Değerli Dostlarım,
Yoğun geçen bir öğretim yılının ardından Türk Milli Eğitimine özverili ve başarılı çalışmalarıyla katkı sağlayan
tüm dostlarımıza şahsım ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.
Yönetim kuruluna seçildiğimiz Mart 2017 tarihinden bu yana sizlerin de desteğiyle birçok başarılı çalışma
gerçekleştirdik. Okul öncesi ve ilkokul komisyonu üyelerimizin işbirliği ile Aralık ayında Temel Eğitim
Sempozyumu, eğitim sistemimize yön verdiğine inandığımız ve geleneksel olarak sömestr tatilinde
gerçekleştirdiğimiz Antalya Eğitim Sempozyumu, gelişen teknolojinin eğitimde nasıl daha verimli olarak
kullanılacağına yönelik IT Komisyonumuzun işbirliği ile Mart ayında düzenlediğimiz Eğitim Teknolojileri
Platformu, rehber öğretmenlerin alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmelerine, mesleki paylaşımda
bulunabilmelerine yönelik Rehberlik komisyonu desteğiyle gerçekleşen Rehberlik Sempozyumu, Mayıs ayında
her yıl farklı bir temada düzenlenen ve okulların kazanımlarının artırılmasını amaçlayan Ortaokul ve Lise
Komisyonu işbirliği ile düzenlenen Ortaöğretim Çalıştayı…bu çalışmalarımızın başlıcalarıydı.
Eğitimin temel unsuru öğretmen olduğu anlayışıyla, öğretmenlerimizin eğitimlerine ve mesleki gelişimlerine
katkı sağlamak amacıyla değerli akademisyen ve uzmanlarımızın katkılarıyla düzenlediğimiz mesleki gelişim
seminerleri ile üyelerimizin sorunlarını yerinde dinlemek, çözüm bulmak, üyelerimiz arasındaki diyaloğu
artırmak amacıyla İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Rize illerimizde bölge toplantıları ve öğretmenlerimize yönelik
seminerler de gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken bizlere destek veren okul öncesi
eğitimi, ilkokul, ortaokul, lise, rehberlik, IB ve IT komisyonu üyelerimize ve bu çalışmalara katılarak bizlere
duyduğunuz güven için siz değerli dostlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
8. Temel Eğitim Sempozyumu, 20. Rehberlik Sempozyumu, 5. Eğitim Teknolojileri Platformu ve 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumlarımız için bu yıl “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” temasını ele almıştık. Her
ortamda belirttiğimiz gibi sınavın eğitim için bir amaç değil bir araç olarak görülmesi gerektiğini bu
sempozyumlarımızda dile getirdik. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmanın önemli olduğunu vurguladık. Velilerimizin okul arayışlarında sordukları ilk soru olan “Sınav başarısı” yerine çocuklarının yeteneklerini
ön plana çıkarma anlayışını kazandırmak, öğrenci, okul, öğretmen üzerindeki sınav baskısını kaldırmak,
geleceğimize daha güvenli bakan mutlu çocuklar yetiştirmek bilincini kazandırmanın önemli olduğunu tartıştık.
Yeni öğretim yılında düzenleyeceğimiz tüm sempozyumlarda ise temamızın “Eğitim ve Etik” olacağını da
belirtmek istiyorum.
Bakanlığımızın paylaşımcı bir yönetim anlayışı göstermesi, çalışmalarına Derneğimizin de içinde bulunduğu
özel okul sivil toplum kuruluşlarının davet edilmesi, uygulayıcıların öneri ve görüşlerinin alınması bizlere moral
ve motivasyon kazandırmaktadır. Bu bağlamda bu öğretim yılı içinde Bakanlığımıza sunduğumuz mevzuat
çalışmaları ile de birçok sorunumuz çözüme kavuşturulmuştur. Dergimiz aracılığıyla Sayın Bakanımıza,
Müsteşarımıza, Genel Müdürlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel
okul velilerine verdiği eğitim öğretim desteğinin, öğrenci velilerine mali yönden yarar sağladığı kuşkusuzdur.
Bu destek, toplumda özel okullara karşı güçlü bir güven duygusu oluşmasına sebep olmuş ve sektörümüzün
de büyümesine fırsat sağlamıştır. Özel okulculuğun gelişmesi ve yaygınlaşması, sorunlarının çözülmesi için
çalışmalarımıza yeni öğretim yılında da sizlerden aldığımız destekle aynı hızla devam edeceğimizi
belirtmek istiyorum.
Sözlerime son vermeden önce 2016 yılında demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize yönelik yaşadığımız
menfur girişimde, vatanı uğruna hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diler, 15 Temmuz
Demokrasi ve Özgürlük Gününü içtenlikle kutlarız.
Öğretim yılının sona erdiği, kayıtların başladığı bu dönemde okullarımız arasındaki birlik ve beraberliğin
devam ettiği, rekabetin akademik alanda yaşandığı bir yaz dönemi geçireceğimize inanıyor, sağlık ve
esenlikler diliyorum.
F. Nurullah DAL
Yönetim Kurulu Başkanı
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20. REHBERLİK SEMPOZYUMU
“Hepimizin Sınavı”
7 Nisan 2018

Türkiye Özel Okullar Derneği Rehberlik Komisyonu işbirliğiyle düzenlenen Rehberlik
Sempozyumu'nun 20’ncisi, bu yıl üyemiz
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nin ev sahipliğinde 7 Nisan 2018 tarihinde 22 farklı şehirden gelen 240 katılımcı ve alanında uzman
13 konuşmacıyla gerçekleştirildi.
Sempozyumda "Sınavların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri" teması, farklı doktrinler tarafından konferans, panel ve atölye uygulamaları ile ele alındı.
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi müdürü Alexandre ABELLAN ve Türk müdür başyardımcısı Mina AKCEN'in
açılış konuşmaları ile başlayan sempozyumda, Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim kurulu Başkanı
F. Nurullah DAL, 20. yılını dolduran rehberlik sempozyumunun eğitim camiası için öneminden ve seçilen
konunun hassasiyetinden bahsederek yaşamış olduğu deneyimleri katılımcılar ile paylaştı.
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi İletişim Servisi tarafından hazırlanan “Sınav Deyince” adlı kısa film, salonu
dolduran katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Öğrenci, öğretmen ve velilerin “sınav” olgusuna
dair izlenimlerini paylaştığı film, katılımcıların isteği üzerine öğleden sonra oturumları öncesinde tekrar
gösterildi.

“Sınavların Ruh Sağlığı
Üzerindeki Etkileri”
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"Neyi Sınıyoruz: Bilişsel Varoluş Penceresinden Bir Bakış” adlı konferansla sahneye çıkan ilk
konuşmacı, psikoterapist ve Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Kadir ÖZER oldu.
Sınananın başarı mı yoksa kişilik mi olduğuna dair çarpıcı örnekleri katılımcılar ile paylaştı.
Sempozyumun ikinci konferans konuşmacısı, İstanbul Psikodrama Enstitüsü Başkanı Psikoterapist Uzman
Psikolojik Danışman Deniz ALTINAY'dı. “Bir Kültürel Atom Olarak Sınav Atomları- Anlamak ve
Değiştirmek" adlı konferansı ile, katılımcılara okulda sınav kaygısı olgusu hakkında psikodrama
enstrümanlarını kullanarak nasıl çalışılabileceğini aktardı.
Öğleden sonra, katılımcılar daha önceden kayıt yaptırdıkları beş farklı atölye çalışmasına katılmak için
ayrıldılar.

 İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif AKDAĞ
GÖÇEK “Sınav Sürecinde Öğrenci ve Aileleri
Destekleyici Uygulamalar “,

 Klinik Sinir Bilimleri Uzmanı, IPI Eğitmen
Psikodramatisti Uzm. Psikolog Esra BİLİK
“Psikodramada Sınav Kaygısı Uygulamaları”,

 Psikoterapist- Hipnoterapist, Hipnoz Derneği
Başkanı ve Psikoterapi Enstitüsü Üyesi Uzm.
Dr. Betül SEZGİN “Sınav ve Güven Duygusu
İlişkisi”,

 Gelişimsel Transaksiyonel Analiz Uzmanı
Psikolojik Danışman Soley SEZGİN AKTEN "İsteklerim ve Yaptıklarım",

 Bütüncül Psikoterapist Uzm. Psikolojik Danışman Ümit AKÇAKAYA “Hayat Sınavında Kurban ya da
Kahraman Olmak“
adlı atölyelerde sınavların ruh sağlığına etkileri üzerinde çalışırken katılımcıların yararlanabileceği bilgiler
verdiler.
Atölyelerin ardından “Hepimizin Sınavı” adlı
panelde sınavın önemli paydaşları bir araya geldi
ve kendi pencerelerinden sınavın nasıl yansıdığını dinleyiciler ile paylaştı. Moderatörlüğünü
Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN'in yaptığı panelde Bahçeşehir
Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Nilüfer NARLI, Arabulucu Avukat, Av. Jülide Işıl
BAĞATUR, Tarhan Lisesi öğrencisi Rabia Nur
YARDİBİ ve Sainte Pulchérie Fransız Lisesi
velisi Demet ARIK sınav olgusundan kendi
paylarına düşenleri yansıtmaya çalıştılar.
Günün sonunda, Psikoterapi Enstitüsü Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist ve Psikoterapist
Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ'ın, ergenlik döneminin karakteristik özellikleri ve sınav sürecine bu özelliklerin
yansımasına ilişkin çarpıcı örnekleri barındıran konferansı katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.
Bu sempozyum 20. yaşına girmesi, ilk kez bir Fransız Lisesi'nin ev sahipliği yapması, farklı psikolojik
doktrinlerin “sınav” olgusunu değerlendirmesi, felsefi, sosyolojik ve hukuksal alanların bakış açılarını
barındırması, katılımcıların ilgi ve memnuniyetiyle uzun süre hafızalarda kalacak.
Başta Sainte Pulchérie Fransız Lisesi ve derneğimiz Rehberlik Komisyonu olmak üzere, konuşmacı olarak
bizimle olan uzmanlara, katılımcılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.
21. Rehberlik Sempozyumunda tekrar görüşmek üzere!

www.tozok.org.tr
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İTO EĞİTİM KOMİTESİ SEÇİMLERİ
9 Nisan 2018

İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçimleri, 9 Nisan 2018 tarihinde Yeşilköy’deki İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İTO’nun 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerinde, Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal’ın da yer aldığı grup “İTO 15 Nolu Eğitim Komitesi”ne
seçildi.

Sektörümüzdeki tüm eğitim kurumlarının problemleri ile yakından ilgilenmeyi, sorunların ve taleplerin
çözümü için ilgili birimlere ulaşmada köprü vazifesi görmeyi, çözüm odaklı çalışmayı hedefleyen ve
Derneğimizin de içinde yer aldığı “İTO 15 Nolu Eğitim Komitesi” üyelerini kutluyor, bizleri destekleyen ve
katkı sağlayan üyelerimize de teşekkür ediyoruz.
F. Nurullah DAL
Vedat TOY
Onur GÖZEN
Adnan ÇELİK
Orhan ALBAYRAK
İbrahim TAŞEL
B. Enis ŞENER
Yusuf YALÇIN
Murat TEKİN

İTO 15 NOLU EĞİTİM KOMİTESİ
Komite Başkanı
Başkan Yardımcısı
Komite Üyesi, Meclis Üyesi
Komite Üyesi, Meclis Üyesi
Komite Üyesi, Meclis Üyesi
Komite Üyesi, Meclis Üyesi
Komite Üyesi
Komite Üyesi

Fono Eğitim Kurumları
Bilim Özel Eğitim Kurumları
Gözen Sürücü Kursu
Erdem Özel Eğitim Kurumları
Alkom Bilgisayar Eğitim
Final Eğitim Kurumları
Çağrı Özel Eğitim Kurumları
Birikim Eğitim Kurumları

Komite Üyesi

Murat Tekin Çekmeköy Sürücü Kursu

YEDEK LİSTE: Tümbay Özel Öğretim Hizmetleri, Florya Özel Eğitim Kurumları, Özel Menekşeler Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon,Gümüş Eğitim ve Öğretim, İnsanlığa Hizmet Vakfı İktisadi İşletmesi, Şefkat Vakfı İktisadi İşletmesi,
Ataşehir Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Çizgi Okulları Eğitim Hizmetleri, Kağıthane Sürücü Kursu
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ECNAIS KONFERANSI
19-21 Nisan 2018, Kiev, UKRAYNA

Avrupa Özel Okullar Birliği (ECNAIS) Kiev Konferansı 19- 21 Nisan 2018 tarihlerinde Ukrayna’nın Kiev
şehrinde yapılmıştır. Türkiye Özel Okullar Derneği’ni temsilen konferansa Başkan F. Nurullah Dal, Genel
Sekreter Hayk Nişan ve Akademik Danışman Dr. Jale Onur katılmışlardır.

Ukrayna bir eğitim reformu hareketinin içinde olduğundan konferansın teması: “Eğitim özgürlüğü ve
demokratik değişiklikler- Ukrayna’da özel okulların rolü, Avrupa’dan bir bakış açısı” olarak
seçilmişti. Konferans organizasyonunda da ECNAIS ile birlikte ev sahibi dernek olarak aktif rol oynayan
Ukrayna Özel Okullar Derneği; resmi programın yanı sıra açılış gecesinde Kiev Çocuk ve Gençlik
Sarayı’nda Kiev Kareografi Okulu öğrencileri tarafından muhteşem bir jimnastik ve bale gösterisi
sergilendi. Son gün ise bir tarih öğretmeni eşliğinde gerçekleştirilen 3 saatlik şehir turu ile Ukrayna kültürü,
ECNAIS delegelerine çok güzel tanıtıldı.
Tarihi Kiev Belediye Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış törenine Kiev Belediye Başkanı adına eğitimden
sorumlu Olena Fidanya, Ukrayna’lı politikacı ve Fen ve Eğitim Komisyon Baş Yardımcısı Oleksandr
Spivakovsky, Ukrayna Eğitim Bilimleri Bakanlık Müsteşarı Dr. Volodymyr Kovtunets, Kiev Belediye Meclisi
Eğitim Bilimleri Komisyon Başkanı Dr. Nataliya Shulga, Hollanda’dan Eğitim Hukuku Profesörü Dr. B. P.
Vermeulen ve Ukrayna Eğitim Bilimleri Bakanı Lillia Hrynevych katılarak aydınlatıcı bilgiler vermişlerdir.
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Açılış töreninde Ukrayna’da eğitimin geçmişi, sorunları ve yapılmakta olan eğitim reformlarıyla ilgili bilgilenmeden sonra toplantılara Kiev Hotel Kreschatyk’te devam edilmiştir. İkinci gün sabah gruplar halinde
Kiev’de on özel okul ziyaret edilerek gözlem yapılmış ve öğleden sonra tekrar otelde bu gözlemler paylaşılmış, Avrupa’nın diğer ülkeleriyle karşılaştırmalar yapılarak aşağıdaki konular üzerinde tartışılmıştır:

 Eğitimde özgürlüğün inovasyonu nasıl tetiklediği?
 Okulda değerlere dayalı otonomi ile hesap verilebilirliğin/ sorumluluğun nasıl dengelenebileceği?
 Ulusal eğitim sistemi içinde velilerin çocuklarının okulunun seçimi ile fırsat eşitliği konusunun nasıl dengelenebileceği?

 Özel okulların ulusal eğitim sistemlerine katkılarının neler olduğu?

Sonuç olarak eğitim reformunda özel okulların rolü Avrupa ülkelerinden delegelerin katkılarıyla tartışılmıştır. Avrupa’nın her bir yanında özel okulların birer sivil toplum kuruluşu olarak toplumun demokratikleşme
sürecinde önemli bir rolü olduğu, ulusal eğitim sistemlerine yaratıcı yaklaşım ve kaliteli eğitimle katkıda
bulundukları bir kez daha saptanmıştır. Özel okullar sundukları çeşitlilikle velilere, öğrencilere ve hatta
öğretmenlere kendilerine en uygun eğitim kurumunu seçme fırsatı yaratmaktadırlar. Bu şekilde ulusal eğitim sistemlerini tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır. ECNAIS, eğitimde özgürlüğü ihmal eden ülkelerin uzun
vadede pek çok yeteneği heba edeceğine inanmaktadır. Bunun daha iyi anlaşılması için 2018 Kiev konferansında eğitimde özgürlük teması ele alınmıştır.
Konferansın üçüncü günü, ECNAIS Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve süresinin dolmasıyla 10 yıldır
Genel Başkanlığı yürüten Simon Steen görevi bırakmıştır. Yapılan seçimlerde bizim de aday gösterdiğimiz
Portekiz adayı Rodrigo Melo Başkan, Finlandiyalı Markku Moisala Genel Sekreter ve Danimarkalı Per
Kristensen Muhasip Üye olarak iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Toplantısında, Kasım 2018’de yapılacak seminerin Polonya Özel Okullar Derneği’nin,
2019 Nisan ayındaki konferansın ise Türkiye Özel Okullar Derneği’nin ev sahipliğinde yapılması kabul
edilmiştir.
ECNAIS ve Ukrayna Özel Okullar Birliği’ni başarılı bir konferans organizasyonu dolayısıyla bir kez daha
kutlar, 10 yıl süreyle ECNAIS’in gelişmesinde ve bizim de üye olmamızda aktif rol oynayan, Antalya Konferanslarımıza katılarak desteğini her zaman gösteren Sayın Simon Steen’e yaptığı hizmetler için bir kez
daha teşekkür ederiz.

www.tozok.org.tr
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
SİNGAPUR MATEMATİK EĞİTİMİ SEMİNERİ
28 Nisan 2018

Derneğimiz tarafından 28 Nisan 2018 Cumartesi günü üyemiz Özel Arel Koleji’nin ev sahipliğinde
Duriya Aziz’in konuşmacı olduğu “Singapur Matematik Eğitimi” konulu seminer gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Yönetim Kurulu Başkanımız
F. Nurullah Dal ve Arel Koleji Müdürü Zerrin Akınlı tarafından yapılan seminere resmi ve özel okullardan
yaklaşık 400 öğretmenimiz katıldı.

