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“Bu kitapçık, Mikro-Fon Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.
İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Başka Bir Okul Mumkün Derneği'ne aittir ve Uluslararası Çocuk Merkezi ya da

AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”



 

 

SINIF ÇEMBERLERİNDEN BİR
GÜNDEM: BAŞKA BİR OKUL

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen ve Uluslararası
Çocuk Merkezi (UÇM) tarafından yürütülen Mikro-Fon Programı
çerçevesinde yürütülülen bu projede katılımcı ve barışçıl öğrenme
toplulukları için çalışan BBOM Derneği'nin birlikte çalıştığı öğretmenler
aracılığıyla nasıl bir eğitim? nasıl bir okul? sorularının çocuk katılımı ile
alınması ve çocuklardan alınan görüşlerinin BBOM Derneği'nin yıllık
toplantısında görüşülmesi, çocuklara geribildirim verilmesi ve çocukların
görüşlerinden oluşan bir yayının hazırlanması hedeflenmiştir.
 
Proje kapsamında,İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır illerinde
öğretmenlerin kendi sınıfta yaptıkları  sınıf çemberleri aracılığı ile 150'nin
üzerinde pek çok çocuktan görüş alınmıştır.
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Bağcılar Atatürk İlkokulu
Kadırga İlkokulu

Meraklı Kedi Anasınıfı 
Meraklı Kedi İlkokulu

Renkli Orman Erken Çocukluk Merkezi
Renkli Orman İlkokulu

Halkapınar İlkokulu
Ovabağ İlkokulu'ndan sınıf öğretmenleri aracılığı ile görüş
alınmıştır.

Proje kapsamında;
İstanbul'da

Ankara'da

İzmir'de 

Diyarbakır'da



 

Projenin başlangıcında; proje ekibi olarak proje süresince, çocuklardan görüş
alırken, katılım ilkelerini hayata geçirmeyi kolaylaştıracak araçlar hazırladık ve
öğretmenlerle paylaştık. Tüm sürecin anlamlı bir çocuk katılımına destek
vermesine özen göstermeye çalıştık.
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Çocuklar projenin içeriğinden haberdar mı?
Çocuklara projeye nasıl katkı koyabileceklerini biliyorlar mı?
Çocuklara sürecin kapsamı ve olası etkisi açıklandı mı?

Çocuklar, görüşlerinin gönüllü bir şekilde paylaşacağından haberdar mı?
Çocuklar, sürecin herhangi bir yerinde katılımlarını sonlandırabileceğini
biliyor mu?

Çocukların eğitim sistemi ile ilgili görüşleri saygıyla karşılanıyor mu?

Çocuklar görüş alınan konunun, kendi hayatları ile ilgili olduğunun
farkında mı?

Çocuklardan görüş alırken çemberde uygulanılan yöntemler çocukların
yaş ve gelişen kapasitelerine uygun mu?  Farklı ihtiyaç durumları için,
farklı görüş alma yöntemleri mevcut mu?

Çemberde bir anlaşma mevcut mu? Ortaklaşa ve etkin çalışmayı
kolaylaştıracak beceriler çalışılıyor mu?Dinleme ve ifade etme üzerine
çalışmalar yapılıyor mu? Görüş alma sürecinde bunlar hatırlatılıyor mu?

Saydam ve Bilgilendirici

 
Gönüllü

 
Saygılı

 
İlgili

 
Çocuk Dostu

 
Eğitim ile Desteklenmiş

ÇOCUK KATILIM İLKELERI İLE
GÖRÜŞ ALMA



Çember, görüşlerini ifade edebilmeleri için yeterince güvenilir mi?
Çember anlaşması varsa hatırlatıldı mı?
Çocukların eğitim sistemi ile ilgili görüşleri alınırken oluşabilecek riskler ile
ilgili önlem alındı mı? ( fotoğraf, isim belirtme vs.)

