Özel Fırat Koleji ġanlıurfa

HAYSĠYET DĠVANI YEDEK
Sarven SERTġĠMġEK
Aramyan Uncuyan Ermeni ĠÖO

Nezihe TĠFTĠKÇĠOĞLU
Özel Ġstanbul Koleji

Oya HAVSA
Ġlk Yuvam ABC Anaokulu

34. DÖNEM YÖNETİM KURULU TANITIMI
F. Nurullah DAL
Yönetim Kurulu Başkanı
1966 yılında Ġstanbul Fındıkzade‘de dünyaya geldim. 1976 yılında Vefa Erkek Lisesine
girdim. Ortaokulu ve liseyi burada tamamlayarak 1982 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesine girdim. 1986 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini tamamladım.
1986 yılında Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Ġktisadi Enstitüsüne girerek mastırımı burada
tamamladım.
N. Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri ĠĢleme programlarından
1989 yılında mezun oldum. 1991 yılında Elektronik Sektöründe çalıĢtım. 1991-1993
yılları arasında Polonya‘da Ģirket kurarak Ġthalat Ġhracat sektöründe çeĢitli Türk
firmalarının temsilcisi olarak çalıĢtım. 2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesi‘nde Eğitim Yönetimi ve
Denetimi Yüksek Lisans Programında öğretim görevlisi olarak ‗Okul ĠĢletmeciliği‘ dersini verdim.
1995-2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu
üyeliği yapmaktayım. Ayrıca 2012 yılından itibaren Mydome ve Akdeniz markaları ile yükseköğrenim yurt
iĢletmeciliği yapmaktayım.
2008 yılından itibaren Ġstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesi olarak görev yapmaktayım.
2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu
baĢkanlığı görevlerinde bulundum. 2009-2013 tarihleri arasında Derneğimizin Genel Sekreterliği, 20132017 yılları arasında ise BaĢkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu
BaĢkanlığına getirildim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Ġ. Erkan ÇELĠK
Başkan Yardımcısı
1979 yılında Ġstanbul Vatan‘da doğdum.1985-1990 yılları arasında Bahçelievler
Lisesi‘nde, 1990-1997 yıllarında Beykent Kolejinde okudum, üniversite eğitimime
Liverpool John Moores Üniversitesinde devam ettim. 2003 yılında mimarlık eğitimimi
tamamlayarak mezun oldum. 2003-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü‘nde Yönetim BiliĢim Sistemleri Master programı, 2011 yılında ise
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Bankacılık Doktora
programını tamamladım ve Doçentlik baĢvurusunda bulundum. Bankacılık Finans
çerçevesinde dersler vermekteyim.
2003-2005 yılları arasında Beykent Üniversitesi Genel Sekreterliği görevini, 2010-2012 yıllarında Beykent
Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkan Vekilliği görevini yürüttüm. Halen Beykent Özel Eğitim Kurumları
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığı, Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti BaĢkanlığı, Kavram
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu BaĢkanlığı, BEA Televizyonu Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevlerini
yürütmekteyim.
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Genç ĠĢadamları Derneği (TÜGĠAD),
Trabzonlu ĠĢ Adamları ve Bürokratları Derneği üyeliklerim devam etmektedir. 2013 yılından beri Türkiye
Özel Okullar Derneği‘nde Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı olarak devam etmekteyim.

Zafer ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı

18 Ekim 1972 yılında Ġstanbul‘da doğdum. Ġlk, ortaokul ve liseyi Ġstanbul Florya‘da
tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi‘nde Siyasal Bilimler bölümünde
okududum. Hemen akabinde ticaret ile uğraĢarak ailemin turizm, inĢaat ve tekstil
alanında yer alan iĢtiraklerinde görev almaya baĢladım. Polonya‘da aile Ģirketine ait
firmalarda özellikle tekstil alanında 1998 yılına kadar aktif olarak çalıĢtım.

1998 yılında Özel Florya Koleji‘nin kuruculuğunu üstlenerek Türk Milli Eğitimi‘ne kazandırdım. Eğitim ve
öğretimin sadece bir iĢ olmadığı, bunun bir yaĢam biçimi ve büyük bir sorumluluk olduğu düĢüncesiyle
Ġstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek Türkolog, daha sonra Yeditepe
Üniversitesi‘nde formasyon eğitimi alarak öğretmen oldum. Bununla da yetinmeyip Ġstanbul Zaim
Üniversitesi‘nde ‗‘Eğitim Yönetimi ve Denetimi‘‘ alanında yüksek lisans eğitimi yaptım.
Eğitim öğretime gönül vermenin yanı sıra toplumsal fayda ve farkındalık yaratmak amacıyla REV (Rumeli
Eğitim Vakfı) ve RUYĠAD (Rumeli Yönetici ĠĢ Adamları Derneği) STK‘larının yönetim kurullarında görev
almaktayım. Ayrıca TOBB Eğitim Meclisi üyesiyim. 2015 yılından beri de TÖZOK yönetiminde görev
almaktayım.
Ġyi derecede Ġngilizce, BoĢnakça ve Lehçe bilmekteyim. Türkçe öğretmeni Elida Öztürk ile evli olup dört
çocuk babasıyım.

Hayik NĠġAN
Genel Sekreter

1948 yılında Diyarbakır‘da doğdum. 1954-1957 yılları arasında Diyarbakır Namık Kemal
Ġlkokulu, 1957-1960 yıllarında ġiĢli Karagözyan Ġlkokulu‘nda okudum. Ortaokul ve liseyi,
müdürlüğünü yaptığım Özel Surp Haç Ermeni Lisesi‘nde bitirdim. 1973 yılında Ġstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik bölümünden mezun oldum. Aynı yıl
öğretmenlik mesleğine intisab ettim. 1978- 1979 öğretim yılından itibaren 2013 yılına
kadar Özel Surp Haç Ermeni Lisesi Müdürlüğü‘nü ve Kurucu Temsilciliği görevini
yürüttüm. 2005 yılından beri Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin Yönetim Kurulu‘nda yer
almaktayım.

Özlem KARSAN
Muhasip Üye

1965 Elazığ doğumluyum. Ġlkokul, ortaokul ve liseyi Ġstanbul‘da tamamladım. 1988
yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdim. 2003 yılına kadar
mimarlık alanında çalıĢtıktan sonra babam Ertuğrul Karsan‘ın kurucularından olduğu
Oğuzkaan Okulları‘nda çalıĢmaya baĢladım. 2011-2013 yılları arasında yönetim kurulu
üyesi, 2013 yılından beri de muhasip üye olarak Türkiye Özel Okullar Derneği‘nde
devam etmekteyim.

Hüsnihal Mina AKCEN
Yönetim Kurulu Üyesi

Ġstanbul Üsküdar doğumluyum. Ortaokulu Sainte Pulchérie Fransız Ortaokulu'nda, liseyi
Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde tamamladım. 1987 yılında Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nden mezun oldum. 87-88 yılları arasında
1 yıl süreyle Saint-Benoit Fransız Lisesi'nde stajyer olarak Fransızca öğretmenliği
yaptım.
1988-1993 yılları arasında Fransızca‘dan Türkçe‘ye dünya klasiklerinden çeviriler
yaptım. Klasik eser çevirilerine aralıklarla devam etmekteyim. 1991-1992 yılları arasında
BaĢbakanlık Basın Yayın Enformasyon Bölge Müdürlüğü‘nde çevirmen olarak 1 yıl
süreyle görev yaptım. 1992 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesi‘nde Fransızca öğretmeni olarak
baĢladığım görevime, 1995 yılından beri Türk Müdür BaĢyardımcısı olarak devam etmekteyim.
2012 yılından beri Lise Komisyonu üyesi ve 2013 yılından beri Türkiye Özel Okullar Derneği yönetim kurulu
üyesiyim. Evliyim ve bir kız bir erkek iki çocuk annesiyim.

Oya DÜġMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Elazığ doğumluyum. Ġlk ve orta öğrenimimi Elazığ‘da tamamladım. Çukurova
Üniversitesi Ġngilizce Öğretmenliği‘ndeki Lisansımı 1998 yılında, Fırat Üniversitesi Batı
Dilleri Edebiyatı‘ndaki Yüksek lisansımı 2002 yılında tamamladım. 1998-2004 yılları
arasında Elazığ‘ın ilk özel okulu olan Özel Bilgem Okullarında önce Ġngilizce
öğretmenliği yaptım. 2004 yılından bugüne kadar ise aynı okulun yöneticisi olarak Genel
Müdürlüğünü yapmaktayım.
Eğitim alanının yanında, sanayi sektörüne yönelik yatırımların içerisinde de yer aldım.
2010 yılında EPS ısı yalıtım ve dekoratif ürünler üreten ED Strafor A.ġ.‘nin kurulması ve
sonrasında 2016 yılında boya ve kimya ürün grubu üreten fabrikaların kurulmasını
sağladım. Hali hazırda bu iki yalıtım ve boya fabrikalarının Yönetim Kurulu BaĢkanlığını yürütmekteyim.
Benzer Ģekilde, yine ısı yalıtım sektörüne XPS ürünler ve toz grubu üreten ve 2011 yılında kurulan
ENEKAR A.ġ. firmasının da Yönetim Kurulu üyesiyim.
Hali hazırda TÖZOK Yönetim Kurulu Üyeliği yanında, Elazığ Kadın GiriĢimciler grubunda Yönetim Kurulu
üyeliği, Elazığ Ticaret Odası ve EPS Üreticileri Derneği (EPSDER)‘de üyeliklerim bulunmaktadır. Evliyim ve
iki kız çocuk annesiyim.

Prof. Dr. Mehmet KARACA
Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Ġstanbul‘da doğdum. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini ĠTÜ Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü‘nde tamamladım. Ardından Amerika BirleĢik Devletleri‘ne giderek
M. Sc. University of California Los Angeles (UCLA) - Atmosfer ve Okyanus Bilimleri
Bölümü‘nde ikinci kez yüksek lisans mezunu oldum ve sonrasında ise doktora
öğrenimimi de baĢarıyla bitirdim. 1993-1995 yılları arasında ĠTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yardımcılığı, 2001-2004 yılları arasında aynı kurumun müdürlüğünü yaptım.
2001-2002 yılları arasında Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve ĠTÜ
AraĢtırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttüm. Ġdarî görevlerde
gösterdiğim baĢarıların sonucunda zamanla yükselerek 2008-2010 yılları arasında
Rektör yardımcılığı, 2009-2010 yılları arasında ise bir yıl boyunca ĠTÜ KKTC Kurucu Rektörü oldum.
Aradan geçen iki yılın sonunda ĠTÜ Rektörü olarak atandım.
BaĢlıca araĢtırma alanlarım; atmosfer ve okyanus modellemesi, küresel ve bölgesel iklim değiĢimi, acil
durum ve afet yönetimi, hava kirliliği ve kalitesi ile Ģehir iklimidir. Amerikan Jeofizik Birliği, Amerikan
Meteoroloji Cemiyeti, Ulusal Coğrafya Derneği (ABD) ve Doğal Hayatı Koruma Derneği gibi ulusal ve
uluslararası organizasyonların üyesiyim.
Akademik araĢtırmalarım ve idarî görevlerimden artan zamanlarda baĢta müzik olmak üzere birçok farklı
sanat dalı ve spor aktiviteleriyle ilgilenmekteyim. KiĢisel ilgi alanlarım arasında; dünya sineması ve sinema
tarihi, Türk sineması, futbol, basketbol, voleybol ve Amerikan futbolu baĢta olmak üzere birçok spor dalı,
gastronomi ve müzik yer almaktadır. Klasik Türk Müziği, caz ve eklektik müzikle özellikle ilgilenmekteyim ve
500 plak ve 500‘ü aĢkın CD‘nin yer aldığı kiĢisel müzik koleksiyonuna sahibim. Evli ve 2 kız çocuk
babasıyım.

Binnur KARADEMĠR
Yönetim Kurulu Üyesi

1983 yılında Robert Kolej, 1987 Boğaziçi ĠĢletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra
iĢletme alanında yüksek lisans eğitimimi West Georgia College ABD'de aldım. ĠĢ
hayatıma 1989'da Unilever Kozmetik Pazarlama bölümünde baĢladım. Daha sonra SCJ
Wax ve Johnson & Johnson firmalarında sırasıyla pazarlama müdürü ve pazarlama
direktörü olarak devam ettim. YurtdıĢında yaĢadığım için bir süre iĢ hayatıma ara
verdim. Türkiye'ye döndükten sonra 2013 yılında Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda Pazarlama
ve ĠĢ GeliĢtirme Koordinatörü olarak çalıĢmaya baĢladım ve Mayıs 2014'te Genel Müdür
olarak atandığım görevime halen devam etmekteyim. Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı
kurum ve kuruluĢlar arasında Üsküdar Amerikan Lisesi, Ġzmir Amerikan Koleji,Tarsus
Amerikan Koleji, Özel SEV Lisesi, SEV Ġlköğretim Kurumları, SEV Amerikan Hastanesi ve Redhouse adıyla
bilinen SEV Yayıncılık Eğitim ve Tic. A.ġ. bulunmaktadır.

TÜRKĠYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞĠ
YÜKSEK ĠSTĠġARE KONSEYĠ
Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin 23 Mart 2017 tarihinde gerçekleĢtirilen 34. Dönem Olağan Genel Kurul
Toplantısı‘nda oybirliği ile seçilen Yüksek ĠstiĢare Konseyi, ilk toplantısını CVK Park Bosphorus Otel‘de
yaptı. Toplantıda, Dernek Tüzüğünün 11.maddesi gereği Konsey içi görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu.
Yusuf TAVUKÇUOĞLU

Özel Atacan Koleji

BaĢkan

Cem GÜLAN

Özel Doğan Koleji

BaĢkan Yrd.

Ful Akıngüç ÖVER

Özel Kültür Koleji

BaĢkan Yrd.

Gökhan BAYBOĞAN

Özel Çağ Koleji

BaĢkan Yrd.

Dr. Rüstem EYÜBOĞLU

Özel Eyüboğlu Koleji

Onursal BaĢkan

Prof. Dr. Ġrfan ERDOĞAN

Ġstanbul Üniversitesi

Üye

Konsey, ikinci toplantısını 6 Nisan 2017 tarihinde Ġstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleĢtirdi.

TÜRKĠYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ
Yüksek ĠstiĢare Konseyi
Madde 11- Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin en üst danışma organıdır. Derneğin tüm üyeleri aynı zamanda Konsey üyesidir. Yüksek İstişare Konseyi’nin altı üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısında iki yıllık bir süre için seçilir. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanına seçilen üyeler aynı zamanda
Yönetim Kurulu’na da seçilebilirler. Başkanlık Divanı, bir başkan, üç başkan vekili ve iki sekreter üyeden
oluşur. Konsey yılda en az iki defa Konsey Başkanı’nın daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve
karara bağlar. Konsey kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu’nu bağlamaz.
Yüksek İstişare Konseyi toplantılarına gündemin özelliğine göre, Özel Öğretim sektöründe çalışan yasal
veya gönüllü mesleki kuruluşlar, dernekler ve vakıflar, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve görevlileri, çeşitli
devlet görevlileri, üniversite öğretim üyeleri görüş teatisinde bulunmak üzere Konsey Başkanlığı’nca devamlı veya geçici olarak davet edilebilirler. Bu kişiler Konsey oylamasına katılamazlar.
Yüksek İstişare Konseyin Başlıca Görevleri
Madde 12- Konsey’in başlıca görevleri:
 Türk Milli Eğitimi’nin ve özel okulların genel gidişi ve sorunlarını gözden geçirmek ve uzun vadeli tedbirlere ışık tutmak,
 Dernek amaçlarına en uygun şekilde ulaşabilmek maksadı ile hazırlanacak stratejileri değerlendirmek ve
tavsiyelerde bulunmak,
 Dernek çalışmalarını amaçlara uygunluk ve netice almadaki etkinlikler bakımından incelemek ve gerekli
tedbirleri tavsiye etmektir.

IV. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin IT Komisyonu tarafından düzenlenen IV. Eğitim Teknolojileri Konferansı
311 farklı okuldan yaklaĢık 2000 eğitimcinin katılımıyla 25 Mart 2017 tarihinde Kavram Meslek Yüksek
Okulu Çengelköy Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleĢtirildi.

Ömer Faruk YELKENCĠ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Ferda YILDIRIM
MEB Müsteşar Yardımcısı

Erkan ÇELĠK
Kavram MYO Mütevelli Heyeti Başkanı

Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması, kendilerini geliĢtirecek örnek
çalıĢmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel geliĢim ağlarının geniĢlemesine büyük katkı sağlayan ve
etki yaratan konferansın açılıĢ konuĢmaları Kavram Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti BaĢkanı
Ġsmail Erkan ÇELĠK, Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu BaĢkanı Nurullah DAL, Ġstanbul Ġl
Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk YELKENCĠ ve MEB MüsteĢar Yardımcısı Ferda YILDIRIM tarafından
yapıldı.

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiĢtirmek en
temel gerekliliklerdendir. Teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için
önemli bir hedef haline gelmiĢtir. Bu hedef doğrultusunda, eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi
örneklerin paylaĢıldığı, eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlerin farklı projeleri
inceleyebildikleri ve meslektaĢları ile paylaĢımda bulundukları IV. Eğitim Teknolojileri Konferansı‘nda
katılımcılar, 17 Ģehirden 446 öğretmenimizin 26 farklı branĢ ve seviyedeki teknoloji kullanımının örneklerini
sundukları -anaokulundan üniversiteye kadar farklı yaĢ gruplarına hitap eden- 308 sunumu izleme fırsatı
buldular.

Türkiye geneli resmi ve özel okullardan eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaĢıldığı
konferans öğretmenlerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleĢti.

Ana salonda öğretmenlerimiz, Bilgi Üniversitesi’nden marka ve pazarlama uzmanı Sayın Levent
ERDEN’i de dinleme fırsatı buldular.
ETP17 etkinliğimizi teĢrifleriyle onurlandıran Sayın Ömer Faruk Yelkenci ve Sayın Ferda Yıldırım‘a,
konferansımıza ev sahipliği yapan Kavram Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyeti BaĢkanı Sayın Ġsmail
Erkan Çelik‘e, konferansımızın baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde emeği geçen ETP Konferansı
Organizasyon Komitemize, akademisyenlerimize ve sunum yapan öğretmenlerimize, sponsor firmalarımıza ve tüm katılımcılarımıza Yönetim Kurulumuz adına en içten teĢekkürlerimizi sunuyoruz.

ETP Konferansı Organizasyon Komitesi
Özcan GÜCTEKİN Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @Ozcan_Guctekin
Dilara VARDAR, Hisar Okulları, @dilaravardar26
Elif Kara ÖZTÜRK, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, @elifkaraozturk
Evren TOMBUL, Ulus Özel Musevi Okulları, @EvrenTombul
Fatih YÖRÜK, İELEV Özel Okulları @fatihyoruk
Hakan UMUTLU, SEV Amerikan Koleji @hakan_umutlu
Mehmet ÖZDEMİR, @mehmet7573
Süha HAYAL, FMV Özel Işık Okulları @hayallife
Uğur SARI, Eyüboğlu Koleji, @ugursariiii

IV. EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ PLATFORMU
SAYIN F. NURULLAH DAL’IN AÇILIġ KONUġMASI

Sayın MüsteĢar Yardımcım, Sayın Ġl Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Konuklar,
Bugün dördüncüsünü düzenleyeceğimiz bu etkinliğimiz her ne kadar konferans olarak adlandırılsa da
burada birazdan Levent Erden hocamızın yapacağı sunum dıĢında 308 sunum tamamen interaktif yani
etkileĢimli, dinleyicilerin de içinde olacağı bir etkinlik olacaktır. Aslında bizler bundan sonraki eğitim
çalıĢmalarımızda klasik; yani bir kiĢinin anlattığı yüzlerce kiĢinin dinlediği konferans modelinden, karĢılıklı
etkileĢimli, herkesin katkıda bulunacağı bir modele ağırlık vereceğiz. Bu etkinliğimiz tamamen bu mantık
üzerine modellenmiĢtir.
Derneğimiz, önümüzdeki dönemde ana faaliyet konularından biri olan öğretmen eğitimi ve AR-GE‘si üzerine
yoğunlaĢacaktır. Sanki bir öğretmen akademisi gibi yıl boyu sürecek programlar baĢlatacağız. Bu bağlamda, yapacağımız ilk çalıĢmanın duyurusunu burada sizlerle paylaĢmaktan mutluluk duyuyorum.
Protokollerini karĢılıklı onayladığımız ve inĢallah önümüzdeki hafta imza törenini ve basın duyurusunu
yapacağımız ilk çalıĢmamız ORACLE AKADEMĠ ile olacaktır. Bu eğitim, gerekli materyalleri de dahil olmak
üzere tamamen ücretsiz olacaktır. Bununla ilgili detaylar ve baĢvurular okullarımıza yazılı olarak bildirilecek
ve web sitemizde de yayınlanacaktır. Bu vesileyle aramızda bulunun ORACLE AKADEMĠ Türkiye Eğitim
Sorumlusu Sena AYDOĞAN‘a teĢekkürlerimi sunuyorum.
Bu ve bunun gibi çalıĢmalarımız artarak devam edecektir…Biraz da etkinliğimizin nasıl baĢladığı ve
geliĢtiğinden bahsetmek isterim. Bakanlığımız, Fatih Projesini baĢlattıktan sonra eğitimde ve okullarımızda
teknoloji kullanımı ve yatırımları hızla artmaya baĢladı. Biz de Dernek yönetimi olarak, üye okullarımızı
bilgilendirme ve yönlendirme amacıyla 5 sene önce IT komisyonumuzu kurduk. Komisyonumuzu
oluĢtururken, çok uzun yıllar teknolojiyi takip edip uygulamalarını yapan bu konuda yatırımlar yapmıĢ
okullarımızdan tecrübeli arkadaĢlar seçtik.

Öncelikle, bu konuda yapılan yanlıĢ yatırım kararlarını görerek okullarımıza yatırım için yol haritası
niteliğinde tavsiye yazıları yolladık. Ve bir sene boyunca 100‘e yakın firma sunumu dinledik. AraĢtırmalar
yaptık, değerlendirmeler yaptık ve en büyük sıkıntının içerik oluĢturma konusunda olduğunu belirledik.
Hazır içerik bulmanın çok zor olduğunu ve var olanların da yurtdıĢı kaynaklı yabancı dilde olmasının en
büyük sorun olduğunu tespit ettik.
Aslında içeriğin üreticisinin öğretmenlerimiz olduğunu ve öğretmenlerimizi ne kadar hızlı teknoloji
kullanımına yönlendirirsek içerik oluĢumunun da o kadar hızlı geliĢeceğini öngördük. Biz de komitedeki
arkadaĢlarımızla ―dertler paylaĢtıkça azalır, mutluluklar paylaĢtıkça çoğalır‖ ilkesinden hareket ederek bir
paylaĢım etkinliği düzenleyip, güzel örneklerin paylaĢılacağı bir ortam hazırlamaya karar verdik. Buradaki
önemli bir ayrıntı da öğretmenin öğretmenle paylaĢması inanılmaz bir etkileĢim ve teveccüh oluĢturmuĢ
olmasıdır.
ĠĢte burada bugün içerik üreten, paylaĢan ve tartıĢan 2.000 üzerinde öğretmenimiz 1 konferans, 7 sunuma
katılacak ve aldığı ilham ile kendi okulunda kendi sınıfında yeni örnekler ve yeni içerikler üretecektir. Bunu
zaten Ģuanda gözlemlemekteyiz. Geçen sene etkinliğimize izleyici olarak katılmıĢ olan öğretmenlerimizden
birçoğu bu sene burada sunum yapacaklar.
Yine sevindirici bir diğer istatistik olarak, her sene Ġstanbul dıĢından katılan öğretmen sayımızın da giderek
arttığını gözlemlemekteyiz.
Ġyi bir eğitim ve öğretim yapmak istiyorsak, ister okula sahibi olun ister Milli Eğitim Bakanı olun ister
CumhurbaĢkanı olun, bu eğitim iĢini yapacak olan öğretmendir. Bu iĢin merkezinde öğretmen vardır ve bu
kutsal meslek sonsuza kadar var olacaktır. Ancak daha öncede belirttim, bu meslek var olacak ama siz bu
mesleği tam olarak yapabilecek misiniz? TeĢbihte hata olmaz; lütfen beni yanlıĢ anlamayın, sizler eğitim
ordusunun askerleri olarak bir savaĢ veriyorsunuz. Donanımınız eksik olursa kaybedersiniz. Örneğin,
elinde silah olan birine karĢı sizin fiziksel olarak güçlü olmanız yetmez. Elinde top tüfek olan birine karĢı
elinizde tabanca olması yetmez. Yani donanımlı olmanız, günün Ģartlarına göre kendinizi yetiĢtirmeniz
Ģarttır. En az sizlere teslim edilen kıymetli öğrencilerimiz kadar teknolojiye yatkın olmanız ve bunu sınıfta
kullanmanız Ģarttır. Ancak o zaman onların ilgisini yakalayabilirsiniz.
Donanım deyince sadece teknoloji olarak algılamayın. Teknoloji öğretim için iyi bir araçtır ama eğitimsiz bir
öğretim düĢünülemez. Eğitimde siz kıymetli öğretmenlerimizin elindedir. Yani öğrencilerimiz sevmeyi,
mutluluğu, saygıyı, değerleri, sabrı, kültürü sizlerden öğreneceklerdir. Altını çizmek gerekir ki hiç bir
teknolojik araç öğrencilerimize bu değerleri veremeyecektir.
Bu etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan Değerli MüsteĢar Yardımcımız Ferda Yıldırım‘a, kıymetli Milli
Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci‘ye, sunumuyla bizlere ilham verecek olan Sayın Levent
Erden‘e, bize bu güzel eğitim yuvasını açan Kavram Yüksek Meslek Okulu Sayın Yönetim Kurulu BaĢkanı
ve muhteĢem yönetici ve çalıĢanlarına ve bu iĢin mutfağında 6 aydır inanılmaz bir Ģevk ve gayretle çalıĢan
IT komisyonu ve düzenleme komitemize ve onlara bu imkanları veren değerli okullarının yöneticilerine,
donanımlı iyi bir öğretmen olmayı bir hayat biçimi olarak belirlemiĢ olan ve burada paylaĢarak, dinleyerek
bunu kanıtlayan siz değerli öğretmenlerimize derneğimiz adına sonsuz teĢekkürlerimi sunuyor, sizleri
saygı ile selamlıyorum.