Kemal GÖZÜKARA
Arel Koleji Kurucusu
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Ömer Faruk YELKENCİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

Seminerde Duriya Aziz; Singapur, Kore ve Japonya’da matematik alanında yükselen grafiklerle kazanılan
başarılardan sonra ABD, Kanada ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde kullanılmaya başlayan Singapur Matematik Eğitim Modelinin; matematiği uygulamalı olarak ve gençlere sevdirerek öğreten, bunu yaparken de
oyunlaştırılmış öğrenme modelini uygulayan, işlem yapmayı kolaylaştıran, zihinsel hesaplama stratejilerine
adapte olmayı sağlayan, öğrencilere matematik problemlerini, hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmek için
temel deneyimler kazandıran bir eğitim programı olduğunu belirterek, öğretmenlerimize örneklendirmelerle
bilgi paylaşımında bulundu.

“SİNGAPUR
MATEMATİK
EĞİTİMİ”
Etkinliğimize teşrifleri için İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye, ev sahipliği için
üyemiz Özel Arel Koleji’ne, değerli katkıları için konuşmacımız Duriya Aziz’e ve gösterdikleri ilgi için tüm
öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

DURİYA AZİZ
Hindistan’ın Bombay kentinde doğup büyüyen ve Singapur vatandaşı olan Duriya Aziz, yaklaşık yirmi yıl
boyunca dünyanın her bölgesinde öğretmenlerle eğitim programlarının uygulanması üzerinde çalışmış;
uygulanan pedagoji ve uygulandığı kültürel ve sosyal bağlamların arasındaki dinamik karşılıklı etkileşimi
gözlemlemiştir. Matematik ders kitapları, resimli kitaplara ek olarak akademik makale ve yazılar yayımlamış
bir yazar olarak öğretmenlerin mesleki gelişimi ve sürekli öğrenimi konusuyla çok ilgilenmekte ve farklı
konularda seminer ve çalıştaylara liderlik etmektedir. Duriya Aziz’in en çok gurur duyduğu konu Singapur
eğitim markasını içlerinde A.B.D.’nin de dâhil olduğu 50’den fazla ülkede yaygınlaştırmada rol sahibi
olmaktır.
www.tozok.org.tr
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
VI. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI
5 Mayıs 2018
Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu iş birliği ile her yıl, farklı bir temada sempozyum
veya çalıştaylar düzenlemektedir. Bu çalışmalarda Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunlar görüşülerek çözüm önerileri ele alınmakta ve okulların kazanımları artırılmaya çalışılmaktadır.
Bu kapsamda 05 Mayıs 2018 Cumartesi
günü İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen “Eğitimde İlgi ve Merak Uyandırmak” konulu VI. Ortaöğretim Çalıştayında, branş öğretmenleri buluşarak
“merak ve ilgi “ temasını ele aldılar.

Ana salonda Dr. Tamer ERGİN’in “Eğitimde İlgi
ve Merak” konusunda konuşmacı olduğu Çalıştay programında;
 Lise: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya,
Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İngilizce, Modern Diller, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri
 Ortaokul: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, Modern Diller, Bilişim ve Eğitim
Teknolojileri
 Lise ve ortaokul ortak: Spor ve Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
olarak belirlenen branşlarda öğretmenlerimiz 1. oturumda kendi alanlarına yönelik “Eğitimde İlgi ve Merak
Uyandırmak” konularında değerlendirme, son bölümde ise çalıştaya katılan her katılımcı konu ile ilgili “iyi
örnek” olarak değerlendirdiği uygulama, yöntem, teknik ve düşüncesini diğer katılımcılarla paylaştılar.
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“EĞİTİMDE İLGİ ve MERAK UYANDIRMAK”

Özel okullarımızdan 400’e yakın öğretmenin katılımıyla gerçekleşen Çalıştayın
açılış konuşmaları İSTEK Okulları adına kurucu temsilcisi ve Genel Müdür Ali
İhsan Özyazgan ve Derneğimiz adına Başkan Yardımcımız Zafer Öztürk
tarafından yapıldı.

“Eğitimde İlgi ve Merak Uyandırmak” temasıyla düzenlenen VI. Ortaöğretim Çalıştayı’nın başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen Ortaokul ve Lise Komisyon üyelerimize, kapılarını açıp,
misafirperverliklerini sunan İSTEK Okulları’nın değerli yöneticilerine, görüşleriyle çalıştayımıza katkı
sağlayan Dr. Tamer Ergin’e ve katılımcı öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

www.tozok.org.tr
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
IB BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
11 Mayıs 2018
Derneğimizin IB Komisyonu üyelerinin desteğiyle 11 Mayıs 2018 tarihinde Afrika, Avrupa ve Ortadoğu
Bölgesi, Gelişim ve Akreditasyon Müdürü John Halligan ve Gelişim & Akreditasyon Müdürü Dina
Khalaf’ın katılımıyla Odakule’deki merkezimizde özel okullarımıza IB programları hakkında bilgilendirme
toplantıları gerçekleştirildi.

1968’de kurulan Uluslararası Bakalorya (IB) kâr amacı gütmeyen, dünya okullarına dört adet yüksek kaliteli
ve meşakkatli eğitim programı sunan bir vakıftır. Yaklaşık 50 yıldır IB programları sıkı ve yüksek akademik
standartları, öğrencileri küreselleşen 21. yüzyıl yaşamına hazırlıyor oluşu ve daha iyi, daha barışçı bir dünya yaratacak vatandaşlar yetiştirmesi ile tanınmıştır. Şu anda 1,4 milyondan fazla IB öğrencisi 152 ülkeden
4656 okulda öğrenim görmektedir.
Dernek merkezimizde düzenlenen toplantıda aşağıdaki konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

 IB programları hakkında bilgileri artırmak,
 IB eğitim süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek,
 Bir ya da daha fazla IB programına nasıl başvurulabileceğini öğrenmek,
 IB programları uygulayanlar ile tanışıp tartışabilmek.
DINA KHALAF
Afrika, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi, Gelişim ve Akreditasyon Müdürü
Dina Khalaf, yeni veya halihazırda IB programlarını yürüten okulları desteklemekle birlikte, bölgedeki yönetim mekanizmalarıyla, bakanlıklarla ve üniversitelerle temaslar kurarak IB stratejilerini tanıtır. 2014’te IB’ye
katılmadan önce ABD’deki Leigh Üniversitesi’nde Eğitim Liderliği üzerine Yüksek Lisansını tamamlamış
olan Khalaf, hem öğretmen hem DP (Diploma Programı) Koordinatörü, hem de okul müdürlüğü yapmış biri
olarak okul bazında engin bir IB tecübesine sahiptir. Ek olarak, IB öğretmen eğitimi, danışmanlık ve okulların IB standartları üzerinden değerlendirilmesi konusunda oldukça kuvvetli bir geçmişe sahiptir.
JOHN HALLIGAN
Afrika, Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi, Gelişim ve Akreditasyon Müdürü
John Halligan, bölgedeki özellikle IB’ye yeni akredite olacak veya bir programı ilk defa uygulamaya başlayacak okulların stratejik gelişiminden sorumludur. Kendisi aynı zamanda bir takım bakanlıklar, yetkililer,
karar mekanizmaları ve eğitimde söz sahibi diğer mecralarla IB programları hakkında farkındalık ve anlayış
kazandırmak amaçlı çalışmalar sürdürmektedir.
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
KAYSERİ BÖLGE TOPLANTISI ve SEMİNER
12 Mayıs 2018
Derneğimiz tarafından özel okulların sorunlarının görüşülmesi amacıyla düzenlenen bölge toplantılarının
dördüncüsü Kayseri ve çevre illerdeki özel okullarımızın katılımıyla üyemiz ve İç Anadolu Bölge Temsilcimiz ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kayseri Okulları ev sahipliğinde 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu,
Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Cem Gülan, Onursal Başkanımız Dr. Rüstem Eyüboğlu, Yönetim kurulu üyeleri Hayik Nişan, Oya Düşmez, Saim Meral, Kenan Taçyıldız ve Gaziantep Bölge temsilcimiz
İbrahim Kaçıran ile Kayseri’deki 10 özel okulumuzun kurucusu ve yöneticisi katıldı.

Toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Yusuf
Tavukçuoğlu ile Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı Cem Gülan tarafından özel okul
kurucularından gelen sorunlar cevaplanarak, dernek faaliyetlerimiz ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi verildi.
Toplantının ardından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi ev sahipliğinde resmi ve özel okul
öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitim çalışması da düzenlendi. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kayseri
Okulları desteği ile gerçekleştirilen seminerde Oyuncu- Eğitmen Gürkan Tavukçuoğlu konuşmacı oldu.
“Gelecekte Bir Sınıf: Drama, Tiyatro Teknikleri ve Öğretme Sanatı ile Sınıf Yönetimi” konulu
seminere yaklaşık 200 civarında öğretmenimiz katıldı.
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Açılış konuşmaları ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kayseri Okulları Müdürü Kemal Nakipoğlu ve Yönetim
Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal tarafından yapılan seminerde Gürkan Tavukçuoğlu; Gelecekte Bir Sınıf
Draması Oluşturarak Birlikte Farkındalıkla Fark Yaratma, Alt Metin ve Alt Düşünce Oluşturabilme Yetisi,
Yetiştirme Politikası, Yeterlilik Duygusu, Sınıf iklimi ve Sınıf Yönetimi gibi konularda örneklerle, akıcı ve
etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.

Kurucular toplantısına ve hizmet içi eğitim çalışmasına ev sahipliğinden dolayı üyemiz ODTÜ Geliştirme
Vakfı Özel Kayseri Okulları’na, değerli görüşleriyle katkı sağlayan konuşmacımız Gürkan Tavukçuoğlu’na
ve tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

www.tozok.org.tr
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ
14 Nisan- 26 Mayıs 2018
Bilindiği gibi Derneğimiz öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine önem vermekte olup, bu öğretim yılında
Öğretmen Eğitimlerini Planlama Komisyonu kurarak öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 11 modülden oluşan eğitim içerikleri hazırlamış ve alanlarında çok değerli uzman ve akademisyenlerimizin konuşmacı olduğu ilk eğitimler Odakule’deki merkezimizde Mart ayında başlatılmıştı.
Nisan ve Mayıs aylarında da devam eden mesleki gelişim seminerlerimizin, üyelerimizden gelen talep üzerine önümüzdeki öğretim yılında Dernek merkezimizde yenilenen eğitimlerle devam edeceğini belirtmek
istiyoruz. Eğitimlere gösterilen ilgi ve katılım için üyelerimize, öğretmenlerimize ve değerli katkıları için konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

TÖZOK MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ KAPSAMINDA
NİSAN VE MAYIS AYLARINDA ODAKULE’DE DÜZENLENEN EĞİTİMLER
14 Nisan 2018 Cumartesi
ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ VE İLETİŞİM
Doç. Dr. Feyza DOYRAN (Kültür Üniversitesi)
ÖĞRETMEN / YÖNETİCİ OLARAK DENGEYİ KURMAK
Prof. Dr. Özge HACIFAZLIOĞLU (Kültür Üniversitesi)

21 Nisan 2018 Cumartesi
OLUMLU OKUL İKLİMİNDE YÖNETİCİNİN ROLÜ
Doç. Dr. Ebru OĞUZ (Mimar Sinan Üniversitesi)
ÇOCUĞUN GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Hilal İlknur TUNÇELİ (Sakarya Üniversitesi)
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12 Mayıs 2018 Cumartesi
VELİ İLETİŞİM EĞİTİMİ
Fatih AKDOĞAN (Eğitim Danışmanı)

19 Mayıs 2018 Cumartesi
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OYUN, OYUNLAŞTIRMA VE EĞİTSEL OYUN TASARIMI
Yrd. Doç. Dr. Yavuz SAMUR (Bahçeşehir Üniversitesi )

26 Mayıs 2018 Cumartesi
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNİN VELİLERİ İLE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Durmuş ÜMMET (Marmara Üniversitesi)

www.tozok.org.tr
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2018-2019 ÖĞRETİM YILI
YENİ MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ
6 Ekim 2018 - 22 Aralık 2018

2018-2019 öğretim yılının birinci döneminde Odakule merkezimizde gerçekleştirilecek olan ve alanlarında
çok değerli uzman ve akademisyenlerimizin konuşmacı olacağı “Mesleki Gelişim Seminerleri’ne”
kontenjan sınırlıdır. Seminerlere katılmak isteyen öğretmenlerimiz, https://event.tozok.org.tr
adresinden kayıt yapabilirler.
Sertifika programında;
 4 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 1”,
 8 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 2”,
 12 ve üzeri modüle katılan öğretmenlerimize “İleri Mesleki Gelişim Sertifikası”
verilecektir.

TÖZOK ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ
Kontenjan

Tarih

Saati

20

06.10.2018

09.00-12.00

20

06.10.2018

13.00-16.00

20

13.10.2018

09.00-12.00

20

20.10.2018

09.00-12.00

İlkokul,
Ortaokul

Prof. Dr. Ahmet İstanbul
Sosyal Bilgiler Öğretiminde
Şimşek
Üniversitesi
Yeni Yaklaşımlar
Başak Atağ
Eğitim Teknolojileri
Koordinatörü
Sanal Dünya’daki İzlerimiz

20

27.10.2018

09.00-12.00

Genel

Lara Özer

20

03.11.2017

09.00-12.00

20

03.11.2018

13.00-16.00

20

17.11.2018

09.00-12.00

Rehber
Öğretmenler,
Okul yöneticileri

Prof. Dr. Ahmet İstanbul
Tarih Öğretiminde Öğretim TeknoloŞimşek
Üniversitesi
jileri ve Materyal Tasarımı
Metin Yoleri,
Rengin Damar, Eğitim Danışmanı Sosyal-Duygusal Öğrenme
Nilgün Niord,
Şima Sunder

20

17.11.2018

13.00-16.00

Ortaokul

A.Sezer Aksoy Eğitim Danışmanı Bu Okulda Barış Dili Konuşulur

20

08.12.2018

09.00-12.00

Okulöncesiİlkokul

Tanju Yıldırım

Beden Dili ve Edebiyatı, İletişimde
Bedenin ve Sesin Rolü

20

08.12.2017

13.00-16.00

Cinsel Sağlık Eğitimi

20

15.12.2018

09.00-12.00

Cinsel Sağlık Eğitimi

20

15.12.2018

13.00-16.00

Düzce Üniversitesi Akıcı Okuma Anlama

20

22.12.2018

09.00-12.00

Hedef kitle
Genel
Okulöncesiİlkokul

Eğitmen
Serkan
Kahyaoğlu
Fatma
Cengiz

Kurumu
Klinik Psikolog /
Eğt. Danışmanı

Eğitim Danışmanı Farklılaştırılmış Eğitim

Anaokulu, İlkokul, Prof. Dr. Özge İstanbul Kültür
Ortaokul,
Hacıfazlıoğlu
Üniversitesi
Lise, Genel
Ortaokul

İlkokul, Ortaokul
Lise

İlkokul
Ortaokul-Lise
İlkokul, Ortaokul
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Eğitim Teknolojileri
Uzmanı
Hürriyet Cemal Dünya İşitme
Özkaynak
Engelliler
Safi Urhan
Federasyonu

Sanatçı, Eğitim
Danışmanı

Açelya Uçan
Nurcan Müftü- TAPV
oğlu
Açelya Uçan
Nurcan Müftü- TAPV
oğlu
Doç. Dr. H.
Kağan Keskin

Konusu
Geribildirim

Okullarda İnovasyon Süreci ve
Yönetimi

Dijital Araçlarla Zenginleştirilmiş
Dersler
Dünya Ellerimde "İşaret Dili
Eğitmen Eğitimi"

2018-2019 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK ÇALIŞMALARIMIZ

2018-2019 öğretim yılında gerçekleştirilecek akademik çalışmalarımız aşağıda yer almaktadır. Bu
etkinlikler dışında Nisan 2019’da Derneğimizin üyesi olduğu Avrupa Konseyi Özel Okullar
Dernekleri Federasyonu’nun (ECNAIS) konferansına da Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız.
Ayrıca bu öğretim yılında başlatılan mesleki gelişim seminerleri ile bölge toplantılarına
önümüzdeki öğretim yılında da devam edeceğiz.

9. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin işbirliği ile düzenlenen
ve gelenekselleşen IX. Temel Eğitim Sempozyumu (TESİstanbul), 1 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumla ilgili detaylar Ekim 2018 tarihinde http://temelegitim.tozok.org.tr adresinde yayınlanacaktır.
18. GELENEKSEL ANTALYA EĞİTİM SEMPOZYUMU
Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalışmalarına önemli katkılar
sağlayan Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu (GAES) önümüzdeki öğretim yılında sömestr tatilinin
ikinci haftasında 30 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma yönelik ayrıntılar
Kasım 2018’den itibaren https://antalya.tozok.org.tr adresinden takip edilebilir.
21. REHBERLİK SEMPOZYUMU
Her yıl bir özel okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen ve alandaki deneyimlerin, mesleki yeniliklerin ve
uygulamaların paylaşılmasına imkân sağlayan, öğretmenlerin kişisel gelişimine ve eğitimimize hizmet
eden bir etkinlik olarak devam eden 21. Rehberlik Sempozyumu önümüzdeki öğretim yılında Mart 2019’da
gerçekleştirilecektir.
6. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU
Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonumuzun katkılarıyla 2018-2019 öğretim yılında altıncısı düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Konferansı (ETP2019) da yine her yıl olduğu gibi Mart 2019’da gerçekleştirilecektir.
7. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI
Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu işbirliği ile her yıl, farklı bir temada düzenlenen
Ortaöğretim Çalıştayı’nın yedincisi ise 27 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
ECNAIS KONFERANSI
Üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Ulusal Özel Okullar Dernekleri Federasyonu (ECNAIS) tarafından
Nisan 2019’da düzenlenecek konferans, bu yıl Derneğimiz işbirliği ile ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.
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TOBB EĞİTİM MECLİSİ ÇALIŞMALARI

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Türkiye Eğitim Meclisi’nin 2017-2018
öğretim yılının ikinci döneminde gerçekleştirdiği toplantı ve çalışmalar;

 Meclisin, 17 Ocak 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda, MEB Ölçme, Değerlendirme ve
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin GÜÇ; TEOG
yerine getirilen yeni sınav sistemi hakkında bilgilendirme yaparken, ÖSYM Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı Sibel GÜRER ise YKS Sistemi hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

 30 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen “Nitelikli Öğretmen Yetiştirme” konulu 6.Eğitim Kongresi hakkında kısa bir sunum yapılan toplantıda, ayrıca KOSGEB teşviklerinden özel eğitim kurumlarının faydalanması için Bakanlıklar nezdinde yapılan girişim ele alınmış, eğitim-öğretim teşviklerinin tüm özel okul
öğrencilerine verilerek, öğrenci sayısının artırılması konusu görüşülmüştür.

