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Paula Meklveyn
Kuzey İrlanda Entegre Eğitim Konseyi

Nansen Diyalog Merkezi Üsküp tarafından hazırlanmış olan, “Kültürlerarası Eğitime Doğru” öğretmenlere
yönelik kılavuz kitabını ilk okuyanlar arasında olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Ayrıca,
bu belgenin değerlendirmesini yaptığım için kendimi özel hissetmeme neden oldu. Kılavuz kitabı,
kültürlerarası yaklaşımın gerçek anlamda sergilenmesi ve öğretmenlerin gerçekleştirdikleri çoketnikli
ortamlarda sundukları eğitim çalışmaları nekadar önemli bir girişim olduğunu ispatlamaktadır. Bundan
dolayı NDM Üsküp’ü yapmış oldukları çalışmalardan, göstermiş oldukları uzmansal girişim ile hazırlanan bu
kılavuz kitabın ne denli önemli olduğunun göstergesidir. Kılavuz kitabın birinci bölümünde kültürlerarası
eğitimin desteği ile elde edilen değişmeler açıklanarak, Makedon toplumunda olduğu gibi her toplumda
gelişmeler ve gelecekte bireysel pozitif potansiyelerin geliştiği görülmektedir. Kılavuz kitabında ön
görülen açıklamalar ve ifade edilen girişimler kullanıldığı takdirde uluslararası boyuta, ayrıca her hangi bir
toplumda ön çalışma olarak görüldüğünde, kendi vatandaşlarının iyiliği için refah, girişim ve birleşmenin
inşa edilmesine de neden olacaktır.
Eğitimde kültürlerarası yaklaşımı benimsemeye yönelik ayrıntılı nedenlerin yanı sıra kültürlerarası öğenin
kademeli olarak benimsenmesi için ayrıntılı yönergeleri de takdir etmek gerekir. Örneğin, birinci sınıftan,
beşinci sınıfa kadar okutulan Toplum dersinde ve kendi öğretim programında kültürlerarası yaklaşım nasıl
kullanıldığı ile ilgili açık ve net yönergeler kullanılmıştır. Bu açık ve kapsamlı genel bakış, özellikle listelenen
video materyal site linkleri ile birlikte, şimdiki öğretmenlerin kültürlerarası yaklaşımları daha net bir
şekilde benimseme ve uygulama sürecini başlatmalarının yanı sıra genişletme sürecinin de başlamasında
çok önemli faydalar sunacaktır. Ayrıca öğretmenlerin kültürlerarası yeterliliklerinin önemi vurgulanarak
Kılavuz (El) Kitabının diğer bölümlerinde çok iyi bir şekilde açıklanmıştır. Bu bağlamda, NDC Üsküp’ü,
öğretmenlerin kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmek için tasarlanan kaliteli eğitimleri-eğitim çalıştayları
düzenlemeye devam ettikleri, eğitim-öğretim sürecine kültürlerarası yaklaşımı inşa etmek istekler ve
kültürlerarası yaklaşımı inşa etme istekleri ve kültürlerarası eğitimi benimsediklerinden dolayı gayret ve
çalışmalarını kutlarım.
Bunun yanı sıra kılavuz kitabında çok sayıda interaktif metodoloji kullanılarak ve iyi bir şekilde açıklanarak,
açık ve yapıcı iletişim ile öğrenci becerilerini geliştirme, pozitif sosyo-duygusal iklimin oluşturulması
için destek sunma, çatışmaları sakin bir şekilde çözüme ulaştırma, önyargıları, klişeleri aşmak ve eleştirel
düşünmeyi teşvik etmek yoluyla öğrenci becerilerini geliştirmek gibi benimsenebilecek doğru örnekler
ve metodoloji kullanılmıştır. Bu Kılavuz Kitabının önemli olumlu yönlerinden biri, Makedonya’daki tüm
okulların ve öğretmenlerin olumlu, isteğe bağlı ve planlanmış bir kültürlerarası etkinliklere katılabildiğini
göstermektedir. Ancak Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modelinin yapmış olduğu çalışmalar açıklanarak,
modelin ders dışı etkinlikleri ile elde edilen pozitif sonuçlar toplum için iyi bir örnek ve gösterge olarak
Kılavuz (El) Kitabının geri kalan bölümlerinde vurgulanmış olduğunu belirtmek gerekir.
Bu yazının hazırlanmasında çaba ve yaratıcılığa yatırım yapan herkese hayranlık duyuyorum. Herkese
tavsiye edebileceğim bu Kılavuz Kitabını ayrıntılı bir şekilde okumak için zaman ayırdım. Bu kılavuz kitabı,
kendi sınıflarında, okullarında ve topluluklarında pratik olarak gerçekleştirilme esnasında, ayrıca eğitim
sürecine dahil olan tüm alanlarda başarı ve en iyisini dileyerek, iyi bir örnek olacağına inanıyorum. Kılavuz
Kitabının elementleri/unsurları, öğretmenler tarafından uygulanması Makedon toplumunun oluşturduğu
tüm farklı etnik toplumların üyeleri arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederek, Makedonya’nın
daha iyi yarınına kalıcı olarak katkıda bulunacak olumlu bir değişikliğe neden olacaktır.
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Prof.Dr. Vera Stoyanovska

“Kültürlerarası Eğitime Doğru” – öğretmenlere yönelik hazırlanmış kılavuz kitabı, konusal anlamda
Kültürlerarası Eğitim Kavramı/Yaklaşımın bir parçası olarak hazırlanarak çözüm önerileri ve tanımsal
anlamda yol gösterici olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Makedonya Cumhurietinde sunulan
zorunlu öğretim sürecinin kültürlerarasına dönüştürülebilmesi için aynılarının yönlendirilmesi,
değerlendirilmesi, yenilenmesi ve değişime uğraması gerekmektedir. Bu değişimler sırasında zorunlu
öğretim sisteminin kültürlerarası açısından dönüştürülebilmesi için eğitim-öğretim sürecinin değişik
açılardan ele alınması ve bütün ele alınan konuların kültürlerarası içerikli olup odak noktası öğretmenlerin
de aynı konu üzerine eğitilmesi bir ön koşul olduğu görülmektedir.
Kılavuz kitabın temeline bakıldığında başlangıç noktası kültürlerarası eğitimin ve genel ilkelerin doğru
şekilde tanımlanması ve bu şekilde okul ortamının kültürlerarası eğitime dönüştürülmesi için kendi
öğretmenlerin yapacakları çalışmalar vardır. Öğretmenler, belirli konuların içine kültürlerarası yaklaşım
eklenmeli ve farklı türde dersleri planlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda kültürlerarası eğitimin genel
amaç ve ödevleri sunularak, öğretmenlerin kültürlerarası simgesi/izi taşıyan dersler hazırlayarak, eğitimöğretime farklı bir bakış açısı sunmaktadır.
Öğretimde kültürlerarası yön verebilmek ve güçlendirebilmek için pozitif içerikli katkılar sunarak, I- birinci
sınıftan, V-beşinci sınıfa kadar Toplum dersi örnek alınarak, ders programında öngörülen konulara yönelik
kültürlerarası kavramın tanımlanması, yön ve öneriler verilmesi için kılavuz kitabı iyi bir örnek teşkil
etmektedir. Bunun yanı sıra bir zorunlu öğretim dersinin hazırlanışı ve dersin işlenmesi/sunumu hakkında
farklı derslerden de örnekler verilerek, kültürlerarası içerikli etkinliklerin konuları nasıl olabileceği hakkında
örnek model dersler verilmiştir. Örnek olarak sunulan model ders örnekleri, ve bu şekilde hazırlanmış
dersler kültürlerarası değerleri taşıyıp zorunlu öğretim derslerinin daha da zenginleştirilmesine, dersleri
hazırlamada öğretmenlerin motive edebilecek duruma getirip, eğlenceli ve iyi yönlendirilmiş duruma
getirilmektedir.
Doğru seçilen öğretim formları, yöntemleri ve teknikleri, kültürlerarası eğitimin daha başarılı olmasına
önkoşul olmaktadır. Bundan dolayı hazırlanmış bu kültürlerarası eğitim kılavuz kitabı, öğretmenlere
iyi bir kılavuz aynı zamanda iyi bir fırsat olup en temel dört yöntemi oluşturan, teknik ve formlarla
zenginleştirilmiş dersler elde edilmektedir. Ayrıca doğru seçim yapıldığı takdirde okul ve eğitimin
kültürlerarası boyuta geçişi, yön alması ve gerçekleştirilmesi yönünde işlevseliğini korumaktadır.
Kültürlerarası özelliği taşıyan etkinliklerin başarılı gerçekleştirilmesi için öğretim-didaktik kaynakların
doğru seçimi ve seçimin kalitesi çok önemli olup, istenilen amaca ulaşabilinmesi için en iyi yol olduğu
bilinmektedir. Bundan dolayı kültürlerarası özelliği taşıyan, farklı etkinlik örnekleri sunarak, didaktik
kaynakların nasıl yönlendirilmesi kılavuz kitabında net bir şekilde açıklanmıştır. Sunulan kaynaklar
öğretmenlerin farklı öğretim konularının içeriliğinde kültürlerarası boyut kullanılması, buna benzer
örnekler verilerek daha da zenginelştirilmiş boyut kazanmaktadır.
Özel yapısal ve çok işlevsel bir yaklaşım olarak hazırlanan kültürlerarası eğitim kılavuz kitabı, ayrıca ders
dışı etkinlikleri açısından bakıldığını ve hazırlandığını söyleyebilirim. Kılavuz kitabında, kültürlerarası
okul hayatının daha zenginleştirilmiş bir hal alabilmesi için ders dışı etkinliklerin, girişimi, organizasyonu,
gerçekleştirilmesi ve nasıl koordine edilmesi hakkında geniş bilgi verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında kısa
ve öz bir şekilde Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeli açıklanmıştır. Model, Makedonya C.’nde farklı etnik
topluluklara ait olan öğrenci, ebeveyn ve öğretmenler arası başarılı bir şekilde entegrasyonun sağlanması
ve bütün bu çalışmaların başarıya ulaştırılmasındaki sebep, kültürlerarası boyutta hazırlanan büyük sayıda
ders dışı etkinlikler yanı sıra proje etkinlikleri de zorunlu eğitim-öğretim sürecini etkilemektedir. Aynı
zamanda bu eğitim modeli, kendi içinde çok etnikli değerleri barındırarak, iki dilliliği ve farklılıklara karşı
saygı duyan, birlikte yaşamayı seven, öğrenci, öğretmen ve ebeveynler yetiştirmektedir. Model, bütün
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bul ilkeler üzerine hazırlanırken öğrenci, ebeveyn ve öğretmenler arası işbirliğini destekleyen savunan
bir model olarak öngörülerek içinde entegrasyonu barındıran bir eğitim modeli olmaktadır. Bu bölümde,
Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modelin sunmuş olduğu ders dışı etkinliklerinde iyi örnekler ve bilgi birikimini
teşvik ederek, öğretmenlerin başarılı ders dışı etkinlik örnekleri inşa etmelerine, gerçekleştirmelerine iyi bir
örnek olmaktadır.
Öğrenciler arası kültürlerarası yaklaşımın tanıtımı ve eğitim-öğretim sürecinde kültürlerarası diyaloğun
başarılı olabilmesi için öğretmenler özel yeteneklere ve becerilere sahip olması gerekir. Ayrıca bu durumda
özel ve mantıklı bir şekilde yaklaşım bir bütün olarak ifade edilmelidir ve aynısını teşkil etmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra kılavuz kitabında, okul, sınıf ortamlarının kozmopolit tasarımla düzenlenmesi, yaratılmasına
ihityaç bulunmaktadır. Kılavuz kitabında ayrıca öğretmenlere yönergeler verilerek sınıf ve okul ortamının
kültürlerarası ortama dönüştürülmesi, farklılıklar pozitif bir şekilde ifade edilebilmesi için yapılması ve
atılması gereken adımlar açıklanmıştır.
Farklı etnik topluluklara ait ebevynler arası işbirliği, kültürlerarası eğitim yaklaşımı destekleme süreci
güçlendirilerek, büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı kılavuz kitabında okulun ve okul içinde bulunan
ebevynler arası işbirliğinin rolü tanıtılarak, farklı işbirlikçilerin olduğu organizasyonlar yanı sıra yerel belediye
temsilcileri, çok etnikli okulların kültürel değişikliği için strateji geliştirme ve aynısını yürütebilme toplumda
büyük önem taşımaktadır.
Genel açıdan bakıldığında kılavuz kitabında kullanılan konuların tümü, eğitim-öğretim sürecinin
kültürlerarası boyuta taşımak, entegrasyonun sağlanması ve işlevselliğin olması için yeni fikirler üreten ve
öğretmenlere yardımcı olacak didaktik kaynak desteği sağlanmalıdır. Konuların tamamı ele alındığında
“Kültürlerarası Eğitime Doğru” nasıl olabileceğini karşın cevap niyetinde iyi hazırlanmış bir kılavuz kitabıdır.
Özel bir şekilde öğretmenler kültürlerarası eğitime yönlendirilerek, okul örneğine destek sunularak,
uyarlanması ve kültürlerarası eğitim veren kuruma dönüşmesi sağlanacaktır.
Tam anlamıyla “Kültürlerarası Eğitime Doğru” öğretmenlere yönelik hazırlanmış olan bu kılavuz kitabı yenilikçi
bir davranış olarak görülmektedir. Bu elde edilen tasarım aslında çokkültürlü ve çok etnikli toplumlarda
kültürlerarası ilişkiler ve entegrasyon süreçleri tanıtılarak, kültürel farklılıkların eğitim-öğretim etkinliklerine
ve konularına büyük destek verecektir. Konusal açıdan bakıldığında ise hazırlanmış olan Kılavuz Kitabı okul
örneğinde kullanıldığı takdirde kültürlerarası eğitim sürecinin didaktik ve yöntemsel açısından anlamlı,
kaliteli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kültürlerarası eğitime dönüştürülebilmesi için çok değerli
bir kaynak, hazine teşkil etmektedir.