ECNAIS KONFERANSI
20-22 Nisan 2017, Roma / Ġtalya
Derneğimizin 25 Ocak 2014 tarihinde üyesi olduğu Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri
Derneği (European Community National Association of Independent Schools-ECNAIS) 20-22 Nisan
tarihlerinde Roma, Ġtalya'da;
"Değerler temelli okul programlarında modern sosyal beceriler: Gençlerin sosyal ve ekonomik
geleceğini daha iyileĢtirmek için özel okulların üstlendikleri sorumluluklar" konulu bir konferans
gerçekleĢtirecektir.
Konferansa derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkanı F. Nurullah Dal, Yüksek ĠstiĢare Konseyi
BaĢkanı Yusuf Tavukçuoğlu ve Akademik DanıĢman Dr. Jale Onur katılacaklardır.

KAPIMIZDAKĠ DÜġMAN:
NOMOFOBĠ

Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGĠN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Teknolojinin hızlı geliĢimi sayesinde günlük
yaĢamımızda, rutinlerimizde kolaylıklar sağlanmıĢtır. Özellikle gün içerisinde devamlı yanımızda
taĢıdığımız mobil telefonlar (günümüzde buna akıllı
telefon da diyebiliriz) eğitim, sağlık, bankacılık vb.
tüm alanlarda neredeyse tek dokunuĢ ile iĢlerimizin
anında yapılmasına olanak vermektedir. Akıllı
telefonlar sadece arama, mesaj atma gibi
geleneksel ve temel özellikleri yanında veri
depolama, fotoğraf ve video çekme, internette
gezinme, çevrimiçi oyun ve mobil uygulamalar ile
gençler arasında yaygın ve popülerdir. Akıllı
telefonların her an bireyin yanında olması ve
özellikle sosyal ağ uygulamalarına yani sanal
dünyaya açılan en kolay eriĢim kapısı olması,
bireyin akıllı telefonları ile uzun zamanlar
geçirmesine neden olmaktadır.
Akıllı telefonların aĢırı ve problemli kullanım
durumunda bazı fiziksel ve psikolojik sorunların
ortaya çıktığı akademik çalıĢmalarda tartıĢılmakta
ve bunun üzerine yapılan araĢtırmalar günden
güne artmaktadır. Bu olumsuz durumlar, bireyin
yaĢamını olumsuz yönde etkilemektedir.
Fiziksel olarak gün içerisinde duruĢ bozukluğu
yüzünden zamanla boyun fıtığı oluĢumu, ekrana
devamlı bakmaktan mavi ekran ıĢığına maruz kalıp
gözlerde yanma ve sulanma, uyku problemleri
yaĢanması ile halsizlik, ağrı ve konsantrasyon
eksiklikleri en çok rapor edilen sorunlar arasındadır.
Psikolojik olarak ise bireyin bağımlılık, stres, kaygı
ve korku gibi sendromlardan muzdarip olduğu alan
yazında en çok rastlanan durumlardır. Tam bu
noktada kısaca ―mobil telefon yoksunluğu‖ olarak
tanımlanan nomofobi, bireylere tehdit oluĢturan

modern çağın yeni psikolojik sendromu olarak
ortaya çıkmaktadır.

Nomofobide, birey telefonuna ulaĢamadığında,
telefonunu evde unuttuğunda, telefonunun Ģarjı
bittiğinde ve kapsama alanı dıĢında kaldığında
özellikle iletiĢime geçemediği ve haberlere ulaĢamadığı için irrasyonel bir Ģekilde kaygı ve korku
duymaktadır.
Nomofobinin ileri aĢamalarında birey, telefonu
yanında olsa bile bu kaygı ve korku durumunu
yaĢar hale gelmektedir.
Akıllı telefonların gençler arasında yaygınlığı düĢünüldüğünde, özellikle gençlerin tehlike altında olduğu görülmektedir.
Bağımlılık sonucu ortaya çıktığı düĢünülen bu
fobinin gençlerin yaĢamlarını olumsuz etkilemekte
ve özellikle akademik motivasyon, akademik baĢarı
ve sınıf içi etkinliklerde konsantrasyon düĢüklüğüne
etkisi olduğu görülmektedir. Yapılan çalıĢmalarda
akıllı telefon kullanımı arttıkça nomofobinin arttığı,
kadınların erkeklere göre daha nomofobik davranıĢ
gösterdiği ve yaĢ açısından gençlerin yaĢlılara göre
daha nomofobik oldukları ortaya çıkmaktadır.

DavranıĢ örüntüleri açısından bakıldığında teknoloji
bağımlılığında olduğu gibi benzer sonuçlar ortaya
çıkmıĢtır. Gece telefonu kapatamama, gün içerisinde sıklıkla telefonu kontrol etme, Ģarj aleti ya da
taĢınabilir Ģarj cihazı(powerbank) taĢıma, sabah
uyunanınca ilk iĢ olarak telefonu kontrol etme, gece
yatağa telefon ile girme gibi davranıĢlar nomofobik
bireylerde görülmektedir.
Nomofobinin akademik çalıĢmalar sonucu, gençler
üzerinde daha tehdit edici olması yüzünden
öğretmenlerin, idarecilerin ve en önemlisi aile
fertlerinin bu konuda bilgili ve farkında olmaları
gerekmektedir.
Teknolojiden kaçmak ve kullanmamak gibi düĢüncelere kapılmadan, teknolojinin bilinçli ve amaca
yönelik kullanımını gençlere öğretmek ve uygulamaya sokmak, nomofobi ya da bağımlıklar ile
mücadele de önemlidir. Kontrollü, amaçlı ve üretime dayalı teknoloji kullanım sağlanması gerekmektedir.
Anne ve babalar bilmelidir ki, aile içinde mutlu olan,
ailesi ile zaman geçiren, yalnızlık çekmeyen
ergenlerde nomofobi oluĢumunun engelleneceği
düĢünülmektedir.

Öğretmenler, eğitim-öğretim faaliyetlerinde yeni bir
yaklaĢım olan mobil öğrenme aktivitelerini formal
yada informal derse entegre etmeli, fakat öğrencilerin özellikle sosyal ağ uygulamaları gibi en çok
akıllı telefonu kullandıkları uygulamaların bu etkinliklerde kapalı tutulmasını sağlamalıdırlar.
Aynı zamanda gençlerin spora yönlendirilmeleri,
hobiler geliĢtirilmeli ve teknoloji detoksu yaparak
gerçek dünyada iliĢkiler kurmaları bu açıdan
önemlidir.
Nomofobi yüzünden sorunlar yaĢayan bir bireyin
öğretmen ve aile tarafından fark edilmesi de önemli
olup, bu durumda psikolojik açıdan yardım alınması gerekliliği de bilinmelidir.
Kısaca modern çağda geliĢen teknoloji ile
kolaylıklar sağlanırken nomofobi gibi kiĢinin
hayatını olumsuz etkileyen sendromları da doğurmaktadır.
Teknolojinin kölesi olmak yerine amacında ve aĢırı
kullanmadan teknolojiden faydalanmak bağımlılıkların ve bunun sonucu olarak nomofobi gibi
olumsuz durumların oluĢmamasında etkili olacaktır.

*Bu yazı, Yrd. Doç Dr. Deniz Mertkan Gezgin‘in, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

Anne ve babalar bilmelidir ki, aile içinde mutlu olan, ailesi ile zaman
geçiren, yalnızlık çekmeyen ergenlerde nomofobi oluĢumunun
engelleneceği düĢünülmektedir.

21. YÜZYILDA YERLEŞĠK BĠR OKUL KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK:
EĞİTİMİN GELECEĞİ İÇİN OLUMLU ADIMLAR

Arzu ÖZÇETĠN
Mind Academy

Okul Kültürü kısaca; ‘bir okulun işleyişinde bariz
olarak görülen değerler, ilkeler ve yol gösteren
inanışlar bütünü’ olarak tanımlanabilir. (Fullan,2007)
Ancak bundan daha fazlası vardır. Okul kültürü, bir
okulun akademik, sosyal ve ruhsal alanda başarılı
öğrenciler yetiştirmesi, bu başarının devamlılığı,
mezunlarının okullarına geri dönerek maddi veya
manevi destek sağlamaları, okulun süreklilik sağlayarak gelenek ve görenekler oluşturması, bir
anlamda, öğretmen, öğrenci ve çalışanların okullarını bir aile olarak görmeleri ile oluşur.
Okul kültürü 3 katman olarak da incelenebilir. İlk
katman, kuruma girdiğinizdeki ilk izleniminiz ilk
karşılaştıklarınızdır. İkinci ve orta katman kurumun
değerleri ve orada işlerin yapılış şeklidir. En derin ve
en son katman ise kurumun varoluş nedeni ve
eğitim öğretimin kalitesidir.
Tarihi miras, değer ve ilkeler, ilişkiler, algılar,
tutumlar, yazılı ve yazılı olmayan kurallar, öğrencilerin fiziki ve duygusal güvenlikleri, okulun fiziki
düzeni ve kültürel farklılıklara duyarlılık gibi okul
işleyişini etkileyen faktörler okul kültürünün parçalarıdır.
Bu kültürü yaratmada okulun her bir üyesinin sorumluluğu bulunmaktadır.
Ancak ve ancak kültüre dayalı bir sistem oluşturmuş
eğitim kurumları, uzun yıllar varlıklarını sürdürebilir
ve eğitimin geleceği için sağlam ve olumlu adımlar
atabilirler.
Okul kültürünün olmazsa olmaz öğeleri; süreklilik,
güven, sorumluluk bilinci, akademik baĢarı, mezunlar, gelenek ve görenekler, sosyal aktiviteler, sosyal
sorumluluk bilinci ve liderlik vasfına sahip yöneticilerdir.

Melike ATEġ
Mind Academy

Süreklilik, kurallara bağlılık (zaman koĢullarına göre
revize edilmek üzere), öğretmen ve yönetici değiĢiminin sık olmamasıdır. Kurumsal hedeflerin, felsefe
ve değerlerin uzun yıllar içinde, geliĢtirilerek devam
etmesidir. Buna bağlı olarak okulun kendine has
geleneklerinin, sembollerinin, hikayelerinin ve ortak
bir dil yapısının bulunmasıdır süreklilik.
Öğretmenlerin, öğrencilerin, çalışanların, idarecilerin
birbirlerine güven duydukları ortam, okul başarısını,
daha da önemlisi başarının devamlılığını getirir.
Davranış, işleyiş ve sözlü ifadelerde var olan tutarlılık, güvenin birinci şartıdır. Dinlendiğini, söylediklerine önem verildiğini, gerektiğinde söylediklerinin
uygulandığını gören öğretmen, idareye ve diğer
öğretmenlere karşı güven duymaya başlar. Bu onu
yeni fikirler üretmeye yönlendirir ve aidiyet duygusunu geliştirir. Aynı şey, öğrenci için de geçerlidir.
Birey olarak önemsendiğini, sesini duyurduğunu ve
düşüncelerinin saygı ile dinlendiğini gören öğrencide
hem kendine hem de içinde yaşadığı topluma güven
duygusu gelişir ve bu güven onun başarısını
pekiştirir.
Okul müdürünün güven ortamını yaratması, okul
kültürünü geliştirmek açısından çok gereklidir. İnsan
haklarına, farklılıklara, okul ve içinde yaşadığımız
toplum değerlerine, öğretmen ve öğrencilerin,
çalışanların duygularına, katkılarına, yaptıkları işe
saygı göstermek okul müdürünü yüceltir ve kendi
saygınlığını arttırır. Bir başka dikkat edilecek konu,
işbirliği ve tüm okul toplumunun birbirini desteklemesidir.
ĠĢ birliği olgusu, okul toplumunda güç sağlar. ―Biz
birbirimizi destekleyerek başarıyoruz veya başarılı
olamazsak bu hepimizin sorunu” diyebilmek gibi.

Mentorlük sistemi, mesleki gelişime ve sürekli
öğrenmeye destek ve sorumluluk kültürü oluşturmak da okul kültürüne katkıda bulunmaktadır.
Olumlu okul kültürü olan kurumlarda karşılaşılabilecek bazı davranış ve tutumlar şöyledir:

Buna karşılık, olumsuz bir okul kültüründe karşılaşılabilecek özellikler ise şöyledir:
 Düşük veya sıfır beklenti
 Zayıf veya sıfır iletişim

 Öğrenci ve öğretmenlerin bireysel baĢarılarının fark edilip onurlandırılması

 Değişime direnç

 ĠliĢkilerin karĢılıklı güven/saygı/açıklık ve takdire göre yapılandırılmıĢ olması

 Grup bilinci yok

 ÇalıĢanlar arasında birliktelik ve yardımlaĢma
ruhunun geliĢmiĢ olması ve çalıĢanlardan
beklentinin yüksek olması

 Güvensizlik ve düşük moral

 Öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini fiziki ve
duygusal olarak güvende hissetmeleri
 Okul politika ve felsefesinin
öğrenci güvenliğinin bulunması

merkezinde

 Sahiplenme yok

 Saygısızlık ve hoşgörüsüzlük

 Okula gelmek istememe
 Yaratıcı ve inovatif olanların eleştirilmesi
 Karar almada sıkıntı
 Günü kurtarmak

 Okul yöneticileri, öğretmenler ve çalıĢanların
olumlu ve sağlıklı davranıĢ modeli olmaları

 Önyargılı ve başkalarının motivasyonunun
eleştirilmesi

 Hem eğitimci hem öğrenciler için yanlıĢların
baĢarısızlık olarak değerlendirilmeyip ilerleme
için basamak olarak görülmeleri

 Ekip arkadaşlarına ve yöneticilere güvenmeme

 Karar mekanizmasında demokratik davranmak
 EleĢtiriye açık tutumlar
 Eğitim kaynaklarının herkese eĢit olarak
dağıtılması ve eĢit eriĢim hakkı verilmesi
 Tüm öğrencilerin akademik desteğe kolayca
ulaĢıyor olabilmeleri
 Farklı kültürleri tanımak ve saygı duymak
konusunda farkındalık yaratmak

 Önce ben fikri
 Fanusta çalışma
Okul kültürü yaratmak zaman alır ancak unutmamalıyız ki, gençlerimizi en iyi şekilde, hem
ülkemize hem de dünyaya faydalı, çevrelerine ve
farklılıklara saygılı, yaşam boyu öğrenmeye açık,
özgür bireyler olarak yetiştirmek, biz eğitimcilerin
başlıca görevidir. Bu kazanımlar iyi bir eğitim ve
öğretimden geçer. Başarılı nesiller istiyorsak, okullarımıza sadece bina veya tesis yapmak ya da
sınıfları en son teknoloji ile donatmakla kalmayıp,
okul kültürüne katkıda bulunmalıyız.

*Bu yazı, Melike AteĢ ve Arzu Özçetin‘in, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

Öyle bir okul yaratmalıyız ki, öğrenci, öğretmen ve veliler
kapılara dışarı çıkmak için değil içeri girebilmek için
vuruyor olsunlar...

GELECEKTEN BĠR SORU:
YOKSA SĠZ HĠÇ EĞLENMEDEN MĠ
ÖĞRENMEYE ZORLANDINIZ?

Yrd. Doç. Dr. Bengü TÜRKOĞLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Öğrencilerin okula keyifle gittiği, bir sonraki dersi
heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği, öğretmenlerini ve arkadaĢlarını çok sevdiği, eve döneceği
vakit gerçekten üzüldüğü, bu enerjik tabloya
baĢarının da eĢlik ettiği bir okul ortamı sağlamak
ne derece mümkündür? Gelecekte böylesine
masal gibi bir eğitim sistemine kavuĢmak hayal
midir? Eğitim sisteminde mutluluk, eğlence ve
baĢarı kelimeleri yan yana telaffuz edilebilir mi?
Hem eğitimciler hem de ebeveynler olarak ortak
hedefimiz mutlu ve baĢarılı çocuklar yetiĢtirmektir.
Ancak çocuklarımızın mutlu oldukları zaman
gerçek baĢarıya, baĢarılı oldukları zaman da
gerçek mutluluğa ulaĢamayacakları konusunda
endiĢe duyarız. Bu endiĢemizde aslında önemli
ölçüde haklıyızdır. Biz yetiĢkinler baĢarının ön
koĢulunu yoğun çalıĢma olarak gördüğümüz için
çalıĢma ve mutluluk kelimelerini pek yan yana
getirerek iliĢkilendirmeyiz. Gerçekten mutlu olan
bireylerin de çok yoğun çalıĢtığına inanmayız.
Peki, nedir hem mutlu hem de baĢarılı çocuklar
yetiĢtirebilmenin anahtarı?
Olaya biz yetiĢkinlerin perspektifinden bakarsak
sevdiğimiz ve dünyada ihtiyaç duyulan bir Ģeyse
yaptığımız, bu olgu ―misyonumuzu‖; dünyada
ihtiyaç duyulan ve bize para ödenen durum
―mesleğimizi‖; bize para ödenen ve iyi performans
gösterdiğimiz alan ―uzmanlığımızı‖; iyi performans
gösterdiğimiz ve sevdiğimiz iĢ ―tutkumuzu‖ ifade
eder. Misyon, meslek, uzmanlık ve tutku birleĢince
baĢarılı ve mutlu bir yetiĢkin oluyoruz hayatta.
Yani yaptığımız iĢ aslında bizim baĢarı ve mutluluğumuzun kaynağı.

Bu konuya çocukların açısından yaklaĢtığımızda
tüm çocuklarda varolan ancak biz yetiĢkinlerin
eğitim sistemi içerisinde bir yerlerde kaybettiğimiz
baĢarı ve mutluluk için gerekli iki anahtar karĢımıza
çıkıyor. Nedir bu iki anahtardan ilki? Evet, hayal
gücüdür! Pedagoji Yunanca kökenli ―çocuk
yönetmek‖ anlamına gelen bir terimdir. Eğitim
pedagojisi ise okul öncesi dönemden baĢlayarak
tüm eğitim kademelerinde ―nasıl daha etkin
öğrenilebilir?‖ sorusuna cevap arar. Amerikalı
eğitim bilimci Edgar Dale‘in öğrenme piramidinde
aslında nasıl daha etkin öğrenilebileceğini açıkça
görüyoruz. Bu çalıĢma farklı öğrenme metotları
kullanılarak gerçekleĢtirilen öğrenmelerin yirmi dört
saatlik bir süre sonrasında akılda kalma oranlarını
yüzdelik dilimler halinde ortaya koyuyor. Bireyler
derste öğrendiklerinin %5‘ini, okuyarak öğrendiklerinin %10‘unu, duyarak öğrendiklerinin 20‘sini,
görerek öğrendiklerinin %30 unu, görerek ve
duyarak öğrendiklerinin %50‘sini, söyleyerek ve

yazarak öğrendiklerinin %70‘ini, son olarak yaparak ve öğreterek öğrendiklerinin ise %90‘ını bir günlük
sürecin sonunda hatırlayabiliyorlar. Derste, okuyarak, duyarak, görerek, hem görüp hem de duyarak öğrendiklerimizin pasif öğrenme olduğunu dolayısıyla çok etkili olmadığını; söyleyerek ve yazarak, yaparak
ve öğreterek öğrendiklerimizin aktif öğrenme olduğunu ve çok daha kalıcı öğrenmelere kapı araladığını
söyleyebiliriz. Bunun yanında bu piramide bakarak çocuklarımızın ihtiyaç duydukları bilgiye ulaĢmaları
noktasında geleneksel eğitimin yetersiz kaldığını ve derslerde aslında çokta fazla Ģey öğretemediğimizi
görürüz.

21.yy pedagojisine baktığımız zaman bireylerin
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Çocukların hayal güçleri ve onlara rehberlik etmek
demiĢken bir de sizlerle resim yorumlamak
istiyorum. Yukarıdaki iki resme bakarak resmi
yapan çocukların resim yetenekleri üzerinde çeĢitli
yorumlarda bulunmayı teklif ediyorum. Yorumlarınıza ve tepkilerinize bakarak sağ taraftaki resmi
yapan çocuğu resim alanında daha baĢarılı ve
yetenekli bulduğunuzu anlıyorum. Peki sizlere
aslında bu iki resmi yapanın aynı çocuk olduğunu
ve iki resim arasında sadece 6 aylık süreç farkı
olduğunu söylersem, resimdeki olağanüstü yetenek
farkını 6 aylık süreçle mi iliĢkilendirirsiniz? Ya da
ne ile iliĢkilendirebilirsiniz? Evet, 2. resimde çok
bariz bir Ģekilde ortaya çıkan yeteneği duruma
bizatihi yakından Ģahit olan bir anne ve eğitimci

olarak farklı öğretmenlerin farklı tutumlarıyla iliĢkilendiriyorum. Ġlk resim, önceden belirlenen konuyla
iliĢkili bir resmin derste öğretmen tarafından
tahtaya çizilip çocukların bir müddet resmi
incelemesinin ardından aynı resmi çizmelerinin
istenmesi sonucunda ortaya çıkan bir ürünü, ikinci
resim ise öğretmenin konuyu ve kullanılmasını
istediği malzemeleri belirttikten sonra öğrencilerin
hayal gücünü destekleyip onlara onay vermek
dıĢında sürece kesinlikle müdahale etmemesi
sonucunda ortaya konan bir ürünü temsil ediyor.
Aslında eğitimci ya da ebeveyn hiç fark etmiyor,
yetiĢkin tutumları çocukların hayal gücünü
dolayısıyla
yaratıcılığını
böylesine
derinden
etkiliyor.