 Meclisin 10 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantısında; KOSGEB’in faaliyetleri hakkında KOSGEB KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı Ertuğrul ÇETİNKAYA bilgilendirmede bulunmuş, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Mehmet
BARAN ise 2017-2018 yılı eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesini yaparak, meclis üyeleri ile fikir alışverişinde bulunmuştur.
Meclis Tarafından Gerçekleştirilen Görüşme ve Ziyaretler:

 TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanlık Divanı 7 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut
ÖZER’e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur.

 Meclis Başkanı Dr. Yusuf EKİNCİ, Meclis Başkan Yardımcısı Faruk KÖPRÜLÜ, Meclis Üyesi Nesibe
AYDIN, Meclis Danışmanı Prof. Dr. Alipaşa AYAS ve TOBB yetkililerinin katıldığı ziyarette, değişen üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) istişare edilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Dr. Yusuf EKİNCİ, Meclis Üyesi Zafer ÖZTÜRK ve TOBB yetkililerinin katıldığı bir heyetle birlikte 12 Mart 2018 tarihinde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir UZKURT’u
makamında ziyaret etmiştir.

 Yapılan ziyarette KOSGEB tarafından sağlanan hizmet ve destekler ile bu hizmet ve desteklerden faydalanan sektörler içinde eğitim sektörünün yer almadığı, özel öğretim kurumlarının da bu kapsama alınması hususunda yapılabilecekler istişare edilmiştir.
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PROJE EKİBİ
Selma AKDENİZ, Serkan KARADEMİR,
Sena KIYI, Ayşenur ÖZER, Aslıhan TÜRKİŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğretmen Adayları

anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi
Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri olarak
Topluma Hizmet Dersi kapsamında Prof. Dr. Ebru
Aktan Acar Hocamız ile bir araya geldik. Ebru
Hoca’mız bizlere ilk görüşmemizde dersin amacının
gönüllülük olduğunu, bu nedenle herkesin kendi
isteği üzerine çalışmalar yapabileceğini söyledi.
Bizler de grup olarak fiziki ve öğrenme ortamı
açısından şartları elverişsiz durumda olan bir köy
okulu anasınıfını yenilemek, çocuklara daha güzel
bir sınıf ortamı sunmak istedik. Bunun için öncelikle
Çanakkale ili çevresindeki okulları araştırmaya
başladık. Araştırma sürecindeyken bir arkadaşımızın “Doğuya gitmeyi düşünmez misiniz?”
demesiyle hepimizin içinde farklı bir heyecan
uyandı. Grup arkadaşlarımızdan Selma Akdeniz’in
Mardinli olması ve birçok akrabasının Nusaybin’de
yaşamasından cesaret bularak o bölgede okul
araştırmaya başladık. Araştırmalarımız sonucunda
Mardin ili Nusaybin İlçesi Tepealtı Köyü İlkokulu
anasınıfının aradığımız yer olduğuna karar verdik.

Sonrasında arkadaşlarımız Çanakkale’ye geri
döndüler ve en zorlu sürecimiz olan sponsor
arayışımız başladı. Okulun ve anasınıfının birçok
ihtiyacı vardı ve bunun için güçlü destekler
bulmamız gerekiyordu. Sayısız firma, kurum ve
kuruluşla irtibata geçtik. Görüşmelerimiz sırasında
çok farklı tepkilerle karşılaştık ve bunlar bizi kimi
zaman umutsuzluğa düşürdü. Ancak grup olarak
birbirimize destek vererek, umudumuzu yeniden
kazandık.

Fikrimizi çevremizle paylaşmaya başladığımız
zaman gözümüzü korkutan tepkiler aldık, çoğu
insana göre ulaşılması zor hatta imkansız bir
hedefin peşindeydik. Aldığımız tepkilerden dolayı
başlangıçta bu projeyi yürütebilecek miyiz endişesine kapıldık. Ancak grup olarak başarabileceğimize
çok inandık ve hepimiz fikrimizi ailelerimiz ile
paylaştık. Ailelerimizin de desteklemesi ile daha
fazla cesaret bulduk ve Ebru Hocamız ile görüşerek
projemiz için onay aldık.

Zorlu ve uzun görüşmelerimiz sonucunda ilk olarak
hem anasınıfının hem de ilkokulun tuvaletleri için
gerekli bütçeyi sağladık ve yapım için çalışmalara
başlandı. Bu süreçte arkadaşımız Selma Akdeniz’in
Tepealtı Köyü’nde yaşayan akrabaları inşaat
çalışmalarının başında durarak bizlere destek
verdiler.

Artık bizim için yeni bir macera başlıyordu.
İçimizdeki umut herkese yayılsın diye projemizin
sloganını “Bir Umutla Bin Umut” olarak belirledik.
Projemizin ilk adımı olarak 14 Mart 2018’de iki
arkadaşımız Mardin’e giderek, Nusaybin İlçesi
Tepaltı İlkokulu Müdürü Medeni Yaşar ve İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile görüşerek gerekli izin
işlemlerini bitirdikten sonra, Tepealtı İlkokulu
anasınıfını ziyaret ettiler ve sınıfın ölçülerini alarak
ihtiyaç listesini belirlediler.
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Daha sonra grup odası için ihtiyacımız olan desteği
bulduk ve yeni malzemeler (projeksiyon aleti, masa,
sandalye, halı, kitaplık, eğitici materyaller, perde
vb.) aldık. Okulun bahçesine yapılmasını istediğimiz
park için Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreterliği
ile görüşme gerçekleştirdik ve kendileri bize park
konusunda yardımcı oldular. Yol masraflarımızı da
tamamladıktan sonra Mardin için son hazırlıklarımızı
yapmak için Proje Koordinatörümüz Prof. Dr. Ebru
Aktan Acar ile bir araya geldik. Kendilerinin bizlere
sağlamış olduğu birçok eğitici materyal, oyuncak ve
kitapları paketleyerek Tepealtı İlkokulu’na gönderdik. Bu süreçte tuvaletlerin yapımı bitti, grup odası
için verdiğimiz siparişler Nusaybin’e ulaştı ve park
kurulumu tamamlandı.
Bizler de son eksikleri tamamlamak ve çocuklarla
buluşmak için Mardin’e gitmeye hazırdık. Bunun için
hepimiz çok heyecanlıydık. 27 Nisan Cuma günü
başlayan ve 34 saat süren bir yolculuğun ardından

Nusaybin’e vardık. Çok hızlı bir şekilde grup odasını
ve anasınıfı binasını boyamaya başladık. Taş binayı
boyamak düşündüğümüzden çok daha zor oldu.
Hem hava koşulları, hem de binanın eski
olmasından dolayı fazla vakit alan bir süreçle
karşılaştık. Boyayı yetiştirebilmek için 3 gün
boyunca gece gündüz demeden aralıksız çalıştık.
Köydeki çocukların bize katılıp boyamaya destek
vermeleriyle çalışmalarımız çok keyifli hale geldi.
İlerleyen günlerde Ebru Hocamızın da katılımı ve
destekleriyle grup odasının temizliğini gerçekleştirdik ve hep birlikte eşyaları yerleştirerek sınıfa
yeni bir görünüm kazandırdık. Artık şenlik günü için
hazırdık. Sınıfı ve okulu süsledik, çocuklara
hediyeler hazırladık, çocuklarla yapabileceğimiz
etkinlikler planladık ve büyük bir heyecan ile
çocukları ve davetlilerimizi beklemeye başladık.
2 Mayıs 2018 günü Nusaybin İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ümit Çetin, Çanakkale Onsekiz Mart

Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi aynı zamanda Proje Koordinatörümüz Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Okul Müdürü
Medeni Yaşar, çok sayıda aile ve çocukların katılımı
ile okul bahçesindeki şenlik eşliğinde minikleri yeni
sınıfları ile buluşturduk.
Projemiz
kapsamında,
Tepealtı
İlkokulu’nun
tuvaletlerini ve grup odasını yeniledik, anasınıfı
binasında yer alan boş bir odayı tuvalete çevirerek
anasınıfına ilkokuldan bağımsız bir tuvalet
kazandırdık, okulun bahçesine köydeki tüm çocukların yararlanabileceği bir park yaptırdık ve anasınıfı
binasını iç dış boyayarak rengarenk bir görünüme
ulaştırdık.
Projemiz süresince destekleriyle hayallerimizi
gerçekleştirmemize yardımcı olan, Çanakkale İl
Özel İdare Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Sn.
Abdullah Köklü’ye, Türkiye Özel Okullar Derneği’ne,
Zeki
Yörükçüoğlu’na
(Filli
Boya),
Bursa
Kozçeşmeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne, Tülin Coşkunkan ve
Erendiz Evleri’ne, Şebnem Akarsu,
Özlem- Zafer Çayıriçi (Sera Gıda),
Süreyya Gündoğdu, Elit Perde, CK
Yemek Hizmetleri, Alkom Alüminyum,
Özen Yapı İzolasyon, Gül Epoksi, Mir
Yapı, Savran Çelik, Turkuaz Çelik,
Bülent Öztok Altyapı İnşaat, Bartes
İnşaat, Aram İnşaat, Torun Zemin ve
Kazık İşleri, Kalmer İnşaat, Berk Efe
İnşaat, Doğan Tel Örgü, Bert İnşaat,
Göltaş A.Ş ve burada yazamadığımız
tüm gönüllülerimize, Proje Koordinatörümüz Prof. Dr. Ebru Aktan Acar’a,
bize gönülden inanan bütün arkadaşlarımıza ve
projenin en başından sonuna kadar bizleri
destekleyen ailelerimize sonsuz teşekkürlerimizi
sunarız.
Biz beş öğretmen adayı, projemiz boyunca zorlu
aşamalardan geçtik ve sonunda hayatımız boyunca
unutamayacağımız bir deneyim yaşadık. Orada
geçirdiğimiz her an bizim için tarifsiz güzellikteydi.
Çalışmalarımız boyunca çok yorulduğumuz zamanlar oldu ancak her günün sonunda çocukların
yaşayacakları mutlulukları hayal edip
tüm
yorgunluğumuzu unutuyor, yeni güne de aynı
heyecanla başlıyorduk. Yürüttüğümüz proje sayesinde hiçbir şeyin imkansız olmadığını, paylaşmanın
çok değerli olduğunu ve eğer gerçekten isteyip
çalışırsak hedeflerimize ulaşabileceğimizi gördük.
Nusaybin’den dönerken beraberimizde çok kıymetli,
tarifi imkansız anılar getirdik ve ardımızda gülen
yüzler bıraktık…

www.tozok.org.tr
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Dr. Tamer ERGİN
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

isiklet hepimizin hayatında yer
kaplamış bir kara taşıtıdır.
Ama herkesin hayatındaki
anlamı farklı olmuştur. İşte size
ilginç örnekler:
Babam, getirdiğim güzel karne için
iki tekerlekli güzel bir bisiklet almıştı
ve bana bisiklete binmeyi öğretmeye çalışıyordu. Yapılan denemeler uzadıkça babam gerilmeye,
uyarılarını daha yüksek ses tonu ve
daha rencide edici ifadelerle doldurmaya başlamıştı.
Sonunda eğlenceli başlayan bisiklete binme saatleri
benim için nefret edilen bir etkinliğe dönüşürken,
oğluna güvenen ve inanan babam için de hayal
kırıklığına neden olmuştu. Bisiklete binmeyi kendi
kendine öğrenmiş olan babam bu durumu kabullenemiyordu. Ben ise daha sonraki günlerde gizli
gizli bisiklet kullanma denemelerine devam ettim.
Bu denemeler sırasında bir kez de düşüp dizimi
kanattım. Ancak yine de yılmayıp denemelerime
devam ettim. Arkadaşlarımdan utandığım için de
denemelerime gizli gizli devam ettim.
Günümüz ünlü yazarlarından biri anılarını ve babası
ile olan ilişkisini şu şekilde çözümlemeye devam
ediyor.
Bisikletin üzerine her bindiğimde başlangıçta sürekli
çuvallıyordum. Ama her çuvalladığımda kendime şu
soruyu soruyordum, ‘’Gerçekten başarmak istiyor
musun?‘’, ’’Eğer yapsaydın ne olurdu?’’, ‘’Bu kadar
korku uyandırır mıydı?’’ İşte bu sorular kafamı tüm
korkularından arındırmaya çalışırken bana yardımcı
oluyordu. Sonrasında bisiklet sürmeyi başardım.
Artık özgürdüm, bunun anlamı sadece bisiklet
sürmede başarılı olmak değildi, aynı zamanda
yaptığım işten de inanılmaz keyif alıyordum. Bugün
hâlâ yeni işlere başlarken tedirginlik yaşasam da
birçok başka yönden başarılı olmaya alışkın
kişilerden biri olduğum için yeni olan hiçbir iş
gözümü korkutmaz. Yapacağım yeni işin en az bir
önceki iş kadar iyi olmasını düşünürüm.
Bu hikaye sonuçta başarılı olmuş birine ait.
Başaramadığına inandırılan kişilerin ise başka
düşünceleri vardır.
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Bisiklete binmek ve futbol oynamak
Cem’in en sevdiği etkinlikler
arasındadır. Cem, yetişkinlere karşı
saygılı
davranışları
olan
ve
çevresinde çok sevilen, hareketli
ama sempatik bir çocuktur. Futbol
takımının en iyi golcüsü, ancak
sınıf içi performansı yetersiz bir
öğrenciydi. Akademik hayatının
başlangıcını oluşturan ilkokul birinci
ve ikinci sınıfta okuma ve yazma
ağırlıklı çalışmalarda çok zorlandı.
Sınıfta yapılan etkinlikleri genellikle bitiremiyordu.
Ev ödevleri sınıfta yapılan etkinliklerin benzerleriydi
ve genellikle de (anneye göre) on dakikalık ödev iki
saat sürüyordu. Bu iki saatin sonunda genellikle
anne sinir krizi geçirirken, Cem ise sevmediği
çorbayı kaşık kaşık içmiş birinin mide bulantısını
yaşar gibi “okuldan nefret ediyorum” diye ağlıyor, bir
başka odada ise anne “neden benim çocuğum” diye
söyleniyordu.
Böylesi ortamdaki çocuklar zaman zaman “Bir
önceki ödevin ne kadar zorladığını düşün’’ derler
kendilerine. ‘’Yeni ödev öncekinden daha da kötü
olacak!’’ ve bu düşünce ile yine kendilerini başarısız
olmaya koşullamış olurlar. Aslında yaptıkları hep
kendini tekrarlayan, ‘sıkıcıydı, ama yeni ya da
korkutucu değildi’ düşüncesiyle yapılanlardır.
Kısacası, daha önceden yapmadığınız bir şey size
zor gözükebilir. Daha önce öğrendiğin becerileri
düşün; yüzme, bisiklet sürme ve ip atlama. Bunları
yapmadan önce sana ne kadar zor gözüktüğünü
hatırlayabiliyor musun? Şimdi nasıl kolay geliyor
değil mi? Bu senin yeni ve değişik şeylere karşı
korkundu ve bu korku onları zor gibi gösterdi. Şimdi,
siz de kafanızı tüm bu korkularından arındırmaya
çalışın. Sonrasında özgürsünüz, sadece başarılı
olmak değil, aynı zamanda yaptığınız işten de keyif
alabilmek için.

Eğer herhangi bir şeyde başarılı olmakta
zorluk yaşıyorsanız, size daima hatırlamanız
gereken bir söz: “Büyük ihtimalle sana zor
gelen bu işi yapabilirsin”.

Bir başka ünlü sanatçı ise ağabeyi ile olan kardeşlik
ilişkisini bisiklet üzerinden şöyle anlatıyor:
“Geçenlerde bir yazı okudum. ‘Kardeşlik, düşmesin
diye tutmaktır; kardeşlik, bırakmayacağını bilerek
dayanmaktır’. Bu güzel söz tam da ağabeyimle
benim yaşadığım kardeşliği anlatıyordu. Dedem
büyüdüğümüzde de kullanabilelim diye ağabeyimle
bana getirdiğimiz güzel karne için bir bisiklet hediye
etmişti. Ağabeyim bir şekilde kullanmayı başarabilmişti. Ama benim başlangıçta ağabeyimin desteği
olmadan kullanmam hemen hemen imkansız
gibiydi. Ağabeyim arkadaşlarıyla birlikte bisikletiyle
turlarken ben de evimizin önündeki ağacın
gölgesinden onları izlerdim. Ağabeyim bir süre
sonra dayanamayıp benim yanıma gelir ve ‘Haydi!
Sıra sende’ derdi. Kullanamasam bile heyecanla
bisikletin üzerine binerdim. Çünkü bilirdim ki; ne
olursa olsun ağabeyim düşmeyeyim diye beni sıkı
sıkı tutacaktı. Ben de ağabeyimin beni asla

bırakmayacağını bilerek ona yaslanırdım.
Bir süre sonra destek tekerleği ile sürmeyi
başarmıştım. Sevgili ağabeyim kendisi süreceği
sırada destek tekerleklerini hiç üşenmeden çıkarır,
ben süreceğim zaman ise yeniden takardı. Sevgili
dedeciğim! İyi ki ikimize bir bisiklet almışsın! Yoksa
kardeşçe paylaşmayı, ağabeyimin hayatımdaki
rolünü nasıl anlardım? Ağabeyimin benimle benim
ağabeyimle geçmişten bugüne paylaştığımız hiçbir
şey azalmadı. Aksine daima çoğaldı.
Bisiklet sahibi olmak bir şans elbette, bisikletle ilgili
bir anı sahibi olmak ise anıya göre değişir. Siz de
bisikletle yaşanmış anılarınızı bir gözden geçirebilirsiniz.
Bir de bisiklet sürmenin bilişsel tarafına bakalım.
Bisiklet sürerken beynimizde neler olup bittiğini
anlatmak için bir teoriyi (PASS) ölçüt alarak ele
almaya çalışacağız.