Prof.Dr. Hana Saliu
Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, tarafından hazırlanmış olan kılavuz kitabı, öğretmenlerin çalışmalarında
başarı göstermesi ve ilerlemesi için verilen bilgilerin devamında çokkültürlü ve kültürlerarası kavramlarının
anlamları iyi açıklanarak, kavramlar arası sınırlandırma yapılmıştır. Bunun yanı sıra kılavuz kitabında sunulan
amaç ve ödevlerin örneklendirilmesi, öğretmenler kendi çalışma program amaçlarına kültürlerarası
elementlerin eklemesi için büyük bir yardımda bulunacaktır.
Öğretmenlere büyük yardımda ve kaynak olarak kullanılacak kılavuz kitabı, aynı zamanda okulun diğer
çalışanları, okul müdürleri, okul rehberlik bölümü ve ebeveyinlere yol göstererek, eğitim öğretimin
iyileştirilmesi ve genişletilmesinde büyük önem taşıyacaktır. Bu şekilde hazırlanan eğitim-öğretim sistemi,
okullarda hoşgörü, kendi aralarında işbirliği ve iletişimi üst seviyeye taşırken, önyargıların, klişelerin ve
anlaşmazlıkların/çatışmaların ortadan kaldırılmasına neden olacaktır.
Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için öğretmenlerin eğitilmesi önemli bir nokta olarak yer almaktadır.
Öğretmenlerin yanı sıra eğitim-öğretim alanında çalışanların tümü eğitilerek, yeni nesilerin kültürlerarası
mantığı ve düşüncesi ile yetiştirilmesi gerekmektedir.
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Aneta Kazioska, Miruşe Caferi
“Gotse Delçev” İÖO Gostivar, Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modelini
uzun yıllar birlikte gerçekleştiren öğretmen ikilisi

• Öğretmenlere yönelik hazırlanmış olan kılavuz kitabında kültürlerarasına yönelik değerler açıklanarak
eğitim-öğretim sürecine yeni çözümler ve yenilikler katmaktadır. Kılavuz kitabında sunulan amaç ve
ödevlerinden yola çıkarak kültürlerarası değerin önemi açıklanmıştır. Kültürlerarası eğitimin önemi
aslında çokkültürlü topluklarda ve ortamlarda hoşgörü, karşılıklı güven, saygı, eşitlik, çok kültürlülük
anlamında ayrımcılık yapılmaması yoluyla önem kazanmaktadır. Kültürlerarası eğitimin önemini geniş
bir şekilde açıklayan bu kılavuz kitabı, eğitim kurumlarında bulunan farklı etnik toplulukların üyeleri
arasında iletişim, işbirliği ve anlayışın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken eğitim
sürecinin iyileştirilmesi için de yeni bir alan açmaktadır.
• Kılavuz kitabı aslında başarılı bir şekilde kültürlerarası eğitimin önemini açıklayarak, çokkültürlülük
ve kültürlerarası arasındaki farkı net bir şekilde açıklığa kavuşturmaktadır. Anlamların önemi aslında,
iki farklı etnik kökene ait bireyler arasındaki işbirliğinin yararları açıklanmaktadır bu aslında bu birçok
unsura saygı ile davranma, saygı gösterme anlamına gelmektedir. Kılavuz kitabı, kültürlerarası eğitimin
zorluklarını ortaya koymaktadır. Eğitim alanında entegrasyon sürecine aşina olmayan, onunla birlikte
eğitim süreci ve insanlığın gelişimin entegrasyonu sağlanabilmesi için amaçlanmaktadır.
• Kılavuz (El) Kitabı, çok kültürlü bir değer katılması alanında var olan program amaçlarının kültürlerarası
bir bileşenle geliştirilmesini ve kültürler arası bir yönüyle zenginleştirilecek tüm program alanlarının
yanı sıra, ders dışı etkinliklerinde de kullanılmakta olan eğitim içeriğinin yanı sıra bir çok çeşitliliğin
kaynağı olan bir ortamda kaliteli bir yaşam sürmesini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu kılavuz
kitabının hazırlanmasındaki genel amaç, uyumlu ve gelişletilmiş bir okul takımı inşa ederek, eğitim
sürecinin uygulanmasında yenilikçi bir yaklaşım benimsemektir.
• Bu kılavuz kitabı aynı zamanda birçok girişimin formüle edilmesini ve ders dışı ortaklaşa gerçekleştirilen
etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri, geziler, öğrencilerle tanışma, sosyalleşme, sınıflara, salonlara ve
okul bahçelerine karşılıklı saygının ve yaşamın güçlendirilmesi için yeni nesillerin nasıl hazırlanacağına
destek sunmaktadır. Ebeveynler, okul yönetimi/idaresi, NDC Üsküp’ün profesyonel ekibi, yerel yönetim
çalışanları ve diğer konularla ilgilenenler arası işbirliği önemli rol oynamaktadır.
• Hazırlanmış olan Kültürlerarası eğitime doğru kılavuz kitabını, büyük bir memnuniyetle eğitimöğretimde çalışanlara önermek isterim. Kılavuz kitabının içeriği iki dilli ve ikili çalışmaların nasıl
yapıldığı, derslerin nasıl planlandığı ve aynılarının nasıl gerçekleştirileceğini net bir şekilde açıklamıştır.
İçerik genel anlamda zengin motive edici konular ile hazırlanmış, eğitici ve öğretici oyun etkinliklerin
organizasyonu, farklı etnik ve farklı dil yapısına sahip öğrenciler arası işbirliği ve kaynaşması, ebeveynler
arası ise ekip çalışmasını güçlendirerek yapıcı çalışmalar gerçekleştirme imkanları sunmaktadır. Amaç
ve ödevlere yönelik çalışma, etkinlikleri sunma bireyler arası iletişim, çeşitlilik-kültürel, dilsel, cinsiyet,
sosyal, etnik, dini tanıtımı yapma fırsatları sunmaktadır.
• Kılavuz kitabının konusal ve içeriği aslında, tüm uygulayıcılara eğitim sürecinde kültürlerarası bir
tercihle birçok girişimde bulunmalarına yardımcı olacaktır. Kılavuz kitabı, öğretmenlere, tüm program
alanlarından ve derslerinden birkaç konusal içeriğin tamamlanması açısından destek, tamamlayıcı,
teşvik edici, bütünleyici ve yapıcı işbirliği için gerçekleştirilmesinin yanı sıra, zorunlu eğitimöğretim sürecinde kültürlerarası değerler olabileceğine dair bizlere yol veya rehberlik sunmaktadır.
Kılavuz kitabı, farklı etnik topluluklardan gelen öğrenciler arasında yetenek, diyalog ve işbirliğinin
geliştirilmesini de üst seviyede sağlamaktadır.
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GİRİŞ

Makedonya Cumhuriyeti çok etnikli ve çok kültürlü devlet olma özelliğini taşımaktadır. Etnikler arası heterojen
yapılaşmanın ve toplumsal açıdan bakıldığında kültürlerarası eğitim fikrinin tanıtılması için temel yapı taşın
eğitim olması gerektiği bilinmektedir. Bu şekilde gerçekleşen ve yürütülen eğitim sistemi ile etnik topluluklar
arasında iletişim ve birbiri ile işbirliğin oluşturulması temel bağlantıyı kurmaktadır. Makedonya C.’nde öngörülen
ve yasaya göre sunulan eğitim sistemine baktığımızda, kültürlerarası eğitimin geliştirilmesi önşart olduğu ancak
sorunlar ile başbaşa kalındığı da bilinmektedir. Bu şekilde sunulabilecek eğitim ile toplumsal açıdan toplumun
ihtiyaçlarını gidererek ve onlara cevap verecek durumda olduğunda kültürel bağlar ve ilişkiler çok yönlü şekilde
geliştirilmelidir ve ihtiyaçları karşılayabilmek için sürekliliğin geliştirilmesi beklenilmektedir.
Kültürlerarası eğitim bir yaklaşım bir felsefe olarak topluluklarda ve toplumlar arasındaki ilişkilerde etkileşimli ve
huzurlu ortamların oluşturulması için kilit anahtar olduğunu söyleyebiliriz.
Genellikle kelime kargaşası yaşanan iki kelimenin daha doğrusu çok kültürlülük ve kültürlerarası toplum/eğitim
anlam açısından arasındaki farkı açıklama gereği duyulmaktadır.
Çok kültürlülük, kültürlerarasına karşın baktığımızda toplumun iki farklı tür yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz.
Aynı zamanda birbiri ile kelime olarak benzerlik görülmesine rağmen toplumsal birlik çerçevesi içerisinde farklı
kültürel grupların etkileşimi ve etkileşim derecesini belirlemektedir.
Çok kültürlülük bir coğrafi alan içerisinde farklı ve daha fazla kültürlerin var olmasını yönlendirmektedir, aynı
zamanda birbiri ile iletişimde olmayan, öyle bir zorunluluğu da olmayan durumdan ibaret olduğu görülmektedir.
Kültürlerarası ise faklı kültürlerin, farklı milletlerin birbiri ile açık etkileşimin ve iletişimin olduğu durumdur.
Kültürlerarası aslında grupların hoşgörüye, birbirine karşın saygı geliştirme, eşitlik ve açık iletişime değer veren
ve bu değerleri tanıtan, saygılayan grupların tümüdür.
Kültürlerarası eğitim aslında çok katmanlı ödevlerin gerçekleşmesi için amaçlanarak iyi bir şekilde organize
edilmesi gerekir, daha doğrusu empati kurma, dayanışma, kültürlerarası saygı ve milliyetçilik düşüncesini ortadan
kaldırma şeklini geliştirmektir. (Essinger, 1987). Aslında kültürlerarası eğitim birlik, dayanışma, saygı, karşılıklı
hoşgörü, yardım, güven ve diğer evrensel insani değerler hakkında sunulan bir eğitim bütünüdür. (Kültürlerarası
Eğitim Yaklaşımı, 2016).
Bu nedenle kültürlerarası eğitim toplumumuzun bir gereği, bir ihtiyacı olarak görülmelidir, çünkü kültürel
çeşitlilik ve sosyal uyum arasındaki en uygun oranın saptanmasında karşılaşılan zorluklarla baş etme olasılığını
tahmin ederek, çözüm önerileri sunmaktadır.
Devletin çok etnikli ve çok kültürlü gerçeğin geliştirilmesi ihtiyacından yola çıkarak 2015 yılın sonlarına doğru
Nansen Diyalog Merkezi Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti’nde Kültürlerarası Eğitim Yaklaşım kitapçığını hazırladı.
Bu elde edilen verilere göre yazılmış olan ve devlet geliştirme belgesi (M.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından
Kabul edilmiş) statüsünde bulunan yaklaşım, eğitim-öğretim kurumlarında farklı etnik topluluklar arası işbirliği,
anlaşma, iletişimi güçlendirme sürecinde eğitim-öğretime destek sunmaktadır.
Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki eğitim sisteminin nasıl olabileceğine dair açık
yönergeler ve çözümler sunarak kültürlerarası yönelim ve değerlerin kazandırılması için çalışmaktadır. Aynı
yapısal unsurlara dayanarak, hazırlanan bu Kılavuz (El) Kitabı da, tüm eğitim-öğretimde görev yapan öğretmen
ve eğitmenlere kültürlerarası bir tutumun geliştirilmesi ve çok sayıda sunulan tercihlerin elde edilmesine,
yaratılmasına yardımcı olma niyeti ile önemli ölçüde yapılandırılmıştır.
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1. Kültürlerarası eğitim nedir?

Kültürlerarası eğitim, her türlü farklılığı, ötekiliği, yani, her türlü teşvik sunabilmek için sistemlerin
içinde daha sistematik, planlı, uzun vadeli, hasas ve ince eğitim yaklaşımlarını içeren bir sistemi
oluşturmaktadır. Kültürel, dilbilimsel, toplumsal, cinsiyet, sosyal, etnik, dinsel çeşitlilik, tüm eğitim
ve öğretim kurumlarının bir çok farklılığın kaynağı olan bir ortamda birbirlerini tanıma, birbirlerine
karşı saygı ve kaliteli yaşam sürdürebilmek için duyarlılığını olumlu yönde etkileyecek ortamların
oluşturulması hedeflenmektedir.

Herkes için kaliteli ve çağdaş
eğitim sağlayarak çocukların ve
öğrencilerin kültürel kimliğine
karşı saygı duymak.

А
KÜLTÜRLERARASI EĞİTİMDE
TEMEL İLKELER

Sosyal hayata etkin bir
şekilde katılabilmek için
bilgi geliştirmek, tutum
oluşturmak ve beceri
kazanmak.

C

В

Bireyler arası, etnikler arası, sosyal, kültürel ve
dini gruplar arasında ve aynı zamanda milletler
arasında saygı, anlayış ve dayanışmanın
gelişmesini sağlayabilecek bilgi ve tutumu
geliştirebilmek için beceri kazanmak.

(Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, 2016)
Bu ilkeler, çok kültürlü okul ortamlarında entegrasyon süreçlerine ulaşmak için farklı yaklaşımlar planlanırken
sadece bir yol haritasını temsil etmnin yanı sıra, yola başlama sürecini de ifade etmektedir. İstenen koşulların
sağlanabilmesi ve eğitim-öğretim sürecine başarılı bir şekilde aktarılarak pratikte uygulanabilmesi neticesinde
istenilen ve beklenen sonuçlara ulaşabildiğimizi söyleyebiliriz.
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2. Kültürlerarası eğitimin amacı ve ödevleri nelerdir?
Kültürlerarası eğitimin hedefleri arasında, Makedonya Cumhuriyeti’ndeki eğitim-öğretim pratiğinin, gelecekteki
daha geniş toplumsal değişimlerin temeli olarak kişisel ve kurumsal dönüşüm yoluyla değişmesini ve
yükseltilmesini sağlamaktadır.

Kültürlerarası eğitimin genel amaçları:
•

Eğitim-öğretim faaliyetleri alanında herkes için eşit fırsatlara yönelik eğitim politikaları ve
stratejileri oluşturmak;

•

Kültürel çeşitlilik bağlamında her bireyin haklarına karşın güven sağlamak;

•

Çok kültürlü topluluklarda ve ortamlarda hoşgörü, karşılıklı güven, saygı, eşitlik ve ayrımcılık
yapılmaması gibi değerleri geliştirmek/tanıtmak;

•

Kültürlerarası toplumdaki her bireyin sosyal katılımını sağlamak;

•

Farklı etnik, cinsiyet, sosyal, kültürel, dini ve dilsel açısından geliştirilmiş ve sahip olan eğitimöğretim kurumları arasında diyaloğu teşvik etmek;

•

Eğitim ortamlarında sosyal uyum ve barışı sağlamak.

Kültürlerarası eğitimin genel amaçlarının gerçekleştirilmesi ve tamamlanabilmesi belirli ödevlere bağlı
kalmaktadır:
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•

entegrasyonu sağlayarak, çok kültürlü ilişkileri açısından bakıldığında okulların gerçek ihtiyaçlarına göre eğitim
ve eğitim özelliklerinin kültürlerarası yönde olması ve girişim sağlanması;

•

eğitim-öğretim sürecinin tüm bölümlerinde tarafsız ve ayrımcı olmayan eylemler için mekanizmalar ve
uygulamaların geliştirilmesi;

•

okul öncesi kurumların ve okulların çok dilli ve kültürel çeşitliliğin doğru ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi
için şartların sağlanması;

•

eğitim-öğretim kurumları arasında açık, doğrudan ve yapıcı iletişim ve işbirliği için becerilerin geliştirilmesi;

•

eğitim-öğretim sürecine katılan tüm katılımcıların problem durumlarının değişime uğraması ve üstünden
gelebilmesi için problemlere/sorunlara çözüm önerileri sunabilmesi;

•

önyargı ve klişelerin (stereotiplerin) kaynaklarını tanımanın yanı sıra başarılı bir şekilde üstesinden gelmek için
stratejilerin tasarlanması için eğitim alanındaki konuların hassaslaştırılması;

•

farklı kültürel, dilsel, sosyal ve dinsel özelliklere sahip diğerlerine karşın empatinin geliştirilmesi;

•

eğitim-öğretim sürecindeki çalışmalarda eleştirel düşünmeyi, demokratik ve sosyal olarak adil bir topluma
ulaşmak için bir faktör olarak teşvik edilmesi;

•

kültürlerarasını tanıtan, aynı zamanda kapsayıcı güvenli bir okul öncesi ve okul ortamının yaratılması;

•

eğitim kurumları ve yerel topluluk/kurum arasında çeşitli kültürlerarası işbirliği biçimlerinin oluşturulması.
(Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, 2016).