Çocuk ruhumuzda var olan ancak süreç içerisinde
kaybettiğimiz baĢarı ve mutluluk için gerekli ikinci
anahtar nedir? Evet, çocukların dünyaya açılan
pencereleri yani oyundur! Oyun çocuğun dilidir.
Ayrıca oyun, yetiĢkinlere çocuğun seviyesine ve iç
dünyasına ulaĢma fırsatı tanır. Oyun oynayan,
oyunla büyüyen çocuk hayatının senaryosunu
yazan çocuktur ancak oyunsuz büyüyen çocuk
daima baĢkalarının senaryolarında baĢrol bile
kapamayan figüran çocuktur. Çocuklar hayatı oyun
olarak gördükleri için yaĢam merdivenlerini oynayarak eğlenerek sindire sindire çıkarlar, oysaki biz
yetiĢkinler hayatı yerine getirilmesi gereken ciddi
görevlerden ibaret düĢündüğümüz için çocuklar
gibi keyif almadan alelacele çıkarız. 20. yüzyılın en
büyük dehası Albert Einstein Türk eğitim sisteminde sevdiğimiz ve bolca kullandığımız formüle
bir örnek veriyor: A=X+Y+Z diyor. Einstein formülünde A‘yı hayatta baĢarılı olmak, X‘i çalıĢmak, Y‘yi
oyun oynamak ve Z‘yi çok konuĢmamak olarak
tanımlıyor. Einstein formülünde aslında coĢkunun
zekâdan çok daha önemli olduğuna vurgu yapıyor.
Yani eğitimin içerisinden oyunu ve eğlenerek
öğrenmeyi çıkardığımız zaman kocaman bir boĢluk
kaldığını, bu boĢluk doldurulmadan da baĢarıya
asla ulaĢamayacağımızı ifade ediyor. Eğitim sistem
-lerinde tüm çocukların eğlenerek öğrenmesi temel
hedef olmalıdır. Konu öğretim faaliyetleri olunca
her zaman eğlenceli bir yol bulunması çok önemli
bir detaydır. ĠĢin içinde eğlence varsa olmazsa
olmazımız oyunlardır çünkü oyun insanoğlunun ilk
bilincidir. Bu noktada 21. yüzyıl yetkinliklerinden
kritik düĢünme-problem çözme, yaratıcılık, iletiĢim
ve iĢbirliği becerilerinin oyun tabanlı öğrenmelerin
teĢvik edilmesiyle çok daha etkili bir Ģekilde

kazandırabileceği de aĢikârdır. Dünya Ekonomik
Forumu Mesleklerin Geleceği Raporunda belirtilen
geleceğin en önemli üç becerisinin; karmaĢık
problem çözme, eleĢtirel düĢünme ve yaratıcılık
becerileri olduğundan hareketle eğitim kademelerindeki sistemlerin içerisine biliĢsel geliĢim ve
sosyal beceri geliĢimi baĢta olmak üzere tüm
geliĢim alanlarına yönelik kognitif oyun ağırlıklı
eğitim programları entegre edilerek eğitimin dönüĢtürülmesi de hayal olmasa gerek. Rapor incelendiğinde aktif dinleme ve kalite kontrol becerilerinin 2020 listesinde yer almadığını bunların
yerine listeye duygusal zekâ ve biliĢsel esneklik
becerilerinin eklendiğini görüyoruz. Ayrıca rapor,
kritik düĢünme-problem çözme, yaratıcılık, iletiĢim
ve iĢbirliği yetkinliklerine haiz olan 21.yüzyıl
bireylerinde EQ nun IQ dan çok daha önemli bir
yere sahip olması gerektiğine, bunun yanı sıra
bireyin yeni durumlara uyum sağlaması, alternatif
seçeneklerin farkında olması ve bu alanda kendini
yetkin görmesini ifade eden biliĢsel esneklik
kavramının da mesleklerin geleceğinde oldukça
etkili olacağına vurgu yapmaktadır. Öğrencilerin Ģu
an sahip oldukları beceriler ile gelecekte iĢ
hayatında sahip olmaları gereken yetkinlikler
arasındaki fark gün geçtikçe açılmaktadır. Eğitim
sistemimiz çocuklarımızı sınavlara hazırlamakta,
sınav sonuçlarına uygun bir lise ya da üniversitede
okumalarına imkân sağlamaktadır ancak gelecekte
yapacakları iĢin yeterliklerini sağlama noktasında
kesinlikle eksik kalmaktadır. Hızlı bir Ģekilde devam
eden değiĢim rüzgarının tüm toplumları derinden
etkileyeceğinden hareketle, yapmamız gereken
öncelikli iĢ geleceğin mesleki yetkinliklerini
bugünden çocuklarımıza kazandırmak olmalıdır.

Kognitif oyunların eğitimin en eğlenceli yanı olduğu
ve öğrenmeyi anlamlı, bir o kadar da etkili hale
getirdiği bilgisi, bizi kolaylıkla bu oyunları
kullanarak eleĢtirel düĢünme, problem çözme,
iletiĢim ve iĢbirliğini ilgi çekici bir Ģekilde
çocuklarımıza öğretebileceğimiz noktasına ulaĢtırabilir. Çünkü bu oyunlar bir ders planına kolayca
entegre edilebilir veya çocukların boĢ zamanları
için bağımsız bir etkinlik olabilir. Bu bağlamda
öncelikle Konya‘da bir anaokulunda kognitif
oyunlardan oluĢan ―Oyun Temelli BiliĢsel GeliĢim
Programı‖nın okul öncesindeki çocukların biliĢsel
geliĢimlerine etkisini inceledik, uygulanan eğitim
programının sonucunda çocukların dil kavramı,
ayırt etme hızı, sayı kavramı ve yer kavramı
becerilerinin bu eğitimi almayan akranlarına kıyasla
anlamlı düzeyde geliĢtiğini tespit ettik. Daha sonra
yine Konya‘da Selçuklu Belediyesi desteği ile
yürütülen ―Selçuklu BiliĢsel Eğitim Programı‖nda
ise kognitif oyun temelli bir eğitim programının
ilkokula devam eden çocukların biliĢsel geliĢimlerine ve sosyal beceri geliĢimlerine etkisini
inceledik. AraĢtırmanın sonunda düzenli ve
kontrollü olarak uygulanan eğitim programının
çocukların biliĢsel geliĢimlerinde (dil kavramı
yeteneği, Ģekil-uzay yeteneği, ayırt etme yeteneği,
sayı kavramı yeteneği, akıl yürütme yeteneği,
genel yetenek) ve sosyal beceri geliĢimlerinde
(temel sosyal becerileri, temel konuĢma becerileri,
ileri konuĢma becerileri, iliĢkiyi baĢlatma becerileri,
iliĢkiyi sürdürme becerileri, grupla iĢ yapma
becerileri, duygusal becerileri, kendini kontrol etme
becerileri, saldırgan davranıĢlarla baĢa çıkma
becerileri, sonuçları kabul etme becerileri, yönerge
verme becerileri ve biliĢsel beceriler) eğitim
programına katılmayan çocuklara kıyasla anlamlı
düzeyde geliĢtiği saptanmıĢtır. K-12 eğitiminin

ötesinde mesleki geliĢim uzmanları, iĢ yerindeki
yöneticilerin iletiĢim, iĢbirliği ve problem çözme
becerilerini geliĢtirmeye yönelik olarak da kognitif
oyunlar kullanmaktadır.

Amacımız, geleceğimizi inĢa edecek evlatlarımızı
dünya standartlarında, hayatın nesnesi değil
öznesi konumunda olabilecek bireyler olarak
yetiĢtirebilmektir. Geleceğimizi, çocuklarımızı çağa
uygun bir Ģekilde yetiĢtirirken aynı zamanda onlara
güçlü kiĢilikler kazandırmak en önemli görevlerimiz
arasındadır.
Görevlerimizi yerine getirebilmenin en uygun yolu
evlatlarımızın hayata açılan pencerelerini yani
hayallerini ve oyunlarını kullanmaktır.
Kognitif oyunların eğitim alanında öğretim programlarına entegre edilerek aktif olarak kullanılmaya
baĢlandığı bir eğitim dönemi geleceğe yön verecek
yeni bir dönüm noktası olacaktır.
Hayallerinizle ve oyunlarınızla kalın,
HOġÇAKALIN…

*Bu yazı, Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu‘nun, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

Amerikalı Ģair, ressam, oyun yazarı Cummings
“Seni diğerlerinden farksız kılmaya; bütün gücüyle gece gündüz çalıĢan bir
dünyada kendin olarak kalabilmek; dünyanın en zor savaĢını vermek demektir.”
diyor.

ÖĞRETMENĠN GELECEĞĠ:
PROFESYONEL GELĠġĠMDE
BĠREYSEL FARKLILIKLAR

Dr. Nihal YURTSEVEN

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Eğitimin geleceğine yönelik yapılan öngörüler,
öğretmenlerin profesyonel geliĢimlerine iliĢkin
çalıĢmalara da farklılıklar getirilmesini gerektirdi.
Çünkü profesyonel geliĢim, kiĢinin meslek hayatı
boyunca devam eden, eğitim almadan göreve
baĢlamaya, tamamlamaya ve emekliliğe kadar
uzanan dinamik bir süreçtir. BaĢarılı bir profesyonel
geliĢim, bireylerin çalıĢma ortamlarıyla, kendilerini
bu bütünün içinde nasıl algıladıklarına bağlıdır.
Profesyonel geliĢim öğretmenlerin profesyonel
yaĢantılarını sürdürmeleri açısından kritik bir
öneme sahiptir ve bu durumun öğrenci baĢarısına
da fark edilebilir boyutta yansımaları mevcuttur.
Profesyonel geliĢimin etkililiğini, bir atölye çalıĢması ya da kursta öğrenilenler değil, esasen bu
öğrenilenlerin öğretmen tarafından sınıfta ne
ölçüde hayata geçirildiği belirler. Bu bağlamda, bir
eğitim öngörüsü olarak, profesyonel geliĢimde
bireysel farklılıklara değinmek, eğitimde kaliteyi
yakalamak ve çağın nabzını tutmak için etkili
profesyonel
geliĢim
programları
tasarlamak
açısından dikkate değer kabul edilebilir. Diğer bir
deyiĢle, standart seminerler, atölye çalıĢmaları ya
da öğretmenlerin kiĢisel tercihlerini dikkate
almayan içerikler yerine, profesyonel geliĢimin
öğretmenlerin ilgi, ihtiyaç ve profillerine göre
farklılaĢtırılması, önemle üzerinde durulması
gereken bir konudur.
2013 yılında yapılan Öğretim ve Öğrenim
AraĢtırması‘na (TALIS) 34 ülke, 100.000‘den fazla
öğretmen ve okul yöneticisi katıldı.
Bu
araĢtırmadan eğitimin geleceğine ve yapılması
gerekenlere dair yüzlerce bulgu elde edildi. Fakat
bu bulgulardan meslektaĢ gözlemi, yönetici
geribildirimi ve akran koçluğu ile iliĢkili olanlar bir
hayli dikkate değerdi. AraĢtırmaya katılan
öğretmenlerin %48‘i sınıflarının meslektaĢları
tarafından gözlemlenmediğini söylediler. Yine
araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %54‘ü yöneti-

cilerinden hiç geribildirim almadıklarını, %42‘si
nadiren geribildirim aldıklarını ve yalnızca % 4‘ü sık
sık geribildirim aldıklarını belirttiler. Çarpıcı bir
Ģekilde, araĢtırmaya katılan öğretmenlerin %50‘den
fazlası okulda meslektaĢlarıyla iĢbirliği yapmadıklarını söylediler. Bu bulgular, özellikle 21.yüzyılda kendilerinden çok Ģey beklediğimiz öğretmenlerimizin, profesyonel geliĢim süreçlerinde ne
yazık ki yeteri kadar destek alamadıklarını, iĢbirliği
ve etkileĢim içinde olamadıklarını gösteriyor.
21.yüzyıl öğretmenlik mesleği becerileri öğrenci,
öğretmen ve toplum merkezli değerler üzerine inĢa
edilerek, öğretmen eğitimi sürecinde öğretmenlerin
gerekli bilgi ve becerilerle donanımlı bir hale
gelmesini amaçlıyor. Öğrenci merkezli değerler
kapsamında, öğretmenlerden empati kurmaları,
tüm öğrencilerin öğrenebileceğine inanmaları, her
öğrencinin
potansiyelini
desteklemeleri
ve
farklılıklara değer vermeleri bekleniyor. Öğretmen
merkezli değerler kapsamında, öğretmenlerin
kendileri için yüksek standartlar hedeflemeleri,
araĢtırma geleneğini sürdürmeleri, öğrenme arzusu
içinde olmaları, mesleklerine karĢı tutku duymaları
ve profesyonel bir bakıĢ açısına sahip olmaları
isteniyor. Toplum merkezli değerler kapsamında
ise iĢbirlikçi öğretim ve uygulamayı benimsemeleri,
mentor-mente iliĢkisi kurmaları, sosyal sorumluluk
projeleri içinde yer almaları ve liderlik özelliklerine
sahip olmaları bekleniyor. Tüm bu değerleri
benimseyip uygulayabilmeleri için öğretmenlerin bir
takım bilgi ve becerilere de sahip olmaları
gerekiyor. Öğrenci bilgisi, toplum bilgisi, pedagojik
bilgiler, öğretim programı bilgisi, meta (üst) biliĢ
bilgisi ve çok kültürlülük bu bilgiler arasında yer
alıyor. Bu bilgilerin yanı sıra öğretmenlerden
yansıtıcı düĢünme becerisi, öz yönetim becerisi,
idari beceriler, iletiĢim becerisi, teknolojik beceriler,
yenilikçilik ve giriĢimcilik becerisi gibi farklı becerilere de sahip olmaları bekleniyor.

TALIS (2013) verilerine göre pek çok OECD
ülkesinde, profesyonel geliĢim zorunlu eğitim
modüllerinden oluĢuyor ve öğretmen eğitimleri
içerik farklılaĢtırmadan gerçekleĢiyor. Madalyonun
diğer yüzünde ise öğretmenlerin yukarıda sayılan
21.yüzyıl öğretmenlik mesleği becerilerine sahip
profesyoneller olmaları, kendi sınıflarında bireysel
farklılıkları dikkate almaları ve öğrenci merkezli bir
yaklaĢımı sürdürmeleri bekleniyor. Bu çerçeveden
bakıldığında, öğretmenler ve onların içinde bulundukları profesyonel öğrenme toplulukları, öğretimin
kalitesini artırmada doğrudan belirleyici unsurlardan ikisidir. Dolayısıyla, öğrenci merkezli ve
öğrenci baĢarısına dönük sistemlerin ve bu
sistemlerin bir parçası olan öğretmenlere yönelik
eğitimlerin, özünde öğretmen merkezli ve onların
ilgi ya da ihtiyaçlarını dikkate alan unsurlar
içermesi, eğitimin ve öğretimin kalitesini artırmada,
öğrenci baĢarısını yakalamada anahtar niteliğindedir.
Öğretmenlerin profesyonel geliĢim sürecinde
bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmak,
onlara daha etkili, ihtiyaca dönük ve uygulanabilir
eğitimler sunmak açısından önemlidir. Çünkü
öğretmenler, farklı ihtiyaçları bulunan, farklı sınıf
dinamiklerine ve öğrenci profillerine sahip, farklı
eğitim geçmiĢleri olan, ilgi alanları çeĢitlilik
gösteren, yetenek ve yeterlilikleri kiĢiden kiĢiye
değiĢen, aynı zamanda deneyimleri açısından da
farklılaĢan profesyonellerdir. Bu açıdan bakıldığında, tek oturumluk seminerlerle ya da tek tip
eğitimlerle tüm öğretmenlerin profesyonel geliĢimlerine katkıda bulunmak imkansızdır. Bu yüzden,
öğretmenler için daha ihtiyaca dönük, onların
farklılıklarına değinen, beklentilerini azami düzeyde
karĢılayacak eğitimler hazırlarken bireysel farklılıklar ön planda tutulabilir.
Öğretmenlerin profesyonel geliĢimlerinde bireysel
farklılıklara değinirken üç önemli unsuru önemle
dikkate almak gerekir. Bunlardan ilki öğretmenin
ihtiyaçlarıdır. Düzenlenen programlar, gerçekten
onların ilgi ve ihtiyaçlarına dönük, onları dikkate
alan türden olmalıdır. Ġkinci önemli unsur okulun
ihtiyaçlarıdır.Profesyonel geliĢim programları hazırlama sürecinde maliyet, fayda, sürdürülebilirlik,
okulun fiziki koĢulları ile okulun yönetici ve
öğretmen profili mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Üçüncü önemli unsur öğretim prog-

ramlarıdır. Öğretmenlerin ilgi ve ihtiyaçları her ne
kadar programların bel kemiğini oluĢtursa da, bu
programlar öğrenci ve öğretim gerçeğini ihmal
etmeden hazırlanmalıdır.

Profesyonel geliĢim sürecinde bireysel farklılıklara
değinmede öğretmenlerin var olan bilgileri,
öğrenmeleri gerekenler, mesleki bağlılık düzeyleri,
öğrenme stilleri, kiĢisel hedefleri, güçlü yönleri ve
zayıf yönleri önemle dikkate alınmalıdır. Fakat
burada bir noktanın önemle altını çizmek gerekir.
Profesyonel geliĢimi farklılaĢtırmak, öğretmenlere
bol seçenekli bir eğitim menüsü hazırlamaktan
ibaret olmamalıdır. Bu bağlamda bireysel farklılıkların dikkate alınması konusunda bazı prensipleri
dikkate almak gerekir. Öncelikle, hazırlanan profesyonel geliĢim programları, öğretmenlerin ilgi
alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Bu
programlar süresince öğretmenler aktif öğrenme
fırsatı elde etmeli ve edindiği bilgiler sınıflarında
uygulayabilecekleri türden olmalıdır. Diğer taraftan,
sınıf uygulamaları ve profesyonel geliĢim programının içeriği yoğun bir biçimde, yıl boyunca devam
etmelidir. Bu programlar süresince öğretmenler
meslektaĢlarıyla düzenli aralıklarla bir araya
gelerek, deneyimlerini paylaĢma fırsatı yakalamalı
ve birbirlerinden geribildirim almalıdır. Son olarak,
profesyonel geliĢim programları, okulun ve ulusal
öğretim programının öncelikleriyle örtüĢmelidir.
Yukarıda sözü edilen unsurlar dikkate alınarak,
öğretmenlerin profesyonel geliĢim süreçlerinde
bireysel

farklılıklara

değinmek

için

üç

temel

ölçütten yararlanılabilir. Bu ölçütlerden ilki, öğretmenlerin hazırbulunuĢluk düzeyleridir. Öğretmenlerin deneyim süreleri, eğitim geçmiĢleri ve ön
bilgileri,

programların

hazırlanması

sırasında

yararlanılabilecek önemli hazırbulunuĢluk ölçütlerindendir.

Ġkinci

olarak

öğretmenlerin

alanlarından

baĢarısına olumlu yansımalarını görmek açısından

yararlanılabilir. Öğretmenlerin nelere ilgi duyduğu

önemlidir. Çünkü öğretmenlerin ilgi, ihtiyaç ve

ve bu ilgi alanlarının programla olan iliĢkisi,

profilleri göz önünde bulundurularak hazırlanan

profesyonel

programlar, onların kendilerini geliĢtirme sürecinde

geliĢim

ilgi

programlarının

hazırlan-

masında göz önünde bulundurulacak ölçütlerdendir. Son olarak, öğretmen profili ölçütünden,
program hazırlama sürecinde yararlanılabilir. Bu
kapsamda öğretmenlerin yaĢı, deneyim süreleri,
öğrenme

stilleri,

branĢları,

daha

önce

almıĢ

oldukları eğitimler ve donanımları dikkate alınacak
unsurlar olarak karĢımıza çıkar.
HazırbulunuĢluk, ilgi
kapsamında,

alanları ve profil ölçütleri

profesyonel

geliĢim

programın

bireysel farklılıklara değinerek üç önemli noktada
farklılaĢtırma

yoluna

gidilebilir.

Bunlardan

ilki

içeriğin farklılaĢtırılmasıdır. ÇeĢitli ölçütler göz
önünde

bulundurularak

hazırlanan

daha

olmalarını

sağlayarak,

bilgilerini

sınıflarında uygulamalarına ve mesleki anlamda
daha

fazla

doyum

elde

etmelerine

katkıda

bulunabilir. Bu süreçte elde ettikleri bilgi ve
becerileri hayata geçirmede, meslektaĢlarından
alacakları geribildirim ve birbirleriyle yapacakları
iĢbirliğinin de etkisi büyüktür. Bu doğrultuda,
okullarda öğretmenler için profesyonel geliĢim
programları hazırlarken dikkate alınabilecek dört
öngörüden bahsedilebilir:


Okullarda yıllık profesyonel geliĢim takvimleri
hazırlanırken, öğretmenlerin görüĢlerine baĢ-

profesyonel

vurulmalıdır.

geliĢim programında farklı profillere sahip öğretmenler için değiĢen içerikler tercih edilebilir.

motive



Her okul kendi SWOT analizi yapabilmeli,

Profesyonel geliĢimi farklılaĢtırmada ikinci nokta,

kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilmeli

sürecin farklılaĢtırılmasıdır. Ġçeriği farklılaĢtırma

ve

konusuyla benzer bir Ģekilde, öğretmenlerin farklı

programları hazırlamalıdır.

öğrenme süreçlerine sahip olacağı, örneğin farklı
hazırbulunuĢluk düzeylerine uygun, farklı öğretmen eğitimi süreçleri tasarlanabilir.



ya

da

ürünler çıkarmaları beklenebilir.

Okullarda güçlü bir akran koçluğu iliĢkisi

lektaĢlarıyla daha sık profesyonel iĢbirliği
yapmaları sağlanmalıdır.

takım

çalıĢmaları aracılığıyla programın sonunda farklı

geliĢim

betler yaygınlaĢtırılarak, öğretmenlerin mes-

yoluna gidilebilir. Bu sayede farklı ilgi alanlarına
bireysel

profesyonel

geribildirim, formal ve informal mesleki soh-

almada, programın sonundaki ürünü farklılaĢtırma
öğretmenlerin,

dönük

kurulmalıdır. Bu bağlamda sınıf gözlemi,

Son olarak,

profesyonel geliĢimde bireysel farklılıkları dikkate

sahip

ihtiyacına



Okullarda

eylem

araĢtırması

yaygınlaĢtırılmalıdır. Bu

geleneği

kapsamda, öğret-

menlerin kendi ihtiyaçlarına ve sınıflarında
yaĢadıkları

öğretimsel

problemlere

uygun

çözüm önerilerini kendilerinin geliĢtirmeleri
sağlanarak, öğretmenlerin araĢtırmacı kimliği
kazanması sağlanmalıdır.
Özetle ifade etmek gerekirse, nitelikli bir okul
olmanın yolu, nitelikli öğretmenlerle çalıĢmaktan
geçer.
Profesyonel geliĢim sürecinde bireysel farklılıklara
değinmek

öğretmenlerin motivasyonlarını artır-

mak, daha fazla mesleki doyuma ulaĢmalarını
sağlamak, meslektaĢlarıyla iĢbirliği içinde olmalarına katkıda bulunmak ve tüm bunların öğrenci

Öğretmenlerin

niteliğini

ise,

onların

profesyonel geliĢimlerine yapılan yatırım, verilen
önem

ve

değer

belirler.

Bu

doğrultuda,

öğretmenlerin çalıĢma ortamlarında aktif, etkin ve
donanımlı

bireyler

olarak

varlıklarını

devam

ettirmeleri, onların ilgi, ihtiyaç ve farklılıklarının
dikkate alınmasıyla doğru orantılıdır.