PASS TEORİSİ
Bu teoride zeka
bilişsel
işlemlerden
oluşur.
Bu teoriye göre
insanın bilişsel
aktiviteleri 4
parçadan oluşur;

Planlama
(Planning)

Ardıl

(Successive)

Çıktıtı
Dikkat

Eşzamanlı

(Attention)

(Simultaneous)

Girdi

PASS (Planning-Attention-SimultaneousSuccessive) Teorisine Göre;
BİSİKLET SÜRME SIRASINDA İŞLEYEN
BİLİŞSEL İŞLEMLER
Luria’ya göre genellikle dört yaşında başlayan
bilişsel işlem süreci çeşitli bilişsel işlevlerin kullanımı
ile kapsamlı bir zihinsel güce dönüşebilmektedir. Bu
güç, günlük yaşam becerileri sırasında izlenebilir
somut olgulara dönüşebilmektedir. Bu günlük
yaşam becerilerinden biri olan bisiklet sürme
sırasında şu şekilde izlenebilir:
Planlama (Planning), bireyin problemlere ilişkin
çözümleri belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve
değerlendirdiği zihinsel bir işlemdir. Birey karşılaştığı herhangi bir problem duruma ilişkin çözümler
üretirken bilişsel farkındalığının yüksek olması,

alternatif çözümlere ulaşma konusunda üretken
düşünme becerilerine sahip olması ve özellikle
alternatifler arasından uygun stratejik yaklaşımı
seçme konusunda zorlanmaması ve doğru karar
verebilme becerisi sergileyebilmesi için organizasyonel tepkiler bütünü olarak kavramsallaştırabileceğimiz PLANLAMA olarak adlandırılan bir
bilişsel işlemi kullanacaktır.

“Birey nerede ve nasıl bisiklet sürebileceğine
karar verdiğinde, bisiklet sürmenin önceden
hissettirdiği duygularda organizasyon çabası
içine girerek bilişsel anlamda kavramsallaştırabileceğimiz “Planlama” işlemini kullanacaktır.

www.tozok.org.tr
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Planlama sırasındaki bilişsel süreç şu örneklerle
ayrıntılı hale getirilebilir;

 Bisikletle gidilebilecek hangi yolun daha kısa
olduğuna karar vermek,

 Bisikleti destek tekerlekleri olmadan kullanmaya
hazır olup olmadığına karar vermek, kendine
güven duymak,

 Bir engel ile karşılaştığında ne yapacağına karar
vermek, bisiklet sürerken değişik durumlara uygun
pozisyon alma, etkin stratejiler kullanma, (yokuş,
trafik kuralları)

 Tüm koşulların (hava/ yol/ mesafe/ …. vb) bisiklet
sürme konusunda
değerlendirme,

uygun

olup

olmadığını

 Bozulmuş yol için alternatifler düşünme,
 Bisiklet sürmeye çıkmadan önce kask/ dizlik/
……… vb. takmaya karar vermek, vitesi/ freni/
tekerlekleri / kontrol etmek,

 Bisiklet sürerken farklı stiller/ hareketler kullanmak,

 Bisiklete yeni özellikler eklemek (rüzgar gülü vb.)
 Tekerlek tellerini süslemek,
 Bisiklet kullanırken tanıklarına selam vermek,
 İnsanların bisiklet kullanma konusundaki fikirleri ile
ilgili olmak,

 Bisiklet sürerken etraftakilere rahatsızlık vermemek,

 Bisikleti olmayan arkadaşları ile bisikletini pay-

“Dikkat” bisiklet sürme sırasında dikkat dağıtıcı
şeylerin göz ardı edilmesi ve uygun uyarıcıya
odaklanabilme için gereklidir.

 Bisiklet sürerken çevre uyaranlara dikkat etmek,
dikkat dağıtıcı uyaranlarla ilgilenmemek, çalan
telefona yönelmemek,

 Kesişim yollarından geçerken kontrollü ilerlemek,
 Bisiklet yol işaretlerini / tabelaları seçmek,
 Kontrol edebildiği hızda bisiklet sürmek,
 Bisiklet sürerken geçtiği yoldaki sevdiği yemeğin
kokusunu fark etmek,

 Yoldaki hayvanlarla ilgili olmak,
 Başkalarının bisikletlerini incelemek,
 Bisiklet sürerken bisiklet tamircisinin tabelasını
fark etmek,

laşmak,

 Yeni bisiklet sürmeye başlayan arkadaşına destek

 Yola göre gidona yön verirken vücudunu ayarlamak, öne eğilmek,

olmak,

 Lastiğin riskte olduğu çivili yollardan sakınmak,
 Zincir atması gibi beklenmedik problemlerle
karşılaştığında çözüm üretebilmek,
DİKKAT (Attention), bireyi belirli uyarıcılar üzerinde
seçici bir şekilde odaklayan ve rekabet halinde olan
diğer uyarıcılara da tepki vermeyi engelleyen
zihinsel bir işlemdir. Eğitim programının içeriği
oluşturulurken öğrencilerin herhangi bir akademik
içerikli uyaran karşısında dikkatinin başka uyaranlar
tarafından etkilenmesine izin vermeyeceği, üstelik
bu bilişsel işlemin belirli bir sürede ve hızda pratik
olarak yapıldığının gözlenebileceği aktiviteler seçilmiştir. Bu aktiviteler sözel performans gerektiriyor
ise öğrencinin konu bütünlüğünde kalabildiği
ifadesel dikkat çalışmaları, odaklanma sırasında
belirli bir sürede ve çeşitli işlemlerde geçerek
sonuca ulaşmayı gerektiren algısal dikkat faaliyetleri
ve dikkatteki devamlılık çalışmaları özel olarak
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planlanmıştır. Bu aktiviteler sırasında öğrencinin
kendi hatasını kendisinin tespit edebileceği
etkinlikler hazırlanmıştır. Bu programın içinde pratik
düşünme becerisini geliştirme teknikleri yaygın
olarak kullanılmıştır.

 Pedal çevirirken ise ayak ile pedala hamle
yaptığında pedala ayağını doğru pozisyonda
basmak,

 Bisikletin dengede durmasını sağlamak,
 Durması gerektiğinde freni kullanmak,
 Önüne çıkan çukuru/ kediyi/ yayayı/….. vb.
görünce yön değiştirmek,

 Arkadaşı ile sohbet ederek bisiklet sürmek,
 Bisiklet sürerken tanıdıklarına selam vermek,
kornasını çalmak,

 Bir set üstünden geçerken hafifçe ayağa kalkmak,
 Bisiklet yokuş aşağı hızlandığında ara sıra freni
kullanmak,

 Yokuş yukarı çıkarken pedallara daha kuvvetli
basmak,

 Bisikletini süslemek,
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EŞZAMANLI (Simultaneous) Bilişsel İşlem:
Beyinlerimiz zihinsel bir dosya dolabı gibidir.
Düzenli bir şekilde gözlemlediklerimizi
birçok
özelliğine göre depolamak ister. Örneğin, istendik
davranışlar ve istendik olmayan davranışlar için
zihinsel dosyalarımız vardır. Nesne, olgu ve olayları
karşılaştırmanın düşünme süreci içindeki bilişsel
davranış biçimi ise gözlemlediğimiz şeylerdeki
benzerlik ve farklılıklara bakmayı becermeyi içerir.
Öğrencinin bilgiyi sorgulama becerisi kazanabilmesi
için; olgusal olanla olmayanı, kesin olanla olmayanı,
genel olanla özel olanı, ilgili olanla olmayanı, kendisi
ile diğerlerinin bakış açısındaki benzer ve farklı
olanı, birbiri ile ilişkili olanı, neden ile sonucu ve
doğru olanla yanlış olanı ayırt etmesini sağlayıcı
teknikleri kullanma becerisi kazanması hedeflenmelidir. Bilginin işlenmesini gerektiren bu bilişsel
süreç “Kristalize Zeka (Crystallized Intelligence)”
olarak
tanımlanmaktadır.
Eşzamanlı
Bilişsel
İşlemler, bireyin ayrı uyaranları tek bir bütün veya
grup halinde birleştirdiği zihinsel işlemlerdir.
Eşzamanlı işlemlerin temel yönü, ayrı öğelerin
hepsinin bir kavramsal bütün içinde ilişkilendirmesi
ve verilenlerden yola çıkarak istenilen bir sonuca
varılabilmesidir. Eğitim programının içeriği oluşturulurken bir tema bütünlüğü içinde ele alınan
bilgilerin analitik olarak ilişkilendirilmesinin gerekli
olduğu etkinlikler ile zengin bir hayal gücünün alt
yapısını oluşturacak uzam algısı, sözel-uzamsal algı
ve fotografik hafızanın etkin kullanımını gerektiren
faaliyetlere yer verilmiştir. Bu yolla başta analitik
düşünme becerisi olmak üzere üst düzey düşünme
becerilerinin etkin bir şekilde kullanımı için
çalışmalar yapılmıştır.
“Eşzamanlı Bilişsel İşlem” bisiklet sürme sırasında düşündüklerini gözünde canlandırmada bir diğer
deyişle akıl gözüyle görmede ve verilmek istenen
fikirlerin anlaşılmasında yer alır.

 Bisikletin üzerindeki uyarı yazılarını okumak,
 Bisikletin kullanma kılavuzunu okumak,
 Bisiklet yolundaki tabelaları okumak,
 Bisikletin vites numaralarını okumak,
 Bisiklet sürme konusunda sözel uyarıları dikkate
almak,

 Arkadaşlarına seçtiği bisiklet yolunu anlatmak,
 En az kalabalık/ en güvenli/ en düzgün/ en az
yorucu/ ... vb. yolu olan bisiklet yolunu seçmek,

 Bisikleti kurallara uygun sürüp sürmediğine karar
vermek,

 Bisiklet sürerken kaç dakikada hedefine varabileceğini düşünmek,

yetişkinlerin neler söyleyebileceğini düşünmek,

 Bisiklet kullanırken arkadan gelen sese ait nesneyi
gözünde canlandırmak,

 Krokiden incelediği bisiklet yolunu gözünde
canlandırmak,

 Bisiklet kullanırken tarif edilen sokağı gözünde
canlandırmak,

 Bisiklet kullanırken bildiği yoldan giderken yolun
virajını/ çukurunu/….vb. gözünde canlandırmak,

 Bisiklet sürerken yokuş yukarı vites değiştirmeye
karar vermek,

 Bisiklet sürerken zincirin gevşemiş olduğunu
algılamak,

 Deniz

kenarında
bisiklet
sürerken
kokusunu / dalgaların sesini fark etmek,

deniz

ARDIL (Successive) Bilişsel İşlemler ise uyaranları zincire benzer bir şekilde ve özel bir sıra haline
getiren zihinsel işlemler olarak tanımlanmaktadır.
Eğitim programının içeriği oluşturulurken birbiri ile
ilişkilendirilmede zorluk yaşanılan ve ezberleme riski
taşıyan bilgilerin ardışık olarak birbiri ile ilişkilendirildiği stratejik yaklaşımlardan oluşan ve hafızaya
düşen yükü hafifletmeye çalışan etkinliklere yer
verilmiştir.
“Ardıl Bilişsel İşlem” ise bisiklet sürerken, olayların dizilimi ve örüntüsünü anlamak için kullanılır.

 Hangi yolun daha kısa olabileceğini tahmin etmek,
 Tamircinin zinciri nasıl taktığını hatırlamak,
 Bisikletinin zincirinin şifresini hatırlamak,
 Bisikleti sürmeye hangi ayağı ile başlayacağına
karar verme,

 Bisikleti kullanırken bir sağ ayağına bir sol ayağına
yüklenerek belirli bir ritim ile bisiklet kullanma,

 Bisikleti dengede durur hale geldikten sonra
selesine oturmak,

 Zincir attığında babasının / bisiklet tamircisinin
nasıl tamir ettiğini hatırlamak,

 İlk bisikletini hatırlamak,
 İlk bisiklet kullandığı anı hatırlamak,
 Daha önceden bisiklet sürerken

yaşadığı

deneyimleri hatırlamak,

 Önünden geçtiği dükkanın adını hatırlamak,
 Bisiklet sürerken varacağı yerin adını / numarasını
hatırlamak,

 Pedal çevirirken belirli bir ritim tutturabilmek.

 Kestirme olduğunu düşündüğü yolun kestirme
olup olmadığını karar vermek,

 Bisiklet kullanmayı başardığında çevresindeki
www.tozok.org.tr
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Sevinç YILMAZ
Özel Eğitim Uzmanı– ICA Analisti

eni İletişim Teknolojileri İle Gelen Yeni’lik:
İnternet teknolojisinin ortaya çıkışı ile birlikte yeni
iletişim teknolojileri de sürekli olarak gelişmekte ve
değişmektedir.
İnternetin
ve
yeni
iletişim
teknolojilerinin bireylerin günlük yaşamlarında
fazlasıyla yer işgal etmeye başlaması ise bu
teknolojilerin onların yaşam pratiklerinde oldukça
fazla görülmesine sebep olmaktadır. Bilgisayar ve
internet
teknolojisinin
gelişmesi
ile
kişiler;
televizyon, gazete, kitap gibi geleneksel medya
araçlarını var olan yeni medya teknolojileri ile
kullanmaya başlamıştır. Böylelikle iletişim büyük
oranda yeni medya araçları ile sağlanan ortamlarda
gerçekleşmektedir. Teknolojinin gün geçtikçe
gelişmesi ve değişmesi bireylerin de bu değişime
ayak uydurma çabalarıyla sürekli bir devinim
halindedir. Gelişen iletişim teknolojileri ve bu
teknolojilerin bireylerin hayatlarına yansıması
sosyalleşme adına atılan önemli bir adım olarak da
görülmektedir. Bireyler bu yeni iletişim araç ve
gereçleriyle birlikte sosyalleşme, üretim, tüketim ve
haberleşme
sürecine
zaman
ve
mekân
mefhumlarından bağımsız olarak dâhil olmaktadır
(Castells, 2016). Dolayısıyla tüm bu gelişmeler
ışığında iletişimin yeni bir boyut kazandığını
belirtmemiz mümkündür.
Yeni İletişim Araçlarının Uygun Kullanımı ve
Erken Çocukluk Dönemi İlişkisi:
Yeni teknolojilerini kullanabileceğiniz ve sorunsuz
veya sınırsız bir şekilde internete bağlanabileceğiniz, küresel medyada üretilen bilgi ve
içerikleri takip edebileceğiniz geleneksel veya yeni
bir iletişim aracınız (bilgisayar, akıllı telefon, tablet,
televizyon, radyo vb.) var ise, zaman ve mekân fark
etmeksizin kişilerle bağlantıda olup, dünyada olup
biten her olaydan kolaylıkla haberdar olabilirsiniz.
Peki, kişilerarası iletişimi bu denli kolaylaştıran,
hemen her yerde bağlantı kurmamızı olanaklı
kılan internete ulaşabildiğimiz ve gözümüzün
önünden, cebimizden, çantamızdan ayırmadığımız okulda, evde, işte, kafede sürekli etkileşim
halinde olduğumuz bu araçlara ve ekranlara
olan bağlılığımız, çocuklarımıza ve özellikle
onların erken gelişim dönemlerine nasıl etki
ediyor? İletişimi koparmamak, çevremizde veya
dünyada olup biten her şeyden haberdar olmak
ve up-to date (güncel) kalabilmek adına
vazgeçemediğimiz ve adeta hayatımızın bir
parçası olan bu iletişim teknolojileri çocuklar
için bir tehdit oluşturuyor mu? Ebeveynler
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çocuklarını
internet
çağındaki
tüm
bu
gelişmelerin olumsuz etkilerinden korumak için
ne gibi önlemler alıyor? Tüm algıların açık
olduğu, öğrenme, dikkat ve değerlendirme
süreçlerinin temellerinin atıldığı okul öncesi
erken çocukluk döneminde televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi iletişim
araçlarının çocukların gelişimlerine etkileri ne
ölçüde önemseniyor? Ya da çevremizde hemen
herkesin evinde veya elinde bulunan, gittiğimiz
restoranlardan, kafelere ve hatta parklara kadar
ücretsiz Wi-Fi erişimine sahip olabildiğimiz
ortamlarda ebeveyn olarak çocuklarımızı bu
teknolojilerin olumsuz etkilerine maruz bırakmamaya dair attığımız her adım başka aileler,
çocuklar veya kişiler tarafından kullanıldığında
boşa atılmış bir adım mı oluyor? İşte tüm bu
soruların cevabı aslında iletişim teknolojilerini
kullanırken nelere dikkat ettiğimiz ve istesek de
hayatın her alanına nüfuz eden bu gerçeklerden
bağımsız bir mahremiyet alanı kuramayacağımız
iletişim teknolojilerinin olumsuz etkilerinden nasıl
korunduğumuzla ve çocuklarımızı bu alanın en
verimli ve en olumlu şekilde kullanılmasında ne
kadar doğru bilgilendirdiğimizle alakalıdır.
İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri hayatımızdan
tamamen çıkarmak günümüz dijital çağında pek de
mümkün olmamaktadır. Fakat bu gelişmelerin
hayatımızda bir dezavantaj olmasına izin vermektense, onun yarattığı fırsatları hem kendimiz hem de
çocuklarımız için kullanmak daha doğru ve reel bir
adım olacaktır. Böylelikle özellikle sınıflarda teknoloji kullanımı ve çocukların interaktif öğrenme
sürecine yapılan olumlu katkılara da vurgu yapmak
gerekmektedir.

ilerleyen yaşlarda da aynı duygu, düşünce ve
ifade (pasiflik, basmakalıp düşünceler ve
şiddete eğilim, sanal ve gerçek dünya algısını
kuramama vb.) becerilerinde sıkıntı yaşanılabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki faydalı ve
eğitici bilgilerin sunulması, çocukların çevresiyle ve
dünya ile ilgili öğretici programların kullanılması ve
olumlu rol modellerin çocuklara örnek teşkil etmesi
noktasında yeni medya teknolojileri son derece
verimli bir şekilde kullanılarak onların dünyasına
olumlu bir etki haline dönüştürülebilir.