Belirtilen amaç ve ödevlerini göz önünde bulundurduğumuzda, okul öncesi eğitimden başlayarak yüksek
öğretime kadar devam eden süreç içerisinden kültürlerarası eğitimin unsurları olarak, çeşitli eğitim ve öğretim
inisiyatifleri ve yaklaşımlarının geliştirilebileceği platformun ne kadar geniş olduğu görülmektedir.

Yeni (ek) bir öğretim konusu olarak düzenlenemeyen ve tek bir konunun içeriğine indirgenemeyen bir eğitim veya
yeni bir ders olarak müfredata girmesi söz konusu değildir. Bu tür bir eğitim, öncelikli olarak eğitim faaliyeti ve
kalkınma üzerinde etkisi olan, sosyal toplumumuzda, sosyal yaşamımızda bir arada yaşamanın bir ön şartı olan
yaşam becerilerinin inşa edildiği ortamın oluşturulması ayrıca sürekli devam etirilmesi gereken bir süreci temsil
etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle kültürlerarası eğitim sunulduğunda diğerleri/ötekiler için yeni bir
bilgi edinmek için uğraşılmamalıdır, daha doğrusu kültürlerarası eğitim ile değerler, tutumlar, beceriler, empati,
hoşgörü ve benzeri değerlerin inşa edilmesine ve bu sürece olanak sağlamaktadır. Kültürlerarası eğitim, tüm
eğitim döngülerinde mevcut ve bulunması gerekmektedir. Ancak farklı yaş seviyelerine göre, ihtiyaçlarına göre
öğrencilere en uygun şekilde sunularak, eğitim ve içeriklerde önemli yer teşkil etmesi gerekmektedir.

Kültürlerarası eğitim, bir veya birkaç tematik/konusal alana, öğretim alanına, program durumuna vb. indirgenemez,
(örneğin belirli etkinlikler, belirli kutlamalar, bayramlar vb. vesilesiyle), ancak kültürlerarası düşüncenin meydana
getirilmesi ve kültürlerarası duyarlılık oluşturma yönünde öğrenciler için kültürlerarası eğitim teşviklerini kalıcı
olarak sunmak ve en iyi şekilde lanse edebilmek için imkanlar oluşturmak önemlidir. Öğretmen veya dersleri
uygulayanlar açısından, özellikle dilbilimsel, sanatsal ve sosyo-hümanist/insancıl alanlardan veya derslerden
daha fazla konuların olduğu, bu dersler ile esnekliğine değinerek, tüm konular arasında kültürlerarası eğitime
değinerek, dersler esnasında sunulmasına büyük imkanlar sunmaktadır. Ancak, doğal ve matematiksel alanındaki
konularda kültürlerarası bir bileşenle zenginleştirilebilecek çok sayıda içerik sunduğunu ve program içeriliğinde
bile kültürlerarası eğitimin en iyi şekilde sunulabileceği konular olduğu söylenebilir (örneğin çeşitli didaktik
kaynaklar aracılığıyla, işbirlikçi öğrenmeyi teşvik edecek, problem durumlarını başlatarak çözüm önerilerine
ulaşmak aynı zamanda diğer kültürleri tanıma ve bilimsel çalışmaların neler olduğunu anlama, öğrenme fırsatları
olacaktır).
Aynı zamanda, daha düşük yaş seviyesine veya okul takvim çağına sahip öğrencilere kültürlerarası eğitimin
sunulacağı, eğitim sürecinin bir önceliği olarak da düşünülemeyeceği, aksine, kültürlerarası eğitimin sadece
eğitim-öğretim döngülerinde, sürecinde yer alması gerektiği vurgulanmalıdır. İleride yeni iş ortamlarına
aktif katılım sağlayacak hem lise öğrencilerine, hem de üniversite öğrencilerinin kaçınılmaz olduğu temel
konulardan biri kültürlerarası eğitim yaklaşımıdır.
Eğitim-öğretim sürecinde çalışanların genel görüşlerine göre zorunlu öğretimde kültürlerarası eğitim açısından
bakıldığında daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Daha doğrusu zorunlu öğretim derslerin
gerçekleştirilmesinde sıkıntı yaşanacağı söylenetisi içine giren uygulayıcılar görülmektedir. Buna karşın
kültürlerarası eğitim planlı, sistemli kısa süreler ile giriş oyununda, grup ve ikili öğrenciler ile sonuç bölümünde,
yer alabilecek duruma getirebilir. Aynı zamanda tam anlamı ile elde edilmesi istenen konular belirli problem
durumları ile, kısa görüntülü klipler, müzik dinletisi, fotoğraflar serisi, farklı araç-gereçler kullanılarak istenen
amaca ulaşılabilir.
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Kültürlerarası eğitimin amaç ve ödevlerini operasyonelleştirilmesinde olası doğaçlamalardan kaçınmak için,
eğitim kadrosu, profesyonel hizmetler ve okul yönetimi tarafından profesyonel, planlı ve ekipler/takımlar
arası programsal bir yaklaşımın oluşturulması gerekmektedir. Başarılı bir şekilde yaklaşımın gerçekleştirilmesi
için yapılacak çalışmalar açısından örnek olarak zümre toplantılarında kültürlerarası eğitim içeriği olacak şekilde
plan hazırlama, aynıları daha sonra çıkan sonuçlar bağlamında kısa vadeli ve uzun vadeli plan üzerinden okul
stratejisi geliştirilerek, kültürlerarası okul strateji ilkelerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Kuşkusuz, kültürlerarası eğitimin, bir eğitim politikası olarak, aynı zamanda bir eğitim yaklaşımı olarak, belirlenmiş
küresel genel amaçlar ve ödevler yoluyla, eğitim çalışmasının tüm yönlerinin kapsamlı bir şekilde olumlu etkisi
ve dönüşümü olması gerektiği vurgulanmalıdır. Dönüşümün genellikle yapılacağı alanlar:
Çalışma içeriği
Öğrenme öğretme için strateji yöntem ve teknikler
Çalışma için okuma kitapları, materyaller ve diğer araç-gereçler
Ders dışı etkinlikler
Eğitim-öğretim yetkinlikleri/becerileri
Eğitim-öğretim kurumlarındaki ortam/durum ve
Eğitim-öğretim kurumlarının farklı geniş birlikler ile bağlı olma durumu.
Devamında, eğitimli-öğretimi gerçekleştirenlere yönelik olumlu etkilenebilecek tüm yönler açıklanarak önemli
çalışmalara ışık tutmaya çalışılacaktır.

3. Eğitim-öğretim konularında kültürlerarası yaklaşım
Kültürlerarası eğitimin ve öğrenimin amaç ve ödevleri gerçekleşmesi sırasında eğitim-öğretim dersleri
gerçekleştiren öğretmenler veya uygulayıcılar özenli bir çalışmaya girişmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda
mevcut içeriklerin algılaması, seçilip biçimlenmeleri, değerlendirmeleri özenli dikkat isteyen alanları
oluşturmaktadır. Aslında burada kültürlerarası yaklaşım ile başarılı iletişim kurma özelliği vurgulanmaktadır.
Kültürlerarası öğretimdeki felsefenin, öğretim konularının her birinde mevcut olma gerekçesini önceden
vurgulamaya çalıştık. Bu arada kültür, dil, gelenek, değerlerin sürekli tanıtılmasına gidilmesi gerektiği ve bu
bağlamda sadece yerel içerikle sınırlandırma yapılmamalı, genel yaklaşım herkese net bir şekilde tanıtılmalıdır.
Mevcut öğretim konularının incelenmesi (burada sadece mecburi konulara değil, seçilen konulara da önem
verilmelidir) aslında kültürlerarası eğitim, açıdan üzerinde durulan içeriklerin sonucu olarak kültürlerarası
unsurların belirginlik kazanmasını olasıl kıldığı göze çarapmaktadır. Aksi takdirde sadece belirli kültür, dil,
geleneğe bağlı faktografik bilgilerin sunulup ezberlenmesi benimsendiği takdirde kültürlerarası öğretim
güdülme görevini tam anlamıyla yitirmiş olabilir. Bu çalışmalar ile uzun süre çalışmaların devamını talep
etmektedir. Zaten öğrencilerde kültürlerarası duygusunu geliştirmek öyle sanılan kolay bir süreç olmadığı
bilinmektedir. Buysa, öğrencilerin edindikleri kültürlerarası bilgilerin değer ve sayısal değerlendirilmesin adil
olmasına olumsuz etki yapabilmektedir. Aynı zamanda bu değerlendirme mantık dışı olup hataların artmasına
yol açabilir. Genel ödevler doğrultusunda kültürlerarası öğretim, yeni nesileri ağır yaşam ortamına hazırlamalıdır.
Kötü alışkanlıkların, saldırıların yaşandığı günümüzde tavır ve hareketlerin önemine dikkat çekilmelidir. Ancak
kurulan kaliteli kültürlerarası tutum, değer ve beceri yardımıyla olacağı ve bir süreç olduğu unutulmamalıdır.
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Eğitim-öğretim sürecinde benimsenen birincil ödev, öğretim yılı boyunca her program
alanında kültürlerarası konulara bağlı mevcut eğitim-öğretim içeriğinin mutlaka genişletip
zenginleştirilmesine önem verilmektedir. Öte yandan her ne olursa olsun sadece kültürlerarası boyut
her derste zoraki bir şekilde sunulmamalıdır. Her öğretim dersinde zoraki dahi olsa külltürlerarası
eğitim yaklaşımını sunmak her açıdan hatalı olur. Eğitim-öğretim kadronun kültürlerarası eğitim
yaklaşımı aslında programla kapsanacak etkinliklerin gün yüzüne çıkmasına neden olur ve daha
yardımcı olmaktadır. Ancak, bu etkinliklerin, kültürlerarası özellik taşıdığını birer birer sayılmasına
ve altı çizilmesine gereksinim duyulmamalıdır, her konu üzerinde kültürlerarası yaklaşım spontane
bir şekilde aktarılmalıdır. Öğrencilerde aynı zamanda farklılık anlama, öğrenme ve saygılama
duygusunu pekiştirecektir. Öğrencilere, özellikle her ders ve altı çizili bir şekilde külltürlerarsı
unsur taşıdığını bildirmek veya hatırlatmak da gerekmiyor. Aksine, öğrencilerde her karaktere,
özelliğe bağlı merak, ilgi ve olumlu tutum sergilemeleri için öğretmenlerin amaç edinmeleri
gerekir. Nitekim, sözü edilen bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerdeki klişe ve önyargılar belirli
bir dönüşüm süreci aracılığıyla olumlu yönler kazanmalarına sebep olacaktır.

Eğitim-öğretim durumlarının, didaktik kaynakların, sınıf ortamının ve alanının daha öğretim içerikli pedagojik
tasarımının, vb. gibi çalışmalar ile çeşitli yaklaşımlar ile teşvik edilebilir.
Hiçbir şekilde benzersiz ve nihai olarak düşünülmemesi/anlaşılmaması gereken çeşitli ve farklı olası yaklaşımlardan
örnekler sunmaya çalışacağız, örneğin:
•

Farklı geleneklerin, inançların, örf ve adetlerin tanıtılması ve simülasyonun yapılması;

•

Müziksel, sanatsal, edebi, folklor, mimari, dünya mirasının, alanların tanıtılması;

•

Problem durumununa kültürlerarası çalışma ile çözüm üretilmesi;

•

Farklı türde konuşma, spor, müzik ve başka alanlarda oyunların oynanması ve düzenlenmesi;

•

Farklı dillerin, yazıların, sembollerin tanıtılması;

•

Çeşitli kültürel kurumlara ziyaretler, aile ziyaretleri vb. ziyaretler organize edilmesi;

•

Farklı kültürlere özgü yiyecek ürünlerin hazırlanması.

Kültürlerarası eğitim yönünde çok denilecek kadar olasıl zorunlu öğretim konuları mevcuttur. Öte yandan aynı
zamanda konuya bağlı tartışmaya yol açan durumlar da yaratılabilir. Doğrusu geniş kapsamlı etkileşimle gizli
eğitim programında (müfredatta) doğaçlama ve olmusuz etkileşemeye yol açabilir mi sorusu günden güne
güncellik kazanıyor. Bu yüzden eğitim-öğretim kadrosunun kültürlerarası yeterliliği özellikle vurgulanmalıdır. Bir
bütün olarak bu eğitim sürecin başarıyla sonuçlanması kadroya verilen önemle koşullandırılmak istenmektedir.
Bunun ayrıntıları sizlere sunulan ve mevcut öğretmen kılavuz (el) kitaplarında aydınlatmağa çalışacağız.
Somut tanıtma amacıyla eğitim programların (müfredat) içeriğin zenginleştirilmesi yolunda başarı elde eden
birkaç modeli örnek olarak sunmaya çalışacağız. Bu bağlamda Toplum dersine dayanan birkaç programsal
çözüm öneriyoruz (Beşinci sınıfa kadar geçerli olan güncel eğitim programın/müfredatın öngördüklerine göre).
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Vurgulanması gereken bir alan daha var. Külltürlerarası müdahale her zaman gerçekleşebilir, hatta
saptanan her derse bağlı tüm program/müfredat çerçevesinde uygun görülmektedir. Bunun yanı sıra
özel amaçlardan farklı olarak külltürlerarası ilkeler/unsurlar yardımıyla program amaçlarının geliştirilip
zenginleştirmesi de olası olduğunu söyleyebiliriz.
İleri sürülenler aslında kültürlerarası öğretimin tanıtımı açısından olası örneklerden sadece bir örneği
oluşturmaktadır. Kültürlerarası eğitim, farklı didaktik kaynaklardan yararlanarak iyiye doğru geliştirilmesi,
zenginleştirilmesi, video düzenlemelerin uygulanması ve tamamlanması düşünülmektedir.