*Bu yazı, Dr. Nihal Yurtseven‘in, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

GELECEKTE BĠR SINIF: DRAMA, TĠYATRO
TEKNĠKLERĠ VE ÖĞRETMEN SANATI ĠLE
SINIF YÖNETĠMĠ

Gürkan TAVUKÇUOĞLU

Oyuncu, Eğitmen

Kolay değil eğitmek, kolay değil sabırla bekleyip
geliĢimini izlemek ve hiçbir zaman kolay da
olmayacak. Emek vermek ve sabretmek gerek. Çin
bambu ağacını yetiĢtirmek için ilk önce ekilecek yer
hazırlanır, sürülür, çapa yapılır, sonra tohumu ekilir.
ve çimlenmesi beklenir. Fakat aradan bir mevsim
geçer çimlenme olmaz. 1 sene geçer yine çimlenme yok, bu arada sulama ve bakım devam eder.
2 sene geçer, 3 sene geçer yine olmaz. 4 sene
devam ederken, bakımı aynen filizlenmiĢ bir ağaç
gibi devam eder. 5 senenin sonuna geldiğimizde
nihayet çimlenme baĢlar, ama öyle bir baĢlar ki tam
6 haftada 27 metreye ulaĢır. Yani ortalama 9 katlı
bir bina yüksekliğine. Bazıları onun 6 haftada
büyüdüğünü düĢünebilir ama yetiĢtirenler bilir ki 6
hafta değil, 6 yıl 6 haftada büyümüĢ geliĢmiĢtir
bambumuz.
EMEKLERĠNĠN KARġILIĞINI SABIRLA
BEKLEMELĠ BĠR ÖĞRETMEN
Bir sınıfın içine gireceğiz ve neler yapabiliriz onları
nasıl eğitiyoruz ve daha fazla nasıl bu iĢi etkili
yapabiliriz her zaman düĢüneceğiz. Gelecekteki
her Ģey tahmin edilebilir düzeyde olabilir. KiĢi
gücünü ve bilgisini yapmak istedikleriyle birleĢtirebilirse öngörüleri oluĢur. Böylece yürümek istediği yolda her adımı belirgin izler bırakır. Belirgin
izler doğru fikirlerle birleĢirse kalıcı ve takip edilen
öğrenimlere dönüĢür.
DerinleĢmiĢ ve yetiĢkin bir kiĢilik için sürekli
öğrenim doğru bir lider ile buluĢmalıdır. Günümüzde ve yakın gelecekte bizi bekleyen eğitimöğretim süreci nedir? Dünya nereye doğru yol
alıyor ve ülkemiz hangi sistemi takip ediyor? Uygulanan ve düĢünülen sistemler yaĢadığımız ülke
kimliğini barındırıyor mu?
Tüm bu soruların cevaplarına bakarken hep beraber göreceğiz ki tüm bu eğitim-öğretim sürecinin
oluĢumu biz öğreticilerle baĢlıyor. ĠĢte en büyük
soru ise burada karĢımıza çıkıyor. Öğretmenin rolü
artık nedir ve nasıl bir öğretmen olmalıdır?

Sonuç olarak Gelecekte bir sınıf draması oluĢturarak birlikte Farkındalıkla Fark Yaratma, Alt
Metin ve Alt DüĢünce OluĢturabilme Yetisi, YetiĢtirme Politikası, Yeterlilik Duygusu, Sınıf iklimi ve
Sınıf Yönetimi gibi konulara bir de sanat gözüyle
bakacağız ve keyifle göreceğiz ki geleceğin sınıfı
bizi yönetmeden biz Öğretme Sanatı diye bir
metodu kendimiz oluĢturabilecek, bu kutsal mesleğin hazzını birlikte tekrar yaĢayacağız.
 Sınıf Nedir?
 ĠletiĢim ve davranıĢlar açısından bir laboratuvar.
 Peki sınıf ders saatlerini geçirdiğimiz bir oda
mı?
 OKUL? Eğitim? Öğretim?
 Öğrenme isteğinin ve Öğretme hazzının olduğu yer sınıftır.
 Peki 2 zilin dıĢında kalan zaman sınıf değil
mi?
 Eğitim olmazsa Öğretim bir Ģeye yarar mı?
Eğitimin amacı;
Öğrettiklerimizi hayatında doğru ve ahlaki değerlere uygun kullanabilen bireyler yetiĢtirmek değil
mi?

Öğretmenlik kutsal bir meslek. Peki kutsallık
nerede?

YAġ

UYKU
SAATĠ

AĠLE
SAATĠ

DIġ
SAAT

OKUL
SAATĠ

0-3

12

12

0

0

Karakter çekirdeği

3-6

10

5

1

8

Becerileri, zekası

7-12

8

5

3

8

Değerleri, algısı

13-16

8

4

4

8

Hayat görüĢü

Yukarıdaki tabloya göre çocuk büyüdükçe ailesiyle
geçirdiği zaman azalıyor ve okulda geçirdiği zaman
beceri, zeka, algı geliĢimi esnasında oldukça uzun.
Bu durumda bize emanet bir gelecek ve bir çocuk
olduğunu unutmayıp kutsallığı görmeliyiz.
HER ÇOCUĞUN BĠR REÇETESĠ OLMALI
KiĢiliğinin desenini iyi çözümlemelisiniz. Doğru
kiĢiye doğru iĢi verirseniz ona mutlu hayatı da
vermiĢ olursunuz. Bu yüzden potansiyelini okumalı
iyi olana yönlendirmelisiniz. Çok iyi bir müzisyen
olabilecek birini kötü bir doktor yapmaya çalıĢmanın bir anlamı yok.
Sınıf Yönetimi Modelleri
1.Tepkisel model

Kitapların özeti der ki ―hayatta yaĢanan tüm deneyimlerin bir amaç ve düĢünce için tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırılmasıdır‖. Ancak
öğrencilerim, aileler ve öğretmen arkadaĢlarım bu
cevabı sevmiyorlar. ĠĢin doğrusu nereden çıktı bu
drama ve neden bu kadar önemli oldu ona cevap
istiyorlar. Drama oynamaktan gelir yani doğumdan
sonra asla vazgeçmemiz gereken insanı en çok
geliĢtiren Ģeyden. Oyun yargıları kaldırır, bilinci
sonuna kadar açar ve öğrenmeye zevk katar.
Drama yaratıcı bir lider gözetiminde iyi bir oyundur
aslında.
Aileler kendi yapıp yapamadıklarını çocuklarının
hayatına empoze etmeye çalıĢıyorlar. Yani iyi bir
müzisyen olabilecek birini kötü bir doktor yapıyorlar. Öğretmen bir babam ve ev hanımı iyi bir
öğretici annem vardı. Beni her daim desteklediler.
Önce mühendislik arkasından oyunculuk okudum.
Bazılarına göre vakit kaybı olan bu süreç bende
artıya dönüĢtü. Bugün bulunduğum yer ve mutluluğumun nedeni oldu. Çünkü hayata baĢka açılardan bakabiliyorum. Ders verdiğim bir sanat
merkezi var. Bana gelen aileden ilk isteğim bir ders
beni çocukları ile bırakmaları. Çünkü gerçekten
önce drama iĢini çocuğun sevmesi gerekir. Eğer
çocuk bu iĢi severse, böylece drama onun hayatına
yön verebileceği yetileri oluĢturabilir.

2.Önlemsel model
3.GeliĢimsel model
4.Bütünsel model
5.DavranıĢsal model
Yukarıdaki tüm modellerin kendi içinde sapmaları
olduğu gibi bir de ana fikri var unutulmaması
gereken. Eğer ona ulaĢamazsanız ona öğretemezsiniz.
"Çocukların yaptığı her Ģey sanat. Demek ki
sanatla doğuyoruz. Peki neden vazgeçiyoruz?"
Çocuklar da bir tiyatro eseri gibidir. Eğer oyunu
iyi yönetirseniz alkıĢı bol, değerleri çok olur.
Kalıcı bir eser olarak yerini alır hayatta.
Çocuklara baktığımızda iki kutsal gücü görüyoruz.
Biri oyun oynarken ki kolay öğrenebilme gücü ve
diğeri sundukları her Ģeyin sanat olması. Çünkü
insanoğlu sanat ve oyunla doğar, sonra ise nedense vazgeçer. Dorothy Heathcote demiĢ ki ―Eğer
dünyayı çocuklar için daha basit ve anlaĢılır bir yol
varsa neden kullanılmasın.‖ Sınıf yönetimi ise öğrenim sürecinde eğitmenin en çok zorlandığı durum.
Günümüzde zor olan bu süreç gelecekte teknoloji
ile donanan yeni nesillerle daha da zorlaĢacak. Artık ilgiyi çekmek ve odaklamak için aktif bir oyuncu
olmalı ve sanatın her dalından faydalanmalıyız.

Eğitim bugün toplum geliĢsin diye değil yarın daha
güzel olsun diye vardır. Biz geleceği biçimlendiriyor
ve eğitiyoruz. Bu eğitim anlayıĢı için motivasyonları
yüksek, sorgulayan, düĢünen, üretebilen, sadece
alan bilgisiyle sınırlı kalmayan, günceli takip eden
sosyal alanlarda kendini geliĢtirebilen kiĢiler
yetiĢtirmeliyiz. ĠĢte tam bu noktada tüm bunları ve
fazlasını sağlar drama. Öğretilen bir Ģey eğer
duygusal bağı yoksa kalıcı olmaz. Bu duygusal bağ
için de en iyi yoldur oyun ve drama. OECD'nin
yaptığı 2060 geliĢim hesaplamasında Türkiye
doğal kaynaklarıyla yükselen ülkelerin baĢında.

Bu yükseliĢi koruyacak ve geliĢtirecek olan nesiller
için yukarıdaki özellikler Ģart.
ĠletiĢim becerileri ve sosyal becerileri fazlasıyla
artar. Sorgulayabilir, problemi olmadan fark edip
çözüm yolları üretebilirler. Etkili dinleyebilir ve dil
geliĢimi ile zengin konuĢma yetileri olur. Ama her
Ģeyden önemlisi empati kurabilen, özgüveni yüksek

mutlu bireyler olurlar. Kısaca baĢarılı, ne aradığını
bilen, hayatını gün geçirerek değil kazanımlarla
dolu yaĢarlar.
Eğitimde Drama, Türkiye'de 2000'li yıllardan beri
var. Ancak doğru uygulandığını söyleyemem.
Genelde okullarımız drama derslerini tiyatro
çalıĢması ve drama öğretmenlerini ise oyun
yöneten kiĢi olarak görüyorlar. Birçok drama
öğretmeni özel günler ve törenler için oyun, piyes
hazırlıyor.Dolayısıyla ders saatleri kısıtlı olan öğretmen arkadaĢlarımın öğrenciye katkıları minimumda
kalabiliyor. Seminerlerimde hem okul yöneticilerine
hem de öğretmenlere ortak bir nokta olan fikirlerimi
sunuyor ve nasıl yapabileceklerini anlatıyorum.
Yani hem tiyatro oyunu hazırlamak hem de drama
dersi yapmak mümkün. Unutulmaması gereken
sanat kollarıyla kiĢiyi bütünüyle geliĢtirme büyüsüne sahiptir ve bunu en kolay yoldan mutlulukla
yapar.
Çocuk su gibi saftır ve ne ile karıĢtırılırsa onu
benimser, renklenir. Hangi kabın içine konursa
onun Ģeklini alır. Ġlk üç yaĢta karakterinin çoğunu
alan çocuk 7 yaĢına kadar da becerilerinin çoğunu
alır ve zekasını oluĢturur. Dolayısıyla eğitiminde
kullanılacak her olumlu metot faydalıdır. Drama ise
yararları açısından bakılınca önemli bir metot
olarak kendini gösteriyor. Ancak her insan yaĢ
alamaz bazısı sadece yaĢlanır. YaĢ almak ise bir
sanattır. Hayatın içinde sanatın merkezindeki
drama her yaĢta herkese muhakkak bir Ģey öğretir.

*Bu yazı, Gürkan Tavukçuoğlu‘nun, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

Çocuklar da bir tiyatro eseri gibidir.
Eğer oyunu iyi yönetirseniz alkıĢı bol,
değerleri çok olur. Kalıcı bir eser
olarak yerini alır hayatta.

DOĞA ĠÇĠNDE EĞĠTĠM MÜMKÜN MÜ?

Dr. Burcu Güngör CABBAR

TEMA Vakfı Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı

Günümüz yetiĢkinleri kendi çocukluklarını düĢündüklerinde genellikle sokakta arkadaĢlarıyla kurdukları oyunlardan, toprakla, çeĢitli bitkilerle
temaslarından söz etmektedirler. Sadece bir nesil
geçmesine rağmen ĢehirleĢmenin getirdiği bazı
fiziksel koĢullara ek olarak, bilginin edinilme Ģekli
ve yeni neslin karĢılaĢtığı pek çok faktörün
çocukların doğa ile temasını azalttığını görmekteyiz. Öğretmenlerle yapılan görüĢmeler ve
yapılan araĢtırmalar da çocukların doğayla olan
temasının oldukça kısıtlı olduğu verisini desteklemektedir (Kayhaoğlu ve YetiĢir; 2015, Özdemir,
2010).

Tüm bunlar günümüzde, hiperaktivite, dikkat
eksikliği, obezite, bazı eklem ve kas geliĢiminde
görülen bozukluklar olarak karĢımıza çıkmakta ve
bunları düzeltmek için yeni poliklinikler açmaya
çabalamaktayız. Oysa doğanın sağaltıcı gücünün
bu problemlerin pek çoğunu daha oluĢmadan
engellediği bilinmektedir. Çocuklar kadar biz
büyüklerin de doğaya ihtiyacı vardır.

Dijital yerliler olarak adlandırılan günümüz çocuk-

Günümüz eğitim programları incelendiğinde doğa ile

larının teknolojik aletleri ve öğrenme aracı olarak

ilgili pek çok kavramın derslerin kazanımında yer

teknolojiyi

dikkat

aldığı görülmektedir. Bu kazanımlar sıralarda arka

çekicidir. Günümüz eğitim sistemi yöneticileri ve

arkaya oturan, ayaktaki öğretmenlerini dinleyen,

program geliĢtirme uzmanları teknolojiyi öğrenme

sorularına

sürecine en uygun Ģekilde nasıl adapte edileceği

tarafından edinilmeye çalıĢılmaktadır. Bu tarz bir

üzerine çeĢitli çalıĢmalar yapmaktadırlar. Dijital

sınıf yönetiminin sonucu olarak da öğrencilerin

göçmenler veya dijital melezler olarak adlandırılan

çoktan

ve

içinde

doğruluğunu arttırırken, yoruma dayanan analiz

bulunduğu teknolojiyi belirli bir yaĢtan sonra

gerektiren durumlarla karĢılaĢtıklarında aynı baĢa-

öğrenmeye çalıĢan biz eğitimciler için bazen bu

rıyı gösteremediklerini yapılan uluslar arası testler

durum

Ancak

sonucunda da görmekteyiz. Doğa hakkında pek çok

bilinen bir gerçek vardır ki teknoloji hayatımızın bir

Ģey bilen öğrencilerden doğa için/içinde davranıĢ

parçası haline gelmiĢtir. Tüm bu süreçte teknolojiyi

ve tutumlara sahip öğrencilere dönüĢmesini

de kullanarak doğa içine çıkmak mümkün müdür?

sağlamak mümkün müdür?

Doğadaki son çocuk kitabında Richard Louv
(2012) doğanın sağaltıcı etkisi ve doğa yoksunluğu
kavramlarından bahsetmektedir. Louv (2012) kitabında doğa yoksunluğu sendromundan bahseder
ve bu kavramı doğaya yabancılaĢmanın insana
getirdiği maliyet olarak tanımlar. Bu maliyet
aĢağıdaki maddeleri de içerir:

Örnek Etkinlik :

kullanma

öğretmenlerin

oldukça

biçimleri

pek

oldukça

çoğunun

korkutucu

da

olmaktadır.



Duyuların daha az kullanılması



Dikkat sorunları



Fiziksel ve duygusal hastalıkların sayısında
artıĢ.

sözlü

seçmeli

cevaplar

sorulara

veren

verdikleri

öğrenciler

cevapların

Bir Ağacın Hayat Döngüsü
Kazanım: Öğrencilerin küçük grup çalıĢması
yaparak bir ağacı yerinde gözlemlemelerini
sağlamak. Gözlem sonuçlarını kağıt üzerinde resim/
yazı ile ifade etmelerini sağlamak

Süreç:
1. Öğrenciler 4-5 kiĢilik gruplara ayrılır.
2. Her gruptan okulun bahçesinde bir bitki bulmaları ve bu bitkinin toprakla, etrafındaki diğer
bitkilerle ve canlılarla iliĢkilerini incelemeleri
istenir.
3. Grupların inceleme sırasında not almaları ve
birbirleriyle konuĢmaları sağlanır.
4. Seçilen bitkinin buraya nasıl gelmiĢ olabileceği
tohum halinden itibaren tüm yaĢam sürecini
resim ve yazı ile ifade edecek bir poster
hazırlamaları sağlanır.
Bir Sandalyenin Hayat Döngüsü
Kazanım: Öğrencilerin küçük grup çalıĢması
yaparak bir sandalyenin oluĢum süreci hakkında
poster oluĢturmalarını sağlamak
Süreç:
1. Öğrenciler aynı gruplarla çalıĢmaya devam
ederler.

de öğrencilerini doğa içine götürmekte sıkıntı
çektiklerini ifade etmektedirler. Kırsal alanlarda
öğretmenlik yapanların bu konuda daha Ģanslı
olduklarını da ifade etmektedirler. Bu yaklaĢım
elbette ki doğaya ulaĢmadaki kentsel süreçlerin
etkisini gözler önüne sermektedir. Ancak doğa yeĢil
alanla sınırlı değildir. Öğrencilerin kaldırım arasından çıkmaya çalıĢan bir bitkiyi, yağmur
yağdığında ortaya çıkan solucanları, içme suyunun
nerden geldiğini ve bunu nelerin etkilediğini,
tüketim alıĢkanlıklarımızın doğa ile neden iliĢkili
olduğunu fark etmeleri ve ekolojik okuryazar bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamak için elimizdeki
fırsatları değerlendirmek önemlidir.
Teknolojiyi de bu sürece dahil etmek mümkündür.
YurttaĢ bilgin projeleri olarak adlandırılan ve vatandaĢı sürece dahil ederek yapılan doğayı daha iyi
tanımayı sağlayan etkinliklerden yararlanmak da
bu sürecin bir parçası olabilir. Doğa tüm alanlarla
iliĢkisi kurulabilecek bir kavramdır.
Doğa ile daha çok temas eden öğrencilerin,

2. Sınıf ya da bahçede bir sandalye seçilerek
ortaya koyulur.



Dikkatlerini daha uzun süre toplayabildikleri



Gözlem yeteneklerinin daha yüksek olduğu

3. Grupların sandalyeyi incelemeleri ve bu sandalyenin sandalye olma sürecini tartıĢarak not
almaları ve birbirleriyle konuĢmaları sağlanır.



Fiziksel olarak daha sağlıklı oldukları



Problem çözme becerilerinin olumlu etkilendiği

4. Sandalyenin tüm yaĢam sürecini (kullanımı
bittikten sonra da neler olacağı dahil) resim ve
yazı ile ifade edecek bir poster hazırlamaları
sağlanır.



Liderlik becerilerinin ve özgüvenlerinin arttığını

TartıĢma: Süreç tamamlandığında grupların ürünlerini sunmaları ve ağaç ve sandalye yaĢam
döngüsü arasındaki farkları ve benzerlikleri tartıĢmaları sağlanır.
Bu etkinliği deneyimleyen öğretmenlere Ģu soru
sorulmuĢtur. Bu etkinliği sınıflarınızdaki öğrencilerinizle yapsanız öğrenciler neler fark eder?
Cevaplar ise Ģöyle olmuĢtur:
Bu tür bir etkinlik öğrencilere doğanın ve doğal
olanın süreci ile sonradan yapılan ürünlerin süreci
arasındaki farkları görmelerini sağlayacaktır.
Ağacın döngüsü ile sandalyenin döngüsü sadece
bir örnek olacaktır. Gözlemleri sırasında ağacın
kabuğunu, yaprağını, diğer canlılarla olan iliĢkisini
gözlemleyen çocuklar bu tür etkinliklerle karĢılaĢma sıklıkları arttıkça daha bütüncül bir bakıĢ
açısına sahip bireyler olacaklardır.
Öğretmelerle yapılan görüĢmelerde özellikle
büyükĢehirlerde doğal alanlara çocukların ulaĢımındaki zorluklardan bahsetmiĢlerdir. Bu nedenle

TEMA Vakfı eğitim programlarını okullarında
uygulayan öğretmenlerin sonuç değerlendirme
anketlerinde ve görüĢmelerde de ifade ettikleri
görülmektedir. TEMA Vakfı eğitim programları
Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA ve Lise
TEMA olmak üzere örgün eğitimde öğrenim gören
tüm öğrenciler için tasarlanmıĢ ve ekolojik
okuryazar bireyler yetiĢtirmek için 138 etkinlikten
oluĢmaktadır. Etkinlikler gönüllü öğretmenler tarafından uygulanmakta ve öğrencilerin doğa ile
temasını arttırmayı amaçlamaktadır. Bu tür
etkinliklerin arttırılması öğrencilerin geliĢimi için
önemli olduğu kadar gelecek nesillerden ödünç
aldığımız doğanın daha sağlıklı bir Ģekilde
sürdürülebilir olması için de önemlidir.
Kaynakça:
Kayhaoğlu, M., Ġkbal YetiĢir, M., (2015) Doğa Kavramı ve Çocukların Doğadan
UzaklaĢtırılmasına ĠliĢkin Fenomolojik Bir ÇalıĢma. Eğitim ve Bilim, Cilt 40, Sayı 182,
159-170.
Louv, R., (2012). Doğadaki son Çocuk Çocuklarımızdaki Doğa Yoksunluğu ve
Doğanın sağaltıcı Gücü, Tubitak Popüler Kitapları, Ankara.
Özdemir, O. (2010). Doğa deneyimine dayalı çevre eğitimin ilköğretim öğrencilerinin
çevrelerine yönelik algı ve davranıĢlarına etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 27, 125-138.
Minik TEMA Eğitim Programı Öğretmen Rehberi, TEMA Vakfı, Ġstanbul.
Yavru TEMA Eğitim Programı Öğretmen Rehberi , TEMA Vakfı, Ġstanbul.
Ortaokul TEMA Eğitim Programı Öğretmen Rehberi, TEMA Vakfı, Ġstanbul.
Lise TEMA Eğitim Programı Öğretmen Rehberi, TEMA Vakfı, Ġstanbul.