Öğretmenin de daha çok ve farklı bilgiye ulaşabildiği, farklı öğrenme seçenekleri sunabildiği,
öğrettiği konuları pekiştirmek adına teknolojiyi sınıf
içi uygulamalarında etkin hale getirebildiği
yadsınamaz bir gerçektir. Ve hatta ebeveynlerin de,
bu gibi teknolojilerin okul dönemine de entegre
edildiği günümüz dijital çağında, onları daha iyi ve
kontrollü kullanma alışkanlıkları edinmesi ve bu
alışkanlığı çocuklarına yine teknolojiyi daha iyi ve
kontrollü kullanmaları için aşılamaları gerekmektedir. Zira yetişkinlerle çocukların televizyon
izleme, akıllı telefon ile vakit geçirme ve diğer
teknolojik aletler ile etkileşimi aynı değildir.
Örneğin, yetişkinlerin yeni medya araçlarından
eğlenmek amaçlı izlediği veya dinlediği herhangi
bir içerik, yaşı gereği gördüğü ve duyduğu her
ayrıntıyı kopyalayan bir okul öncesi dönem
çocuğu için çevresini algılamada öncü ve
önemli bir etken veya yanlış/uygunsuz algılar
yaratmasında (eğer içerik uygun değilse)
tehlikeli bir uyaran haline dönüşebilir. Fakat
burada altı çizilen husus yeni medya teknolojilerinin uygunsuz (inappropriate) veya aşırı
(overuse)
kullanımı
sonucu
doğabilecek
tehlikeleri gözler önüne sermektir. Çocukların
hayatına çok erken yaşlarda ve aşırı kullanım
şeklinde giren teknoloji onların kendi hayatlarında,
başkalarıyla iletişimlerinde ve gelecekteki fiziksel
veya psikolojik sağlık durumlarında olumsuz etkiye
sahip olabilecektir (Alghamdi, 2017). Erken yaşta
maruz kalınan ekran ve içeriklerin çocuklar
üzerindeki etkileri sandığımızdan daha olumsuz
olabilmektedir. Özellikle erken çocukluk dönemindeki çocukların bu kadar yoğun ve hızlı bilgi
akışının yaşandığı ses, görüntü, video gibi
içeriklerle sürekli olarak etkileşim halinde olması
onların duygu, düşünce ve ifade becerilerinde
sıkıntılar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Sürekli
ve yoğun bir şekilde ekran, görüntü, ses ve
içeriklere maruz kalan çocuklar duyusal işlemlemede, sosyal iletişimde, dil ve konuşmada, duygu
durumlarında problemler yaşayabilmektedir. İleride
okuma-yazma becerilerinde yaşanılabilecek sıkıntılardan okul başarısına ve akran ilişkilerine kadar
etkileri olabilecek bu gibi ortamlardan özellikle okul
öncesi çocuklarındaki hayati gelişimsel süreç göz
önüne alındığında mümkün olduğunca kaçınılması
gerekir. Bu durumda, iletişim teknolojileri doğru
ve verimli bir şekilde kullanılmadığında veya
aşırı, uygunsuz ve bilinçsiz olarak yapılan yeni
medya teknolojisi tüketiminde çocuklarda

Yeni İletişim Teknolojileri Çocukların Gelişim
Süreçlerinde Neden Bu Kadar Önemli?
Okul öncesi çocuklar televizyon, akıllı telefon, tablet
gibi iletişim araçlarından olumsuz olarak etkilenmeye fazla açıktırlar. Bunun sebebi görsel, dilsel,
işitsel algı, dikkat ve değerlendirmeler de göz önüne
alındığında yeni iletişim teknolojilerinde yer alan
fazla hızlı, yoğun, sürekli ve aşırı uyaranların olduğu
görsel ve işitsel öğelerin bulunduğu öğrenme
sürecine okul öncesi çocukların gelişimsel ve
bilişsel anlamda henüz hazır olmamasıdır (Gündüz
Kalan). İletişim araçları vasıtasıyla hareketli
imgelerin yanı sıra, işitsel ve görsel uyaranlarla
geçirilen 0-6 yaş aralığı, aslında bu yaş grubunun
yaratıcılıklarının geliştiği, bilişsel becerilerin anlamlandığı ve bellek- gerçeklik bağlantısında adeta bir
köprü vazifesi gören dikkatin (Shaw) sağlam
temellere dayandığı en önemli dönemdir. Erken
çocukluk döneminde maruz kalınan olumlu-olumsuz
her türlü içeriğin yetişkinlik dönemlerindeki göz ardı
edilemez etkisi de düşünüldüğünde, bu dönemin ne
kadar kritik ve hassas olduğu anlaşılabilir.
Bu bağlamda modern zorlukların (bilgisayar,
televizyon, akıllı telefonlar ve oyunlar) günümüzde
çocuklarda fazlasıyla görülen disleksi, hiperaktivite,
depresyon, ekran bağımlılığı, obezite, davranış,
uyku ve yeme bozukluklarına etkisini vurgulayan
Sue Palmer, görsel-işitsel uyaranlarla aktarılan
kültür, reklam, ses, görüntü ve yeni medya teknolojilerinin yarattığı tüm içeriklerden etkilenen erken
çocukluk dönemi çocuklarının, onların sosyalbilişsel gelişimlerinde ve yetişkinlik dönemlerinde
ortaya çıkabilecek muhtemel kaygı bozukluklarında
etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu da
belirtmiştir (Palmer, 2006).
Çocukların ekranlarla olan ilk ilişkisi onların
ebeveynleriyle birlikte geçirdikleri gerçek oyun
saatlerinin dışında, yemek yedirme, oyalama veya
olumsuz davranışlarını engelleme amaçlı bizzat
yine kendi ebeveynleri tarafından kurulmaktadır.
Ekranı (televizyon, tablet, bilgisayar, oyunlar)
hayatlarını
kolaylaştırma
veya
zamandan
tasarruf etme gibi çeşitli amaçlarla bir araç
olarak sıklıkla kullanan ebeveynler ise bir
müddet sonra çocuklarının dikkat eksikliği,
odaklanamama,
yazma
veya
konuşmada
bozukluklar, alıcı ve ifade edici dil becerilerinde
noksanlık, ilgi/dikkat çekme davranışlarında
artış veya tutarsızlık, uç duygulanım ve
akranlarıyla ilişki kuramama gibi bir takım
gelişimsel veya sosyalleşme alanlarında sıkıntılar yaşadıkları gerekçesi ile tedirgin olmaya ve
çözüm için uzman arayışına girmeye başlamaktadır.
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Hâlbuki bu durumun yaratılmasında ilk ve öncelikli
olarak ve doğası gereği erken çocukluk döneminde
en fazla vakit geçirilen alan olarak ebeveynler veya
çocuğun yaşadığı çevre sorumluluk sahibidir.
Çocuğun yürüme, konuşma, gülme, ağlama, isteme,
bağırma, çeşitli hal ve hareketler sergileme gibi en
ince detaydan en genel davranışlara kadar örnek
aldığı ilk sosyal çevresi ailedir. Dolayısıyla ebeveyn
davranışları ve tutumları özellikle erken çocukluk
döneminde bire bir etkendir. Bu durumda günün
belli saatlerini elinde akıllı telefon veya tabletle
geçiren, içeriklerin önemsenmeden izlenebildiği
televizyonların sürekli ve yüksek sesle açık
bulunduğu ortamlarda, çocukların yaşları itibariyle
bu durumlardan etkilenmediğini, henüz algılayamadıklarını veya işittikleri/ gördükleri ses ve imgeleri
anlamlandıramadıklarını belirtmek son derece
yanlış bir değerlendirme olacaktır. Çünkü çocuklar
erken yaşlarda ilk önce ailelerini gözlemleyerek
öğrenmektedir. Yani algının en açık ve en saf
haliyle karşımızda durduğu ve verilebilecek en
doğru ve faydalı bilgilerin verileceği yaş aralığı
elbette ki erken çocukluk dönemine tekabül
etmektedir. Beynin gelişimsel yapısının da 0-3 yaş
arasında hayati önem taşıdığını belirtecek olursak
iyi beslenmeme, gerekli uykunun alınmaması veya
doğru bakımın yapılmaması gibi bebeğin gelişimsel
sürecine doğrudan etki eden temel faaliyetlerin bile
büyük hassasiyetle
yapıldığı bu dönemde
çocukların ekranla tanışması veya çok sık karşılaşması ne kadar doğru?
Çocukların kendiliğinden düşünme veya anlama
becerisini onun adına bir ekranın yapması ve
çocukların bu ekrana gereğinden fazla maruz
kalmaları gelecekte onların bilgi ve becerilerini
kullanma yetilerine nasıl etki edecek? Yine
vurgulamak gerekirse yeni medya araç ve
gereçlerinin doğru amaçla, doğru mekânda ve
doğru sıklıkla kullanılması gerekmektedir. Örneğin
3-4 yaşlarındaki çocuklara onların el-göz koordinasyonunu ve dikkatin geliştirmesi amacıyla verilen
tablet ve akıllı telefon oyunlarının, onların yaratıcılık
ve zekâsını geliştireceği veya destekleyeceği algısı,
üzerine iyice düşünülmesi, doğru zamanda ve doğru
yerde dikkatli ve kontrollü bir şekilde uygulanması
gereken bir anlayıştır. Bu anlamda yeni medya
teknolojilerinin de bilinçli olarak tüketilmesi ve ilk
olarak ebeveynlerin doğru medya okuryazarlığı
özelliklerini benimsemiş olmaları gerekmektedir
(Gündüz Kalan). Çünkü çocuklar da ilk olarak
ebeveynlerini gözlemleyerek bu dönemi geçirecek
ve onların davranışlarını örnek alacaklardır. Medya
içeriklerinin bilinçli olarak analiz edilebileceği
yaşa ve yetkinliğe erişen çocuklar ise bu
teknolojileri doğru ve faydalı bir şekilde
kullanmayı yine ilk olarak ailelerinden öğreneceklerdir. Bu yapıcı ve korumacı tutum ise
ileride karşılaşılabilecek olumsuz içeriklere
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erişme, internet zorbalığı veya güvenilir olmayan
sitelere karşı doğru bir yaklaşım sergileyen
bilinçli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere evrilecektir.
Yetişkinler olarak bizlerin bile sıklıkla fiziksel ve
psikolojik olarak yıprandığımız teknolojik araçlarla
ve etkileşimleriyle, gerçek ve sanal ilişkisinin henüz
anlamlandırılmadığı erken çocukluk döneminde
çocukları bu kadar erken yaşta tanıştırmanın hiç
sakıncası yok mu? Elbette ki var. Doğal ortamdan
bağımsız gelen akıllı telefon, tablet, televizyon gibi
bir dış uyaranın sesiyle, dokusuyla, görüntüsüyle
dikkat çekiyor olması onun doğal ortama sürekli ve
yoğun bir şekilde dâhil edilebileceği anlamına
gelmemelidir. Bu süreklilik ile ileride yaşanabilecek
bilişsel-fiziksel tüm bozukluklar ve problemler;
ekranları, çocukların ilgi ve dikkatini çekmek üzere
kullanarak rahat ve kolay bir erken çocukluk dönemi
geçirdiklerini sanan tüm ailelerin dikkat etmesi ve
önlem alması gereken mühim bir konudur. Eğer
yoğun ve yorucu geçirilen erken çocukluk
döneminde ebeveynler daha hızlı ve kolay yemek
yedirme, uyutma, oyalama, ağlatmama, kendilerine
vakit ayırma yollarından biri olarak yeni medya
teknolojilerini görürse, bu durum hem onlar hem de
çocukları için kuşkusuz bir alışkanlığa dönüşebilecektir.

Son olarak günümüz dijital çağında bu
teknolojilerden uzak durmanın çok da
mümkün olmadığını belirterek bu
kullanımın günlük yaşam pratiklerimizde,
kendi davranışlarımız ve çocuklarımızın
davranışlarında bir alışkanlığa dönüşmesi
durumunda tehlikeli olabileceğinin fakat
doğru ve kontrollü teknoloji kullanımının da
onların eğitiminde faydalı sonuçlar
doğurabileceğinin altını çizmemiz
gerekmektedir.
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Nur MCKEOWN
Psikolojik Danışman

lkemizde 1970’li yıllarda liselerde kurulmaya
başlayan Rehberlik Servisleri, 1950’li yıllarda
daha gelişmiş ülkelerde “Bilgi Çağı”nın yaşamda yer
alması ile değişen toplumun sosyal ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulmuş yapılardır. Okullarımızdaki Rehberlik Servisleri kurulduğu zamandan
günümüze kadar pek çok değişim geçirmiştir. Bu
alanda çalışan uzmanların eğitim kurumları içindeki
görev tanımları ve ünvanları her zaman için tartışma konusu olmuştur. Çalışma ilkelerinin Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yönetmelikleriyle belirlendiği okul
rehberlik servislerinin ve bu servislerde çalışan alan
uzmanlarının bu değişimlerden etkilenmesi son
derece doğaldır. Aynı zamanda değişen çağın,
toplumlarda olan değişimlerin, teknolojik gelişmelerin, “öznesi insan” olan bu mesleğe ve uzmanlarına nasıl beklentiler yüklediği bu yazının
temelini oluşturmaktadır.
Eğitim kurumlarında Rehberlik Servisleri’nin yer
almaya başlaması toplumdaki değişen ihtiyaçlarla
oluşmuş, şekil değiştirmiş ve değiştirmeye devam
etmektedir. Kısaca tarihsel perspektiften baktığımızda,19. yüzyılın ortalarına kadar çocuğun
gelişiminde tüm sorumluluğun aileye ait olduğunu
görüyoruz. Önce “Sanayi Çağı”nın ardından 20.
yüzyılla birlikte “Bilgi Çağı”nın başlamasıyla
toplumsal yaşamda kadın iş yaşamına katılmaya
başlamıştır. Bu çocuğun gelişiminine ait tüm sorumluluğu aileden okula aktarılmasına neden
olmuştur. Aynı zamanda meslekler çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Dünya Savaşlarında yaşanan
deneyimlerle “insanın özelliklerine uygun iş” anlayışı
ile birlikte gençlerinin öğretim çağında iken
yatkınlıklarının keşfedilip, uygun meslek alanlarına
yönlendirilmesi düşüncesi ile ABD başlayan Eğitimde Rehberlik Hizmetleri ülkemizde 1960’lı
yıllarda MEB Yönetmelikleri’ne girmeye başlamıştır.
İlk kez 1970 li yıllarda da liselerimizde bu bölümler
kurulmaya ve çalışmaya başlamıştır.
Ülkemiz okullarında Rehberlik Servisleri 2000’li
yıllara gelininceye kadar “Geleneksel Rehberlik
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Anlayışı” ile çalışmıştır. Bu anlayışın temelinde
bireyin kendini tanıması, sahip olduğu yeteneklerinin farkına varması ve bunu en üst düzeyde
gerçekleştirebilmesi için yönlendirilmesi vardır.

“Psikolojik Danışman”, üniversitelerin Eğitim
Fakülteleri’nin Eğitim Bilimleri Bölümleri’nden veya
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümleri’nden
mezun alan uzmanıdır.

 Okulda öğrencisi olan “danışanı” ile bireysel
psikolojik danışma yapar, mesleki danışmanlık
yapar, eğitsel danışmanlık yaparak akademik
gelişimine katkıda bulunur.

 Üniversite

eğitimi sürecinde öğrendiği ve
kendisine yakın hissettiği kuramı ya da deneyimi
sonucunda ulaştığı kendi sentezini de içeren
eklektik yaklaşımı kullanarak öğrencinin akademik gelişimi ve ruhsal sağaltımı için gereken
hizmeti sunar.

2000’li yıllarla birlikte değişen anlayış ve yönetmeliklerle birlikte Rehberlik Servisleri ana okullarından başlamak üzere tüm zorunlu eğitim
kademelerinde “Gelişimsel Rehberlik Anlayışı” ile
hizmet vermeye yönelmiştir. Bu yaklaşım, öğrencinin yaşam kariyerini desteklemeyi merkeze
koymaktadır. Bireyin yaş dönemlerine uygun gelişim
ve öğrenme gerçekleştirmesine destek vermek
üzere uygulanan programların tamamlayıcı bir
boyutu olma konumundadır. Okullarda çalışan tüm
personelin ve toplumdaki uzmanların işbirliği ile
uygulanması üzere tasarlanmıştır.
10 Kasım 2017 tarih ve 30236 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile okullarda,
Rehberlik Servisleri’nde çalışan uzmanın ünvanı
artık “Rehberlik Öğretmeni”dir. 21. Yüzyılın bireylerinin yetişmesine eşlik eden Rehberlik Öğretmeninin görev tanımında artık psikolojik danışmanlık hizmeti vermek yoktur.
Rehberlik Öğretmeni,

 okulun tüm paydaşlarının öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ihtiyaçlarını çeşitli anketlerle
belirleyen,

 Çalışma alanı, öğrenme ve yaşam becerilerini
geliştirme odaklıdır.
Buradaki temel sorular; çok küçük yaşlardan
itibaren bireyin büyüme ve gelişimine eşlik eden
uzmanın, bireyin psikolojine, duygusal ve sosyal
ihtiyaçlarına yönelik bir yaklaşım sergilemesi
beklenmeden yaşam kariyerini desteklemesine nasıl
katkıda bulunabileceğidir.