3.1 TOPLUM (1-5) dersine bağlı sunulan amaçlarda kültürlerarası eğitimin
tanıtımı için model örnekler ve yönergeler
Kültürlerarası boyut, öğretim-eğitim açısından tüm yönleri göz önünde bulundurup kapsamaktadır. Örneğin
çalışma içerikleri, biçim, yöntem, öğrenme ve öğretme tekniği, okul/okuma kitapları, malzeme ve öteki çalışma unsurları, ders dışı etkinlikler, eğitimci, öğretmen, uzmansal işbirlikçilerin ve yönetmenin yeterlikleri, eğitim-öğretim enstitülerinde olduğu gibi öğretim-eğitim enstitülerin daha geniş anlamda toplumla olan iletişimi
ileri sürmektedir.
İlkokullarda mevcut olan ve eğitim programa (müfredat) göre çalışanlar, genel olarak kültürlerarası unsurları
kapsanabilir ve aynıları kullanabilmek için önerilmeketedir. Böyle bir süreç veya toplumsal gerçek aslında, yararlı
bir zemin yaratmakla kalmayıp, kültürlerarası değerlerle birlikte zorunlu müfredatın da zenginleştirilmesine
yardımcı olmaktadır. Aslında, bu çalışmalar ile çeşitlilik ve ötekiliğe bağlı olumlu tutumun yaratılması demektir.
Zaten, buradan hareketle (1-den 5. sınıf ) Toplum dersine bağlı eğitim programında önerilen içerik ve konuların
aracılığıyla külltürlerarsı öğretimin tanıtılması gerçekleşmektedir. Bu gerçekleşme ile önerilen yönlendirme ve
tavsiye ile olasıdır. Düzenli öğretim sürecinin doğal bileşeni olarak külltürlerarası boyutun güçlenmesine bağlı
ek olarak olumlu desteği sunacağımızdan kuşku duyulmamaktadır.
Belirtilenler, aslında öğretmenlere tam anlamıyla rehberlik etme, sağlıklı bir yol göstericisi olmak niyetiyle
hazırlandı. Daha doğrusu külltürlerarası değerler aracılığıyla eğitim-öğretim sürecinin zenginleştirilme biçimleri yaratılmasına gidildiğidir. Bu arada Toplum dersi çerçevesinde verilen konuların temel ve birinci amaçların
gerçekleşmesine gidildiği söylenebilir.

* Not:
Toplum dersinin seçimi aslında rastgele seçilip eğitimde kültürlerarası yaklaşımın nasıl olabileceği üzerinde durulduk, aynı zamanda göz önünde mevcut olan eğitim programı (2018/2019) bulundurulmuştur.

http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/Opshtestvo/Nastavna-programa-opshtestvo-prvo.pdf
http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/Opshtestvo/Nastavna-programa-opshtestvo-vtoro.pdf
http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/Opshtestvo/Nastavna-programa-opshtestvo-treto.pdf
http://bro.gov.mk/docs/4_nastavni_programi.pdf
http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/V-oddelenie/V_oddelenie_programi.pdf
Toplum dersine bağlı elinizde bulunan bu malzemenin hazırlanması döneminde 1. ila 4. sınıflar için kitaplar
henüz teslim edilmemiştir.
Resmi konuların bulunması için kaynak olarak, Makedonya Cumhuriyeti’nin Eğitimi Geliştirme Dairesi
tarafınca hazırlanan el kitapları önerilmektedir.
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TOPLUM – BİRİNCİ SINIF
Amaç ve ödevler

Konular

Yaklaşımlar
- Farklı ırk, cinsiyet, kültürel özellikler (örneğin giysiler)
arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmek için oyun
aktiviteleri başlatma;

- Daha fazla arkadaş/çocuk
tanıma için ilgiyi uynadırma
(diğer kültürlerdeki çocukları
tanıma), farklı kültürel
özellikleri keşfetme

Ben ve
Diğerleri

* Beyaz, sarı ve siyah tenli bir çocuğun sunuacağı yapboz
parçalarını düzenlema;
*Farklı kıtalardan erkek ve kadın kıyafetlerinin birleştirme
(hafıza oyunu);
*Problem durumu-(kağıt ya da bezden yapılan bebeklerle
dramatizasyon) Onlara yardımcı olun, oyunda karakterleri
canlanıdracak isimler Tina ve Denis olabilir ve etkinliğin
amacı birbiri ile tanışma.
- Dünya çapındaki okulları video ya da fotograflar ile
tanıtma/gösterme

- Okul ortamının değişik
kültürel, çeşitliliğini
bardındırığı bir ortam
olduğunu pozitif yönde
geliştirme

- Kendi ailesine ait olma
duygusunu geliştirme
ve diğer ailelerin aile
değerlerine saygı gösterme

https://www.youtube.com/watch?v=at2gAjtsgtk
Benim
Okulum

- Birlikte okul logoso, bayrak, sembol oluşturulması;
- Problem durumu başlatmak: Nasıl hareket ederdim?
(örneğin, bir öğrenci, aşağılayıcı kelimeler kullanırsa veya
başka bir öğrenci ile alay ederse), aynı şeyi / kukla gösterisi
yardımıyla dramatize etme.
- Dünyanın farklı yerlerinden aile fotoğraflarını sunma;

Benim Ailem

- Sembolik oyunun balşatılması (öğrenciler belirli bir
kutlama için uygun sembollere göre gruplara ayrılır) ve
şenlikli bir yemek masası birlikte hazırlama.
- Daha fazla oyun etkinliği düzenleme;

- Öğrencilerin kendi
anavatanlarının farklı
kültürel özelliklerinin
zenginliğini keşfetme
konusundaki ilgilerini
geliştirme

* Makedonya Cumhuriyeti’nde farklı kostümleri (kıyafetleri)
temsil eden bir bulmacanın parçalarını (grup faaliyeti)
birleştirme;

Nerede
Yaşıyorum

*MC., farklı etnik toplulukların, ezgileri dinletilir ve dinleme
esansında öğrenciler neler hissettiklerini gruplandırarak
resmetme;
*Müzik yarışması-Enstrümanı keşfetme (Bazı geleneksel
müzik enstrümanlarının ses, görüntü ve sesle bağlantı veren
görüntülerle tanınması);
*Makedonya bayrağını, diğer ülke bayraklarından ayırma
vet anıma (ayırt edebilmesi).
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TOPLUM – İKİNCİ SINIF
- Farklılıklara, çeşitliklere
olumlu bir tutum
sergileyebilmek için
önem verme

Kendimde
hoşlandığım şey

Benim kendi
- Öğrencilerin
görüşüm var,
diğerlerinin görüşlerine
kendi görüşlerime
saygı gösterilmesi önemi
ve diğerlerinin
konusunda duyarlılık
görüşlerine saygı
kazandırma
duyuyorum

- Okul topluluğunun
diğer üyelerinin
ihtiyaçları için duyarlılık
geliştirme

- Öğrencilerin aktif
hak ve sorumluluklar
sistemine karşı tutumu
teşvik etme

- Çizgi filmi dramatize etme: Kuş olmak isteyen domuz;
https://www.youtube.com/watch?v=BKrWrSKTTLI

- Problemnin başlangıcı, dramatizasyon başlığı “Seni
Dinliyorum, Beni Dinliyorsun”. Örneğin: bir öğrenci
konuştuğu esnada, diğer öğrencinin karşı gelmesi, ortak
oyunun kuralarını kabul etmeyen, bir grup çocuk. vs
- Karşılıklı dinleme önemi hakkında, video bağlantısı sunma;
https://www.youtube.com/watch?v=bu10OxyTkkU
- Farklı dış görünüşlere sahip çocuk figürlerinin kullanma ve
okul davranış kurallarını netleştirme;

Birlikte yaşama
kuralları

Hak ve
özgürlükler

- Sunum vey a kullanılacak yardımcı bağlantılar (linkleri);
https://www.youtube.com/watch?v=RyLzsQKFpB0
https://www.youtube.com/watch?v=ggDAaANhxOs
https://www.youtube.com/watch?v=TZqFYtWCWXg
- Çocuk hakları ile ile ilgili değişik sunumlar sunma
https://www.youtube.com/watch?v=FGpYgJ02GSA
https://www.youtube.com/watch?v=abv0opArZnw
https://www.youtube.com/watch?v=xKBu2B8xZYE
https://www.youtube.com/watch?v=HX5LxLK8v5k
https://www.youtube.com/watch?v=NzEMFEwEJUU
- Problem durumunu izleme: Bu durumda nasıl hareket
edersiniz? (örneğin: belirli çocuk haklarına uygun olmayan
davranışları gerçek hikayeler ile kullanma)
- Çeşitli oyun etkinliklerine teşvik etme;

- Farklı tatiller keşfetme
onları kutlamaya yönelik
ilgiyi geliştirme

Ailede kutlamatatiller

- Örneğin: engelleri aşarak, yumurtayı kaşık ile taşıma,
baklavayı kokusu ve tadı ile keşfetme. Kalan değişik
yumuşak ürünler (helvaa veya lokum) arasından baklavayı
ayırt etme;
- Video bağlantılarını sunma;
https://www.youtube.com/watch?v=XSp3NvIHmME
- Dünyadaki farklı tatil yerlerinin önemi ve sembolleri
hakkında çizimler, köşeler hazırlama, görsel materyal
oluşturma ve sınıf panosunu oluşturma.
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- Birçok farklı simge
yapılarını, konutları
keşfetme ve tanıma

Yaşadığım yer/
evim

- Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için yaşama alanları
hakkında sunum hazırlama ve farklı kıtalar, bölgeler, kırsal/
kentsel alanlar, vb. yerleri tanıma;
- Video materyallerin veya kliplerin sunumu:
https://www.youtube.com/watch?v=mVoLH7DLqaI

TOPLUM – ÜÇÜNCÜ SINIF
- Bir problem durumunu başlatma: örn. Japonya’dan bir kız
ve Rusya’dan bir çocukla nasıl oynarsınız (iletişim kurma);
- Öğrenciler arasında
empatiyi geliştirme
aralarında kozmopolit
bir ruh geliştirme

Ben ve sen
Biz ve siz

- Dünya haritasının oluşturulması (her kıtadan gruplar
halinde düzenlenen öğrencilerin farklı dış görünüşlü
çocuklar için uygulamalar yaparlar);
- Sunum/video izleme:
https://www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k
- Bir problem durumunu başlatma: örn. Japonya’dan bir kız
ve Rusya’dan bir çocukla nasıl oynarsınız (iletişim kurma);

- Öğrenciler arasında
empatiyi geliştirme
aralarında kozmopolit
bir ruh geliştirme

Haklarım ve
sorumluluklarım

- Dünya haritasının oluşturulması (her kıtadan gruplar
halinde düzenlenen öğrencilerin farklı dış görünüşlü
çocuklar için uygulamalar yaparlar);
- Sunum/video izleme:
https://www.youtube.com/watch?v=y_2nA49p3yw
- Sunum/video izleme:

- Başkalarına karşı
hoşgörülü ve empatik
bir ilişki kurma

Benim yakın
ailem (ebeveynler,
evlilik)

- Mahalle çeşitliliğinin
olumlu etkisi hakkında
öğrencilerin duyarlılığını
sağlama

Ailemde
akrabalar,
komşular ve
arkadaşlarım/
benim doğum
yerim

https://www.youtube.com/watch?v=pF1j22x-yU8
https://www.youtube.com/watch?v=8c3tFNHRX-U
- Cinsiyet farklılıklara karşın oluşan klişeleri sezebilmeleri
için oyun oynama (örneğin: kim nereye ait olduğunu söyle,
kim ne çalışıyor, erkek ve bayanların çalıştıkları meskleri
hakkında bilgi ve görsel sunu izletme, fotoğraflar ile
zenginleştirme);
- Bizim Mahale (komşularımıza saygılı davranma
bağlamında) dizisinden belirli kesitler izletme ve analiz
etmek için grup çalışması organize etme
- Çizgi filim bağlantısı izletme: Büyüleyici kuyruklu yıldız:
https://www.youtube.com/watch?v=H-1FXmHcK3M
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TOPLUM – DÖRDÜNCÜ SINIF
- Dünyadaki aile
topluluğunun evrensel
rolü teşvik etme ve
destekleme

Aile hayatı
Aile çeşitleri

- Dünya çapında farklı
aile topluluklarını
tanıma, özelliklerini
öğrenmeye karşı ilgi
duymayı teşvik etme

Bugün ve tarih
boyunca aileler.

- Farklı bölgelerden, farklı kıtalardan aile albümleri ve video
bağlantıları sunma ve izleme;
https://www.youtube.com/watch?v=POofYM4ZiKg

- Dünya çapında ailelerin, farklı fotoğraflarını farklı zaman
dilimlerinden izleme ve onların kronolojik sıralaması için
oyunu başlatma;

- Gelenek, görenek ve evlilkleri tanıtan vdeo bağlantısı
izleme:
- Öğrencileri geleneksel,
kültürel farklılıklara karşı
saygıyı teşvik etme

Evlilik hayatı ve
evlilik rolleri.

https://www.youtube.com/watch?v=kcjv-yXv9Xg
- Makedonya Cumhuriyeti’ndeki düğün ve adetler/
gelenekler hakkında tartışma başlatma (öğrencilerin
deneyimlerine göre);

- Bizim Mahalle dizisinden bölümlerin sunulması;

- Yaşadığı semte,
mahalleye karşı olumlu
bir tutum besleme ve
sergileme

Komşuluk ve
mahalle ilişkileri

- (Birkaç grup halinde öğrencileri organize ederek: yaşam
yerinde, mahalledeki olayları, problem durumları dramatize
etmelerini isteme);

- MC.’deki kültürel miras
hakkında öğrencilerin
bilgilerini derinleştirme

Belediyede kültür
hayatı

- Farklı müzikleri, giysileri, sembolleri, müzik aletlerinin
tanınması için bilgi yarışması hazırlama;

- Olaylar, süreçler
hakkında anında çözüm
üretme için öğrencilerin
aktiv tutumlarını teşvik
etme
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Belediyede
demokratik yaşam

- Video materyal sunumunu izleme ve üzerinde konuşma
yürütme:
https://www.youtube.com/
watch?v=Arn8Fp1jyok&list=PL1775CD2417822B7A

TOPLUM – BEŞİNCİ SINIF
- Öğrencilerin
kültürel, dil bilgilerini
derinleştirme, MC.’nde
nüfusun dini özelliklerini
anlama

Makedonya
Cumhuriyeti’nin
nüfusu

- Oyun oynama ve oyunu organize etme: Makedonya
Cumhuriyeti’nde belli etnik kökene özgü giysileri izleme,
geleneksel selamlaşmayı fark etme ve değişik etnik
toplulukların dilinde selamlaşmaları yazma;

- Farklı kültürlere karşı
olumlu bir tutum
geliştirmek.