STEVE JOBS OKULLARI
LĠDERLĠK VE ÖĞRENMEDE
YÜKSEK PERFORMANS

Dr. Pim POLLEN
CBE Grup CEO’su

Çocukların mümkün olan en iyi Ģekilde
öğrenmeleri ve geliĢmelerine destek olmak için
Ģimdiye kadar yapılmıĢ en geniĢ bilgi, araĢtırma
ve destek teknolojilerine sahibiz. Lakin en yeni
eğitim sistemlerinde öğrenmenin düzenlenmesi ve
yapılandırılması ile çok fazla zaman harcıyoruz.
Oysa bu zamanı öğrencilerimize destek olmak ve
onlara öğretmek ile geçirebiliriz. Steve Jobs
Okulları (SJS) Liderlik ve Öğrenmede Yüksek
Performans Modeli, okul-lara bir çerçeve ve
teknolojik organizasyon sunarak öğretmenlere
ihtiyaçları olan Ģeyi geri veriyor. Farklılık yaratabilecekleri durumlarda öğrencileriyle etkileĢim
halinde olabilecekleri zaman ve mekân! Bu
makalede bir yandan modelin arka planını ve
pratik yönlerini anlatırken diğer yandan da
okulların çocukları geleceğe etkin olarak
hazırlamak için nasıl Yüksek Performanslı Okullar
olabileceği anlatılmaktadır!
Dünya, her geçen gün hızla değiĢiyor ve insanlık
da dünya ile birlikte değiĢmeye çalıĢıyor. ġimdiye
kadar sahip olduğumuz en kapsamlı bilgi, araĢtırma ve destek teknolojilerine sahibiz. Yapay
zeka, otonom taĢıtlar, büyük veriler, 3D baskı ve
insansız hava araçları çok hızla geliĢiyor ve bu
teknolojilerden bazıları sınıflarda yerini buluyor.
Ancak yüzyıllardan beri değiĢmeyen tek bir Ģey
var: Nasıl öğrendiğimiz!
AĢağı yukarı son yirmi yılda araĢtırmacılar nasıl
öğrendiğimiz konusunda çeĢitli teoriler ürettiler.
Ancak bunlardan bazıları, yanlıĢ fikirlerin de
yayılmasına neden oldu. ―Beynimizin sadece
10‘unu kullanabiliyoruz, öğrenme stilleri, yetenek,
sağ ve sol beyinli insanlar‖ gibi bazı fikirler çok
büyük etki yarattı. Öğretmenler bunlara inandılar.
Çünkü ―mantıklı‖ görünüyorlardı, (sosyal) medyada
sürekli haber oluyorlar ve onların öğrenmeye
dayalı kendi inançları ve tavırlarına uyuyorlardı.
Sonunda bu, araĢtırmalar ve öğretmenlerin
uygulamaları arasında bir uyumsuzluğa neden
oldu (Camine 2000). Sonuç olarak, eğitimde
gördüğümüz uzmanların yargılarının sık sık
objektif araĢtırmalardan bağımsız göründüğü ve
aslında çocukların ve öğretmenlerin öğrenmek için
neyi nasıl yapması gerektiğini hiç bu kadar iyi

bilmediğimizdir!
Eğitime ve etkin öğretmenliğin nasıl olması
gerektiğine bakmaya baĢlarken, çocuklarımıza
koyduğumuz hedeflerle baĢlamalıyız. Biz, Biesta‘nın
‗eğitim kurumlarının iĢlevi üç baĢlıkta incelenir‘
teorisini (2010) savunuyoruz: YetkinleĢtirme, sosyalleĢme ve öznelleĢtirme. Tabii ki çocukları yetkinleĢtirme eğitimin ana iĢlevidir: onlara bilgi, beceri ve
anlayıĢ sağlayarak, kelimenin geniĢ anlamıyla
onların ―bir Ģeyler yapabilir‖ hale gelmelerine imkân
tanımak. Ġkinci ana iĢlev sosyalleĢmedir. Bu, eğitim
aracılığıyla pek çok Ģekilde gerçekleĢir. Belli sosyal,
kültürel ve politik düzenlerin bir parçası olmak.
BireyselleĢtirme olarak da bilinen sonuncu iĢlev,
öznelleĢtirme, birey olma sürecidir. Bu her insanın
kendi baĢına hareket eden bir birey olduğu
durumları iĢaret eder. ÖznelleĢtirme iĢlevi belki de
sosyalleĢme iĢlevinin zıttı olarak anlaĢılabilir. Bu, bir
birey olmakla ilgilidir; sizin bir birey olarak ne ve
nasıl olduğunuz baĢkalarıyla ve çevrenizle de
iliĢkilendirilir. Biz yarattığımız modelde, eğitimin bu
üç iĢlevini birbiriyle iliĢkili üç boyut olarak tasarladık.
Ancak bir sonraki soru Ģudur: ―Bu hedeflere nasıl
ulaĢacağız?‖ Günümüzde eğitim alanında yapılan
tartıĢmalarda belli bilgi ve becerileri öğretmek için
en etkin eğitim biçimlerinin neler olduğu tartıĢılır. Bu
tartıĢmalar sonunda genellikle üç öğretme stili ön
plana çıkar: ―Doğrudan eğitim, proje-bazlı öğrenme
ve keĢfederek öğrenme.‖ Söz konusu etkinlik
olduğunda bilimsel araĢtırma sonuçları oldukça
nettir. Doğrudan eğitim, Biesta‘nın (2010) belirlediği
yetkinleĢtirme iĢlevi için gerekli olan biliĢsel
hedeflere en etkin ve etkili Ģekilde ulaĢmayı sağlar
(Kirschner, Sweller & Clark, 2006; Hattie, 2008;
OECD, 2016). BiliĢsel olarak geliĢmek için en çok,
doğrudan eğitim iĢe yarasa da sosyalleĢme ve
öznelleĢme alanlarında da geliĢmekte olan bir
çocuğun farklı bir öğretme stili kullanarak sosyal bir
durumda bilgi ve becerilerini geliĢtirebileceği
imkânlar tanınmalıdır. Bazen, farklı iki iĢlev daha
açık bir öğrenme ortamında daha etkin bir Ģekilde
geliĢtirilebilir. Çünkü çocuklara çevreleri ve yaĢıtlarıyla etkileĢim içine girme Ģansı verilir.

BiliĢsellik-Motivasyon-ÖznelleĢtirme-SosyalleĢme-Odak (aĢağıdaki Ģemadaki kavramlar)

Sonuç olarak, hepsi aslında aynı noktada
birleĢiyor: ―bilgi‖ önemlidir! Çocukların çevrelerindeki dünyayı filtrelemek ve yapılandırmak için
bilgiye ihtiyacı vardır. Üstelik Ģimdi artık hemen
hemen her Ģeyi Google‘a soruyoruz ve akan
günlük ―tsunami‖ etkisindeki bilgileri yapılandırmamız gerekiyor. Eğitimin bilgi ve bilgiyi yapılandırmaya odaklanması gerekiyor. Fakat farklı eğitim
hedeflerimizi en etkin ve verimli Ģekilde gerçekleĢtirmek için okullarımızı nasıl yapılandırmalı ve
düzenlemeliyiz? Ve öğretmenlerimize nasıl zaman
ve mekan yaratabiliriz?
Steve Jobs Okulları Liderlik ve Öğrenmede
Yüksek Performans Modeli Nasıl ÇalıĢır?
Öğretmenlerin ve okulların yaĢadığı, onların
öğrencilerinin öğrenmesini düzenlemeye odaklanacakları ve kendi mesleki geliĢimleriyle ilgilenebilecekleri bir Yüksek Performanslı Okullar (HPS)

kavramı geliĢtirdik. Yüksek Performanslı bir Okul
bilimsel araĢtırmalar sonucunda elde edilen
verilere dayanarak geliĢtirilen ayırt edici faktörlere
göre öğrenmenin öğrencilerin en etkin Ģekilde
öğreneceği Ģekilde düzenlendiği okullardır. Bu
okulların prensipleri Yüksek Performanslı Organizasyonlar teorisine (de Waal, 2013; Hill, Laker,
Cuthbertson, &Hill, 2016) dayanır. AraĢtırmacılar,
bazı gruplar Yüksek Performanslara ulaĢırken
diğerlerinin neden bu performanslara yaklaĢamadığını incelediler. Bu faktörler eğitim modeline
yerleĢtirildi ve HPS‘nin beĢ sütununa yeniden
tanımlanarak yerleĢtirildi. GeliĢen vizyon, etkin
liderlik, ilgili profesyoneller, eylem araĢtırması ve
inovasyon. Bu faktörlerle okul tüm diğer okullardan
ayrılıp farklılık yaratabilir!

GeliĢen Vizyon - Etkin Liderlik - Ġlgili Profesyoneller - Eylem AraĢtırması - Ġnovasyon
(aĢağıdaki Ģemadaki kavramlar)

Biz HPS‘nin bu beĢ sütununa dayanarak dört boyut geliĢtirdik. Okul, normal bir okuldan Yüksek Performanslı bir okula dönüĢmek için bu boyutları kullanarak bir ―vizyon‖ oluĢturmalıdır.

1.Öğrenme ile ilgili Vizyon
Bu vizyon çocukların öğrenmesine nasıl baktığımızı tarif eder. Daha önce, okulların en etkin eğitim
pedagojilerini kullanarak üç iĢlevi (Biesta, 2010)
elde edecek Ģekilde bir eğitim kavramı ortaya
koymuĢtuk. Ancak söz konusu eğitim vizyonu
olunca bu konu daha da derinleĢiyor. Yüzeysel
öğrenmeden derinlemesine öğrenmeye nasıl geçeceğimizi anlatan, eğitim ve psikoloji alanlarında
yapılan araĢtırmaların bizim öğretmenliğimiz
üzerindeki pedagojik çıkarımlarını söyleyen bir
ortak kavram ve dil olmalıdır. Ancak çocuklar en
etkin baĢkalarından öğrendikleri için biz kiĢilerarası eğitim ve öğrenme kavramını geliĢtirdik: Bir
okulun, çocukların ve öğretmenlerin birbirleriyle ve
çevreleriyle nasıl en etkin Ģekilde etkileĢime
geçerek eğitimin bu üç iĢlev/hedefinde geliĢebileceği ile ilgili bir vizyon üretmesi gerekir.

3. Her öğrencinin kendi Bireysel GeliĢim Planına
(IDP) uyacak Ģekilde atölye çalıĢmaları ve ders
anlatımları sunma ve öğrenciye bunlar
arasında seçim yapma imkanı tanıyan
planlama uygulaması (Schedular App)
4. Zengin ve uyarlanabilir öğrenme platformu
5. Sosyal-duygusal becerileri sitimüle etmek ve
geliĢtirmek için ödevlerin, portfolyonun ve
sonuçların paylaĢıldığı ve sunulduğu bir araç.
6. Öğretmenler, veliler, öğrenciler ve akranları
arasında 7/24 iletiĢim imkanı.
7. Bir öğrencinin gününü gözlemlemek ve izlemek
için kullanılan Öğrenme Takip Aracı.
8. Özel tasarımlı uygulamalar (apps)

“Biz okullarımızı farklı düzenliyoruz;
öğretmenlerimizin gerçekten önemli şeylere
odaklanabilecekleri zaman ve mekanı onlara
sağlıyoruz. “
2.Etkin Öğrenmeyi Düzenleme ile Ġlgili Vizyon
Okulu ve öğrenmeyi en etkin Ģekilde düzenlemek
için neyin iĢe yaradığını bilmemiz gerekir. Ancak,
öğretmenlerin ve politika yapıcıların çoğu baĢarı
üzerinde olumlu etkileri olduğunu iddia eder. Bu
sıradan bir iddiadır çünkü aslında her Ģey iĢe yarar
(Hattie, 2008). Bunun için okul organizasyonu
içerisinde en çok etkiyi yaratan faktörleri seçmemiz
gerekir! Çocukların öğrenmelerini etkileyen en
önemli faktörlerden biri onların dersi dinledikleri ve
öğrenmeleriyle ilgili (aktif) geribildirim aldıkları
zamandır. Okulların çoğu hala öğretmenin tüm
öğrencilere aynı anda ders anlattığı alıĢılmıĢ sınıf
modelini kullanıyor. Ancak bu modelle ilgili en
büyük problem çocukların hepsinin aynı hızda
öğrenmediği ve her çocuğun aynı, spesifik anda
ders dinlemeye hazır olmayacağıdır.
Günümüzde okullarda sürekli yaĢadığımız tüm
sorunlara yönelik bir Steve Jobs Okulları kavramı
oluĢturduk; bu modelde öğretmen en etkin öğrenme
Ģekline aĢağıda belirtilen noktalar saye-sinde
odaklanma fırsatını buluyor:
1. Ders planlarını kolay ve hızlı yapmak
2. Öğrenci, veli ve öğretmenler için Bireysel
GeliĢim Planı (IDP) uygulaması (app)

Öğrenmeyi yapılandırmak ve koordine etmek,
öğretmenlere etkin ders verebilecekleri ve koçluk
yapabilecekleri zaman ve mekan yaratmak için
tasarlanmıĢ özel uygulamalarla öğrenciler diğer
öğrencilerle etkileĢime geçmek ve en etkin olan
zamanda beraber öğrenmek için stimüle edilir.
3.Profesyonellik Vizyonu
Yüksek performanslı bir okulda tüm profesyonellerin kendini sürekli olarak geliĢtiriyor olması
çok önemlidir. Bu hem liderlik hem de öğretmen
geliĢimine odaklanarak yapılır. Yüksek Performanslı bir okulda liderler diğerlerine rol model olur
ve okulun performansında çok büyük etkileri vardır
(Hill et al., 2016). Hem araĢtırmalar hem de
deneyimler en iyi liderlerin güçlerini etkin bir Ģekilde
kullandıkları ve kurumlarını etkileyen bir yetkinlik
geliĢtirdiklerini gösterir (de Wit, 2015). Liderlik
geliĢimi, sürekli devam eden, liderlerin çok önem
verdiği ve takımın en çok ihtiyaç duyduğu ve talep
ettiği yetkinliklerin belirlendiği liderliğin ―en etkin
noktasını‖ bulma sürecidir. Liderler, bu geliĢim
sürecini kolaylaĢtırmak için, konu liderlik olduğunda
bilgi ve becerilerini geliĢtirmeye yardım edecek
dünya standartlarında araçlar kullanmalıdırlar.

Biz, Zenger / Folkman ile beraber dünya çapında
85.000‘den fazla liderle yapılan 360 derece
değerlendirme yöntemi kullanılarak gerçekleĢtirilen araĢtırma sonuçlarına dayanarak oluĢturduğumuz güç tabanlı liderlik geliĢim programlarını
sunuyoruz. Bu sonuçlar, liderlik etkinliğini arttırdığı
kanıtlanmıĢ benzersiz bir çapraz-eğitim yaklaĢımı
ile elde edilmektedir. Zenger/Folkman, 10 yılı aĢkın
bir süredir Harvard Business Review dergisinde en
iyi liderlik araĢtırma ve geliĢim kurumları arasında
ilk 10‘da yer alıyor.

Profesyonel Öğrenme Topluluğu profesyonellerden
oluĢan bir takımın mümkün olan en etkin ve verimli
Ģekilde çalıĢmak için bilgi ve becerilerini arttırma
hedefi ile sürekli olarak geliĢtiği bir süreç ile
nitelenir (DuFour & Eaker, 2005). HPS (Yüksek
Performanslı Okullar) çerçevesinde bir PLC‘nin
(Profesyonel Öğrenme Topluluğu):
 Bağlantılı iliĢkileri olmalıdır (bir takımdan çok)
 Ders içi çalıĢmalarını devamlı geliĢim için
kullanmalıdır.
 Yetki paylaĢımı yapılan liderliğe sahip olmalıdır.
 Öğrenci ile ilgili verileri eylem ve geliĢim için
kullanmalıdır.

Öğretmen geliĢimi de öncelikle geliĢim için ―en
etkin noktanın‖ belirlenmesiyle baĢlar. Bunun için
dünya çapında 76.000‘den fazla öğretmen ile
yapılan değerlendirmelere dayanan ProfScan adlı
aracı geliĢtirdik. ProfScan bir takım içinde hangi
alanlarda ve ne seviyede mesleki geliĢim ihtiyacı
olduğunu ve takımın kuralları ve büyük hedefini
belirleyen araĢtırma tabanlı bir geliĢim aracıdır.

ProfScan ilkokuldan yüksek öğretime eğitimin tüm
seviyelerinde kullanılabilir çünkü farklı seviyelerdeki öğretmenler için gereken spesifik yeterliliklerine uyarlanabilir bir sistemi vardır.
ProfScan ile takımın spesifik geliĢim alanları
belirlendikten sonra bu takımı öğrenen bir organizasyona dönüĢtürmeye odaklanmak gerekir
(Senge,1990). Organizasyonel öğrenme kendini
ortak hedefler belirleme, veriye dayalı diyalog,
keĢfe dayalı giriĢimler ve ortak liderlik olarak
tanımlar (Argyris and Schon, 1996). Organizasyonel öğrenmeye olanak sağlayacak en etkin
yöntem profesyonel öğrenme toplulukları oluĢturmaktır (PLC).

 AraĢtırma odaklı olmalıdır, aldığı sonuçlar
uygulamada değiĢime yönlendirmelidir.
 Net ve ulaĢılabilir hedefler belirlemelidir.
 Sessizce sorumlu olmalıdır.

4.DeğiĢim Vizyonu
Yüksek performanslı olma sürecini stimüle etmek
ve geleceğe odaklanmak amacıyla organizasyonda
farklı seviyeler açmak için u-teorisi kullanıyoruz
(Scharmer & Senge3, 2009). DeğiĢimle ilgili diğer
teoriler Ģimdi ve o anda olan değiĢime odaklanırken, u-teorisi varsayımlara ve değiĢimle gelen
sosyal duygusal yönlere bakarak organizasyonumuzda daha derinlemesine değiĢikler yapmamıza yardım eder. Sadece ―en iyi kanıt‖ ya da
―veri‖ ile ilgili değiĢiklerden söz etmek (Ģüpheci)
öğretmenin fikrini değiĢtirmez. Dolayısıyla, altta
yatan motivasyonları ya da ―tutum kaynaklarını‖
tespit ederek mesajın öğretmenlerin motivasyonu
ile uygun hale getirilmesini sağlamalıyız.
Yüksek Performanslı Okul Yaratmak Artık
Her Zamankinden Daha Kolay !
HPS'nin beĢ sütunu üzerinde bir vizyon geliĢtirerek
ve bunları dört boyut üzerinde geniĢ bir vizyonla bir
okul içinde derinden uygulamak suretiyle, öğrenimi
en son ve konu ile ilgili bilimsel araĢtırmaya dayalı
olarak mümkün olduğunca etkili biçimde geliĢtirebiliriz. Etkili pedagojileri ve öğeleri kullanarak,
öğretmenlerimizin gerçekten etki yaratmaya
odaklanmaları için onlara gerekli zaman ve mekânı
yaratarak eğitimimizi farklı Ģekillerde organize
ediyoruz. Teknoloji, zaman ve mekan yaratmaya,
düzenlemeye ve planlamaya yardımcı oluyor.

Çocuklar o an kendileri için mümkün olan en iyi seviyede öğreniyor ve geliĢiyorlar; uzmanlaĢmıĢ öğretmenler de konulara daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı olarak odaklanabiliyorlar. Derin öğrenmeyi güçlendirmek amacıyla proje temelli öğrenme ile birleĢtirerek, çocukların kendilerini etkili bir Ģekilde geliĢtirmelerine
yardımcı olan, aynı zamanda da geniĢ çapta ve küresel vatandaĢlığa yönelik bir okul oluĢturmayı baĢarıyoruz. En ileri teknolojinin ve araĢtırmanın yardımıyla, artık bu her zamankinden daha mümkün!

*Bu yazı, Dr. Pim Pollen‘in, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

SJS (Steve Jobs Okulları) kavramı ile ilgili daha detaylı bilgi için:
CBE- Group International
E-mail: info@cbe-group.com
CBE- Group Istanbul
E-mail: info@novida.com.tr
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EĞĠTĠMĠ YENĠDEN YARATMAK...

Fleur MATHET
La Croisée Des Chemins
Okul Kurucusu

Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin, kasım ayında
Paris‘e yaptığı ziyaret esnasında Ste.Pulcherie
Fransız Lisesi Kurucu Temsilcisi Bay Alexandre
ABELLAN, Dinamik Okul kavramı üzerine dernek
baĢkanımız Bay Ramin Faranghi ile görüĢmüĢ ve
kendisini Antalya'da düzenlenen «Eğitimde Öngörüler» temalı eğitim sempozyumuna davet etmiĢti.
Ancak Bay Ramin müsait olmayınca EUDEC
(Avrupa Birliği Demokratik Eğitim Birimi)'ne baĢvurarak dernek üyelerinden bu etkinliğe kimin katılabileceğini sormuĢ. Bu teklif bana yapıldığı zaman çok
memnun oldum zira hem farklı bir ülkeyi ve eğitim
sistemini tanıyacak olmanın heyecanı hem de
eğitimde bambaĢka bir bakıĢ açısı ve uygulama
içeren benim için çok önemli olan bir konuyu paylaĢacak olmam son derece önemliydi.

Öncelikle ilk soruya cevap vermek üzere zamanı

Düzenleyeceğim atölye çalıĢmasında demokratik
okul sistemini tanımlayan bir sunum elbette bilgilendirici olabilirdi ama uygulamaya değin pratikler
kazandırabilecek bir atölye çalıĢması ve ardından
katılımcılarda kendi istekleri ve hevesleri ile
değiĢim yapmak ve yaratmak isteği uyandırmak
çok daha etkili olur diye düĢündüm.

Bir sonraki soruya cevap olarak; Hangi değiĢi-

Mina AKCEN ve Jale ONUR ile kurduğumuz iletiĢimlere istinaden «Eğitimi yeniden yaratmak; nereden baĢlamak? KiĢi üzerine demokratik ve çevresel
anlamda bir bakıĢ açısı getirmek...» ĠĢte konu
baĢlığım bu oldu.
27 Ocak 2017 günü atölye çalıĢmasında ortalama
40 kiĢiydik. BaĢlarken düĢünce bağlamında ortak
bir çerçeve oluĢturmak amacıyla aĢağıda belirttiğim
ortak bakıĢ açısını geliĢtirmeyi önerdim.
Ortaya çıkarmak istediklerimiz: Çocukların entelektüel geliĢimleri, toplumsal ve duygusal geliĢimleri, kültürel geliĢimleri. Amaç çocukların
eleĢtirel düĢünce yapılarını kullanmaları ve her
birinin değiĢimin aktörü olmalarını sağlamak.

belirledik. Neden eğitimde yeni yaklaĢımları denemek bu kadar zordur? Katılımcılar aĢağıda belirtilen nedenleri önerdiler:
 Ulusal ve uluslararası bakıĢ açıları ve kurumsal
zorluklar,
 Kültürel bağlamlar ve alıĢkanlıklar
 Mali imkansızlıklar
Ġnsan faktörü: özgüven eksiği, alıĢkanlık, çocuklara karĢı sorumluluk bilinci, aileleri ve sosyal
çevre, okul yetkililerinin değiĢikliklere karĢı durması, çevre etkenleri, aileler, bilinmeyenin verdiği
korku ve tüm bunların sonucunda duyulan güven
eksiği.

min ortaya çıkmasını isteriz? Bir Ģeylerin değiĢmesi
için neye destek vermek isteriz ?
Katılımcıları yürümeye, derin nefes almaya gelecekle ilgili düĢüncelerini yazmaya ve bunları küçük
fiĢler halinde duvara asmaya davet ettim. Bu yazıyı
okurken sizi aĢağıdaki soruya cevap vermeye
davet ediyorum. Aslında mesleki çevrenizde sizi
sizden daha iyi tanıyan ve yapacağınız yenilikçi
projelerde size sizden daha çok destek verecek ve
üzerine eğilecek yoktur. Gelecekle ilgili istek ve
dileklerinizi listelemeye baĢladığınız zaman gerçekte kiĢisel anlamda nelere ihtiyacınız olduğunuzu ve isteklerinizi birebir siz göreceksiniz. Kendi
kendinize alacağınız inisiyatifleri kendiniz için biraz
öncelikli kılmanızı tavsiye ederim.
Atölye çalıĢması boyunca, katılımcılar tam 84 postit üzerine yazdılar. Üç noktadan yola çıkarak birlikte
sorulara cevap vermek amacıyla 3-4 kiĢilik gruplara
ayrılmadan önce kendi fikirlerini grupladılar.

Bu dilekleri gerçekleĢtirmek, somuta çevirmek
için neye ihtiyacım var?

 Net bir bakıĢ açısı, amaç ve görev tanımının iyi
belirlenmiĢ olması,

ĠĢte katılımcıların değiĢiklik isteği konusunu nasıl
ifade ettiler görelim;

 YaklaĢım, teknikler ve uygulama prosedürlerinin
belirlenmesi,

Öğrenciler bağlamında;

 Kurum ve eğitim politikasının tanımı,

 Gereksinimler üzerine odaklanılmıĢ okullarda
ilgi alanları üzerine sorular sorulup, daha özgür,
daha demokratik, Ģiddetin çok az görüldüğü,
daha mutlu daha keyif alınan ortamlar olarak
görülüyor.

 KiĢiler arasında güven ve saygının inĢası,

 Okul yaĢamını ve öğrenim bağlamını kendileri
düzenledikleri zaman, öğretmene bağımlılık
azalınca, standart, kliĢe programlardan uzak,
sınavsız, aralarında iĢbirliğinin geliĢtiği bir okul
konsepti söz konusu.

 Ekip çalıĢması olması.