 İnsanın yaşam dönemleri içinde duygusal,
sosyal, zihinsel yönlerine destek olabilmek,
gelişimine, ruh sağlığı yerinde bir birey olarak
toplum yaşamına katılmasına eşlik etmeyi
meslek olarak seçmiş kişiler olarak Psikolojik
Danışmanlar/
Rehberlik
Öğretmenleri
bu
beklentiyi kendi duygusal dünyalarında ve kişisel
meslek beklentilerinde nasıl karşılayacaklardır?

 Eğitim-öğretimin paydaşları olan öğrenciler,
veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri bu
değişim sürecinde beklentileri ile nerede yer
alacak?

 Okul sistemleri “rehberlik öğretmenleri”ni nasıl
konumlandıracaktır?

 buna uygun eğitim-öğretim programları tasarlayan,

 gerekiyorsa bu programları uygulayacak farklı
uzmanlarla okulun paydaşlarını biraraya getiren
kişidir.

 Bilgi teknolojilerini kullanmakta yetkin olması
gereklidir.

Tüm cevapların, yarınları şekillendirecek
genç bireylerin en üst düzeydeki yararına
olacağı, yapıcı, yaratıcı tartışmalarda
buluşulacak ortak paydalarla Rehberlik
Servisleri’nin işlevlerini tanımlamak
dileğiyle.

www.tozok.org.tr
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Özge ŞAHİN
Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı

ugünün öğrenen nesilleri yarın yetişkin
olduklarında bugünün şartlarında verilen
eğitimler onların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
mi? Adeta tüm teknolojik cihazları kullanmayı
biliyormuşçasına dünyaya gelen Z kuşağına ve
sürekli gelişen dünyaya ayak uydurmak amacıyla
inovasyon, neredeyse zorunluluk haline gelmeye
başlamıştır. 21. yüzyılın en çok konuşulan kavramlarından biri olan inovasyon kavramı, yenilik,
değişim ve yenileşim kavramları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu kavramlar tek başına inovasyon
kavramının tam karşılığı olmadığından, çeşitli yanlış
anlaşılmalara da neden olmaktadır. İnovasyon,
kendi başına ayrı bir etkinlik değildir. İnovasyon, tek
başına bilim ve teknoloji olmadığı gibi inovasyonu
bilim ve teknolojiden ayrı tutmak da mümkün değildir. İnovasyon, her zaman olmayanı var etmek
anlamına da gelmez. İnovasyon, olanı iyileştirmek
veya olanı iyileştirip farklı alanlarda ihtiyaca yönelik
kullanılması amacıyla da ortaya çıkmış olabilir.
İnovasyona en güzel örnek tekerleğin icadı, gelişimi
ve kullanım alanlarıdır.
Gelecekteki okullar şimdiki okullara ne kadar
benzeyecek? Ülkemizde eğitim sistemine bakıldığında ufak değişiklikler olsa da çoğu yöntem uzun
yıllardır değişikliğe uğramamıştır. Fakat gelişen
teknoloji artık okul ortamının da değişmesini ve
gelişmesini gerektirmektedir. Öğrenenlerin öğrenme
şekillerinin değişime uğraması, bilgiye ulaşmanın
oldukça kolaylaşması ve çevrimiçi öğrenme kanallarının gittikçe artması okulları da bu konuda
gelişmeye yöneltmektedir. Bu gelişime istinaden
ülkemizde yapılmış çalışmalar:
FATİH PROJESİ: 2010 yılında başlatılan FATİH
projesi kapsamında dağıtılan tabletlerde EBA
“Sınıfım” uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
okullarda öğrenciler ve öğretmenler için hazırlanmış
bir uygulama olup, derslerde işlenecek konu
anlatımlarında öğrenme-öğretme sürecini geliştirilmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.
FLIPPED CLASSROOM: Son yıllarda eğitim
yöntemlerinde sıkça konuşulan Flipped Classroom
olarak bilinen ve dilimizde “Ters Yüz Öğrenme”
olarak adlandırılan bu öğrenme modeli, ev ödevi ile
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sınıf çalışmalarının yerlerinin değiştirilmesi fikrinden
hareketle kullanılmaktadır. Ters yüz sınıf modelinde
amaç, değerli sınıf zamanının, konunun daha iyi
öğrenilmesi için, öğrenenlerin birlikte çalıştıkları
proje tabanlı ya da gerçek dünya uygulamaları
içeren daha etkin bir ortam sağlamaktır.
FETEMM /STEM: Okullarda eğitim yöntemleri arasında en son ve en çok konuşulan bir diğer yenilik
STEM’dir. Türkiye’de FETEM olarak kısaltılan
yöntem aslında fen, matematik, mühendislik ve
teknoloji bilgisinin disiplinlerarası yöntem ile öğretilmesi anlamına gelmektedir. FeTeMM (STEM)
kavramı 2001 yılında dünyada ilk defa Judith
Rahmaley tarafından ortaya atılmış ancak temeli 19.
yüzyılın ilk zamanlarına dayanmaktadır. Çeşitli
devlet ve özel okullarda kurulan STEM merkezlerinde geleceğin yeni iş kollarına uygun bireyler
yetiştirilmesi adına yeni müfredatlar geliştirilerek
eğitim yapılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde STEM, FETEMM yaygın olarak bilinse
de bu yöntem gelişmeye devam etmektedir.
STEM+ART; sanat ve teknolojiyi, STEM+C; programlama ve yazılım eğitimlerini, STEM+E; girişimcilik gibi yeni yaklaşımları da içine almaktadır.
Yakın zamanda kullanılmaya başlanmış ve
gelecekte gelişemeye devam edecek
teknolojiler:
YAZILIM, KODLAMA, ROBOTİK
Tüketimden üretime geçme çabasıyla birlikte gün
geçtikçe daha popüler olan kodlama ve yazılım
eğitimleri özellikle özel okulların en çok
önemsedikleri eğitimler arasında yer almaya
başlamıştır. Yeni yeni duymaya başladığımız

kodlama ve yazılım eğitimi müfredatı her ülkede
aynı isimle kullanılmamaktadır. Örneğin Belçika’da
“bilişimsel düşünce ve programlama,” Bulgaristan’da “algoritmik problem çözme ve programlama,” Estonya’da “programlama,” İspanya’da
“programlama, algoritma ve robotik” ve İngiltere’de
“computing” olarak yer almaktadır.

Kağıt israfını önlemek amacıyla üretiminin geliştirildiği söylenen bu ekranlar, dayanıklı malzemelerden oluşturulmaktadır. Kağıt kadar ince olması
sayesinde, kağıt materyaller yerine sadece bu
ekranlar taşınarak bir çok bilgi daha hızlı şekilde
kaydedilebilir.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK/ SANAL GERÇEKLİK

NESNELERİN İNTERNETİ (IOT)

Artırılmış gerçeklik, sanal nesneler kullanılarak
zenginleştirilmiş gerçek dünyalar olarak tanımlanabilir. Kimi zaman sanal gerçeklik gözlüğü
teknolojisi kullanarak kimi zaman akıllı telefonlar
kullanarak uygulanan bu teknolojiler, öğrenenlerin
kavramları daha iyi anlamlandırması ve canlandırması adına oldukça faydalıdır.

Nesnelerin İnterneti kavramı ilk olarak 1999 yılında
Massachusetts Institute of Technology (MIT) AutoID Center kurucularından olan Kevin Ashton
tarafından bir sunumun başlığı olarak kullanılmıştır
(Altınpulluk, 2018). Bu kavram henüz eğitim ortamında sıklıkla kullanılamıyor olsa da gelecekte
sıklıkla kullanılacağı ön görülmektedir. Özellikle
okullarda çalışmaları yapılan yazılım ve programlama çalışmaları sayesinde daha da gelişmesi
beklenmektedir.

3B TASARIM
3 boyutlu düşünme becerilerinin geliştirilmesi adına
oldukça faydalıdır. Çeşitli 3B tasarım araçlarını
kullanarak yapılan tasarımların 3B yazıcıdan çıktı
alınmasıyla tasarımlar, ürünlere dönüşebilmektedir.
Yapılan 3B tasarım çalışmaları matematik, fen
bilgisi gibi derslerin içinde kullanıldığında, öğrencilerin hem alan bilgisi geliştirilmiş hem de yapılan
çalışmalar kullanılabilir olmaktadır.
YAPAY ZEKA

BÜKÜLEBİLİR EKRANLAR

Nesnelerin İnterneti eğitimde kullanılmaya başlandıktan sonra:

 Öğretenlerle fiziksel katılımdan, herhangi bir
yerde herhangi bir cihazla istenilen öğretenle
yüksek kalitede ders almaya,

 Tek mekânda belirli zamanda öğretim sürecinden, herhangi bir zaman ve yerde ölçeklenebilir içerik ve kayıt altına alınmış öğretim
sürecine,

Bilgisayar destekli eğitimler sayesinde artık öğrenmeleri bireyselleştirilmiş eğitimler haline getirmek
mümkündür. Yapay zeka programlama teknikleri
sayesinde yapılan eğitimler;

 Statik, doğrusal ve düşük kontrol düzeyli eği-

 Öğrenenleri motive eder,

 "Tek beden herkese uyar" anlayışıyla maliyetli

 Hızlı şekilde dokümanlara ulaşmayı sağlar,
 Bireysel eğitime olanak verir,

timden, bireyin kendi hızıyla öğrendiği zengin ve
etkileşimli içeriğe odaklanan eğitime,
öğretim kaynaklarından, zengin içerikli ve özelleştirilebilir müfredat yapısına,

 Geçici karar verme süreçlerinden, veri odaklı

 Anında hata tespiti ve geri besleme kolaylığı
sağlar,

karar verme süreçlerine geçiş olacağı öngörülmektedir (Altınpulluk, 2018; Cisco, 2014).

 Fert bazında ya da küçük gruplar halinde
çalışmayı destekler,

 Öğretenler için öğrenciyi değerlendirmek amacıyla, öğrenci hakkında verilere ulaşmayı kolaylaştırır.
LCD TAHTALAR
Eğitimde doküman sunmayı oldukça kolaylaştıran
akıllı tahtaların yerini kısa bir süre sonra masaya
benzer tahtaların alacağı konuşulmaktadır. Öğrenenler tahta etrafına oturarak dokunmatik tahtalar
üzerinde kolaylıkla çalışmalarını gerçekleştirebileceklerdir.

BULUT TEKNOLOJİSİ
Bulut teknolojisinin, son zamanlarda popüler olmaya
başlaması sebebiyle, eğitim alanında da yapılan
uygulamalar giderek artmaktadır. Çeşitli uygulamalar kullanarak verilere her zaman her yerden
erişmek amacıyla oldukça kullanışlı olan bulut
teknolojisi eğitim kurumlarında oldukça yaygın
kullanılmaya başlamıştır.
Özellikle eğitmenler için oldukça kolaylaştırıcı
olan bu uygulamalar zamandan tasarruf etmeyi
de sağlamaktadır.

KAYNAKÇA:
Altınpulluk, H. (2018). Nesnelerin interneti teknolojisinin eğitim
ortamlarında kullanımı. AUAd, 4(1), 94-111.
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Sibel ATAMAN YALI
TUHED, Editör

şim öğrenmek. Mesleğim araştırmak. Çalışma
sürecinde yüzlerce web sayfasını ziyaret ediyorum.
Bu yazıda sizlere geçenlerde tesadüf ettiğim bir web
sayfası hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Sitenin
adı you.regettingold.com. Türkçe karşılığı ile (yaşlanıyorsun) nokta kom.
Malumunuz birçok (değerli) öğreti insanoğluna,
kendini dünyanın merkezinde görmemesini telkin
eder. Yine malumunuz insan yaş aldıkça geçmiş
hakkında daha fazla sorgulama eğilimine girer.
Yukarıda adı geçen web sitesi kanımca bu iki yargıya
kendince bir meydan okuyor. Site, ilk olarak
kullanıcılarından kendilerini dünyanın merkezine
koymalarını istiyor. Sonra kullanıcılarını geçmişe
doğru sorgusuz sualsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Aslında
sitede size sorulan tek bir soru var. Hangi tarihte
doğdunuz sorusu! Soruya cevap verip girişe
tıkladığınız anda arka planda veriler işleniyor ve
doğum tarihinizden itibaren günbegün yeryüzünde
neler yaşandığına ilişkin bir rapor birkaç dakika içinde
ekranınıza yansıyor. Bu deneyimde yaşlanıyorsun,
çoktan yaşlanmışsın, Justin Bieber’in neredeyse iki
katı yaşındasın gibi cümlelere de rastlamanız
mümkün. Uyarmadı demeyin! Hakikaten yaşlanıyorum
da diyebilirsiniz listede yer alan verilerden ilham da
alabilirsiniz.
Ben kendi adıma bu deneyimden öğrendim ki
doğduğum tarihten bugüne kadar ay dünyanın etrafını
çoktan 500 defa dolaşmış. Dünya nüfusu dört
milyardan sekiz milyara dayanmış. Bu kadar insan
kalabalığı içinde kaçıncı sıradasın, kaçıncı gününü
yaşamaktasın, kaçıncı nefesini almaktasın gibi “ufak
tefek” matematiksel veriler de raporda yer alan bilgiler
arasında. Bu bilgiler ne işime yarar demeyin. Bir
anlığına da olsa aldığınız nefesin kıymetini hatırlatıyor
insana. (Sonra unutuyoruz başka. Keşke her zaman
aklımızda tutsak!)
Başka neler öğrendim diye soracak olursanız ben
daha bebekken The Eagles tarafından Hotel California
şarkısı yayınlanmış. Uranüs halkaları keşfedilmiş.
Telefon trafiğini taşımak için ilk defa Optik fiber
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kullanılmış. "Yıldız Savaşları" filmi yayınlanmış;
Disneyland'da Space Mountain açılmış. Apple II serisi
bilgisayarlar ilk defa satışa çıkarılmış. Elvis Presley
son konserini Indiana Polis'teki Market Square
Arena'da vermiş. Uzay Mekiği İşletmesinin ilk ücretsiz
uçuş ve iniş testi gerçekleştirilmiş.
The Commodore PET computer satışa sunulmuş.
1978 FIFA Dünya Kupası'nın uzatma dakikalarında
sürpriz bir gelişme olmuş. Maçın bitimine çok az bir
zaman kala Arjantin 3-1 öne geçerek dünya kupasını
almış. Sadece bu mücadeleden alınacak ilhama
bakar mısınız?
Rapor o kadar uzun ki! Bu nedenle sadece çocukluk
dönemime ait ilgimi çeken başlıkları çok kısa bir liste
halinde sizinle paylaşmak istedim. Örneğin, Time
Dergisi’nin bir bilgisayarı yılın adamı seçmesini
oldukça ilginç buldum. 18 yaşındaki Mathias Rust
adlı (Batı) Alman pilotun Moskova'daki Kızıl
Meydan'a özel uçağı ile inebilmesine çok şaşırdım.
John Lenon’un genç yaşta bir hayranı tarafından
vurularak öldürülmesine trajik buldum.
Walkman, kendime ait ilk teknolojik/elektronik aletti.
Japonya’daki üretiminden yıllar sonra ülkemiz
topraklarına giriş yapabilen bu gelişmeyi o nedenle
liste başı yapmak istedim. Listemdeki son maddeyi
de Irak ve İran savaşının sona ermesi olarak
belirledim.

Sonuç olarak ortaya aşağıdaki liste çıktı.

 3 Şubat 1986 Pixar Animasyon Stüdyoları açıldı.

 1 Temmuz 1979, Sony Walkman, Japonya'da ilk

 26 Nisan 1986 Ukrayna'da Çernobil Nükleer

kez satışa sunuldu.

 28 Eylül 1980, Carl Sagan’ın Kozmos'u PBS’de

Santrali'nde felakete yol açan bir nükleer patlama
meydana geldi.

 18 Temmuz 1986 James Cameron'un yönettiği

yayınlandı.

 8 Aralık 1980, John Lennon New York'ta
vurularak öldürüldü.

 12 Nisan 1981, İlk Uzay Mekiği Columbia fırlatıldı.

 13 Mayıs 1981, Papa II. Paul, Mehmet Ali Ağca
tarafından vurularak öldürüldü.

 12 Ağustos 1981, IBM tarafından ilk kişisel
bilgisayar tanıtımı yapıldı.

 7 Ocak 1982, Commodore 64’ün tanıtımı yapıldı.
 11 Haziran 1982, Steven Spielberg'in Amerikan
bilim kurgu filmi E.T. yayınlandı.

 17 Ağustos 1982, ilk kompakt diskler (CD'ler)
yayınlandı.

 19 Eylül 1982, ilk Emoji Scott Fahlman tarafından
yayınlandı.

 26 Aralık 1982, Time Dergisi’nin Yılın Adamı ilk
kez (insan olmayan birine) bir bilgisayara verildi.

 4 Nisan 1983, Uzay Mekiği Challenger'ın ilk uçuşu yapıldı.

 2 Aralık 1983, Michael Jackson’ın Thriller’i

Amerikan bilim kurgu aksiyon korku filmi olan
Aliens gösterime girdi.