Makedonya C.’nde
kültür hayatı
ve kültür/sanat
kurumları

- Bilgi yarışması organize etme, MC’ndeki geleneksel
ezgileri, enstrümanları, anıtları, sembolleri, gösteri, kültürel
ve sanatsal içeriği barındıran sorular ile bilgi yarışması
düzenleme (yarışmada resimden tanıdığınız, dizenin kime
ait olduğu, gibi sorular ile çağırıştırma yapılabilir);

- Makedonya
Cumhuriyeti’nde
hoşgörünün
geliştirilmesi ve dini
farklılıklara saygı
gösterme

Makedonya
Cumhuriyeti nde
dinler ve dini
kurumlar

- Videoda sorulan soruların bazılarında öğrencilerle tartışma:
https://www.youtube.com/watch?v=PIqmZBVVH0c

- Çatışma nedeninin sunulduğu küçük resimlerin doğru
sıralanması, ardından her grup çatışmayı önleyebilecek
çözümlerin kararını alma çalışmasını yapma;

- Öğrencilerin kendini
tanıma becerilerini
geliştirme, çatışma
nedenlerini
bulma ve çözüme
yaklaşma

Çatışma ve Çözüm

- insan hakları ve çocuk
haklarının görevlerini
tanıma

İnsan hakları
olarak çocuk
hakları

- Çok sayıda kültürün
olumlu etkisini
algılamaya teşvik etme

- Makedonya Cumhuriyeti haritasındaki uygun yerlerde
önemli dini objelere, uygun uygulamaları yapıştırmak. (Bir
grup öğrenci ile etkinliği hazırlama);

- Video sunumun izlenmesi:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
Çatışmanın çözüm sürecini açıklama veya simulasyon
sunma;

Makedonya C.’nin
Kültürel Mirası

- Malala Yusafzai rolüyle ilgli video klipler sunma;

- Konuyla ilgili öğrencilerle tartışma başlatma: Makedonya
Cumhuriyeti’nde kültür/çok kültürcülük nedir?
- Grup çalışması: Makedonya Cumhuriyeti’nde belirli kültürel
objelerden oluşan küçük moddelleri tasarlama.

23

* Not:
Kültürlerarası eğitim-öğretim yaklaşımların (olanakların) belirginliğinin yaratılması doğrultusunda geçerli
olan model, her ders esnasında kullanılabilir. Bu yolla kültürlerarası etkinliklerini kullanarak okulun gelişim
planın öne alınmasına ve bu şekilde etkinlikler düzenleme için imkan sağlamaktadır. Sözü edilen plan,
sınıf düzeyinde olmakla birlikte zümre toplantı etkinliklerinde, rehberlik ve uzmansal çalışmalarda da
kullanılabilir. Aynı zamanda kültürlerarası eğitim etkileşimin girişimi alanında destek mahiyetinde okullara
ait gelişme planına güçlü bir desteğini oluşturmaktadır.

3.2 Kültürlerarası eğitim-öğretim etkinliklerine yönelik örnek modeler
Öğrencilerde kültürlerarası yeteneğin geliştirilmesi her şeyden önce öğrencinin kendisine, kimliğine bağlı,
olumlu bir resimin çizilmesiyle başlar. Bundan başka öz düşüncesini serbest bir biçimde ifade etmesi, kendisinden farklı kişilere karşı saygı duyması, empati yapabilmesi, iletişim kurabilmesi, yardıma daima hazır olması, paylaşma alışanklığı ve takas konusunu öğrenmesi, işbirliğe yanaşması yanısıra farklı kişilere karşı güven beslemesi,
farklı bireyler arasındaa benzerliklerin farkedebilme yeteneğinin gelişmesi, grup içinde çatışmaların çözümüne
bağlı ilkeleri anlayıp aynılarının geliştirilmesi, etkin bir biçimde olup bitenlerin izlenmesi ve farklı düşünceleri
kabul etmesi demektir.
Öğrenime bağlı yukarıda belirtilen kültürlerarası amaçlardan hareket ederek ek olarak eğitim-öğretim içeriği ve
ilkokul öğretimde farklı derslere bağlı etkinlikler ve öğrenim döngüsüne bağlı 5 olası model veya örnek oluşturacak ders planı önermeyi düşündük. Bu model örnekler ile amacımız sadece zorunlu öğretim sürecinde kültürlerarası eğitim nasıl kullanıldığını daha net bir şekilde açıklama ve gösterebilmektir.

I
Sınıf
Öğretim
dersi
Program
konusu
Özel amaçlar
Öğrenme
sonuçları/
kazanımlar

Birinci sınıf
Matematik
Ölçme ve problem çözme
-

Öğrenci etrafındaki nesnelerin özelliklerini, uzunluklarına boyutlarına göre tanıma ve
adlandırma.

-

Yakın çevredeki nesneleri görüp adlandırır.
Nesneleri uznluğa göre karşılaştırır, uzun, kısa, yüksek, alçak.

Öğrenciler farklı gruplara ayrılır (renkli bantlarda yazılı olan kağıtlar sandalyelere yapışır).
Farklı uzun boyunlu zürafaların elde edilebileceği bulmacaların bulunması için öğrenciler
teşvik edilmelidir.

Örnek
etkinlik
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Öğrenciler adil hesaplamalarıyla birlikte zürafa boynunun uzunluğu arasındaki farklar üzere
tartışılır, yani zürafanının boyu söz konuusu olur.
Öğrencilerin külltürlerarası duyarlık bağlamında etkinliğin devamında hayvanlar dünyasına
düşen zürafanın yaşam yeri ve biçimine bağlı video materyaller sunulabilir
https://www.youtube.com/watch?v=bNYXweQ81vI
https://www.youtube.com/watch?v=fYqlSaLmxUc
Öğrencilerin didaktik oyunlarına katılmaları için teşvik edici yollar aranmalıdır. Uzun-kısayı
tanıma. Bir kutu içine, birden çok ve ayrı uzunlukta nesne sığdırmaya çalışma etkinliği
yaptırılır (örneğin şal, mezura (metre), yun, kalem vb). daha sonar müzik eşliğinde kutu elden
ele geçiyor.
https://www.youtube.com/watch?v=m5pGNeQ83fc
https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
https://www.youtube.com/watch?v=BSqDLROyafg
Öğrenciler, bireysel çalışmalar konusunda da teşvik edilmeli. Bu bağlmda, farklı nesne,
hayvanlar arasında uzunluk ve genişlik konusunda mevcut farklılıkları keşfetmeleri için ek
çalışmalar verilebilir ve onları bulmaları istenir.
http://cleverlearner.com/number-activities/images/taller-or-shorter-numbers-activities-02.pdf
http://cleverlearner.com/number-activities/images/measurement-worksheets-tall-and-short-2b.jpg
http://cleverlearner.com/number-activities/images/measurement-worksheets-tall-and-short-1b.jpg
http://cleverlearner.com/number-activities/images/measurement-worksheets-tall-and-short-3b.jpg
Etkinlik oyun oynama ile tamamlanır. Öğrenciler, çalışma kağıtlarında bireysel çalışmalar
konusunda da teşvik edilmelidir. Bu bağlamda, farklı nesne, hayvanlar arasında uzunluk ve
genişlik konusunda mevcut farklılıkları keşfetmeleri istenir.
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II
Sınıf

İkinci sınıf

Öğretim
dersi

Müzik eğitimi dersi

Program
konusu

Müzik dinleme

Özel
amaçlar

-

Ritim, müzik hızını, tempoyu müzik eserlerinde tanıma

-

Müzik eserlerinde ritmi tanır;

-

Verilen rimti takip eder;

-

Müzik eserlerinde farklı hızları tanır (yavaş -hızlı);

-

Müzik eserlerinde müzik hızını ayırt eder (güçlü-gür- sessiz);

-

Çocuk müzik aletlerini kullanarak ritim uygulamaları yapar (ÇMÇ kullanır).

Öğrenme
sonuçları/
kazanımlar

Etkinlikler, farklı hızlarda olan kısa süreli müzikleri dinleyerek başlanır.
Öğrenciler, müziğin hızına göre aynısını tanımaya ve verilen işarete göre müziğin hızını
ayarlamaya çalışma, tahmin etme (hızlı müzik deyince akla tavşan gelir, müzik yavaş
olunca kaplumbağa) gibi örnekler sunulabilir.

Örnek etkinlik

Hızlı ve yavaş temponun kavranması açısından hareket ederek öğrencilere Brahmstan
ninniler dinletilir.
https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio, Öğrenciler büyülü kutu içinde kendilerine
öz fotoğrafları aramaya çalışırlar (örneğin doğum günü, fudbol maçı, ormanda (vahşi
orman) maymunlar, piknik yeri, anne/baba/dede/kardeş/ uyuyan bebek gibi önerilen
fotoğrafları sunulan müziğe uygun kareleri bulmaya çalışırlar.
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Ninnilerin söylendiği dil ya da bize ulaşabildikleri yerler gözardı edilerek ninnilerin
tempo biçimi vurgulanabilir.
Öğrenciler, bu biçim türkülerin rolünü keşfetemeye çalışır.
Bu arada öğrenciler arası değişimin yapılabilmesi için öğrencilerde güven sağlanması
gerekir. Daha sonra öğrenciler küçükken evlerinde ve onlara söylenen ninnileri
hatırlamaya çalışırlar.
Etkinlik Japonya’da söylenen bir ninninin tanıtımı yapılır. Müzik eşliğinde öğrenciler
sağlıklı ve sakin uyumanın simgesi olan oyama yastığını hazırlamaya başlarlar (fasülye
taneleri ve dokuma bezleri kullanarak oyama yastığı hazırlanır).
https://www.activityvillage.co.uk/otedama-games

30

Etkinlik, sunulan ninni müziğine ayak uydurabilmek için oyama yastığın elden ele
geçmesiyle devam edilebilir.

Aynı müzik-motor oyunuyla sürdürülebilir: Tempoyu izle. Öğrenciler ard arda olmak
üzere (tren örneği gibi) 4-5 üyeden oluşan birkaç guruba ayrılmaktadır. Bu arada her
grup sunulan farklı müziğin temposunu izlemek zorundadır ancak, başta olan kişinin
adımlarına, hareketlerine özenle dikkat etmeleri gerekir.
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III
Sınıf

Üçüncü sınıf

Öğretim dersi

Toplum

Program
konusu

Benim Çekirdek Ailem

Özel amaçlar

-

Öğrenci ailenin rolünü ve anlamını anlama

Öğrenme
sonuçları/
kazanımlar

-

Ailesini tanıtır
Ailesi hakkında sözel ve sözel olmayan duyguları ifade eder
Evin bir evde ya da binada olabileceğini bilir

Her bilmecenin bir aile topluluğunu oluşturduğu gerçeği vurgulanmaktadır. Her öğrenci
kendi ailesini çizmeye çalışır. Ayrıca, çerçeve içinde ailesini güzelleştirip benzetmeye de
yapabilmesi söylenir/istenir. Buysa farklı malzemeler kullanarak, etkinlik yaptırılır.

Örnek etkinlik
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Her bilmece bir aile birliğini ifade ettiği söylenir ve öğrencilerden yapacakları
çalışmalarda doğal farklı materyaller kullanarak kendi ailesini çizdikten sonra çerçeve için
süsleme yapmaya çalışırlar.
Öğrenciler aile portrelerini çizip bunu sınıfta bulunan aile köşesine yerleştirme/
yapıştırmaları istenir.
Bunun ardından dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ailelerle bağlı video materyalleri
izleterek, geçmişte ve günümüzde yaşayan ailelere bağlı bilgiler kısa filimler ile daha
geniş bilgiler sunulabilir. :
https://www.youtube.com/watch?v=y2r2C26RCYs
https://www.youtube.com/watch?v=POofYM4ZiKg

Etkinlikler farklı aile türleri, farklı yaşam yerlerini ve onların yaşam türlerini yakından
tanıyabilmek için çeşitli etkinlikler ve bilgiler sunarak ders daha da zenginleştirilir (farklı
kıtalardaki tipik aile yaşam tarzlarını, bölgelerini, kırsal, kentsel bölgelerin görüntüleri
izletilebilir).
https://www.youtube.com/watch?v=TbfaacV1s6k
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IV
Sınıf

Yedinci

Öğretim dersi

Biyoloji
Louis Pasteur ve buluşları/çalışmaları
*not:

Program
konusu/
durumu

Özel amaçlar

Öğrenme amaç ve ödevlerinden yolla çıkarak Biyoloji öğretim dersinin 7 sınıf resmi plan ve
programından yararlanarak aşağıdaki etkinlik sunulmuştur. Program aşağıdaki bağlantıda
bulabilirsiniz: http://bro.gov.mk/docs/nastavni-programi/Cambridge/VII-IX/Nastavna%20programaBiologija-VII%20odd%20devetgodisno.pdf
İçeriği daha kolay gösterebilmek için farklı renkte işaretlenmiş kültürlerarası boyut eklenerek
etkinliği daha iyi açıklanmasını sağladık.
- Öğrenci, pastörizasyon işleminin gıda depolama tekniği olduğunu öğrenme ve önemini
keşfetme.
- Mantar, bakteri ve virüslerin rolünü, organik maddelerin parçalanması ve yiyecek oluşturulmasını Louis Pasteur un çalışmalarına dahil olan hastalıkların rollerini biliyor.

Öğrenme
sonuçları/
kazanımlar

- Ölçmeyele kesin sonuçları getirir.
- Kontrol etmek, değiştirmek veya izlemek için değişkenleri göz önünde bulundurarak
araştırmayı nasıl yapacağınızı planlıyor.
- Sorunların çözümünü,kanıtlarını önemini açıklayabilir.

Giriş bölümünün etkinliğini zenginleştirmek ve daha ilginç olması için küçük çaplı bilgi yarışması
hazırlanabilir. Louis Pasteur adından oluşan hafler karışık verilip ismi en hızlı şekilde yazma,
doğru şeklde sıralama etkinliği yapılabilir. Örnek olarak sorulan sorulara ve cevapların sadece
EVET-HAYIR olduğu bir bilgi yarışması düzenlenebilir.
Ör-İsviçre’de mi doğdu? Üniversitede hiç ders verdi mi? Biyoloji öğretmenliği yaptı mı? Fransa da
hiç yaşadı mı? 20 yüzyılın başlangıcında mı doğdu?
Pasteur’un biyografisini içeren, aynı zamanda pastörizasyon sürecinin rolü ile ilgili de kısa video
materyalin sunumu öğrencilere izletilir: https://www.youtube.com/watch?v=OXdbQ1JkX7c
Örnek
etkinlik

•

Öğrenciler süt ve süt ürünlerini gözleyerek çalışmaya başlarlar. Süt deneme sonuçlarını
özellikle sütü gözlemleyerek, deneyler hakkında asitlliğini, renk, kokuya ilişkin değişiklikleri sonuç tablosuna kaydetmesi istenir.