Öğretmenlerle ilgili olarak ;
Daha keyifle çalıĢılan bir ortam, araç-gereç bağlamında yeterli ve iyi bir donanım, ücretlerin yeterli
olması söz konusu.
 KiĢisel nitelikler ve iletiĢim ortamı bağlamında
yaratıcılık, esneklik, sevgi, paylaĢım, sağduyu,
sorumluluk duygusu ve farklılıklara saygı,
kültürler bağlamında çok renklilik ve kurumun
veli/kurum iliĢkisi ile kurum kültürünün oluĢması.
 Eğitim bağlamında ise belli niteliklere sahip bir
eğitim her çocuğun hakkı olup potansiyellerini

 Her bireyin özgürlüklerinin olduğu gözetilerek
kurumsal ortamda bu düĢüncenin hakim olması
 Eğitimcileri için paylaĢım ortamının yaratılması,

Tüm bu bilgilerle ilgili deneyimleri paylaĢmak üzere
okulumda takip edilen yöntem ve teknikleri
anlattım.
Kurumdaki katılımcılar, Carl ROGER'nin KiĢiye
Odaklı yaklaĢım ilkesini benimsemiĢ, Marshall
Rosenberg'in ġiddetten Uzak ĠletiĢim anlayıĢına
odaklı, sosyokrat Gerard EHDENBURG'un kollektif
proje gerçekleĢtirme yöntemi ile çalıĢmayı hedef
almıĢlardır.
Kollektif çalıĢmamız aĢağıda belirtilen esaslar
çerçevesinde düzenlenmektedir ;
 Eylül ayında bireysel eğitim programı tanımlanmakta ve ekip tarafından yazılmakta, ocak,
nisan ve haziran aylarında bu çalıĢma
değerlendirilmektedir.

geleceğe yönlendirmede refakat ve rehberlik

 Tüm ekibin katılımıyla 3 saat süreli haftalık
toplantılar,

eden ve tüm yaĢamları boyunca öğrenmeye

 Aylık süpervizyon çalıĢması,

dıĢa

vurabilecekleri,

onları

motive

eden,

açık olmaları gerektiği duygusunu veren bir
ortam

yaratılmalı.

Toplumsal

ve

duygusal

faktörler ise her zaman aktif tutulmalı.
 Kurumsal çevre bağlamında destekçilerin sağlanması ve siyasi güce karĢı daha bağımsız ve
tarafsız bir çizgide yer almak.
Tüm açıklamalardan yola çıkarak yeni bir soru
daha sorabiliriz.
Aynı zamanda yönetici ve öğretmen olarak, projelerimizi kalıcı bir esere dönüĢtürebilmek için farklı

 Her ay her bireyle 1 saatlik görüĢme yapılması,
 Ekipten ihtiyacı olan bir meslektaĢından kendisini dinlemesini isteyebilir,
 «SOS Kolaylık» sistemi adı altında ekipten bir
üyenin sürekli hazır bulunması,
 Ekip bünyesinde çeliĢki yaĢanması durumunda
toparlayıcı bir adalet sistemi geliĢtirilmiĢ olması,
 Tüm katılımcıların yer
gruplar oluĢturulması,

alabileceği

tematik

deneyimleri uygulama aĢamasında özgür olmalı ve

 Yılda 5 günlük eğitimlerin uygulanması.

konuĢabilmeli, dinlemeyi bilmeli, yaratıcı bir bakıĢ

Sonuç olarak okuldaki iĢleyiĢle ilgili bir kaç
görsel paylaĢtım atölyemde ;

açısıyla ekiplerimizde kendilerini güvende hissedecekleri bir çerçevede iĢbirliği oluĢturmalıyız.
Atölye çalıĢmamın ardından ortak yaĢam için
gerekli olan bazı malzemeler sundum ;

« La Croisée des chemins » « KesiĢen Yollar »,
2014 yılında kuruldu. Özel okul statüsünde olup 319 yaĢ arası çocukları ve gençleri kabul ediyor.

Sunduğumuz eğitim, tamamıyla yaĢamın ta
kendisi, 100 yıldan beri pedagojik alanda keĢfedilmiĢ ve uygulanmıĢ yöntemlere ve insan beyninin
geliĢimi üzerine yapılmıĢ araĢtırmalardan elde
edilen verilere dayalı bir eğitim anlayıĢı :
 Deneyime dayalı, çünkü insan bilimsel keĢiflerle
kendisini keĢfetmiĢtir.
 Çok yönlü etkinliklere yer verilen (sanat, oyun,
akademik beceriler, bahçıvanlık…) bir eğitim
çünkü insan eylemsel bir varlıktır.
 Dinleme ve iletiĢim, çünkü insan sosyal bir
varlıktır.
Belli ölçüleri olan bir eğitim programı ;
Çocuklar doğasında aktif ve dünyada yerini bulmayı isteyen varlıklardır.
Okulumuzda merakları ve istekleri doğrultusunda
ilerleyerek kendilerini keĢfetme özgürlüğüne
sahipler. Günlük yapacaklarını ve öğrenmek istediklerini kendileri belirliyorlar.
Eğer isterlerse, ortaokul veya lise sonunda sınavlara kayıt yaptırarak, çalıĢmalarını belgelendirebilirler.
Öğrenciyi ilgi uyandıran bir eğitim anlayıĢı ;
Tematik alanlar, sürekli atölyeler, çok geniĢ bir
öğrenme ve beceri edinme alanı sağlamaktadır.
Gençler kulüpler kurarak, dıĢardan uzmanlar davet
ederek, seçtikleri konulara göre atölyeler
oluĢturarak öğrenme alanlarını kendileri yaratabilir
ve zenginleĢtirebilir.
Aralarındaki yaĢ farkı sosyal geliĢimlerine katkıda
bulunuyor ve karĢılıklı saygı ilkesi çerçevesinde
öğrenmeyi zenginleĢtiriyor.
KarĢılaĢtırılması zor kavramları olduğu bir dünyada bu açılım gençlere; iletiĢim ağı, karĢılıklılık
esasına dayalı bilgi paylaĢımı, geziler, mesleki
ortamlarda yapılan stajlar, dünyanın bir çok
ülkesinde gelen konukları karĢılama ve fikir
alıĢveriĢi, kazanımlardan bazıları.
Gerçek anlamda demokratik bir iĢleyiĢ ;
Okul her bireyin katılımı ve katkısıyla gerçek bir
yaĢam ortamı haline gelir.
Gençler okuldaki her birime destek veren bir
faaliyet içindedir; toplantıların kolaylaĢtırılması,
muhasebe, düzen, temizlik ve mutfak iĢleri gibi..

Okul içi genel iĢleyiĢi ilgilendiren tüm kararlar ortak
bir katılım ile alınmaktadır. Kurul süresince
kurumdaki her birey iç yönetmelik, bütçenin
kullanımı, yeni bir personel alımı, günlük iĢleyiĢle
ilgili alınacak kararlar, konukların karĢılanması ve
diğer projeler konusunda fikirler belirtilir.
Telafi kurulu, doğan sorun ve çeliĢkilerin giderilmesi, iç iĢleyiĢin sağlıklı yürütülmesi bağlamında
toplantılar yapar.
Veliler ile gündemi önceden belli olan ayda bir iki
saat süre ile toplantılar yapılarak onların katkı ve
katılımları sağlanır. Bu yıl velilerden de bir komite
kuruldu ve okul ile ilgili daha etkin katılımları olması
istendi.
KolaylaĢtırıcılar diye tanımlayabileceğimiz görevliler her öğrenciyi dikkatle takip eder. Ekip, farklı
yaĢ gruplarından ve sektörlerden oluĢturulmuĢtur.
Her bireye saygı, güven ve gerekli ilgiyi gösterme
esastır.
Her öğrencinin deneyimleri, memnuniyeti, gereksinimlerinin cevap bulması veya memnuniyetlilik
durumu kısaca gerçekleĢtirmek istedikleri ile ilgili
ayrıntılar göz önünde bulundurularak gereken
destek sağlanır.
Sonuç olarak gençler, kollektif bir yaĢam ortamında
sorumluluklarını deneyimleyerek verilen bilgileri
ıĢığında ve sağlanan desteklerle kendisini geliĢtirmek için gereken sorumluluğu yerine getirmek
suretiyle her biri kendi yaĢamının ve baĢarısının
mimarı oluyor.
Atölyemdeki katılımcılara son sorum Ģu oldu;
Buradan ne ile ve kendinize kattığınız nasıl bir
bakıĢ açısı ile ayrılıyorsunuz, bir sonraki adımınız
ne olacaktır?
Bu katılımcı olduğum atölyede eğitimde değiĢimin
yeniden biçimlenmek için yeni yöntemler, Ģahsi
gereksinimlere odaklanma ve mutlaka deneyimleme ve bu bağlamda özgür ve otonom bir ortamda
yeni beceriler elde etme diye tanımlayabilir.
Ben Ģahsen Türkiye'ye gelmekten ve bu buluĢmayı
yaĢamıĢ olmaktan çok mutluyum. BaĢka değiĢim
projelerinde de birlikte çalıĢmak isterim. Daha
demokratik bir eğitim geleceği için mutlaka eğitim
platformu üzerinde yer alan her oyuncunun Ģahsi
gereksinimlerine eğilmek ve onları tamamlamak ve
memnuniyeti sağlamak baĢarı için önemli adımlar

*Bu yazı, Fleur Mathet‘in, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.
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Erken çocukluk eğitimi insan geliĢiminin baĢlangıç
noktası ve çocuğun tüm geliĢim aĢamaları
yönünden en hızlı geliĢtiği dönemdir. Bu yıllarda
çocuğun daha sonraki geliĢimini etkileyen
öğrenme ve davranıĢ örüntülerinin temelleri
atılmaktadır. Erken çocukluk eğitimi, aynı
zamanda, ebeveynlerin sosyo-ekonomik dezavantajlarının çocuk üzerindeki etkilerinin azaltılmasında ve çocukların geliĢimlerinin desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Her ne
kadar sosyoekonomik durum akademik baĢarının
artması ve azalmasında etkili ise de, okul öncesi
eğitime katılmıĢ olmak ailenin gelir durumundan
bağımsız olarak da her çocuğun akademik
baĢarısını olumlu yönde etkiler (UNICEF, 2013).
Türkiye'de okul öncesi dönemdeki okullaĢma
oranlarını gözden geçirecek olursak; 3-5 yaĢ için
%33.3, 4-5 yaĢ için %43 ve 5 yaĢ için% 55.5
olarak belirtebiliriz. OECD Raporu‘na göre,
2008‘den 2013‘e dek Türkiye ilköğretim ve
ortaöğretimde öğrenci baĢına düĢen harcama
miktarını artırmıĢtır; ancak öğrenci baĢına
harcama konusunda hala OECD ülkeleri arasında
son sıradadır. Ġlköğretimde öğrenci baĢına düĢen
kamu harcaması ülkemizde 2894 dolar iken,
OECD ortalaması 8477 dolardır (ERG, 2016).
PISA 2015 Ulusal Raporu‘na göre, ülkemizde 1-2
yıl arasında okul öncesi eğitim alan öğrenciler,
almayan öğrencilerden daha yüksek performans
sergilemiĢlerdir. Türkiye‘den PISA‘ya katılan
çocukların %46,3‘ü okul öncesi eğitim almadığını
ifade etmiĢtir; OECD ortalamasında ise bu oran %
4,5‘tir (MEB, 2016). PISA 2015 sonuçları okul
öncesi eğitim alma durumunun 15 yaĢındaki
akademik baĢarıya olumlu etkisi olduğunu
göstermektedir.
Okul öncesi eğitimde öğrencilerin kurumlara göre
dağılımlarına bakacak olursak, %56.4‘ü ilköğretim
okullarına bağlı resmi anasınıflarına, %25.2‘si
resmi anaokullarına devam etmekte olup, %8.8‘i
özel anaokullarına, %3.9‘u Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlar ve ĠĢ Kanununa göre iĢletmelerde açılan kreĢlere gitmekte;
Toplum Temelli Modeller ise ancak %1.7‘lik bir
kısmı kapsamaktadır (ERG, 2016). Toplum temelli

erken çocukluk hizmetlerine yönelik olarak önerilen
modeller arasında, mobil oyun otobüsü, oyun
odaları, erken eğitim merkezleri, çocuk evleri, aile
kütüphaneleri, anne-çocuk sağlığı ve spor merkezleri, çocuk ve aile bilim sanat kültür merkezleri,
oyuncak atölyeleri ve kütüphaneleri sayılabilir
(MEB, 2013).

Göç ĠĢleri Genel Müdürlüğü (GĠGM) verilerine göre
Türkiye‘de 2,7 milyondan fazla Suriyeli mülteci
bulunmaktadır. Bunlara Irak, Afganistan, Sudan
gibi ülkelerden gelen sığınmacıları da eklersek
rakamın 3.2 milyondan fazla olduğu söylenebilir.
Bu okul çağındaki (5-17 yaĢ) Suriyeli çocuk
sayısının 934 bin olduğu ve 2016-17 eğitim-öğretim
yılı baĢlamadan bu çocukların yalnızca %34‘unun
okula devam ettiği tahmin edilmektedir. 18-20
Kasım 2016 tarihinde EskiĢehir‘de Türkiye Okul
Öncesi Eğitimini GeliĢtirme Derneği tarafından
düzenlenen Erken Çocukluk Dönemi Farkındalık
ÇalıĢtayı‘nın açılıĢ konuĢmasında Erken Çocukluk
Eğitimi Daire BaĢkanı Sayın Tuncay MORKOÇ
ülkemizde 18.540 Suriyeli çocuğumuzun anasınıfına kayıtlı olduğunu belirtmiĢtir. Milli Eğitim
Bakanlığı‘nın belirlediği yol haritasına göre, Suriyeli
çocukların çoğunun Arapça eğitim aldığı geçici
eğitim merkezlerinin kademeli olarak kapatılması
ve Türkçe öğretimine ağırlık verilerek bu öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi‘ne entegre olmaları
planlanmaktadır (ERG, 2016).

2015-2016 yılı YÖK verilerine göre ülkemizde 72
üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
bulunmaktadır. Bu üniversitelerde toplam 517 akademik personel görev yapmakta olup, 35.377 öğrenci
kayıtlıdır (YÖK, 2016). Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen YetiĢtirme ve GeliĢtirme Genel Müdürü
Doç. Dr. Semih AKTEKĠN, Türkiye Özel Okullar
Derneği tarafından 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde
Antalya‘da düzenlenen 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘nda gerçekleĢtirdiği ―Türkiye‘de Öğretmen
YetiĢtirme ve Eğitim Fakülteleri‖ baĢlıklı sunumunda,
öğretmen adaylarının branĢlara göre dağılımlarını
paylaĢmıĢ; 2016 yılı itibariyle okul öncesi eğitim
alanında 18.986 okul öncesi öğretmeninin atama
beklediğini, 6172 öğretmen adayının okuduğunu,
4614 öğretmen adayının ise yeni kayıt olarak yeni
okumaya baĢladığını belirtmiĢtir. Mevcut durum,
gerek hizmet öncesi, gerekse de hizmet içindeki
öğretmenlerin durumlarının hem nitelik hem de
nicelik olarak ivedilikle gözden geçirilmesini, kısa/orta
ve uzun vadede çözümler geliĢtirilmesinin ehemmiyetini gözler önüne sermektedir.

DayanıĢma Derneği (ASAM) Çanakkale ġubesi ile
iĢbirliği içerisinde, Suriye, Irak, Sudan, Afganistan
gibi farklı ülkelerden gelen mülteci ve sığınmacı
aileler ve çocukları da ÇABAÇAM‘da eğitim almaktadır.
Projenin temel amacı, toplum katılımlı iĢbirliklerinin
oluĢturulması yoluyla özellikle geliĢimsel olarak risk
altında olan dezavantajlı çocuklar ve aileleri için
erken çocukluk hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bir diğer
önemli amacı ise, hizmet öncesi öğretmen adaylarının teori ile pratiği bir araya getirmeleri ve yaparak
-yasayarak öğrenmeleri için onlara uygun fırsatlar
sağlamaktır. Proje, 2008-2012 yılları arasında ‗Prof.
Dr. Suzan Erbas Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi
Sınıfı‘, 2012-2015 yılları arasında da ‗ÇABA Çok
Amaçlı Erken Çocukluk Egitimi Sınıfı‘ adıyla Eğitim
Fakültesi Anafartalar YerleĢkesi‘nde hizmet vermiĢtir.
Birim, 2015-2016 Eğitim-Öğretim dönemine Terzioğlu
YerleĢkesi‘ndeki yeni binasında Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ―ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk
Eğitimi Merkezi‖ olarak baĢlamıĢtır. Ayrıca birim
bünyesinde, farklı bölgelerdeki eğitim kurumlarının
oyuncak, kırtasiye malzemesi ve kitap ihtiyaçlarına
destek olmak amacıyla da ‗Kozalak DeğiĢim Atölyesi‘
kurulmuĢtur. Yakın zamanda Classloom tarafından
düzenlenen "Eğitimde En Ġyiler" Ödül Programı‘nda
derece alan ÇABAÇAM, 2017 yılının baĢında da
Sabancı Vakfı Fark Yaratanı olarak seçilmiĢtir.

Türkiye‘de okul öncesi eğitim hizmetlerinin %92‘si
kurum merkezli olarak gerçekleĢtirilirken, %8‘i de
alternatif modellerle gerçekleĢtirilmekte olup (AÇEV,
2007); 3-5 yas arası çağ nüfusunda yer alan 2.7
milyon çocuk okul öncesi eğitim hizmetlerinden
faydalanamamaktadır. (Çelebioğlu-Morkoç, 2011)
Dezavantajlı çocukların, erken çocukluk hizmetlerine
ulaĢmalarını sağlayabilmek için yenilikçi hizmetlere Bundan sonraki amacımız, ÇABAÇAM‘ın sürdürülebilirliğini sağlamak, bize inanan ve destek veren
ve farklı modellere gereksinim duyulmaktadır.
tüm dostlarımızla birlikte el ele vererek ÇABAÇAM‘
ları ülkemizin farklı üniversitelerine taĢımak; üniversite, sivil toplum kuruluĢu ve yerel yönetim
birlikteliğinden doğan güçle çok daha fazla sayıda
çocuğumuza, aileye, öğretmen adayına, öğretmene,
kısacası çocuğa dokunan tüm bireylere ulaĢmaktır.
―Erken çocukluk eğitimi, toplumsal eĢitsizliğin
giderilmesindeki en erken müdahaledir.‖

Tüm bu bilgiler ıĢığında, çocuğu merkeze alarak
bireyden baĢlayarak topluma ulaĢmak; hem çocuk,
hem anne-babası ve sosyal çevresi hem de hizmet
öncesi öğretmen adaylarını bir araya getirmek üzere
bir model olarak geliĢtirilen Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk
Eğitimi Merkezi Projesi, Üniversite, Yerel Yönetim ve
Sivil Toplum Örgütleri‘nin paydaĢlarının koordinasyonu ve iĢbirliğine güzel bir örnek model teĢkil
edecek Ģekilde ÇABA Derneği sponsorluğunda ve
Çanakkale Kepez Belediyesi desteğiyle 2008 yılı
Mart ayından itibaren Eğitim Fakültesi‘nde hayata
geçirilmiĢtir. Proje kapsamında bugüne kadar 4-6 yaĢ
arasında toplam 138 çocuk, aile ve 250‘ye yakın
hizmet öncesi öğretmen adayına eğitim sağlanmıĢtır.
2015 yılından itibaren Sığınmacılar ve Göçmenlerle
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OKUL ÖNCESĠ DÖNEMDE
ÇOCUK KĠTAPLARI

Adem FĠDAN

Çamlıca Çocuk Yayınları Yayın Yönetmeni

RESĠMLĠ ÇOCUK KĠTAPLARI
 Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir.
 Kitaplar akıllı kiĢilerin bahçeleri, faziletli kiĢilerin
güzel kokulu çiçekleridir.
 Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu
acıdır.
 Kitap, hayata açılan kapıdır. Çocuklar için de,
yetiĢkinler için de.
Birçok ünlünün yukarıdaki sözlerinden de
anladığımız gibi kitapların pek çok faydası vardır.
Gençlerde ve yetiĢkinlerde olduğu gibi kitapların
çocuğun geliĢiminde de etkileri çok değerlidir.
Kitaplar, bebeklikten baĢlayarak çocukları bir
bakıma hayatla tanıĢtırır. Çocukların duygu ve
düĢünce dünyalarını besler, sıradıĢı düĢünmelerini
sağlar ve hayal dünyalarını geliĢtirir. Oynama,
eğlenme, görme, duyma, dokunma yoluyla tanıma
ve keĢfetme ihtiyaçlarını karĢılar. Resimli etkinlik
kitapları, okul öncesi dönemde çocuğun biliĢsel, dil,
sosyal ve duygusal geliĢim alanlarının desteklenmesinde önemli bir araçtır. Çocukların kendilerini
tanımalarına, sosyalleĢmelerine yardımcı olurken
bilgi ve haz verip yalnızlıklarını azaltır.
Resimli kitaplar, çocukların yaĢ seviyelerine uygun
olarak basit ve anlaĢılır kelimeler ile anlatılan hikâyelerin kullanıldığı, farklı büyüklük ve Ģekillerde
hazırlanan, genellikle her sayfada renkli resimlerin
kullanıldığı kitaplardır. Okul öncesindeki çocuklar
okuma yazma bilmediklerinden resimleri inceleyerek hikâyede ya da etkinlik kitabında ne anlatılmak istenildiğini ifade edebilirler.
Çocuklar okuma alıĢkanlığını öncelikle ailede,
sonra da okulda kazanırlar. Anne baba ve öğretmenler, kitaba değer veriyorsa ve okuma alıĢkanlığı kazandırmak için çocuklara model oluyorsa
çocuklar da kitap okuma alıĢkanlığını daha kolay
kazanırlar. Çocukların kitabı sevmeleri için onları
bebeklikten itibaren geliĢim düzeyine uygun kitapla
karĢılaĢtırmalı ve renkli, sesli, çevirmeli, dokun-

hissetli ve üç boyutlu kitaplardan baĢlayarak
kitaptan zevk almalarını sağlamalıdır. Kitap okuyan
çocuklar eğitim süreçlerinde daha baĢarılı olmaktadırlar.
Çocuğun kitaplara duyduğu ilgi okul öncesi
dönemde dil ağırlıklı etkinliklerin çeĢitliliğince ve
zenginleĢtirilmiĢ deneyimlerle, hayatın ilk yıllarında
baĢlar. Ona okunan öyküler, mırıldanılan çocuk
Ģiirlerinin tamamı konuĢma ve yazma diline duyduğu ilginin geliĢmesine yardımcı olur. Bu tür
etkinlikler de ileriki okuma becerisinin temellerini
oluĢturur.
Resimli Kitapların
Çocukların GeliĢimine Etkileri
Resimli çocuk kitaplarının temel amacı; çocuğun
ruhî ihtiyaçlarını karĢılamak, geliĢimine katkı
sağlamak, eğitimine yardımcı olmak, çocuğa
okuma alıĢkanlığı kazandırmak ve estetik değerler
kazandırmaktır. Çocuk kitaplarındaki nitelikli
resimler, metnin mesajını tamamlar, metinde
sözcüklerle anlatılmayanları, çizgi ve renklerin
diliyle çocuğa aktarır. Çocuğu eğlendirir, düĢündürür, heyecanlandırır.
Resimli çocuk kitapları;
 Çocukların hayal güçlerini geliĢtirir.
 Çocukların alıcı ve ifade edici dil geliĢimlerini
destekler, kelime dağarcığını zenginleĢtirir, bilgi
seviyesini yükseltir, dili etkin ve düzgün bir
Ģekilde kullanmalarını sağlar.
 Çocuğun olumlu kiĢilik yapısı geliĢtirmesini, sıra
dıĢı fikirler oluĢturmasını, okuma ve/veya dinleme becerileri kazanmasını sağlar.
 Kitap okuyan çocuğun zihinsel geliĢimi hızlanır,
kavramlar ve olaylar arası muhakeme yeteneği
geliĢir.
 Çocuğa sundukları zengin ve çeĢitli bilgilerle
onun doğal öğrenme isteğini besleyerek geliĢimine büyük ölçüde destek olurlar…