 19 Nisan 1987, Simpsonlar çizgi film TV
gösterimi başladı.

 28 Mayıs 1987, 18 yaşındaki Batı Alman pilotu
Mathias Rust, Moskova'daki Kızıl Meydan'a özel
uçağı ile iniş yaptı.

 12 Haziran 1987, ABD Başkanı Ronald Reagan,
Sovyet Başbakanı M. Gorbaçov'a Berlin Duvarı'nı
yıkma çağrısında bulundu.

 20 Ağustos 1988 İran-Irak savaşı sona erdi.
Savaşların sona ermesi eğitime gönül
veren herkesin temennisi.
Eğer siz de herhangi bir nedenle kendiniz için bir
olgu listesi hazırlamak isterseniz, yukarıda adresini
verdiğim web sayfasına girip kendi kişisel arşivinizi
oluşturabilirsiniz. Hatta bu deneyimi sınıf ortamına
taşıyıp öğrencilerinizle bir etkinlik çalışması tasarlayabilirsiniz.

yayınlandı.

 24 Ocak 1984, Apple Macintosh bilgisayar ilk kez
satışa çıkarıldı.

 6 Haziran 1984, Tetris video oyunu SSCB'de
yayınlandı.

 7

Haziran 1984, Amerikan
Ghostbusters yayınlandı.

komedi

filmi

 30 Ağustos 1984, Uzay Mekiği Discovery, ilk
uçuşunu yaptı.

 1 Ocak 1985, İnternet Domain Sistemi oluşturuldu.

 16 Mayıs 1985 Ozon deliğinin keşfi duyurusu
yapıldı.

 3 Temmuz 1985 Geleceğe Dönüş, Amerikan
çizgi roman kurgu filmi yayınlandı.

 19 Ocak 1986 İlk PC virüsü, Brain, yayılmaya
başladı.

 28 Ocak 1986 Uzay Mekiği Challenger felaketi

Sakın ola yaşlanmaya takılmayın.
Sadece aldığınız nefesin kıymetini bilerek
anda kalın.

oldu.

www.tozok.org.tr

41
53

Zehra Kasap ERKAN
Eğitim Yöneticisi

arnelerin alınmasıyla birlikte başlayan uzun bir
yaz tatili… Belki de sadece öğrenciler için
değil, ebeveynler için de koşuşturmalı bir dönemin
sonundaki hak edilen dinlenme dönemi.
Bu dönemde karnelere yüklenen anlam, başarı ve
başarısızlık üzerine çocuğa verilen geri bildirimler
çok ama çok önemli.
Çocuğun bir eğitim dönemindeki performansını
özetleyen bir belge niteliğinde olan karneleri, onun
gelişimi için bir fırsata dönüştürmek her koşulda
mümkün.
Elbette fırsata dönüştürebilmek için birkaç önemli
noktayı unutmamak gerekiyor.
Bu aşamada;


Çocuğunuzu asla başkalarıyla karşılaştırmayın.
Sadece kendi içindeki gelişimini değerlendirin.



Performans ve başarısı kadar çabasını da
mutlaka göz önünde bulundurun.



Her çocuğun fiziksel, duygusal, zihinsel ve
sosyal gelişimi ile diğerlerinden farklılaştığını
unutmayın.



Doğal olarak her çocuğun öğrenme hızı, ilgi ve
yetenekleri açısından birbirinden farklılaştığını
hatırlayın.



Elde edilen sonuçlarda sizin de rolünüzün
olabileceği ihtimalini her zaman dikkate alın.



Karneyi çocuğunuzla bir araya gelerek
değerlendirin.
Öncelikli
olarak
onun
özdeğerlendirmesine
ortam
yaratın
ve
yorumsuz dinleyin.

Bu aşamada, karnenin çocuğunuzun öğrenme
yolculuğunda bir araç olarak konumlanmasını
sağlayabilmek için, güçlü yanlarına ve iyi
performans sergilediği alanlara öncelikli olarak
vurgu yapmak, sonrasında gelişim alanlarıyla ilgili
paylaşımda bulunmak, anlamlı bir fark yaratacaktır.
Hedeflenen düzeyin altında kalan alanlarla ilgili
olarak, öncelik çocuğunuzun kendi değerlen-
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dirmesini yapması olmalıdır. “Sence neleri farklı
yaparsan sonuç farklılaşabilir? Bu konuda biz sana
nasıl yardımcı olabiliriz?” şeklindeki düşündürücü ve
destekleyici sorular çeşitlendirilebilir.
Burada çok önemli olan bir başka boyut ise
karnelerin, çocuk ve ebeveyn arasındaki ilişkiyi
bozacak bir araca dönüşmemesi. Karne üzerinden
yapılacak tüm görüşmelerin, sevgi, duyarlılık ve
güven ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmesi…
Yıkıcı ve yargılayıcı tutumların, çocuklarınızda yol
açacağı kaygı ve yetersizlik duygusunun, sorunun
çözümüne hiçbir şekilde katkısı olmayacaktır. Bunun yerine destekleyici bir tutum içerisinde,
her koşulda onu sevdiğinizi hissettirerek, daha iyiye
ulaşmak için her zaman birlikte yapılabilecekler
listesinde, ne kadar çok seçeneği olduğunu
görmesine yardım edin.

Özetle, çocuğunuzu ve karnesini,
yargılamadan, yıkmadan, aşırı ve abartılı
övgülere boğmadan karşılamanın önemini
her zaman hatırlayın.

Gökhan MENGİ
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

ürk Ekonomi Bankası’nın (TEB) gençler
için geliştirilen ve 50’yi aşkın ülkede ücretsiz
para çekme imkanı veren ‘Global Genç Hesap’,
özel avantajlı faiz oranları sunuyor.
Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), yeni birikim ürünü
‘Global Genç Hesap’ ile hem ailelerin gözü arkada
kalmıyor hem de gençlerin erken yaşlarda almaları
gereken sorumlulukların ve bütçelerini yönetebilmelerinin önü açılıyor. TEB Global Genç Hesap,
eğitim veya seyahat gibi nedenlerle yurtdışında olan
12-25 yaş arası gençlerin kolaylıkla ve ücretsiz para
çekmelerini, harçlıklarıyla birikim yapmalarını
sağlıyor.
Özel tanışma faizi ile birikimi teşvik ediyor
Hesabını yeni açan gençlere ilk 3 ay boyunca TL
hesapları için yıllık %16,5 tanışma faizi veren TEB
Genç Global Hesap, ayrıca 100 TL/USD/EURO/
GBP’den itibaren başlayan tutardaki birikimlere
gecelik vadeli mevduata özel faiz oranları
uyguluyor. Bunun yanı sıra “Üstü Biriksin” talimatıyla hesap sahibi kuruşlarını istediği tutara
yuvarlayarak birikimlerini hızlandırabiliyor, ‘Düzenli
Birikim’ talimatı ile de her ay isteği tutarda birikim
yapabiliyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel
Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ‘’TEB olarak kolay
anlaşabilir ‘Global Genç Hesabı’ gençlerle tanıştırarak, onların erken yaşta paralarını yönetmeyi
öğrenmelerini destekliyoruz. Gençler ‘Global Genç
Hesap’ ile hem yurtdışında zahmetsiz ve ücretsiz
para çekebilecekler, hem de avantajlı faiz oranları
ile birikim yapmaya başlayıp tasarruf bilincine genç
yaşta sahip olabilecekler’ dedi.
TEB Global Genç Hesap’tan yaş grubuna özel
fırsatlar
12–15 Yaş Grubundaki Müşteriler: Günlük para
çekme tutarı her bir para birimi için en fazla 100 TL/
USD/EURO/GBP’dir. Para çekimi seçenekleri 50 ya
da 100 TL/USD/EURO/GBP olup, günlük para
yatırma tutarı ise limitsiz. Bu yaş grubunda veli veya
vasi ile ortak hesap açılışı zorunlu olup, 12-15 yaş
grubundaki müşteriler de kendi adlarına banka kartı
sahibi olabilecekler.

Global Genç Hesap sahibi gençlerin aileleri de TEB
bünyesinde aynı para cinsinden Marifetli Hesap
açılışı gerçekleştirirse, aralarında gerçekleştirilen
para transferlerinden ücret alınmıyor.
Mendi: “Global Genç Hesap ile gençler sorumluluk alıyor”

16–17 Yaş Grubundaki Müşteriler: Para çekme/
yatırma işlemleri limite tabi olmayıp, 100 TL, USD,
EUR, GBP ve üst limit 500.000 TL (Muadili döviz) ile
aynı olacak şekilde işlem yapabilecekler.
18–25 Yaş Grubundaki Müşteriler: Para çekme /
yatırma işlemleri limite tabi değildir. TEB İnternet
Şubesi, TEB ATM'leri ve TEB Şubeleri'nden işlem
yapılabilecek olup, kendi adlarına hesap açılışı
yapılıp yine kendi adlarına banka kartı sahibi
olabilecekler. 100 TL, USD, EUR, GBP ve üst limit
500.000 TL (Muadili döviz) ile aynı olacak şekilde
işlem yapabilecekler.
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2017-2018 ÖĞRETİM YILI
II. YARIYIL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU

Okul Öncesi Eğitim
Komisyonu, aşağıda
görevlendirmesi yer
alan grup aracılığı ile
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı çalışmalarını
yürütmüştür.

 Emir BORU
 Sevinç YILMAZ
 Burçin BOZOK
 Selma YILDIRIM
 Hüma ÇOBANOĞLU
 Süheyla KÖSELER
 Serda BÜYÜKKOYUNCU
 Ayça CENK
 Ayten YILMAZ
 Meral GÜNER

FMV Erenköy Işık Anaokulu Müdürü

Komisyon Başkanı

Abaküs Doğa Anaokulu-Kurucu

Komisyon Başkan Yardımcısı

İzmir Özel Türk Koleji Anaokulları Direktörü

Genel Sekreter

TED Rönesans Koleji Anaokulu Müdürü

Üye

3B Çocuk Akademisi-Kurucu

Üye

Pusula Kemer Anaokulu-Kurucu

Üye

Sun Anaokulu-Kurucu

Üye

Burçak Eyüboğlu Anaokulu Müdürü

Üye

Enka Anaokulu Müdürü

Üye

Çevre Koleji Anaokulu Müdürü

Üye

Komisyonumuzun 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönemi için gerçekleştirdiği toplantılarda yapılan
çalışmalar, aşağıda özetlenmiştir.
Derneğin yeni proje olarak başlatacağı “Sürekli Öğretmen Eğitimi Programı” için komisyonumuz tarafından
alanında uzman isimler önerilmiş, bu projenin yürütülmesi için kurulan komisyonun çalışmalarına, Okul
Öncesi Eğitim Komisyonu adına Sayın Emir BORU ve Sayın Hüma ÇOBANOĞLU katılmışlardır. II. Dönem
için planlanan eğitimler için, okulların yoğun programları nedeni ile yeterli katılımcı sayısına
ulaşılamayacağı öngörülmüş, bu bağlamda ilgili programda revizyon yapılarak, gelecek dönem Ekim 2018
itibari ile eğitimlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
MEB ve OECD işbirliği ile Temel Eğitim Daire Başkanı Sayın Tuncay MORKOÇ tarafından düzenlenen
toplantıya Okul Öncesi Eğitim Komisyon Başkanı olarak katılım sağlanmıştır. İlgili toplantıda MEB
tarafından oluşturulan online etkinlik havuzunun 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi’nde okullar tarafından
etkin kullanımı konusunda öneriler verilmiştir. Ayrıca 36 aylıktan küçük öğrencilerin MEB’e bağlı
anaokullarına kayıtlarının yapılabilmesi için, gerekli kamuoyu desteğini oluşturmak üzere, okulların dilekçe
ile başvurmaları konusunda yönlendirme yapılmıştır. Bu süreci MEB Temel Eğitim Daire Başkanlığı’nın da
destekleyeceği bildirilmiştir.
Komisyonumuz, altı haftada bir periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarla dönem süresince çalışmalarını
planlamış ve yürütmüştür.
Saygılarımla,
Emir BORU
Okul Öncesi Komisyonu Başkanı
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2017-2018 ÖĞRETİM YILI
II. YARIYIL İLKOKUL KOMİSYONU RAPORU

Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu 2017-2018 öğretim yılında; üyelerimiz Arlin Yeşiltepe,
Bahar Birkal, Banu Dönmez, Cem Çağın, Didem Şiranur, Eda Ceylan, Gürkan Deniz, Perihan Cengiz,
Sema Kızılkaya Sever, Tuncay Şamdan ve Zehra Erkan'ın katılım ve katkıları ile çalışmalarını yürüttü.
Derneğin Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonlarının ortaklaşa düzenlediği Temel Eğitim Sempozyumu
için detaylı toplantılar yapıldı.
'Değerlendirmeye Dayalı Farklılaştırma' konulu 8. Temel Eğitim Sempozyumu için konuşmacı isimleri,
program ve görev paylaşımı belirlendi. 02 Aralık 2017 tarihinde üyemiz SAJEV Özel Küçük Prens Okulları
ev sahipliğinde 21 akademisyen-uzman, 600 civarında katılımcı ile 2 konferans, 4 panel ve 14 çalıştay
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Katılımcılardan alınan anket ve geribildirimlerden sempozyumun başarılı ve verimli geçtiği görüldü. Bu
durum komisyonumuzca memnuniyetle karşılandı ve diğer sempozyum organizasyonları için motive edici
bir güç oldu.
Öğretmen eğitimlerine konu ve konuşmacı belirlenmesi için komisyon üyelerimizin ihtiyaç analizi ve
konuşmacı isimlerini belirten önerileri bir rapor halinde yönetim kurulumuza sunuldu.
Komisyonumuzca, 8. Temel Eğitim Sempozyumu'nun değerlendirmesi yapıldı. Bir sonraki sempozyuma
yönelik katkı sağlayacak görüş ve öneriler paylaşıldı.
Türk Eğitim Sistemi'nin güncel ihtiyaç ve konuları çözüm önerileri ile birlikte gerçekleşen toplantılarda
görüşüldü. İdareci ve öğretmenlerin kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar komisyon üyelerimizce
desteklendi. Derneğimiz tarafından düzenlenen Mesleki Gelişim Seminerleri'ne katılımlar sağlandı.
Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu ile 07 Mayıs 2018 tarihinde ortak bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda
2018-2019 öğretim yılında 9’uncusu gerçekleştirilecek Temel Eğitim Sempozyumu'nun konusu,
konuşmacıları ve tarihinin ne olacağı görüşüldü. Toplantı sonucunda sempozyumun 1 Aralık 2018 tarihinde
yapılabileceği ve ortaya çıkan konu başlığı önerileri Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu'na
sunuldu.
9.Temel Eğitim Sempozyumu'nu organize etmek amacıyla
Komisyonları'ndan, Sempozyum Düzenleme Kurulu oluşturuldu.

İlkokul

ve

Okul

Öncesi

Eğitimi

Verimli geçen senemiz için Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu üyelerine, desteklerinden
dolayı Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu'na komisyonumuz adına teşekkür ve saygılarımı
sunarım.
Bahar BİRKAL
İlkokul Komisyonu Başkanı
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II. YARIYIL ORTAOKUL KOMİSYONU RAPORU
Türkiye Özel Okullar Derneği bünyesinde
kurulan Ortaokul Komisyonu, 2017-2018 eğitimöğretim yılının II. döneminde de çalışmalarını
sürdürmüştür.
Önceliklerimiz doğal olarak TEOG uygulamasının kaldırılmasına ve yerine gelecek uygulama
için öneriler sunmak üzere yapılan bir dizi
toplantılar ve çözüm önerilerinin irdelenmesi ve
raporların hazırlanması konularında çalışmalar
üzerine olmuştur. Komisyonda görev alan
yöneticiler, bir önceki uygulamanın yerine
gelecek sistemin daha önce yaşanan sıkıntılarını dikkate alarak hazırladıkları önerileri Derneğimiz aracılığı ile Bakanlığa iletmişlerdir.
Süreç içinde öğrencilerin hazırlık aşamasından başlayarak, uygulama, sınav süresi ve tarihi, soru sayısı,
içerik, öğrenci ve veli beklentileri ile açıklama bekleyen sorular üzerinde titizlikle çalışma yapan Komisyon
üyelerinin etkili iletişimi, iş birliği, sürecin yönetilmesini ve sorunun çözümünü kolaylaştırmış, dayanışma ve
güven ortamı hazırlamıştır.
Ortaokul Komisyonu I. ve II. Dönemde belirli aralıklarla toplanmıştır. Görev alan komisyon üyeleri, süreç
içindeki uygulamalar, ihtiyaç duydukları konular doğrultusunda oluşturdukları gündem üzerinde toplantılarını
yapmış, tereddüt edilen hususlar üzerine paylaşımlarda bulunmuşlardır.
Bu öğretim yılının en sık gündeme gelen konu Lise Geçiş Sistemi olmuştur. Gerçekleşen toplantılarda
yöneticiler, sınav sisteminde yapılan değişiklikleri, konu ile ilgili çeşitli sorunları paylaşmıştır. Süreç ile ilgili
detaylar çok iyi takip edilmiştir.
Bu yıl komisyon üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz bir başka çalışma da “öğretmen eğitimleri” konusunda
ihtiyaçların tespit edilmesi olmuştur. Komisyonda görev alan yöneticiler bu konuda yaptıkları çalışmaları bir
araya getirmiş; eğitimin alınacağı kişi-kurum, eğitim süresi, içerik ve diğer detaylar üzerine hazırladıkları
raporu Derneğimize sunmuşlardır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu iş birliği ile çalıştay
hazırlanmıştır. Bu yıl ki tema; “Merak& İlgi” olarak belirlenmiş, yönetici, branş öğretmenleri ve Derneğimizin
destekleriyle hazırlanan bu çalıştayda, Millî Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulama, yöntem ve sorunlar
görüşülüp çözüm önerileri ve iyi örnekler paylaşılmıştır.
Tüm eğitim paydaşlarını ve eğitim entelektüellerini buluşturan bu etkinlikte, katılımcılarının her birinin aktif bir
şekilde rol aldığı bu çalıştaylardan gelen raporların birleştirilerek yayımlanması ve çalıştayın İstek Atanur
Oğuz Okullarının muhteşem ev sahipliğinde gerçekleşmesi de özünde dayanışmanın anlamlı bir örneği
olarak karşımıza çıkıyor.
Ortaokul komisyonu olarak enerjimiz ve sesimiz birleştiği sürece, daha verimli çalışmalar yapacağımıza
inanıyor; yaşam felsefesi olarak içselleştirdiğimiz “yaşam boyu öğrenme” anlayışı içerisinde, proaktif bir
tutumla, kurumlar ve meslektaşların birlikte oluşturduğu sinerjiyi göz önünde tutarak yapılan çalışmaların her
aşamasında severek, isteyerek görev alıyor, etkili bir iletişim ortamı sağlayarak birçok çalışmayı hayata
geçiriyoruz.
Ortaokul Komisyonunda görev alan yönetici arkadaşlarıma, birlik, beraberlik ve uyum içinde sürdürdüğü
çalışmalar için, yine bizlere bu olanağı hazırlayan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Özel
Okullar Derneği’ne teşekkür ediyorum.
M. Banu KESKİN
Ortaokul Komisyonu Başkanı

www.tozok.org.tr
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II. YARIYIL LİSE KOMİSYONU RAPORU

Lise Komisyonumuz
2017-2018 eğitim-öğretim
yılı çalışmaları kapsamında
10 kez toplanmış olup lise
eğitim-öğretim süreçlerine
yönelik güncel konuları
dernek yönetimimizle
eşgüdüm içinde ele almıştır.