•

Sonuçlar üzerine tartışma yürütün çok yüksek sıcaklıkta işlenen süt ve süt tozunun daha
iyi muhafaza edildiğine dikkat edin. Öğrencilerden şunları belirtmelerini isteyin: Sütün
çoğu neden pastörize süt olarak satılıyor? Neden pastörize süt deniliyor? Tekniğin kimin adlandırdığını ve adı nasıl aldığını düşünün?

•

Louis Pasteur açısından pastörizasyon çalışmalarını ve sütü doğru sıcaklıkta ısıtmanın
neden önemli olduğunu tartışın. Pasteur’ün bu sıcaklığı bulmayı nasıl başardığını
düşünüyorsunuz?

•

Öğrenciler sütü pastörize etmek için en iyi sıcaklığı nasıl bulabileceklerini planlayabilirler. Bağımsız ve kontrol değişkenlerine karar vermeli ve bir anket metodu yazmalıdırlar.
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V
Sınıf

Sekizinci sınıf

Öğretim dersi

Fizik dersi
Kuvvet ve Hareket
*not:

Program
konusu

Öğrenme amaç ve ödevlerinden yolla çıkarak Fizik öğretim dersinin 8. sınıf resmi plan ve
programından yararlanarak aşağıdaki etkinlik sunulmuştur. Program aşağıdaki bağlantıda
bulabilirsiniz: http://bro.gov.mk/docs/nastavni-programi/Cambridge/VII-IX/Nastavna%20programa-FizikaVIII%20odd%20devetgodisno.pdf
İçeriği daha kolay gösterebilmek için farklı renk ile işaretlenmiş kültürlerarası boyut eklenerek
etkinliği daha iyi açıklanmasını sağladık .

Özel amaçlar

Öğrenme
sonuçları/
kazanımlar

-

Öğrencinin mesafeyi ve zaman verilerini temel alarak hız hesaplamasını sağlamak.

-

Ortalama olarak hızı ve hız yüksekliğini hesaplayabiliyor.

-

Uygun doğrulukta ölçümler yapar

-

Farklı araç gereçleri düzgün kullanıyor.

-

Tablo diyagram ve grafiklere göre sonuçları sunar.

-

Basit hesaplamalar yapar.

-

Sonuçları imtiyazlarla tanımlama ve araştırmayı genişletme için önerilerde
bulunuyor.

Giriş bölümü JAMAİKA bayrağını yapboz olarak uygun ve en hızlı şekilde sırlanması ile
etkinliğe giriş yapılabilir (yapboz rekor hesaplama yapılabilir veya daha kısa sure içinde
tamamlama), devamında ise rekorla ile tanınan U. Bolt’un video materyaleri izletilebilir.
http://www.freeflagicons.com/country/jamaica/puzzle/download

Örnek etkinlik
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•

10 saniye içinde kaç adım atabilirsin? Buna bağlıYuseyn Bolt un 9,5 saniye içinde 100
metreyi aşıp dünya rekoruna ulaştığını göseteren video sunulmalı. Bu konu üzerine
mutlaka öğrenciler arasında tartışma açılmalı. Tartışma, aslında verilen bilginin hızı
değil de sadece zamanı gösterdiği konusu da açıklanmalı. Neye dayanarak adı geçen
kişinin en hızlı koştuğunu anlıyabiliiriz? sorusu üzerie tartışma açılabilir.

Etkinlik, ayrıca Usain Bolt un düya rakoruna ulşmasını gösteren video da sunularak
başlatılabilir: https://www.youtube.com/watch?v=SyY7RgNLCUk, bundan başka dünya rekoruna
ulaşan kadın -erken yarışmacılara bağlı kronoloji biçiminde videodan da yararlanilabilir:
https://www.youtube.com/watch?v=-Yskggtat84
https://www.youtube.com/watch?v=5LvoGdyOxz8
•

Öğrencilere 10 saniye içinde kaç adım atabileceklerine bağlı araştırmanın yapılacağını
açıklayın. Bu arada sonuçların mutlaka örgütlü bir biçimde hesaplamanın önemini
de vurgulamayı unutmayın. Öğrencilerden sonuçları kaydedebilecek bir tablonun
yapılma gerekçesini işaret edin. Gereksinim duyulduğunda tablonun yapılma biçimini
açıklayıp örnek sunun.

•

Öğrencileri, serbest yürüyebileceklerfi bir alana götürün (dışarı ya da beden salonu
içerisinde). Öğrenciler değişik etkinliklere girişecekleri muhakaktır. Kimileri koşmaya
başlayacak. kimileri adımlarına dikkat edip yürüyecek, kimieri de 10 saniye, içinde
atlamayı yeğleyecek. (Skyetbord) ya da bisikletiniz varsa, bu durumda 10 saniyelik
test sırasında bunlar da kullanilabilir. Her etkinlikten sonra öğrenci geçtiği mesafeyi
tabloya kaydetmelidir. Bundan sonra 10 saniye içinde her etkinlik sırfasında geçen
mesafenin ortalaması bulunmalı.
Öğrenciler sınıflarına dönüyor ve sonuçlara bağlı tartışma yürütüllebilir.: Size göre
adil bir sınav/test miydi? Sizce hesaplamalar doğru mu? Atlatılan sonuçların mevcut
olup olmadığı tartışılıyor ve sonunda araştırmanın daha uygun ve adil yapılabilmesi
yolunda eksiklikler araştırılması istenebilir.

Etkinliğe bağlı sonuç getirilirken, öğrencilere zaman diliminde yapılan yürüyüşün
mesafesinin hesaplandığını açıklayın. Hızın kıyaslanması doğrultusunda mutlaka adil
sınav/test yapılma gereğinin gerekçesini vurgulayın.
Etkinlik, küçük denilebilecek sorunsal durumla çevrelenebilir. Bu yolla öğrenciler Usain Bolt
un dünya rekoruna ulaşmasını sağlayan hızın, bilinen hayvanlarla kıyaslama yapılması
istenebilir. Bu ödev gurup halinde çözülebilir, bundan başka verilen ödeve problem çözmeye
yanıt olabilecek video da sunulabilir:
https://www.youtube.com/watch?v=KzjWZjG8mmE
Aynı zamanda öğrenciler ikili gruplar oluşturarak 100 metreyi (farklı dönemlerde ve farklı
yarışmalard) en hızlı koşan koşucuları kaydetmeleri ve hızlarını hesaplamalarını istenebilir.
Sonunda ise elde edilen verilere göre istatistiksel değerlendirme yapıp 100 metre koşuda
altın/gümüş ve bronz madalya kazanmış yarışmacılar hangi ülkelere ait olduklarını öğrenip,
istatistiksel bir veri tabanı oluşturulması istenir.
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4.Kültürlerarası eğitim için ön koşul olarak formlar, yöntemler ve teknikler
Kültürlerarası özelliği taşıyan etkinlik ve konuların belirlenmesi, içeriklerin başarılı gerçekleşmesine bağlı önemli
bileşeni ve varsayımı, öğretim yöntemlerin, teknik ve öğrencilerle benimsenen çalışma formlarının doğru
seçimine bağlı olduğu söylenebilir. Kültürlerarası yaklaşım, aynı zamanda etkileşim biçimlerini yaratır ve etkileşimi
artırmaktadır. Bunun yanı sıra doğrudan ve çok eksenli iletişimin artmasına, iletişimin kurulması, eleştiriyi teşvik
etmesi, esnek düşünceyi artırması, merak ve empati kurma alışkanlığını pekiştirmesidir. Ayrıca yeniden gözden
geçirme alışkanalığını önplana çıkardığı gibi tutumların uygun olmasını olumlu kılar ve işbirliğin artmasını
sağlamaktadır. Farklı külltür, milletlere (ulus) bağlı gerçek bilginin sunulmasının gerekli olduğunu da önceden
vurgulamıştık. Özellikle çatışma durumlarında çatışmayı ortadan kaldırma, sorunları çözme, insan ve önyargılara
bağlı temel eğitimin aktarılmasının önemli olduğu bilinmektedir. Burada işbirliğin ön plana çıkarılması da
ileri sürülmelidir. Öğrenciler arası işbirlik büyük etken taşımaktadır. Kültürlerarası öğretim ödevleri mutlaka ki
kendiliğinden gerçekleşemez, öğrenciler, farklılıkların her alanından doğal ve sürekli temaslarda bulunmalarına
olanak sağlanmadığı takdirde kültürlerarası öğretimden söz etmek ancak hayali bir yaklaşım olabilir.
Kültürlerarası öğretimin farklı yaşta öğrencilerle öğretim konunun enine boyuna açıklanamasıyla
gerçekleşebileceği asla unutulmamalıdır.

Kültürlerarası eğitim yaklaşımını gerçekleştirebilmek için kullanılacak öğretim formları,
yöntem ve tekniklerin seçimi esnasında dört temel yöntem belirlenmesi gerekir:
•

Katılım,

•

Etkileşim (işbirliği ve birlikte hareket etme),

•

Yansıma, değerlendirme ve

•

Beklenti (Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, 2016).

Bundan dolayı bireysel, ikili/çift ya da grup çalışma biçimleri, öğrencilere her açıdan mevcut farklılıkların
keşfedilmesini ve fark edilmesini sağlamaktadır. Bundan başka grup içinde işbirlik yönlerinin desteklenmesi,
belirlenen konular üstüne tartışmanın yürütülmesi, etkin bir biçimde olayların izlenmesi ve öğrenciler arası
karşılıklı yardımlaşmanın öneminin vurgulanması önemlidir.
Aynı zamanda, öğrenciler arası diyalog, oyun oynama, gösteri yapma ve pratik çalışma yöntemleri aslında
temel yöntem ve teknikleri oluşturmaktadır. Ayrıca zorunlu bir öğretim sürecinin kopmaz bölümü olan içerik ve
etkinliklerin kültürlerarası unsurlarla sıkı bağlantı kurmasına olanak sağlamaktadır.
Öğretim tekniklerin bir çoğu, içerdiği özellik bakımından etkinliklerin daha da zengin bir biçime bürünmesine
katkıda bulunmaktadır. Bu yolla öğrencilerde, etkinlik ve içeriklere bağlı etkin bir iletişimin kurulması daha
kolay ve başarılı olur. Ancak bununla yetinmeyen öğrenciler, aynı zamanda zengin didaktik malzemelerin
kullanılmasını da ısrarla talep edebilirler. Bundan başka gruplarda teşfik eğilimin belirginliği olduğu gibi, olumlu
sosyal duygusal iklimin yaratılması veya oluşturulması önemli bir amaçlardan biri olduğu unutulmamalıdır.
Kültürlerarası eğitim bir süreç teşkil ettiğini unutmamalıyız. Sözü edilen eğitim-öğretim ile açık, yapıcı ve
sorunların barışçıl yolla çözümü doğrultusunda bilginin ve becerikliliğin geliştirilmesini amaç edindiği gibi,
aynı zamanda önyargıların ortadan kaldırılması veya azaltılması ve eleştirisel düşüncelere karşın saygılı
davranmalarının gerektiği unutulmamalı ve öğrencilere öğretilmelidir.
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5. Kültürlerarası yaklaşım için didaktik kaynak örnekler
Kültürlerarası özellikleri taşıyan etkinliklerin gerçekleşmesi, aslında aynı amaçla kullanılan öğretici veya didaktik
kaynakların biçim ve kalitesi hakkında ikilem yaratmaktadır. Bilinen bir gerçek var ki bu bağlamda ve zorunlu
derste genel olarak en çok kullanılan ders kitapları olduğu görülmektedir. Ancak, genel anlamda zorunlu öğretimi
gerçekleştirenlerin en temel şikayeti, derslere çoğu zaman karşılık vermeyen, yeterince bilgi sunmayan, bazı
durumlarda hatalı bilgiler sunan içeriklerle dolu okuma kitapları olduğu bilinmektedir. Sözü edilen içeriklerde
kimi zaman kültürlerarası değerleri bulmak güç olmakta, kimi zaman ise kültürlerarası konular genellikle hiç
belirtilmemektedir. Bu doğrultuda belirli zorunlu öğretimdeki içeriklere baktığımızda bileşenler, kalıplaşmış
bilgiler, önyargılarla dolu ve kültürlerarası değerlerin olmadığı görülmektedir.
Öte yandan, ders kitapların öğretim sürecinde sadece yardımcı unsur olduğu unutulmamalıdır. Eğitim-öğretim
süreci, ders kitaplarında mevcut içeriklere göre değil de, resmilik kazanan, onaylı eğitim programlara/müfredata
göre hazırlanarak yayınlanmakta ve dersler bu şekilde yürütülmektedir.
Öğrencilere uygun görünen, literatürde her ne kadar olumsuz örnekler mevcutsa, aynılarının eleştirisel yorum
yapılmadan aktarılması ne yazık durumu daha ağır bir çıkmaz yola saptırması yadsınamaz bir gerçek olduğu
söylenmesi gerekir. Aslında, bu durumda, öğretmenler tarafınca sözü edilen konuların sorunsal olarak ele
alınması, (özellikle daha yüksek sınıf öğrencilerle) tartışma yoluyla çözümün aranması gerekmektedir. Ders
kitaplarında mevcut olumsuz unsurların, öğretmenlerin kültürlerarası duyarlığa dayanıp öğrencilerin işbirliği
yardımıyla aynılarının kültürlerarası duyarlığı yansıtacak programa dönüştürülmesi mümkün olabilir. Ancak
bütün bu söylenenler öğretmenlerin kendilerinde geliştirdikleri kültürlerarası bilinçle mümkün olacaktır.
Kültürlerarası açıdan mevcut ders kitapların ciddi bir inceleme ve gözden geçirme, değişim ve düzeltmeye tabii
tutulmasından gereksinimin duyulduğu aynı zamanda, aynı sorun Külürlerarası Eğitim Yaklaşım kitabında da
vurgulanmıştır.
Ders kitapları yanısıra öteki didaktik araçlar, kaynaklar da kültürlerarasının gelişmsine katkıda bulunabilir
yardımcı araç-gereş ve kaynaklar aşağıda örnek olarak sunulmuştur:
Farklı coğrafi alanlardan flora ve faunanın özellikleri;
Dünyadaki farklı ulus ve kültürlerin halk giysileri;
Farklı kıtalarda bulunan devletlerin bayrakları;
Coğrafi haritalar;
Farklı dönemlerden ve devletlerde önde gelen bilim adamları, sanatçıları, yazarların vb. fotoğrafları;
Geleneksel şarkılar, hikayeler, masallar, efsaneler hakkında daha geniş görsel-işitsel kaynaklar;
Dünyada bulunan anıtlar ve yapılar;
Farklı ve kendi dilerinde yazılmış selamlama şekilleri;
Farklı yaşam yerlerinden örnekler;
Dünyada bulunan farklı bölgelerdeki geleneksel müzik enstrümanları, vb.
Örnek olarak sergilenen kaynaklar kültürelarası açısından eğitim içeriklerini zenginleştirp geliştirmesini sağlar,
özellikle öğretmenler seçim esnasında kilit rol oynamaktadırlar.
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6. Kültürlerarası eğitimin bakış açısının ders dışı etkinliklerinde gerçekleştirilmesi
Girişim, örgütleme, yürürlüğe geçirme ve koordinasyon, aracılığıyla aslında okullarda kültürlerarası yaşamın
kalitesi ders dışı etkinliklerin desteği ile bir o kadar zenginleşmektedir.
Öğretim etkinlikleri ve okul etkinliklerine bağlı pojeler, herşeyden önce insancıl değerlerin yansıması olduğu
gibi aynı zamanda kültürlerarası iletişimin artmasına, öğrenciler arası işbirliğin güçlenmesi, birlikte yaşama
alışkanlıklarına destek sunmaktadır. Bundan böyle bilimsel açıdan öğrencilere mevcut ilgi alanları, yakın olduğu
meslekler, gizli yeteneklerin açığa çıkmasın da yol açmaktadır. Ne var ki bu doğrultuda özellikle eğitime bağlı
görevler, çocukların sosyalleşmesi bir de gurup, çiftler halinde ve bağımsız olarak araştırıp keşfetme yeteneklerinin
daha da belirginlik kazanmış olmaktadır.
Okullarda mevcut ders dışı kollar ve kulüplere dayanan sayıca çok öğretim etkinliklerde doğrudan yaklaşım
süreci, okullar tarafınca gereken desteği görmelidir.
Aynılarının içeriği, aslında her alanı kapsamalıdır ve farklı farklı konular içermektedir, örneğin güzel sanatlar, film,
fotoğraflar, müzik, tiyataro, grafik ve tasarım, çevreleme, barış için eğitim, spor, kentsel kültür, vatandaşlık eğitimöğretim, bilim ve teknik vb.
Müfredat veya derslerin yıllık eğitim-öğretim programı hazırlandığında, aynısının çerçevesi oluşturulduğunda
özellikle şu etkinlikler göz önünde bulundurulmalıdır:
- Kültürlerarası içeriğin olması,
- İki dilli özelliği olması,
- Eğitim-öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak aynılarının örgütlenmesinde süreklilik, düzenli gelişim ve
devamlılığa dikkat edilmelidir. Sözü edilen bu parçalar aynı zamanda zorunlu/sıralı eğitim-öğretim sürecinin
kalitesinin daha iyiye doğru gelişmesine yardımcı olacaktır. Bundan başka öğrencilerin ders çalışmalarında etkin,
olumlu ve teşvik edici unsurların belirgin kılınması mümkün olacaktır.
Birincil olarak düzenlenen proje çalışmaları ve ders dışı etkinlikler aslında etnik, kültür, din, dil, cins, sosyoekonomik, gelişen karakterler arasında farklılıkların tanıtılmasına ve bilincine varılmasını sağlamaktadır.