YaĢlara Göre Çocuk Kitaplarının Özellikleri
Çocuk kitapları, çocukların yaĢlarına göre farklılık
göstermektedir. Ġyi bir çocuk kitabı, çocukların
geliĢme ve büyüme çağlarına uygun olmalıdır.
Çocuğun yaĢına uygun güzel bir Türkçe ile
yazılmıĢ, iyi resimlenmiĢ, temiz ve itinalı basılmıĢ
bir kitap, çocuk için yeni bir dünyanın, okumaya
hazırlanmanın baĢlangıcı olabilir. GeliĢimsel olarak
yaĢ ilerledikçe çocuk kitaplarındaki metin ve
resimleme oranlaması değiĢir. YaĢ büyüdükçe
kitaplarda daha az resim daha çok yazı olur.
Üç-dört yaĢ döneminde, bileĢik cümle kurma
becerisinin geliĢmeye baĢlamasıyla birlikte çocuklar gün içinde kendilerini bu cümlelerle ifade
etmeye yönelirler. Bu dönemde dil oyunlarından,
kısa dizeleri söylemekten hoĢlanırlar.
Dört-beĢ yaĢ çocukları, dil bilgisi açısından doğru
cümleler kurmaya baĢlarlar. Kelime sayılarında
oldukça hızlı bir artıĢ vardır. Bu yaĢ grubu çocuklar,
yazısı olmayan resimli kitapları kullanarak hikâyeler
oluĢturabilirler. Bu becerilerinin pekiĢtirilmeye çalıĢılması önemlidir.
Çocuklar beĢ-altı yaĢlarında, dilin anlatım özelliklerini de yansıtan bir kullanım kendini göstermeye baĢlar. Dili kullanma becerisi, bir yetiĢkini
andırır. Altı yaĢın sonlarına doğru çocuklar masal
ve hikâye dinlemeyi çok sevmeye baĢlarlar. Yeni
hikâyelerin yanında eskilerinin de tekrarlanmasını
isterler. Hafızaları son derece kuvvetlidir. Bu
dönemde, çocuğun yazılı metinlerle anlamlı
etkileĢiminin baĢlaması gerekir.
Çocukların tekerleme, bilmece kurup söylemeleri,
basit hikâyeler, masallar ve fıkralar oluĢturup
anlatmaları için desteklenmeleri gerekmektedir.
Çocuklar olabildiğince kendilerini ifade edebilecekleri etkinlikleri tercih ederler. Günlük hayatta
karĢılaĢtıkları olaylar, gözlem yoluyla elde ettikleri
deneyimler onların sözel iletiĢim becerilerini
kullanmalarını sağlar. Bu deneyimlere yönelik
resimli kitaplar okumak, onların kendilerinin hikâye
anlatmasına fırsat vermek gerekir. Bu dönemde,
çocuklara okunan kitapların farklı türlerde olmasına
dikkat etmek de faydalı olacaktır.
ZEKÂ GELĠġTĠRĠCĠ KĠTAPLAR VE BEYĠN
GELĠġĠMĠNE ETKĠLERĠ
Resimli çocuk kitaplarının yanında okul öncesi
dönemde çocukların analitik, pratik ve sıradıĢı
düĢünme becerileri kazanmasında, zeka ve beyin
geliĢimine katkıları anlamında da etkinlik kitaplarını
kullanmak gerekmektedir.
Daha zeki çocuklar yetiĢtirmek ve çocukların

beynini aktif hale getirmek amacıyla Japonya
Tohoku Üniversitesi ve Çamlıca Çocuk iĢbirliği ile
üretilen Zeka GeliĢtirici Faaliyetler serisi bu türden
kitaplardır. Beynin en önemli yeri olan Prefrontal
alan, hemen alnın arkasında bulunan ve büyük
ölçüde zekâ ile iliĢkili olduğu düĢünülen bölgedir.
Özellikle çocuklar için, (bir Ģeyleri düĢünürken ya
da ezberlerken) aktif olan ve faaliyete geçen çok
önemli bir yerdir. Prefrontal alanı, sporla vücudunuzu eğittiğiniz gibi aynı Ģekilde eğitebilirsiniz.
Beynin herhangi bir bölümünün nasıl çalıĢtığını
araĢtıran (beyin görüntüleme), Japonya‘nın önde
gelen araĢtırmacısı Prof.Dr.Ryuta Kawashima,
ebeveyn-öğretmen ve çocuklarla yapılan eğlenceli
aktivite kitaplarının, çocukların beyinlerinin sağlıklı
geliĢimine yardımcı olan üstün nörobilim ile iliĢkili
olduğunu belirtir.
Üstün Bilim ile Beyin Ġnceleme
Prof.Dr.Ryuta Kawashima, Tohoku Üniversitesi
laboratuvarında birçok eylem ve düĢüncelere sahip
insan beynini FMR ve optik topografya denilen en
geliĢmiĢ 2 temel donanımı kullanarak incelemiĢtir.
Her ikisi de beynin içindeki kan akımını görüntülemek için tasarlanmıĢtır. Beyin, ne kadar aktif
çalıĢır ise o kadar kan akıĢı yükseliyor ve beynin
hangi bölgesinin çalıĢtığı anlaĢılabiliyor.
Fotoğrafta görüldüğü üzere (eğlenceli aktivite
kitapları) uygulanırken Prefrontal alanın çalıĢma
durumu optik topografya ile gözlenmektedir.
Ġnsan beyni tek bir kitle olarak çalıĢmaz, büyük

kısmı (Frontal lob) (parietal lob) (lob) (oksipital lob)
Ģeklinde bölünmüĢtür ve her bir parça farklı bir rol
oynamaktadır. Bütün canlılar içerisinde sadece
insanlarda önemli ölçüde geliĢmiĢ olan Prefrontal
alan; bir Ģeyleri düĢünüp emir verme, sevinç, öfke
ve üzüntü gibi duyguları kontrol etme, karar verme,
iletiĢim kurma, depolama yapma gibi insanlar için
gerekli birçok önemli çalıĢmalardan sorumludur.

Prefrontal Alanın GeliĢimi
Kasların güçlendirilmesi gibi beyin de güçlendirilebilir. Beyni kullandıkça çalıĢması daha da
artacağından, beynin var olan bölümü güçlenir. Bu
bölümler daha da aktif çalıĢır=aktiviteler davranıĢların faaliyete geçmesinde çok etkilidir. Prof. Dr.
Kawashima‘nın araĢtırmasından yola çıkarak,
Prefrontal alanı faaliyete geçiren araçların,
(yüksek ses), (dikte), (basit bir hesaplama)
özellikle etkili olduğu görülmüĢtür. Diğer taraftan,
örgü, enstrüman çalma, konuĢma ve oyun oynama
aracılığı ile baĢkalarıyla iletiĢim kurmada da
Prefrontal alanın güçlendiği görülmüĢtür. Örgü
yapmanın ve müzik aleti çalmanın ortak özelliği
(Haydi bir Ģeyler yapalım!) diye düĢünüp, elinizi
hareket ettirmenizdir. Oysa eğlenceli aktivite
kitaplarıyla faaliyet yaparken Prefrontal alanın
faaliyete geçmesi çok farklıdır.

Normal KoĢullardaki Beyin Durumu
Aktif halde olmadığında bembeyaz bir hal alır.

Resimlerde de görüldüğü üzere, eğlenceli faaliyet
kitaplarını kullanmadan önceki normal koĢullardaki
beynin durumu ile kullandıktan sonraki durumu 3
boyutlu olarak incelenmiĢtir.
Çocukluk Döneminde Beynin GeliĢimi
Ebeveyn-öğretmen ve çocuk arasındaki iletiĢimi
sağlayan eğlenceli aktivite kitapları, beynin sağlıklı
geliĢimine katkıda bulunuyor. KiĢilerin beyin
ağırlığı, yeni doğmuĢ bir bebekte yaklaĢık 400 gr.
olup, yetiĢkinlerin sadece 3‘te 1‘i oranı kadardır.
Fakat bu, 4-5 yaĢlarında 1200 gr‘a ulaĢarak boyutu
yetiĢkine oranla %90 hızla büyümektedir. Gerçekten de çocukluk döneminde beynin sağlıklı geliĢimine katkıda bulunan en önemli dönem diyebiliriz.
Bu sebeple, bu alıĢtırmaları çocuklarla uygularsanız, eğlenceli iletiĢim kurma, birlikte bir Ģeyler
meydana getirmenin sevinci büyük ölçüde çocuk
beyinlerinin sağlıklı geliĢmesine yardımcı olacaktır.

Zekâ GeliĢtirici Faaliyetler Yaparken
Beynin Durumu

Prefrontal alanın rengi kırmızı olur, aktif çalıĢma görülebilir.

Kasların güçlendirilmesi gibi beyin de güçlendirilebilir.
Beyni kullandıkça çalıĢması daha da artacağından,
beynin var olan bölümü güçlenir.
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Müfredat eğitim sisteminin kalbinde yer alır,
herkes müfredatın uygulanması ve geliĢtirilmesine iĢtirak eder.

hem de eğitim için koyulan hedeflere bağlılığını
desteklemiĢ, müfredat konusunda fikir birliğine
varılmasına imkân tanımıĢtır.

Geçen sene, 2016 sonbaharında Finlandiya‘da
temel eğitim için yeni bir çekirdek müfredat uygulamaya koyduk. Yeni müfredat doğmadan önce,
eski müfredatın etkilerini, olumlu ve olumsuz
yanlarını dikkatle çalıĢtık ve araĢtırdık. Gelecek ve
geleceğin getireceği trendler, gerektireceği beceri
ve yeterlilikler hakkında bir araya gelip düĢünen ve
konuĢan birçok komite var. Bizim müfredatımız
eğitim sağlayıcılar, okul müdürleri, araĢtırmacılar,
öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer paydaĢlarla
beraber oluĢturuldu. Bizim yeni çekirdek müfredatımızın kapak sayfasında 2014 yılı yazılı; 2014
müfredatın bir belge olarak hazır olduğu yıldır.
Yerel yönetimlerin ve okulların bu müfredatın kendi
versiyonlarını oluĢturmaları iki yıl daha sürdü.
Çekirdek müfredat ana hatları belirler, müfredat
konusunda yerel seviyede de verilecek birçok karar
vardır.

Neden? Ne? Nasıl?

Bu uzun süreç, müfredatın herkes tarafından öğrenilmesi ve sahiplenilmesi açısından gereklidir.
Müfredat sürecine politikacılar çok etkin bir Ģekilde
dâhil olmazlar. Finlandiya‘da hem içerik konuları
hem de müfredat süreci uygulamaları eğitim
uzmanlarının elindedir. Politikacıların rolü sisteme
kaynak bulup desteklemektir. Bu yeni müfredatın
hazırlanma süreci boyunca üç farklı hükümetle
çalıĢtık.
Bu uzun sürecin hem geliĢtirilecek konuları belirlemek açısından hem de en iyi öğretme ve öğrenme
çözümlerini bulma konusunda imkân yaratması
açısından değerli olduğunu öğrendik. Bu aynı zamanda tüm paydaĢların hem müfredat sürecine

―Ġyi iĢleyen bir sistemi, değiĢtirmek neden‖ diye
soranlar çok oluyor. Biz de onlara, ―çünkü dünya
değiĢiyor‖ diye yanıt veriyoruz. Dünya 2000‘li yılların baĢından beri büyük değiĢikler içinde ve bu
değiĢiklikler küreselleĢmenin ve sürdürülebilir
geleceğin zorluklarının üzerindeki etkiyi arttırıyor.
Toplumda ve iĢ dünyasında gerekli olan yetkinlikler
değiĢti, sürdürülebilir bir gelecek inĢa edebilecek
beceriler gerekiyor artık. Bu aslında Ģu demek, eğitimin içeriği, pedagoji ve okul uygulamaları iĢleyen
dünyadaki değiĢikliklere uygun Ģekilde gözden
geçirilip yenilenmelidir.
Bu müfredatla, ders seviyesinde radikal ya da
büyük bir değiĢiklik yapılmamıĢtır. Sosyal Bilgiler
(+2), Beden Eğitimi (+2) Müzik ve Görsel Sanatlar
(+1+1) derslerinin saatleri arttırılmıĢtır. Günümüzde
1.-6. sınıf seviyesinde entegre edilmiĢ biyoloji,
coğrafya, fizik, kimya ve sağlık gibi çevre çalıĢmaları yapılmaktadır.Çekirdek müfredat daha çeĢitliliği olan bir dil programını teĢvik etmektedir. Devlet
de yerel yönetimlere ekstra dil çalıĢmaları
yapmaları konusunda maddi olarak destek olmaktadır. Biz Finlandiya‘da müfredata akademik
çalıĢmalar değil beden eğitimi gibi dersler ekliyoruz.
Çünkü son dönemlerde yapılan araĢtırmalar
çocukların artık eskisi kadar hareket etmediğini
gösteriyor. Yeni müfredattaki yeni odak noktaları
esas olarak devrim niteliğindedir. Bu odak noktaları
ne öğretilmesi gerektiğini değil, nasıl öğrenmek
gerektiği ve hangi beceri ve yetkinliklerin desteklenmesi gerektiğini söyler.

Bu odak alanlar Ģunlardır:
 Çapraz yetkinlikler
 Olay bazlı öğrenme, konu entegrasyonu
 Daha fazla çok yönlü öğretme ve öğrenme
metotları
 Daha fazla fiziksel etkinlik
 Dijital öğrenme ortamlarının kullanımı

bazlı ve ders bazlı öğretme ve öğrenmeyi kaynaĢtıran yeni bir yöntemdir. Bununla beraber, Milli
Eğitim Bakanlığı Müfredat GeliĢtirme Dairesi
BaĢkanı olarak çalıĢan Bayan Irmeli Halinen
―geleneksel okul derslerimize daha belirgin
olmayan sınırlar ve uygulamada daha fazla iĢbirliği
ile devam ediyoruz‖ diyor.

Çapraz yetkinlik setleri Ģunlardan oluĢur:

Geleceğin getireceği zorluklara göğüs gerebilmek
için çapraz yetkinlikler ve okul derslerinin üzerinde
çalıĢmak çok önemlidir ve bunlara odaklanmak
gerekir. Örneğin, olay bazlı çalıĢmaların vurgulandığı proje çalıĢmaları esnasında öğrencilerin
aynı anda birkaç öğretmenle çalıĢabildiği iĢbirliğine
dayalı sınıf uygulamaları. Temel eğitimdeki öğrenciler her yıl bu Ģekilde en az bir tane disiplinler
arası öğrenme modülüne katılmalıdır. Bu modüller
yerel olarak tasarlanır ve uygulanır. Çekirdek
müfredat bu planlamada öğrencilerin de yer alması
gerektiğini söyler. Finlandiya‘nın farklı derslerin
öğretimini yürürlükten kaldırdığı haberleri doğru
değildir. Ders öğretimi kalkmadığı gibi temel eğitim
için yeni çekirdek müfredat bu çapraz yetkinlikleri
ve olay-bazlı çalıĢmaları okulların günlük rutinine
sokmayı hedefler. Temel Eğitim Kanununda derslerin koĢullarını belirlenmiĢtir ve okul derslerinin
ders saatleri Hükümet tarafından verilen kararname ile saptanmıĢtır.

 DüĢünme ve öğrenmeyi öğrenme

Bu, uygulamada ne anlama gelir? Okul durumu

 Kültürel yetkinlik, etkileĢim ve kendini ifade
etme

Kangasala okulundaki 4. sınıf öğrencilerinin neler
olduğunu anlatmasına izin verelim. Bir gazeteci
sonbaharda okula gidip öğrenci ve öğretmenlerle
konuĢtu. Aynı okula geri gittiğinde yeni müfredat
son altı aydır uygulanmaktaydı.

 Öğrenme amaçlı değerlendirme
 Katılım, dahil olma
Çapraz Yetkinlikler-Finlandiya Müfredat
Reformunun belki de en önemli bölümü
Temel öğretim için Ulusal Çekirdek Müfredat
programı ―Çapraz yetkinlik bilgi, beceri, değer, tavır
ve istekten oluĢan bir oluĢumdur. Yetkinlik aynı
zamanda bilgi ve becerilerin belli bir durumda
uygulanabilmesi yeteneğidir. Öğrencilerin bilgi ve
becerilerini kullanma Ģekli benimsedikleri değerler
ve tutumlar ile harekete geçme konusundaki
istekleridir. Çapraz yetkinliğe yönelik artan ilgi
çevremizdeki dünyada meydana gelen değiĢikliklerden kaynaklanmaktadır. ―Farklı bilgi ve beceri
alanlarının sınırlarını aĢan ve bu alanları birbirine
bağlayan yetkinlikler kiĢisel geliĢim, ders çalıĢma,
iĢ hayatı ve vatandaĢlık görevlerinin hem Ģimdi
hem de gelecekte ön koĢuludur‖ der.

 Kendine bakma ve günlük yaĢamla baĢa
çıkabilme
 Çok yanlılık
 BiliĢim ve iletiĢim teknolojileri yetkinliği
 ĠĢ hayatı yetkinliği ve giriĢimcilik
 Katılım, dâhil olma ve sürdürülebilir bir gelecek
inĢa etme
Yerel yetkililer ve okullar bu yetkinlikleri desteklemek ve hedeflere ulaĢmak için kendi yenilikçi
yöntemlerini belirleme konusunda teĢvik edilir.
Dersler için çekirdek müfredat, kazanımların bu
yetkinlik hedeflerini kapsayacağı Ģekilde yazılmıĢtır, bu hedefler belirtilen kazanımlar için çok
önemlidir. Yetkinlikler aynı zamanda ders değerlendirmesinin bir parçası olarak da değerlendirileceklerdir. Bu sayede her okul dersi tüm yedi
yetkinlik alanındaki geliĢimi arttırır. Bu yetkinlik

Bu 4. sınıf öğrencilerinden okul çalıĢmaları ile ilgili
okullarına 4-10 arasında bir puan vermeleri istendi.
Sonbaharda bu puan 8,9 iken altı ay sonra bu puan
yeni sistemle 9,1 oldu.
Ne değiĢmiĢti?
Öğrencilerin ilk söylediği Ģey daha fazla fiziksel
çalıĢma olduğu idi.

Beden eğitimi dersinde artık

hedef öğrencilerde güçlü bir iç motivasyon inĢa
etmek ve onlara spor yapmanın keyfini yaĢatmak
oldu. Matematik dersi gibi diğer derslerde de
jimnastik hareketleri yapılmaya baĢlandı. Kısa
hareketlendirici aralar sınıftaki öğrencilerin konsantrasyonları ve huzurları üzerinde çok olumlu etki
yarattı.

Ayrıca öğrenciler okula kendi ―kas güçlerini‖
kullanarak, yani yürüyerek ya da bisiklete binerek
gelmeye teĢvik edildi. Öğrenciler düzenli spor
yapmanın olumlu etkilerini kendi üzerlerinde de
gördü ve hissettiler.
Okul çalıĢmalarında önceye nazaran çok daha
fazla grup çalıĢması yapılmaya baĢlandı.
Öğrenciler beraber ve herkesle çalıĢmayı
öğrendiler. Gruplar sık sık değiĢtirildi. Öğrenciler
sosyal beceriler edindiklerini ve iletiĢimlerinin
arttığını söylediler. Öz değerlendirmenin rolü arttı.
Öğretmen bireysel öğrenmeden grup süreçlerine
ve paylaĢımcı öğrenmeye doğru yön değiĢtirdi ve
düĢünme süreçleri de bundan çok fayda gördü.
Sınıfta daha az kitap daha fazla tablet ve farklı aktif
çalıĢma biçimleri kullanılmaya baĢlandı. Eylem
parkurları oldu, daha fazla resim çektiler, kendi
videolarını oluĢturdular, kucaklarında bir tavuk
tutmak gibi gerçek hayat deneyimlerini daha sık
yaĢadılar.
Sosyal Bilimler, 4.sınıf öğrencileri için yeni bir dersti
ve hepsi büyük bir hevesle ―Nasıl karar verici
olunur?‖ sorusuna yanıt aradılar. ―Bunun için hangi
beceriler ve bilgiler gereklidir? Bu bilgi ve beceriler
nasıl uygulanabilir? Öğrenci birliğinin rolü nedir?‖
gibi sorulara yanıt aradılar.
Ayrıca entegre çalıĢmalarında Olimpiyat Oyunları,
Suomi 100/Finlandiya 100 yıl gibi temaları da
iĢlediler.
Öğrenci ve öğretmenler bu konuları
motive edici buldu, özellikle de hem medyada hem
de okul dıĢındaki dünyada bu konular çok
konuĢulduğu, gündemde olduğu için daha çok
hoĢlarına gitti.

Kangasala Okulu ve bu sınıf yeni müfredatı
uygulamak için kendi yöntemlerini belirlemekte hiç
zorluk çekmediler. Her okulun elbette farklı bir ritmi
vardır ama hiç biri yalnız bırakılmıyorlar. Müfredat
çalıĢmaları devam ediyor ve okullara destek
vermek için ayarlanan hizmet içi eğitim imkânları
ve projeleri var.
Aynı zamanda büyük, önemli temalı ulusal
yarıĢmalar da yapılıyor ve okullar bu yarıĢmalarda
da destekleniyor. Bunlara bazı örnekler Ģöyledir:
 ―Finlandiya Okulları Hareket Halinde‖ Okul
günlerinde daha fazla fiziksel hareket http://
www.liikkuvakoulu.fi/in-english
 KiVa koulu: “Okullar için zorbalık
program‖, http://www.kivaprogram.net/

karĢıtı

 Terve koululainen (”Sağlıklı Öğrenci”): Okulda
ve boĢ zamanlarda fiziksel aktiviteyi teĢvik
etmek için
 Vihreä lippu (YeĢil bayrak): Çevre eğitimi http://
www.vihrealippu.fi/vl/english

Hepinizi bizimle fikirlerinizi paylaĢmaya devam
etmeye davet ediyoruz
Learning Scoop, Türk eğitimcilerini Finlandiya‘ya
yeni müfredatımızın nasıl iĢlediğini görmeye davet
ediyor. Sizleri de bizimle fikirlerinizi paylaĢmaya
davet ediyoruz, iĢbirliğine açığız.
Bizi XVI. Geleneksel Eğitim Sempozyumuna davet
ettiğiniz için teĢekkür ederiz. Size değerli
çalıĢmalarınızda baĢarılar dileriz.

Geleceğin getireceği zorluklara göğüs gerebilmek için çapraz
yetkinlikler ve okul derslerinin üzerinde çalıĢmak çok önemlidir ve
bunlara odaklanmak gerekir. Örneğin, olay bazlı çalıĢmaların
vurgulandığı proje çalıĢmaları esnasında öğrencilerin aynı anda birkaç
öğretmenle çalıĢabildiği iĢbirliğine dayalı sınıf uygulamaları. Temel
eğitimdeki öğrenciler her yıl bu Ģekilde en az bir tane disiplinler arası
öğrenme modülüne katılmalıdır.

*Bu yazı, Juha Lahtinen ve Elina Harju‘nun, 16. Geleneksel Eğitim Sempozyumu‘ndaki sunum metnidir.

TÜRKĠYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞĠ
33. DÖNEM YÖNETĠM KURULU’NUN
2 6 M AR T 2 0 1 5 – 3 1 M AR T 2 0 1 7 FAAL Ġ Y E T L E R Ġ
MART 2015


26 Mart 2015 tarihinde Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak, iki
yıllık dönem için yeni yönetim kurulu oluĢturuldu.



Yönetim Kurulunun kendi arasında gerçekleĢtirdiği toplantı sonucu, EĢ BaĢkanlığa Cem GÜLAN ve
Yusuf TAVUKÇUOĞLU, BaĢkan Yardımcılığına Nurullah DAL ve Erkan ÇELĠK, Muhasip Üyeliğe
Özlem KARSAN, Genel Sekreterliğe Hayik NĠġAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdoğan BOZDEMĠR,
Mina AKÇEN ve Gökhan BAYBOĞAN seçildi.

NĠSAN 2015


Üyesi olduğumuz ECNAIS (Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği) tarafından 16-18 Nisan
2015 tarihlerinde ―GeliĢim Kültürü için Öz-Değerlendirme‖ temalı konferans, Derneğimiz iĢbirliği ile
Suadiye Otel‘de gerçekleĢtirildi.



21 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen TOBB Ekonomi ġurası ile 28 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen
TOBB Eğitim Meclisi Toplantısına EĢ BaĢkanımız Cem Gülan katıldı.



Okullarımızdaki rehberlik çalıĢmalarına yön vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde
okullarımızın yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla rehberlik komisyonu oluĢturuldu.



Bakanlığın EBA Portalı‘ndan özel okul öğretmenlerinin de yararlanması için Bakanlığa talepte
bulunuldu.



Genel Kurul‘da kısa adımız TÖZOK olarak kabul edildi ve yeni logomuzla Türk Patent Enstitüsüne
baĢvuruda bulunarak, patent iĢlemlerimiz neticelendirildi.



Ġl Dernekler Müdürlüğünden gelen ―Tüzük değiĢikliği‖nde Dernek adlarında ―Birlik‖ kelimesinin
kullanılması uygun bulunmadığından Derneğimiz adının bir sonraki Genel Kurulda yapılacak Tüzük
değiĢikliğine kadar “TÜRKĠYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞĠ‖ olarak kullanılmasına karar verildi.