Ortaöğretimde hızla değişen yeniden yapılanma sürecinde, gündem maddelerimizi uygulamada karşılaştığımız ortak sorunlarımız oluşturmaktadır. Toplantılarımızda çözüm önerilerimizi tanımlamakta ve yönetim
kurulumuzdan destek talebinde bulunmaktayız. Ayrıca, her yıl komisyon olarak bir çalıştay organize etmekteyiz.
Komisyonumuz ayrıca, liselerimizin; e-okul, ders çizelgeleri, Kayıt süreçleri, Lise Eğitimi ve Fark Yaratan
Uygulamalar, nakiller, IB programı vb. konularıyla ilgili olarak soru veya sorunlarını görüşerek ilgili birimlere
bildirmekte, MEB’nın bazı çalıştaylarında derneğimizi temsil etmekte ve çözüm noktasında gerekli çalışmaları yaparak yönetim kurulumuza destek olmaktadır. Bunun yanı sıra komisyonumuz, alt komisyonlar kurarak detaylı araştırmalar yapmaktadır. Örneğin “Farklı ülkelerin disiplin uygulamalarının incelenmesi, ortaokul
-lise program bütünlüğü eşgüdüm çalışması” gibi ihtiyaç duyulan konularda yapmış olduğu çalışmalara ait
verileri Bakanlık ile paylaşılmak üzere yönetim kurulumuza sunmaktadır.
Alınan tüm kararların uygulanması konusunda yönetim kurulumuza değerli destekleri için teşekkür ederiz.
Komisyon olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içinde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmış veya planlanmıştır;

 5 Mayıs 2018 tarihinde İSTEK Atanur Oğuz Lisesi ev sahipliğinde “Eğitimde İlgi ve Merak Uyandırmak”
temalı çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştayda ağırlıklı olarak 29 farklı disiplinden öğretmenlerimiz fark
yaratan uygulamalarını paylaşmışlardır.

 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin en son hali değerlendirilerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri yönetim kuruluna sunulmuştur. Aynı zamanda destek talep eden üye okullarımızın kurucu veya yöneticilerine destek verilmiştir.

 2017 yılı ortaöğretimden liseye geçişte uygulanan kayıt sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
değerlendirilerek yönetim kurulu ile paylaşılmıştır. Bu anlamda MEB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde
komisyon adına katkıda bulunulmuştur.

 Lise komisyonu olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çalıştay düzenlenmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.

 Haftalık Ders Çizelgeleri güncellenmesine yönelik komisyonda yapılan çalışmalar ışığında hazırlanan
çizelgeler MEB Talim ve Terbiye Kurulunda sunulmuş ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Yenilenen müfredatlara yönelik görüş ve öneriler yönetim kurulu ile paylaşılmıştır.
Saygılarımla,
Fikret MULHAN
Lise Komisyonu Başkanı
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Komisyonumuz, bu dönem 20 Şubat 2018, 20 Mart 2018 ve 23 Mayıs 2018 tarihlerinde olmak üzere üç
kez toplantı yapmıştır.











Nur MCKEOWN

Ayça ÖZBATIR
Sema ŞAHİNKAYA
Gülşah GENÇER
Ebru Ceylan TEZER
Fatmanur KULAÇOĞLU
Dilek ATEŞ
Özlem ÖZEL
Murat ENÜŞTEKİN

SEV Amerikan Lisesi
TED Rönesans Koleji
Atacan Koleji
Çamlaraltı Koleji İzmir
Uğur Koleji
Çevre Koleji
Kültür Koleji
FMV Işık Okulları
TED İstanbul Koleji

Başkan
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

İlk iki toplantımızda bu yıl 20’ncisi gerçekleşen Türkiye Özel Okullar Derneği Rehberlik Sempozyumu’na ev
sahipliği yapan Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nin hazırlıklarına destek olmak amacıyla çalışılmıştır.
20 Mart 2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısının akabinde 7. Sinerji Toplantısı gerçekleşmiştir.
Toplantıya TÖZOK’a üye okullarımızda görevli rehber öğretmenler ve idareciler katılmıştır. Çalışma meslek
çalışanlarımız tarafından son derece yararlı bulunmuştur.
7 Nisan 2018 tarihinde 172 yıllık eğitim geçmişine sahip Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nde “Sınavların
Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri” başlıklı Rehberlik Sempozyumu, 13 konuşmacı ve 21 farklı şehirden gelen
240 katılımcı ile başarıyla gerçekleşmiştir. Tüm gün boyunca “Sınav” konusu uzmanların farklı bakış
açılarından sundukları konferanslar, panel ve atölye çalışmalarında tartışılmıştır. Sempozyum,
katılımcıların üst düzeyde memnuniyetleriyle başarıyla tamamlanmıştır.
23 Mayıs 2018 tarihinde yapılan yılın son komisyon toplantısında 20. Rehberlik Sempozyumu değerlendirilmiş, gelecek yıl bu görevi alacak okulumuza deneyimin en iyi şekilde nasıl aktarılacağı tartışılmıştır.
Komisyon üyeleri, aynı zamanda kendi çalışmamız hakkında bir değerlendirme yapmış ve önümüzdeki
yılın çalışma hedefleri tartışılmıştır.
Tüm komisyon üyeleri ile 20. Rehberlik Sempozyumu’na ev sahipliği yapan okulumuz rehber öğretmenlerine değerli ve etkili çabaları için teşekkür ederim.
Güzel bir yaz tatilinin ardından buluşmak dileğiyle...
Saygılarımla,
Nur MCKEOWN
Rehberlik Komisyonu Başkanı
www.tozok.org.tr
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Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Başkan

Özcan GÜÇTEKİN

Eyüboğlu Koleji

Üye

Elif Kara ÖZTÜRK

VKV Koç Özel Lisesi

Üye

Süha HAYAL

FMV Işık Okulları

Üye

Fatih YÖRÜK

İELEV Eğitim Kurumları

Üye

Evren TOMBUL

Ulus Özel Musevi Okulları

Üye

Hakan UMUTLU

SEV Amerikan Koleji

Üye

Özge ŞAHİN

Kültür Koleji

Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu,

 24 Mart 2018 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü ev sahipliğinde 5. ETP (Eğitim Teknolojileri Platformu) Konferansını düzenlemiştir. Teknolojinin eğitim ortamlarına etkili bir araç olarak entegre edilmesi; idareci, öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi etkin biçimde kullanması, kurumların teknolojik yatırımlarının hedefine ulaşması amacıyla düzenlediğimiz Eğitim Teknolojileri Konferansı, 2000’i aşkın
öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, 394 öğretmenimizin farklı branş ve yaş gruplarına
yönelik sunduğu 289 sunumu izleme fırsatı bulmuştur. Konferansta 16 farklı şehirden katılan; 93’ü özel
okul ve 37’si devlet okulu olmak üzere 130 farklı okuldan öğretmen sunum yapmıştır. Türkiye geneli resmi ve özel okullardan eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşıldığı konferans, öğretmenlerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti.

 Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşıldığı, eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlerin farklı projeleri inceleyebildikleri ve meslektaşları ile paylaşımda bulundukları
V. Eğitim Teknolojileri Konferansı‘nda katılımcılar, ana salonda Next Akademi Kurucularından Sayın
M. Serdar KUZULOĞLU’nun “Whatssap Çağında Eğitim” konulu sunumunun yanı sıra eş zamanlı 6 farklı oturumda toplam 289 sunumdan seçtiklerini izleme fırsatı buldular.

 2019 Mart ayında gerçekleşecek olan 6. ETP Konferansı çalışmalarına Eylül ayı itibariyle başlanacaktır.
Konferansın kapsamı ve şekli konusunda farklı alternatifler değerlendirilmektedir.
IT Komisyonu çalışmalarına katkıları ve emekleri için değerli komisyon üyelerimize ve çalışmalarımıza her
türlü desteği sağlayan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kuruluna en içten teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla
Özcan GÜCTEKİN
IT Komisyonu Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği
IB Komisyonu 2. Dönem toplantıları 2 Mart, 16 Nisan ve 11
Mayıs tarihlerinde 3 kez toplanarak IB Okullarını ilgilendiren
konularda çalışma yapmıştır.
11 Mayıs’taki toplantıya IB’den
Dina Khalaf ve John Halligan
da katılarak bilgi alış verişinde
bulunmuşlar, IB’nin Türkiye’deki geleceğine yönelik plan ve
öngörüler üzerinde durulmuştur. İlk defa Türkiye’de 1994’te uygulanmaya başlayan IB programların
sayısının 100’e ulaşması beklenmektedir. Şu an için Türkiye’de 67 okulda 85 program uygulanmakta ve 31
aday okul bulunmaktadır. Programlara göre bu aday okulların dağılımı ise: 9 DP Aday Okulu, 2 MYP Aday
Okulu, 20 PYP Aday Okuludur.
John Halligan IB’nin Kariyer Odaklı yeni programı CP hakkında da bilgilendirme yapmıştır. Ayrıca IB ile CIS
Organizasyonları arasında yapılan anlaşmaya göre birden fazla IB programı uygulayan okulların bu iki
akreditasyonu birleştirebileceğini de belirtmiştir.
2017-2018 ders yılı IB Komisyonu 2. yarı çalışmalarından başlıcaları:
1) 2017’de yenilenen ve 2018 itibariyle kademesiz geçiş yapılacak olan MEB Haftalık Ders Çizelgeleri
kapsamında IB Okulları Programlarının da gözden geçirilmesi ve TÖZOK aracılığıyla çalışmaları bizden
talep eden MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi.
Değişen çizelgede artan ders saatlerinin IB çizelgesine de yansıtılması gerekmiştir (Beden Eğitimi, Görsel
Sanatlar, Felsefe ve Din ve Ahlak ders saatleri ndeki artışlar nedeniyle haftalık ders saatlerinde artış
yapılmıştır.)
2) IB TITC (20. Yüzyılda Türkiye) dersinin olağan 7 yıllık revizyon döneminin sonu 1 Mayıs 2018 olması
nedeniyle program revizyonunun IB Okulları Sosyal Bilgiler Bölümleri Tarih, Coğrafya, Sosyoloji öğretmenlerinden oluşan bir komisyonun SAC Müdürü Elvan Tongal Başkanlığında tamamlanıp Nisan ayı sonunda
IB’ye gönderilmesiyle ilgili çalışmalar.

 Okullardan güncelleme için değerlendirme ve öneriler istenmiş, 35 okuldan gelen geri bildirimler revizyona yansıtılmıştır.

 Yapılan çalışma İngilizce’ye tercüme edilmiştir.
 IB’ye 20. Yüzyıl Türkiye dersinin standart seviyeden ileri seviyeye çıkarılması için başvuruda bulunulmuştur. İleri seviyede verilebilmesi halinde çok sayıda öğrencilerimizin bu dersten bitirme tezi
yazabilme fırsatları olacaktır. Ancak “ülkelere özgü programlar sadece standart seviyede verilebilir” kuralı buna engel olmaktadır. Bu engeli nasıl aşabileceğimiz araştırılmaktadır.
3) MEB’in 26-30 Mart 2018 tarihlerinde IB gündemli Yalova’da düzenlediği hizmetiçi çalışmasında IB programları ile ilgili bilgilendirme yapılması talebi üzerine Komisyonumuz üyelerinden Erkan Gültekin bu görevi
üstlenmiş ve TED Genel Merkezinden Mustafa Üstünışık ile birlikte istenen bilgilendirmeyi yapmışlardır.
4) 11 Mayıs’ta IB ile ilgilenen yeni ve aday okulların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Dernek
Merkezimizde IB Bölge Temsilcisi Dina Khalaf tarafından çalıştay düzenlenmiştir. Dina Khalaf’a sunumunda
komisyonumuz başkan yardımcısı Mine Erim, üyelerden Carmel Akalın ve Gülşah Çelik destek sağlamıştır.
5) IB Organizasyonu’nun TÖZOK Antalya Sempozyumu’na ve Mart ayında yapılacak olan IB Günü’ne
katılımı ve katkısı ile ilgili çalışmalar:

 IB günü planlaması için gönüllüler listesi oluşturulmuştur.
 IB Organizasyonu’na yazılarak tarihleri not etmeleri ve yapabilecekleri katkı üzerinde durulmuştur. Her iki
sempozyumda da stand açmaları ve konuşmacı katkısı istenmiştir.
Saygılarımla
Dr. Jale ONUR
IB Komisyonu Başkanı
www.tozok.org.tr
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II. YARIYIL
ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ PLANLAMA KOMİSYONU RAPORU
Öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerini desteklemek, her zaman Türkiye Özel Okullar Derneği için bir
öncelik olmuştur. Düzenli olarak organize ettiğimiz Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, Temel Eğitim
Sempozyumu, Rehberlik Sempozyumu, Eğitim Teknolojileri Platformu, Ortaöğretim Çalıştayı, Anadolu’daki
üyelerimizle işbirliği halinde düzenlenen bölge toplantı ve seminerleri gibi oldukça büyük kapasiteli çalışmaların yanı sıra, çoğu dernek merkezimizde gerçekleştirilen profesyonel gelişim çalıştayları düzenlemekteydik.
Bu yıl, hizmet içi eğitime olan sürekli talep, dernek yönetim kurulumuzda tekrar değerlendirilmiş ve bu konuyu çalışmalarının odağı yapacak bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştı. Mevcut Okul Öncesi, İlkokul,
Ortaokul, Lise, IB, IT ve Rehberlik komisyonlarımızdan gelen gönüllü üyelerle yapılan özverili çalışmalar
sonucunda 2017-2018 Öğretim Yılının ikinci döneminde ilk “Mesleki Gelişim Sertifika Programı” takvimi
oluşturularak ve alanlarında çok değerli uzman ve akademisyenlerimizle hem teorik hem uygulamaya
yönelik eğitimler aşağıdaki programa göre Odakule’deki merkezimizde yarım günlük modüller halinde
yapıldı.
Eğitmen

Kurumu

Konusu

Dr. Özge Özdemir

Little Thinkers Society

Bir Yöntem Olarak Çocuklar İçin Felsefe

Büşra Turgut

Sosyal Ben Akademi

Eğitmen Eğitimi

Dr. Hilal İlknur Tunçeli

Sakarya Üniversitesi

Çocuğun Gelişimsel Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Akşin
Yavuz

Trakya Üniversitesi

Çocuğun Öğrenme Potansiyelinin
Geliştirilmesi

Doç. Dr. Feyza Doyran

İstanbul Kültür Üniversitesi

Etkili Sınıf Yönetimi ve İletişim

Tarih

Saati

10.03.2018

09.00-12.00
13.00-16.00

17.03.2018

09.00-12.00
13.00-16.00

14.04.2018

09.00-12.00

Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu İstanbul Kültür Üniversitesi

Öğretmen / Yönetici olarak dengeyi
kurmak

Doç. Dr. Ebru Oğuz

Mimar Sinan Üniversitesi

Olumlu Okul İkliminde Yöneticinin Rolü

Dr. Hilal İlknur Tunçeli

Sakarya Üniversitesi

Çocuğun Gelişimsel Değerlendirmesi

Fatih Akdoğan

Eğitim Danışmanı

Veli iletişim eğitimi

12.05.2018

09.00-12.00

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur

Bahçeşehir Üniversitesi

Okul öncesi eğitimde oyun, oyunlaştırma ve eğitsel oyun tasarımı

19.05.2018

09.00-12.00

Yrd. Doç. Dr. Durmuş Ümmet

Marmara Üniversitesi

Okul öncesi öğrencilerinin velileri ile
görüşme teknikleri

26.05.2018

09.00-12.00

13.00-16.00
21.04.2018

09.00-12.00
13.00-16.00

Yapılan 11 oturuma 134 öğretmenimiz katılmış ve sertifikalarını almışlardır. Eğitimler sonucu aldığımız geri
bildirimler olumlu ve geleceğe ışık tutucudur.
2018-2019 Öğretim Yılı için programlar Ekim ayında başlayacaktır. Her modül sonunda verilen katılım sertifikalarına ilaveten, sürekli profesyonel gelişimi özendirmek ve desteklemek adına;

 4 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 1”
 8 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 2”
 12 ve üzeri modüle katılan öğretmenlerimize “İleri Mesleki Gelişim Sertifikası”
verilmesi de planlanmış ve bu yıl 4 modüle katılan öğretmenlerimiz Didem Erez ve Ece Yücelirgil‘e
“Mesleki Gelişim Sertifikası 1” takdim edilmiştir.
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