Kültürlerarası özelliği taşıyan ders dışı ve proje etkinliklerin amaçları aşağıdaki alanlara
yönelik olduğu görülmektedir:
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•

Farklı etnik yapıda olan ve eğitim öğretim sürecinde bulunanların daha yaratıcı bir biçimde
işbirliği, yardımlaşma, aralaraında destek sunmaya bağlı becerilerin belirgin olması,

•

Farklılıkların karşılıklı saygıyla belirlenmesi ve saygılanması;

•

Okul ortamı ve çevresinde, kalıplaşmış örnek ve önyargılara karşı dirençli mücadele vermek
amacıyla strateji oluşturulması;

•

Sosyal, etnik kültür ve başka özelliklerle bürünmüş farklılıklara karşın hoşgörünün
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.

•

Yaratıcı bir biçimde işbirliği, yardımlaşma, aralaraında destek sunmaya bağlı becerilerin
belirlenmesi;

•

Heterojen yapı olarak oluşturulan gruplarda olumlu duygusal iklimin geliştirilmesi;

•

“Ötekilerin” diline bağlı merak ve ilginin desteklenmesi;

•

Okul ve aile içindeki etkileşimin, işbirliğin ve güvenin pekiştirilmesi;

•

Öğrencilerin bireysel yeteneklerine dayanarak yetenek ve becerilerinin geliştirilmesi;

•

Merak, özgünlük/orjinalik ve yaratıcı yeteneğin desteklenmesi;

•

Mantıksal, esnek, değişken ve eleştirel düşüncenin gelişiştirilmesi (Kültürlerarası Eğitim
Yaklaşımı, 2016.).

Tek etnikli okulların yanı sıra çok etnikli okullarda da kültürlerarası özelliklerini barındıran ders dışı etkinliklerin
başarılı örgütlenmesi aslında farklı yaklaşımlara bağlı kaldığı görülmektedir.
Tek etnikli okullarda, evrensel, insancıl/hümanistik değerler, farklı külltür, gelenek, adetler, dil ve benzeri
konuların tanınmasına, tanıtılmasına bağlı kalan içeriklerin gerçekleşmesine daha fazla önem verilmelidir.
Çok etnikli, çok dilli okularda özellikle dikkat edilmesi gereken konulara bakıldığında, iki dilliliğin, çift olarak
çalışmayı önceden iyi hazırlama ve planlama, farklı etnik toplulukların, farklı dil kullanan öğrencilerin eşit bir
biçimde katılacağı okul ders dışı etkinliklerine ve okul projelerini örgütleyip gerçekleştirilmesi için herkesin aynı
görüşte veya aynı odak noktada bulunması gerekmektedir.
Okul etkinliklerine bağlı düzenlenen proje çalışmaları aslında, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekipler
arasındaki bağı özellikle belirgin kılarak yerel ve bölgesel düzeye taşıdığı söylenebilir. Daha doğrusu araştırma
özelliğini taşıyan uzun süreli projeler söz konusu olunca bu özellik daha büyük önem kazanmaktadır. Böylece
çok dilli yaklaşım kullanılarak, aralarında eğitim görme ve işbirliğinin artırılması özelliklerini taşımaktadır.

6.1 Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeli – İyi örnekler ve deneyimler
Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeli (KENM), farklı kültürlerarası ders dışı ve proje olarak düzenlenen
etkinliklerine dayanan modern bir eğitim süreci ile farklı etnik topluluklardan öğrencilerin, velilerin ve
öğretmenlerin başarılı bir şekilde bütünleşmesini/entegre edilmesini ve gelişimini sağlayan Makedonya
Cumhuriyeti’nde bir eğitim modelidir.
EENM eğitimin bir modeli olup, birey kendinde barındıran çok etnikli değerleri entegre eder, destekler ve
korumaya çalışmaktadır. Aynı zamanda iki dili yapıda olması öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler arası
işbirliğini destekler ve tanıtarak, farklılıklara karşı saygı göstererek birlikte yaşama ortamı inşa edilmektedir.
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Model, Makedonya’daki çatışma sonrası ve bölünmüş toplumlardaki diyalog ve uzlaşma projeleri üzerine
yapılan iki yıllık çalışmadan sonra 2007 yılında geliştirilmiş ve uygulanmaya konulmuştur. O zamandan bu yana,
model, Makedonya ve bölgedeki farklı belediyelerde seçilmiş ilköğretim ve lise/orta dereceli okullarda başarılı
bir şekilde uygulanmaya konuldu ve üstün başarı, sonuçlar elde edildi.
Aynı çalışmalar veya amaç olarak çalışmaların temelinde ders dışı etkinliklere dayanarak, derslerin iki dilde
karma etnik yapıdan oluşan öğrenci gruplarında, öğretmen ikilisi ile gerçekleştirilen çeşitli kollardaki konuların
bir bütünü olarak düşünülmüştür.
Ders dışı etkinlikleri farklı etnik topluluklara ait öğrenci ve ebveynler arası köprü oluşturarak aynı alanları
paylaşma, hergün görüşme, spontan ve açık iletişimin geliştirilmesi, işbirliği, yardımlaşma, okuma ve eğlenme
imkanları bulacaklardır. Ders dışı etkinlikleri planlama esnasında kesinlikle bir kaç soruya cevap bulma ile
başlanabilir, örneğin: Öğrenciler her gün nasıl etkinliklere katılmak isterler? Öğrencilerin ilgisi ve motivasyonunu
artırmak için öğrenciler nasıl etkinliklerden hoşanırlar ve eğlenceli zaman geçirirler? Öğrencilerde hangi alanlar
daha fazla ilgi ve merak uyandırmaktadır?
Zorunlu öğretim sürecine genel anlamda bakıldığında, oyun oynama, araştırmaya yönelik etkinlik ve projelerin
gerçekleştirilmesi için ya zaman ya da Alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumun üstesinden gelebilmek için
öğrenciler motivasyonu yüksek tutacak, yaratıcılığı sağlayacak, eğitimsel oyunların ağırlıklı olacak ders dışı
etkinliklerde daha fazla önem ve yer verilmektedir. Seçme olasılığı yüksek olduğundan öğrencilerin ilgisi daha
fazla artmaktadır. Bu şekilde sunulan eğitimler öğrencilerdeki motivasyonun sürekliliği sağlanmış olmaktadır.
Oyun alanların ve oyunların çeşitliliği öğrencilerin ilgisini, işbirliğini, farklı etnik öğrenciler arası bağların
güçlenmesine ve birbirini daha iyi tanımalarına imkanları olacaktır.
Ders dışı etkinlik programların çalışma saatleri ve dersleri hakkında öğretmen ikilisi kendi aralarında anlaşarak,
aynılarının maksimum esnek olabileceği, güncel okulun, belediyenin çalışma planlarına veya daha önemli olaylar
olduğunda çalışmalarda esneklik duruma getirilebilir.
Ders dışı etkinliklerin yardımıyla, öğrencilerin yeteneklerinin, becerilerinin, yeteneklerinin geliştirilmesinin
yanı sıra, benlik saygısının güçlendirilmesi, olumlu bir benlik imajının yanı sıra okuluna karşın olumlu tutum ve
resimin geliştirimesi ödev/işlevi olmalıdır.

Öğrencilerin rolleri
Öğrenciler ve ebeveynler, kültürlerarası Eğitim için Nansen Modelinin en önemli ortakları ve destekçileridir.
Özellikle zorunlu öğretim sürecine, hem de ders dışı etkinliklerinde sunulan konular esnasında öğrencilerin
yapısına, onların tutumlarına özel dikkat gösterilmektedir. Ders dışı etkinliklerin içerikleri düşünülürken
veya tasarlanırken, öğrencilerin ön bilgileri, istekleri, ilgileri ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu nedenlerden dolayı, ders dışı etkinliklerin içeriği genellikle, bireyselleştirilmiş yaklaşım sergilenmeli ve
öğrencilerde sürekli olarak geliştirilmeli, görevlerin ve ödevlerin karmaşıklığı öğrencinin gelişimleri dikkate
alınarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda teşvik edici bir işleve sahip olacakları küçük bir “katkı” olabilmesi
için çocukların gelişim dönemleri de dikkate alınması gerekir. Kültürlerarası ders dışı içeriğin doğrudan
gerçekleştirilmesi, günlük planlanan içeriklerin (öngörülen tüm bölümler dahilinde) farklı karmaşıklık
düzeylerinde hazırlanarak, her öğrencinin ödev olarak verilmiş olan çalışmalara ulaşabilmesi için desteklenmeli
ve sonuç ürüne tek başına ulaşabilmesi için çaba göstermelidir. Ancak unutulmamalıdır ki, gerçekleştirilen
etkinliklerin daha fazla veya daha az karmaşıklığı nedeniyle öğrencilerin çalışma istekleri ve cesaretlerinde
kırılma yaşanmamasından dolayı öğrencinin çalışma esnasında hangi hıza ve tempoya sahip olduğunu
öğretmenin iyi bilmesi ve onun sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır.
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Kültürlerarası Eğitim için Nansen Modeline göre gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerinden
elde edilen sonuçlar:

•

Gruplar arası didaktik özellikleri taşıyan her alanda iyileşme ve yenileme yapıldı, öğrencilerin
bilgileri yeni bilgiler ile donatıldı, diğerlerin kültürlerine karşı etkileşimde bulunmak için beceri
kazanıldı, öğreciler arası interaktif yaklaşım sergilendi ve gruplar arasında çalışmanın yanısıra
bireysel başarı, yeni teknikler ve bağımsız bir şekilde yeni bilgilere ulaşma ve aynılarını en
etkin şekilde kullanıldı;

•

Grup etkileşimi, her gruptaki öğrenciler arası uyumun yüksek seviyeye çıkartılması ile etnikler
arası çatışma riskin az olacağı ve etnikler arası çatışmaların ortadan kaldırıldığı görülerek
yüksek başarı elde edildi;

•

Gereksinim yaklaşımın sürekli tanıtılması, daha doğrusu özel eğitime muhtaç öğrencilerin
sürekli bir şekilde ders dışı etkinliklerine katılma ve bağımsızlığını elde etmek için bir grup
üyesi olduğunu ve o gruba ait olma duygusunu geliştirdi. Özellikle özel gereksinim duyan
çocuklar iki derecede etkinliklere katılımları sağlandı: biri sosyalleşme planı bir diğeri ise
öğrenme planı açısından;

•

“Diğer” dili öğrenmenin önündeki engeller aşıldı, farklı etnik topluluklardan öğrenciler
arasındaki başarılı kültürel diyalog, dil engellerinden dolayı öğrenciler arasında eğitimsel
ayırımcılık ortadan kaldırıldı;

•

Öğrencilerin kendileri tarafından tasarlanan, okul alanının başarılı kültürlerarası içerikli
tasarımından, görsel görüntülerinden çok etnikli özellikleri içeren konular ile donatıldı;

•

Kültürlerarası boyuta gerçekleştirilen ders dışı etkinliklerinden etkilenerek, zorunlu öğretim
sürecindeki sonuçlar iyileştirildi;

•

Ders dışı etkinliklerin yanı sıra zorunlu öğretim sürecinde de öğrencilerde yeni beceriler
elde ettiği, aynı zamanda çatışma durumlarına çözüm üretme, eleştirel düşünmeyi sağlama,
problem durumlarına esnek davranma, araştırıcı ruhunu geliştirebilmek için yapıcı durum
inşa etme gibi durumlarda becerileri geliştirildi;

•

Dil engelleri olmayan dinamik, çok yönlü iletişim, sözel olmayan iletişim ve anlayış için
becerilerle zenginleştirildi;

•

Çok etnikli ortamlar (okul, yerel) ve bu bağlamda yaşam için gerekli olan öğrencilerin kişisel ve
sosyal yeterlilikleri geliştirildi. (www.nmie.org)
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7. Kültürlerarası yaklaşımlar
Bireyin içinde eğitim dönüşümünün gerçekleşmesi ve aynı zamanda eğitim kurumunun dönüşümü yaşanabilmesi
için önemli nokta eğitim ve öğretim sürecini gerçekleştiren eğitim kadrosudur. Her bireyin kültürel olarak benzer
veya farklı olmasından bağımsız olarak, her eğitimci ve birey okulun yaşamını etkin bir şekilde kolaylaştırmaya
ve geliştirmeye hazır olmalıdır. Bu nedenle öğretmen, eğitim sürecinde kültürlerarası diyalogun başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi için sahip olması gereken beceriler ve öğrenciler arasında kültürlerarası düşüncenin
geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynayan önemli faktördür.
Eğitimciler, öğretmenler, okul rehberlik bölümü ve okul idaresinin temsilcileri arasındaki kültürlerarası yeterlilikler,
çeşitliliğin daha kolay tanınmasını ve kabul edilmesi aslında onlarla sürekli etkileşim kurmayı ve iletişimi yüksek
tutmak ile mümkün olacaktır. Kişinin kendi içinde ve bilgisinin temelinde olan kültürlerarası yaklaşımı aynı
zamanda başkalarının kültürünü tanıma, kültürel farkındalığa ve farklılıklara sahip olmanın yanı sıra kültürel
duyarlılığa da saygı gösterme ile oluşmaktadır. Sadece iki farklı yön geliştiren bireyler daha doğrusu kültürel
farkındalık ve aynılarının kültürlerarası yönlerin eğitim-öğretim sürecinde kullandığı ve bu tutum sergilediğinde
kültürlerarası yaklaşım başarılı olmaktadır.
Kültürlerarası yaklaşımlar kendi içinde belirli özellikleri barındırmaktadır:
•

Kişisel ve kişiler arası becerilerin artırılması için kendine farkındalık yaratma, özgüven, özdeğerlendirme,
kararlılık, özveri, duyguları kontrol etme, esneklik, etkin dinleme için hazırlıklı olma, başarılı ve etkin
iletişim, bireysel ve ekip çalışması, çatışma durumlarının çözümü için hazır olma ve zamanlamayı
doğru şekilde yapıp etkinlikler düzenlenmelidir.