özel

MAYIS 2015


9 Mayıs 2015 tarihinde üyemiz TED Ġstanbul Koleji ev sahipliğinde ―21. Yüzyıl Eğitimcilerine Rehberlik‖
temalı 17. Rehberlik Sempozyumu düzenlendi.



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde 12 Mayıs 2015 tarihinde yapılan toplantıya
Derneğimiz eĢ baĢkanları Cem Gülan ve Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.



Artı Eğitim Dergisi tarafından düzenlenen ―Yılın Eğitimde BaĢarı Ödülleri 2015‖ töreninde Derneğimiz
―Sınırları AĢan Eğitim Özel Ödülü‖ne layık görüldü.



18. Rehberlik Sempozyumuna baĢvuran okullar arasından yapılan kura çekimi sonucu özel Kültür
Koleji ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.



Ekonomi Dergisine (A Haber Plus) özel okullarımızı tanıtan ilan verildi.



5. Temel Eğitim Sempozyum kitabı bastırılarak tüm özel okullara gönderildi.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan Era Kolejleri kurucu temsilcisi Sezai Eyüpoğlu ile Maltepe
Uğur Asırlık Anadolu Lisesi kurucusu Volkan Üçok‘un üyelik baĢvuruları kabul edildi.



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne baĢvuruda bulunarak 2015-2016 öğretimi yılında
TEOG sonucuna göre öğrenci alacak özel okullarla ilgili ortak kayıt takvimi uygulayabilmeleri ve
gazetelerde ortak kayıt ilanı yapabilmeleri iliĢkin izin alındı.

HAZĠRAN 2015


Bakanlıkta özel okullara öğrenci alımıyla ilgili 3 Haziran 2015 tarihinde yapılan görüĢmelere Cem
Gülan, Yusuf Tavukçuoğlu ve Mina Akçen katıldı.



Özel okul öğretmenlerine yönelik ―21. Yüzyıl Becerileri” konulu çalıĢtay, 13 Haziran 2015 tarihinde
üyemiz MEF Okulları ev sahipliğinde düzenlendi.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan Özel Seviye Batıkent Okulları adına Ünsal Gündoğan‘ın
üyeliği kabul edildi.



16 Haziran 2015 tarihinde Ankara‘da yapılan TOBB Eğitim Meclisi Genel Kurulu toplantısında yeni
yönetim kurulu seçildi. BaĢkanlığa Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği adına Derneğimizin YĠK
BaĢkanı Dr. Yusuf Ekinci, BaĢkan Yardımcılığına ise Derneğimiz yönetim kurulu eĢ baĢkanı Yusuf
Tavukçuoğlu ve Özdebir BaĢkanı Faruk Köprülü seçildi.



Artı Eğitim Dergisi‘ne üyemiz özel okulları tanıtan ilan verildi.

EYLÜL 2015


3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara‘da TOBB ‗un düzenlediği konferansa Derneğimiz adına Yusuf
Tavukçuoğlu katıldı.



Kurucu temsilcisi değiĢikliği nedeniyle FMV Özel IĢık Okulları adına Erdoğan Bozdemir‘in üyeliğinin
düĢürülerek yerine Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak‘ın üyeliği kabul edildi.



Dernek yönetim kurulu üyesi Erdoğan Bozdemir ile Denetleme Kurulu BaĢkanı Kemal Nakipoğlu‘nun
üyeliğinin düĢürülmesi nedeniyle yerlerine yedek üyelerden Mehtap KasapbaĢoğlu‘nun asil yönetim
kurulu üyeliğine, Behiye Ömeroğlu‘nun ise asil denetleme kurulu üyeliğine alınmasına karar verildi.

EKĠM 2015


8 Ekim 2015 tarihinde Finlandiya Büyükelçiliği iĢbirliği ile üyemiz Ste. Pulcherie Fransız Lisesi‘nin ev
sahipliğinde Helsinki Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hannele Niemi‘nin konuĢmacı olduğu
seminer gerçekleĢtirildi.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan Özel Burçak Eyüboğlu Ana ve Ġlköğretim Okulunu
temsilen Erdoğan Bozdemir‘in üyeliği kabul edildi.



12 Ekim 2015 tarihinde üyemiz Florya Koleji ev sahipliğinde Slovenya‘dan ülkemizi ziyarete gelen 60
okul temsilcisine Türkiye‘deki özel okul sektörü hakkında ―Bilgi paylaĢımı‖ toplantısı gerçekleĢtirildi.



20 Ekim 2015 tarihinde Ankara‘da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi toplantısına yönetim kurulu eĢ
baĢkanımız Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.



14. Antalya Sempozyum kitabı bastırılarak tüm üye okullara gönderildi.

KASIM 2015


7 Kasım 2015 tarihinde Elazığ ve çevre illerdeki üyelerimizin katılımıyla üyemiz Özel Bilgem Okulları
ev sahipliğinde kurucular toplantısı ve öğretmenlere yönelik olarak da Dr. Özgür Bolat‘ın konuĢmacı
olduğu seminer düzenlendi.



13 Kasım 2015 tarihinde Dernek merkezimizde Rehberlik Komisyonumuzun katkılarıyla pdr
öğretmenlere yönelik Dr. Bülent Madi‘nin konuĢmacı olduğu sinerji toplantısı düzenlendi.



19-21 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan Sofya‘da yapılan ECNAIS konferansına Derneğimizi
temsilen akademik danıĢmanımız Dr. Jale Onur katıldı.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan; Özel ÇağdaĢ Öncü Okulları adına Erkan ġen‘in, Özel
Gülay KıĢlak Anaokulu adına Gülay KıĢlak‘ın ve Özel Abaküs Doğa Anaokulu Sevinç Yılmaz‘ın üyelik
baĢvuruları kabul edildi.

ARALIK 2015


5-6 Aralık 2015 tarihlerinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev sahipliğinde “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” temalı VI. Temel Eğitim Sempozyumu gerçekleĢtirildi.



15 Aralık 2015 tarihinde Ankara‘da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi Toplantısına Dernek eĢ baĢkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU, aynı tarihte Bakanlık ile yapılan görüĢmelere ise eĢ baĢkanımız Cem
Gülan ve baĢkan yardımcımız Nurullah Dal katıldı.



Derneğimiz adına eĢ baĢkanımız Yusuf Tavukçuoğlu‘nun baĢkan yardımcılığını yaptığı TOBB Eğitim
Meclisi Üyeleri, 21 Aralık‘ta TBMM Milli Eğitim Komisyonu BaĢkanı BeĢir Atalay‘ı ziyaret ederek, eğitimle ilgili görüĢlerini ilettiler.



EĢ baĢkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU tarafından MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
24 Aralık tarihinde ziyaret edilerek sektörümüzün sorunları arz edildi.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan; Özel Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Ġlkokulu adına
F. Sibel Küpeli‘nin, TED Adana Koleji adına Taha Altaylı‘nın, Renkli Hayaller Anaokulu adına Ömer
Tatari‘nin, Kuzey Anaokulu adına Esra Çebi Kaptan‘ın, Küçük ġeyler Anaokulu adına Müge Laçin‘in
ve Ankara Emek Anaokulu adına Orhan Demir‘in üyelikleri kabul edildi.



Derneğimiz bünyesinde mali konular ve personel özlük hakları konularında çalıĢmak üzere özel okul
mali danıĢmanlarından oluĢan Mali Konular Komisyonu oluĢturuldu.

OCAK 2016


Derneğimize üye olmak üzere baĢvuruda bulunan; TED Kocaeli Koleji adına Nilgün Çelebi‘nin, TED
Atakent Koleji adına Uğur Boz‘un, Metod Ġlkokulu-Ortaokulu adına BarıĢ Kılıç‘ın, Malatya Çamlıca Ġlk
ve Ortaokulu adına Mustafa Sarıtaç‘ın, Diyarbakır Marif Ġlkokulu-Ortaokulu adına HaĢim Merdoğlu‘nun ve ĠMĠ Eğitim Kurumları adına Erol Gözen‘in üyelikleri kabul edildi.



Artı Eğitim Dergisi‘ne üye özel okullarımızı tanıtıcı ilan verildi.



Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı‘nda koruma altında bulunan Zırhlı Gergedan Samir‘in yıllık bakım masraflarının bir kısmı Derneğimizce üstlenildi.



15. Geleneksel Eğitim Sempozyumumuz ―Okul ve Eğitim‖ temasıyla 28-30 Ocak 2016 tarihlerinde
Antalya Kaya Palazzo Otel‘de yaklaĢık 1200 katılımcı ile gerçekleĢtirildi.

ġUBAT 2016


3 ġubat 2016 tarihinde MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya Derneğimiz adına BĢk. Yrd. Nurullah Dal katıldı.



2 ġubat 2016 tarihinde Dernek ve iktisadi iĢletmesinin merkezinin de bulunduğu Odakule ĠĢ Hanında
çıkan yangın sonucu Dernek merkezinin kullanılamaz hale gelmesi ve ĠSO‘nun binayı ancak 1 yılda
yenileceğini bildirmesi üzerine çalıĢmalarımızın aksamaması için Dernek merkezimiz 1 Mart 2016
tarihinden itibaren GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Cad. Zambak Apt. No.7 K. 5 D. 5 Taksim- Ġstanbul adresine taĢındı.

MART 2016


12 Mart 2016 tarihinde üyemiz Kültür Koleji ev sahipliğinde “Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Alanında Güncel YaklaĢımlar ve Uygulamalar‖ temasıyla 18. Rehberlik Sempozyumu düzenlendi.



Derneğimiz IT Komisyonu organizasyonunca 26 Mart 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde yaklaĢık 2000 kiĢinin katılımıyla 3. Eğitim Teknolojileri Platformu gerçekleĢtirildi.



VI. Temel Eğitim Sempozyum kitabı bastırılarak tüm üye okullarımız gönderildi.



Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sayın Ömer Faruk Yelkenci‘ye 23 Mart 2016 tarihinde dernek yönetim kurulu olarak hoĢgeldiniz ziyaretinde bulunuldu.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan; AltınĢehir Koleji Bursa adına Umut Gökçe‘nin, Elazığ
Yörünge Okulları adına Nedim Durgungül‘ün ve Armada Ortaokulu adına Fuat Yücel‘in üyelikleri
kabul edildi.

NĠSAN

2016



Rehberlik komisyonumuzun desteğiyle, özel okul rehber öğretmenlerine yönelik 8 Nisan 2016 tarihinde Dernek merkezimizde Prof. Dr. Özgür Öner‘in konuĢmacı olacağı ―Terör ve Çocuk” konulu
seminer düzenlendi.



19 Nisan‘da Ankara‘da yapılan TOBB Toplantısına eĢ baĢkanımız Yusuf Tavukçuoğlu katılarak sektör sorunlarını dile getirdi.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan Yalova Doğa Okulları adına Oktay Çolak‘ın ve Tuzla
Özel Fen Koleji adına Z. Gülay Örsçekiç‘in üyelikleri kabul edildi.



Derneğimiz yönetim kurulu 2 Nisan 2016 tarihinde Ankara TED Koleji‘nde yapılan Forum‘a katıldı.



MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü‘ne atanan Sayın Kemal ġamlıoğlu, diğer özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek baĢkanları ve eĢ baĢkanımız Yusuf Tavukçuoğlu tarafından
6 Nisan tarihinde ziyaret edilerek, baĢarı dileklerimiz iletildi.



Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢar Yardımcılığına atanan Sayın
Dr. Muammer Yıldız‘ı 28 Nisan 2016 tarihinde makamında ziyaret ederek, baĢarı dileklerini ilettiler.



Yunanistan‘ın baĢkenti Atina‘da 14-16 Nisan 2016 tarihlerinde ECNAIS (Avrupa Birliği Özel Okullar
Dernekleri Birliği) tarafından Yunan Özel Okullar Derneği (HAIS) ev sahipliğinde, 18 Avrupa ülkesinden delegelerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen konferansa; Türkiye Özel Okullar Derneği‘ni temsilen
Yönetim Kurulu EĢ BaĢkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU ve yönetim kurulu üyelerimizden oluĢan 8 kiĢilik
bir heyet katıldı.

MAYIS

2016



Okul psikolojik danıĢmanlarına yönelik düzenlenen sinerji toplantılarının dördüncüsü; doğuĢtan serebral palsisi olan ve Ģuan üniversite son sınıfta okuyan Ekin Karahan‘ın konuĢmacı olduğu ―Engelli
bireylerin çevre adaptasyonu ve sorunları‖ konusuyla 26 Mayıs PerĢembe günü Dernek merkezimizde gerçekleĢtirildi.



Rehberlik komisyonumuzun desteğiyle, özel okul rehber öğretmenlerine yönelik Mart 2017 tarihinde
düzenlenecek 19. Rehberlik Sempozyumu‘nun ev sahipliği, gelen ev sahipliği talepleri arasında yapılan kura çekimi sonucu üyemiz SEV Amerikan Koleji‘ne verildi.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan Vatan Okulları adına Turay Kesler‘in, Ġlk Kalem Anaokulu adına Fatma Yavuz‘un ve Adana Seyhan Okulları adına Yılmaz Oktay Seçmen‘in üyelikleri kabul
edildi.



Derneğimiz eĢ baĢkanı Yusuf Tavukçuoğlu, 24 Mayıs 2016 tarihinde MEB Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğü‘nde yapılan toplantıya veya 31 Mayıs 2016 tarihinde TOBB Türkiye Eğitim Meclisi
toplantısına katıldı.



Erken yaĢta bilgisayar bilimleri eğitiminin yaygınlaĢtırılması alanında bilgi birikimi paylaĢımı yapılarak, özel okullarda okuyan öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bilgisayar bilimleri eğitimlerini global standartlarda öğrenmelerine yönelik ücretsiz eğitimler, seminerler, etkinliklerin düzenlenmesi
amacıyla CODE.ORG TÜRKĠYE Robincode BiliĢim Teknoloji ve GiriĢimcilik Derneği ile Derneğimiz
arasında bir protokol yapıldı.

HAZĠRAN


2016

Finpro ve Derneğimiz iĢbirliği ile 2 Haziran 2016 tarihinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev sahipliğinde, ‗Küresel Öğretmen Ödülü‘nde bu yıl ilk 10 finalist arasına girmeyi baĢaran Finlandiyalı matematik öğretmeni Maarit Rossi tarafından matematik öğretmenlerimize yönelik seminer gerçekleĢtirildi.



Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu iĢbirliği ile 4 Haziran 2016 Cumartesi günü,
Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi ReĢit Galip Konferans Salonu‘nda ―DERSLER HAYATA
HAZIRLAR MI?” temalı Sempozyum gerçekleĢtirildi.

TEMMUZ

2016



Türkiye Cumhuriyetine, demokrasiye, milli iradeye, hukuka, milletin temel hak ve özgürlüklerine karĢı
15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmaya çalıĢılan darbe giriĢimini kınamak amacıyla Hürriyet Gazetesi
Türkiye baskısına Derneğimiz adına ilan verildi.



TBMM‘de 20 Temmuz 2016 tarihinde, 200‘ü aĢkın Sivil Toplum KuruluĢunun katılımıyla
gerçekleĢtirilen ―Demokrasiye Bağlılık‖ ortak açıklamasına Derneğimiz adına eĢ baĢkanlarımız Cem
Gülan ve Yusuf Tavukçuoğlu katıldılar.



22 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlıkta yapılan toplantıya derneğimiz adına F. Nurullah Dal katıldı.

EYLÜL


2016

Rehberlik Komisyonumuzun katkılarıyla, okul psikolojik danıĢmanlarına yönelik düzenlenen sinerji
toplantılarının beĢincisi;
Gestalt psikoterapisti Nur YaĢar‘ın konuĢmacı olduğu “Kaçarsan
VaroluĢun Stresinden, Bulursun YaĢamanın Stresini!” konusuyla 29 Eylül PerĢembe günü
Dernek merkezimizde gerçekleĢtirildi.

EKĠM 2016


7 Ekim tarihinde Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ġlköğretim Yönetmeliğinde özel anaokulları
öğrenci kayıtlarıyla ilgili maddelerde yapılması talep edilen değiĢiklik önerilerimiz Bakanlığa arz edildi.



Derneğimiz adına eĢ baĢkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU‘nun baĢkan yardımcılığını yaptığı TOBB
Türkiye Eğitim Meclisi 2016-2017 döneminin ilk toplantısını, Eğitim Meclisi BaĢkanı Dr. Yusuf Ekinci
baĢkanlığında, özel sektör ve sivil toplum kuruluĢları temsilcilerinin katılımıyla 18 Ekim 2016 tarihinde
Ankara TOBB Merkezinde gerçekleĢtirdi.



Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından, Derneğimizin Ankara temsilcisi olan Büyük Kolej
ev sahipliğinde 27 Ekim 2016 PerĢembe günü, Ankara ve çevre illerdeki üyelerimizin davet edildiği
özel okullar toplantısı gerçekleĢtirildi.

KASIM 2016


Yönetim kurulu üyelerimiz Cem Gülan, Yusuf Tavukçuoğlu ve Nurullah Dal tarafından 3 Kasım 2016
tarihinde MEB MüsteĢarı Doç. Dr. Yusuf Tekin ziyaret edildi.



Türkiye Özel Okullar Derneği olarak 4-8 Kasım 2016 tarihleri arasında Fransız eğitim-öğretim
sistemini tanımak, incelemek ve gözlemlemek amacıyla üyemiz Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi
‗nin organizasyonuyla, Fransa'nın Paris kentine eğitim ziyareti gerçekleĢtirildi.



Derneğimizin üyesi olduğu, Avrupa Birliği Özel Okullar Dernekleri Birliği (ECNAIS) tarafından 17-19
Kasım tarihlerinde Almanya Berlin‘de “Özgürlük ve Bağımsızlık üzerinde Kuzey IĢıkları: Kuzey
Avrupa'nın Özel Okulları” temasıyla düzenlenen konferansta Türkiye Özel Okullar Derneği‘ni,
BaĢkan Yardımcımız Nurullah Dal ile Akademik DanıĢmanımız Jale Onur temsil ettiler.



―24 Kasım Öğretmenler Günü‖ nedeniyle Dernek merkezimizde Beyoğlu ilçesindeki üye özel
okullardan 5 öğretmenimizin katılımıyla, onların nezdinde Türk Milli Eğitimine özverili çalıĢmalarıyla
katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü" kutlandı.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan Can Ada Anaokulu ve Ġlkokulu kurucusu Gökyar KarĢit ile
ĠTA Okulları kurucusu Hakan Bayülgen‘in üyelik baĢvurusu kabul edildi.

ARALIK 2016


Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve Ġlkokul Komisyonu üyelerinin iĢbirliği ile düzenlenen VII. Temel Eğitim Sempozyumu “EĞĠTĠMDE OLUMLU YAKLAġIM: ETKĠLERĠ VE ÖNEMĠ”
temasıyla üyemiz ĠTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan ĠÖO‘nun ev sahipliğinde 3-4 Aralık
2016 tarihlerinde gerçekleĢtirildi.



5-9 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya Mardan Palace Otel‘de düzenlenen MEB Mesleki ve Teknik
Okullar ÇalıĢtayına derneğimizi temsilen yönetim kurulu üyemiz Zafer Öztürk katıldı.



Derneğimizin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 14 Aralık 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Dr. Ġsmet YILMAZ makamında ziyaret edilerek, özel okullara iliĢkin görüĢler iletildi ve geleneksel
XVI. Antalya Eğitim Sempozyumu‘na davet mektubu sunuldu.



20 Aralık 2016 tarihinde Ankara‘da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi Toplantısına Dernek eĢ baĢkanımız Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan; Özel Pema Koleji adına Hasan Cahit Koç‘un, Özel Anıt
Ġlkokulu adına Berrin Aydın‘ın ve TSÇV Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu adına Nigar Evgin‘in üyelikleri kabul edildi.

OCAK 2017


Derneğimize üye olmak üzere baĢvuruda bulunan; Özel Aydın DeğiĢim Koleji adına Halil Emre
Üzek‘in, Özel Üç Renk Okulları adına Süreyya Tuğrul‘un ve Özel Güneydoğu YükseliĢ Anadolu Lisesi adına Ahmet ġaz‘ın üyelik baĢvuruları kabul edildi.



12 Ocak 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürü Sayın Dinçer AteĢ‘e
yapılan ziyaret ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğündeki görüĢmelere Cem Gülan,
Yusuf Tavukçuoğlu ve Nurullah Dal katıldı.



KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL‘lik destek teĢviki kapsamına özel okulların da dahil edilmesi
için Milli Eğitim Bakanlığı‘na 12 Ocak 2017 tarihinde baĢvuru yapıldı ve ilgililerle görüĢüldü.



Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen ―Eğitimde Öngörüler‖ temalı XVI. Geleneksel
Eğitim Sempozyumu 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya Kaya Riu Palazzo Otel‘de 1200‘ün üzerinde katılımcı ile gerçekleĢtirildi.

ġUBAT 2017


21 ġubat 2017 tarihinde Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) tarafından, üyemiz Özel Arı Okulları‘nın ev sahipliğinde Ankara‘daki üyemiz özel okulların kurucularının katılımıyla kurucular toplantısı
gerçekleĢtirildi.



21 ġubat 2017 tarihinde Ankara‘da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi Toplantısına Dernek eĢ baĢkanımız Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.



BaĢkan yardımcımız Nurullah Dal ve yönetim kurulu üyemiz Zafer Öztürk, 21 ġubat 2017 tarihinde
MEB Yegitek Genel Müdürü Sn. Bilal Tırnakçı ile görüĢme yaparak 4. Eğitim Teknolojileri Konferansı‘nın okullara duyurulması talebimizi ileterek, konferansın açılıĢ konuĢmalarını yapmak üzere etkinliğimize davet ettiler.



Derneğimize üyelik için baĢvuruda bulunan: Ümraniye Sevinç Ortaokulu adına Erdoğan Ġpek‘in,
Kayseri ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Okulları adına Kemal Nakipoğlu‘nun, Bursa Devrim Kosova Okulları
adına Devrim Kosova‘nın, Keystone Uluslararası Okullar adına Sema Sever‘in, Darıca Final Okulları adına Murat Kaya‘nın, Ġlk Yuvam ABC Anaokulu adına Oya Havsa‘nın ve ġanlıurfa Özel Yeni Ġzler Okulları adına ġeyh Mehmet Korkmaz‘ın, Özel Gökjet Havacılık Lisesi adına M. Sait Yılmaz‘ın
ve Samsun Özel Asrın Anaokulu adına Kamuran Erdem‘in üyelikleri kabul edildi.

MART 2017


3 Mart 2017 tarihinde BTK‘ya baĢvuruda bulunularak Potinss Uygulaması ile öğrencilerin kiĢilik
haklarına yönelik ağır tecavüzde bulunulması, anonim paylaĢımlar ile kiĢilere hakaret suçunun
iĢlenmesi ve okullar arası haksız rekabet ortamının oluĢması sebepleri ile iĢbu uygulamanın
kullanıma kapatılması talebimiz iletildi.



Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu iĢbirliği ile 13 Mayıs 2017 tarihinde
üyemiz FMV Özel Ayazağa IĢık Lisesinde yapılacak olan "BranĢ Öğretmenleri BuluĢuyor
Derslerimizin En'leri ÇalıĢtayı" nın ön hazırlık çalıĢması 11 Mart 2017 tarihinde üyemiz Özel
Marmara Koleji ev sahipliğinde gerçekleĢtirildi.



Türkiye Özel Okullar Derneği‘nin her yıl geleneksel olarak eğitimcilere ve rehberlik uzmanlarına
yönelik düzenlediği Rehberlik Sempozyumu‘nun 19.su üyemiz SEV Amerikan Lisesi (SAC) ev
sahipliğinde Rehberlik Komisyonu iĢbirliği ile 18 Mart 2017 tarihinde gerçekleĢtirildi.



Derneğimiz IT Komisyonu organizasyonunca 25 Mart 2017 tarihinde Kavram Meslek Yüksekokulu
ev sahipliğinde yaklaĢık 2000 kiĢinin katılımıyla 4. Eğitim Teknolojileri Platformu gerçekleĢtirildi.

ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN IŞIĞINDA
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