•

Entegre edilmiş eğitim, araştırma vb. gibi alanlarda planlama, programlama, müfredat dışı ve ders
dışı etkinlikleri kapsayan içeriklerin içinde öğretimin entegrasyonu yapılırken, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin etkin kullanımı dahil olmak üzere programlar arası yeterlikler etkin kullanılmalıdır.

•

Problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, yenilikçilik, özgünlük, dönüşümü ve değişimli
düşünme, vb. durumları sağlayan bilişsel ve yaratıcı yetenekler ve becerilerin geliştirilmesi
gerekmektedir. (Kültürlerarası Eğitim Yaklaşımı, 2016)

Eğitimciler, öğretmenler, ebeveyn toplantıları vb. gibi eğitim-öğretim sürecine katmış oldukları kültürlerarası
özellikleri taşıyan çalışmalara kattıkları çocukları ve öğrencilere kültürlerarası becerilerle donatabilmek için
dikkat etmeleri gereken noktalar:
•

Her çocuğun/öğrencinin adını ve soyadını doğru şekilde telaffuz etmek ve yazmak;

•

Çocukların / öğrencilerin değerleri, tutumları, beklentiler göz önünde bulundurmak;

•

Eğitim-öğretim çalışmaların farklı olmasından dolayı ebeveynlerin değerleri, tutumları ve düşüncelerine
karşı saygı duymak;

•

Farklı sosyal ve kültürel geçmişlere sahip öğrencilerin öğrnme stillerindeki farklıklara dikkat etmek;
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•

Her öğrencinin daha da yüksek başarı ve sonuçlara ulaşması için konusal açısından bilgi birikimine
erişim sağlamak; (Водич за унапређење интеркултуралног образовања, 2007.),

•

Okul çalışma panoları sınıfta olduğu gibi okulda da iyi ve dikkatli bir şekilde düzenlemek;

•

Sınıf ortamında kullanılan iletişim türlerine dikkat etmek;

•

Öğrencilere, ebevetnlere, okul çalışanlarına karşın tarafsız yaklaşım gösterilmesinin yanı sıra karmaşık
eğitim-öğretim konuların içeriklerinde de olduğu gibi (konuların kendi içinde karmaşık, yanıltıcı
vb. bilgiler görülebilir) okul kutlama programlarında, bayramlarda, belirli kutlamalar düzenleme
esnasında tarafsız yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerin kültürlerarası yeterlikleri, sürekli ve kaliteli bir eğitim sisteminin ürünü veya düzenlenen eğitim
çalıştayların başarılı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak çok etnikli okulların, kültürlerarası yaklaşımı destekleyen
okullara/eğitim kurumlarına dönüşümü süreci esnasında tamamen destekleneceklerdir.

8. Kültürlerarası pedagojik ortamın oluşturulması
Kültürlerarası eğitim sunan ve değişim süreci içerisinde bulunan okulların daha başarılı bir dönüşüm elde etmek
için ortamın genel anlamda kozmopolit şeklini alması önemlidir.
Bu çalışmaları devam ettirebilmek için sürekli olarak yeni kültürlerarası öğelerle zenginleştirmeli ve geliştirmelidir,
özellikle bu öğelerin temel amacı öğrencilerde merak uyandırmak teşvik etmek, tanışmalara açık olmak, kültürel
ve dilsel benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilmektir.
Okul ortamı düzenlenirken, daha anlamlı kültürlerarası ilişkiler ifade edildiğinde tüm kültürlerin pozitif yanlarını
göz önünde bulundurarak, gerçekçi ve eksiksiz bir şekilde yansıtılmalıdır ve dönüşüm sağlanmaktadır (dilsel,
dinsel, toplumsal cinsiyet, sosyal, kültürel vb).
Bu şekilde çeşitlilik içinde ortak bir fayda olarak algılanacaktır.

Okullar, kültürlerarası bir ortam yaratmak için uzun vadeli bir plan geliştirmelidir:
•

teşvik edici (cesartelendirici), ufuk açıcı-teşvik edici çokdill mesajlar, parolalar-sloganlar,

•

kültürel çeşitlilik gösteren fotoğraflar, resimler-çizimler, uygulamalar ve semboller,

•

kültürel simgesi olan bir öğenin sergilenmesi (örneğin kostümler, nesneler, vb.),

•

esnek yapıda değişik öğrenci köşelerinin oluşturulması (örneğin: etnik köşesi, müzik köşesi,
doğum günü köşesi, yaratıcılık köşesi, okuma, oyun oynama, sorun çözme köşesi vb.).
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Kültürlerarası bir okulun oluşturulması ya da etkilerinin gösterilmesi için dinamik, neşeli, renki bir
alanın oluşturulması amaçlanmalıdır. Ayrıca bu çalışmalara, düzenlemelere özellikle öğrenci ve
aileleri katılarak daha iyi bir bütünlük sağlamış olur. Okullarda böyle ortamın oluşturulması için
farklı coğrafya kültürlerine ait selamlaşma sözleri, bayraklar, semboller, tanınmış bilinen yapıtlar
(mimari yapılar), geleneksel giysiler yer almalıdır. Ayrıca tanınmış ünlü kişilerin hikayelerinden
olumlu örnekler de verilebilir: (bilim adamları, sporcular, aktörler, müzisiyenler, sanatçılar vb.)

Pedagojik tasarımın yanı sıra okul ortamının da kültürlerarası yönde olması, öğrenciler arasında kültürlerarası
farkındalık ve duyarlılığın gelişmesine, günlük olarak değişim sağlanması ve aynı zamanda hislerin değişmesine
ve genel eğitim çalışmalarına güçlü bir destek olduğu görülmüştür.

9. Geniş topluluklarda kültürlerarası eğitim ve kültürel çeşitlilik
Farklı etnik topluluğa ait öğrenci ebeveynleri, okulun en önemli ortaklarından biri olduğunu, aynı zamanda
kültürlerarası eğitim yaklaşımını destekleyen ve süreci destekleyenler olarak önemli rol oynamaktadırlar.
Öncelikle ebeveynler ve okul kendi aralarında kültürlerarası bağları inşa edebilmek için bu sürecin ve değişimin
desteklenmesi gerkir ve birlikte hareket edildiği takdirde bilinçlerde değişiklik görülmektedir:
•

Öğrenciler,

•

Aile,

•

Okul,

•

Yerel yönetim ve ortam.

Bütün bu değişim ve bu süreç içerisinde ebeveynler arası işbirlikten beklentiler aslında ebeveynler arası işbirlik,
eğitim-öğretim sürecinde öğrencileri destekleme, takip etme ve yardımda bulunabilmek için psikolojikpedagojik desteğin sunulması ve okulların her özelliği taşıyan ve her yeniliğe açık olan ortamlara dönüştürmek
temel amaçlardan biridir.

Öğrenci ebeveynlerine yönelik işbirliğinin güçlenmesi ve kültürlerarası eğitime
odaklanabilmeleri esnasında gerçekleşmesi düşünülen genel amaçlar aşağıda sunulmuştur:
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•

Kültürlerarası, destekleyici ve güvenli okul inşa edilmesi için olumlu tutum geliştirme ve teşvik
etme;

•

Kültürlerarası eğitim yaklaşımın önemi, değerleri ve ilkeleri, önemi hakkında düşünce
geliştirme;

•

Sosyalleşme sürecini destekleyebilmek için ekip çalışmasını ve işbirliğini güçlendirmek için
teşvik etme ve destekleme;

•

Farklı etnik, dini, kültürel, sosyal yaşamı olan ebeveynler arası işbirliğini ve ilişkilerini
güçlendirme;

•

Yerel ortam ve çok kültürlü okullarda var olan ve artan klişeleri ve önyargıların kaynağını
bulma ve üstesinden gelebilmek için strateji geliştirme;

•

Eğitim-öğretim sürecine olumlu destek sunma;

•

Okul ve öğretmen ekiplerine yönelik ebeveynlerde güven geliştirme ve işbirliğini ilerletme;

•

Öğrencilerin yakınlıklarını, eğilimlerini, ilgi alanlarını ve yeteneklerini tanıma;

•

Genel okul yaşam kalitesi için hayati önem taşıyan kararların alınmasına aktif katılımı sağlama
ve destekleme;

•

Ebeveynlerin güvenini ve grubun diğer üyelerine karşı olumlu bir tutumu ve özgüveni teşvik
etme.

Yukarıdaki belirtilen amaçlar doğrultusundan, okul ekipleri tarafından iki dilde organize edilen, heterojen etnik
kompozisyona sahip gruplar halinde gerçekleştirilecek olan, okul ve öğrenci ebeveynleri arasındaki çeşitli işbirliği
biçimleri, şekilleri ve farklı amaçlar aracılığıyla işlevsel hale getirilebilir, bir kaç örnek aşağıda sunulmuştur:
•

Ebeveyn/veli toplantıların gerçekleştirilmesi;

•

Ebeveynlere yönelik danışmanlık;

•

Ebeveynlerin tümü birlikte okul etkinliklerine katılımı;

•

Proje etkinliklerine birlikte katılım sağlama;

•

Ebeveynler tarafından daha sık okul ziyaretlerin gerçekleştirilmesi ve kültürlerarası ortamın
oluşturulması için ebeveynlerin katılımı ve desteği;

•

Okul politika ve planlarının gerçekleştirilmesi için ebeveyn/veli okul konseyine etkin katılımı;

•

Ebeveynlere yönelik, bildiri, yazılı ilanlar, okul tanıtım broşurler, ebeveynlere yönelik kılavuz kitapların
iki dilli/üç dilli hazırlanması.

Belirtilen işbirliği biçimleri, şekilleri aslında temel anlamda, güven duygusunun ve okulun olumlu bir resminin
güçlendirilmesi üzerinde özellikle olumlu ve teşvik edici bir etkiye sahip olacaktır; tüm kesimlerde okul ortamının
şekillendirilmesine yönelik aktif ve katılımcı bir tutum geliştirmek; okul işleyişinin veya belirli okul konularının
belirli yönlerine yönelik kalıplaşmış kalıpların ve önyargıların üstesinden gelmek; okulun çeşitli yenilikçi adımları
hakkında farkındalık düzeyini yükseltmek; farklı bir geçmişe sahip öğrencileri hazırlamanın karmaşık sürecini
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yönlendirerek ve destekleyerek, çeşitlilik belirtisi olan bir ortamda yaşamak için uygun ortaklık için gerekli
ebeveynlik becerilerini geliştirerek ebevynlerin bu sürece katkısı büyük olacaktır. Kültürlerarası yaklaşım süreç
olmasına rağmen, bireyler, toplum arasındaki bilincin de değişmesi gerektirmektedir.
Bütün anlatıklarımızda ebeveynlerin yanı sıra, ayrıca yerel belediye makamları da çok ırklı okullarda kültürel
çeşitliliği desteklemede önemli bir rol oynarlar ve bu da çok etnikli/ırklı okullarda kültürel çeşitliliği desteklemek
için stratejiler üretmek ve aynılarını geliştirmelidirler. Çok etnikli ve çok dilli okullar okulların bu tip öğrenci
sayısında azalma görüldüğünde ve onları önlemek için, yanı sıra çok etnkli okullardan, tek etnikli okula
dönüştürülmesi aslında bütün bu geçişleri önlemek amacıyla öğrenciler kendi kültürünü saygılarken, farklı
kültürlere de aynı saygıyı göstermesi gerektiğini bu bilinçle her türlü destek sağlanırken, belediyelerde aynı
tutumu sergilemesi gerekmektedir.
Çok etnikli okulların yerel topluluk düzeyinde olumlu veya pozitif anlamda genişlenerek, kamularda, kültür,
eğitim, spor karakterden oluşan kamu yapılarında da aynı zamanda yerel medya, vb. kurumlarla işbirliğinin teşvik
edilmesini sağlayacaktır. Bu okulların görünürlüğünü, değerlerini kültürlerarası yaklaşım ile artırmak ve yerel
düzeyde eğitim faaliyetlerindeki faydalarını artırmak için desteklenmelidir. Ayrıca bu yaklaşımın desteklenmesi
esnasında belediye yetkilileri, kendilerini geliştirmelerinde, stratejik planlarında, yerel toplumun tüm üyeleri için
amaçlanmış, gayri resmi, bilgilendirici ve çok dilli bir karakterden ortak faaliyetlerin (sosyal hayatının çeşitli ve
farklı alanlarında paralel yaşam yerine) gerçekleştirilmesine vurgu yapılması gerekmektedir.
Okul ortamlarında, kültürlerarası eğitim kavramının sürekli ve sistematik bir şekilde ilerlemesi, dönüştürülebilmesi,
aynılarının uygulanabilmesi için mali/finansal açıdan desteklenip teşvik edildiği takdirde çok etnikli okulların
görünürlüğü daha da güçlenecektir. Çok etnikli okullar için ek mali destek de, kültürlerarası eğitimin düzgün
bir şekilde uygulanmasını sağlayacak olan ve uzun vadeli devlet önceliği statüsünü teyit edecek olan yetkili
bakanlıklar tarafından sağlanmalıdır.
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