Çocuklar bu proje kapsamında belirttikleri eğitim sistemi ile ilgili
görüşlerinin nasıl kullanıldığı ve yorumlandığı ile ilgili bilgilendirildi mi?
Çocuklar projenin devamında   kendilerine geribildirim verileceğinden
haberdar mı?

Görüş alma süreci eğlenceli bir şekilde tasarlanıyor mu?Süreç, farklı
yöntemler deneme esnekliğine sahip mi?

Güvenli ve Risklere Duyarlı

 
Hesap verebilir

 
Eğlenceli  
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NELER DEDİLER?
Çocuklardan gelen görüşleri dört başlıkta grupladık

İÇERİK 
Aktif ve eğlenceli öğrenme
yöntemleri, branş dersleri ve
farklı disiplinlerle tanışma
ihtiyacı olarak özetlenebilir.

 İLİŞKİLER 
Sınıf ve okularda güvenli ve
ilişki temelli bir ortam,
anlaşmazlıkları barışçıl
yollarla çözme ihtiyacı olarak
özetlenebilir.

KATILIM
Karar alma süreçlerine
katılım, kuralların birlikte
oluşturulması ve herkesin
eşdeğer olması olarak
özetlenebilir.

FİZİKSEL DURUM
Sınıf ve okulların fiziksel
koşullarının iyileştirilmesi, ders
ve teneffüs saatlerinin
düzenlenmesi, materyal   ve
yeme-içme ihtiyacı olarak
özetlenebilir.
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Tüm çocuk görüşlerini merak ediyor musunuz?
Hep beraber bakalım!



 

 

Hayallerimizin sorulduğu bir eğitim isterdim. 

Okullarda kararları birlikte almayı isterdim, bir

Kuralları kendimizin belirlediği bir okul isterdim.

Yetişkinlerden bizim oyuna katılmasını istiyorum.
Oyun oynarken öğretmenlerimizin de oyuna katılmasını istiyorum.
Daha çok ürün çıkarmak istiyorum.

Barış içinde olmak isterdim, 
Kavgalar olunca korkuyorum, okula gelmek istemiyorum.
Herkesin birbirini sevdiği bir eğitim isterdim. sevince mutlu oluyorum,
daha çok okula gelmek istiyorum.
Barış dolu bir sınıf isterim çünkü yarışta ben kazanıyorum.
Küslüklerin olmadığı bir sınıf isterdim,arkadaşlar küsünce okul huzursuz bir
yer oluyor.
Bağlantı kuran çocuklar isterdim çünkü onlara 

Barış işaretli okul olmasını istiyorum çünkü

Emojili bir okul olsun isterdim çünkü

Barış ve sevgi dolu bir okul çünkü çocukların barış ve sevgi dolu olmaları
benim için önemli.
Barış ve şefkat dolu bir okul isterdim çünkü barış ve şefkat olunca
bağlantı kurulmuş olunur.
Özgürlüğün olduğu bir sınıf ve okul isterim, hava ihtiyacımın karşılanması
için.

KATILIM:

    Sorulunca kendimi önemli hissediyorum, hayal 
    edince de yaratıcılığım artıyor.

    şeyleri değiştirebileceğimi bilmek istiyorum.

     Sınıfta koşmayıp dışarıda koşmak gibi.

 
İLİŞKİLER:

    barış dolu bir dünya vermek istiyorum.

    kavga olurken barışmayı hatırlarız.

    herkesin duygusunu anlardık ve nasıl iletişime 
    geçebileceğimizi anlardık.

 



Masalları seviyorum, masal anlatmalı dersler

Futbol, oyun ve daha çok müzik olsun isterim.
İngilizce dersine İngilizler girsin, başka

Spor dersleri daha çok olsun, spor yapmayı seviyorum.
Dersler hep olsun, hep çember yapalım, çünkü çember çok güzel.
Oyunların olduğu bir okul isterim, oyun olduğunda ben sıkılmam.
İçinde dans olan bir eğitim isterim.
Hep oyun olsun isterdim

İÇERİK:

olsun.

     okullarda öyleymiş, orada herkes öğrenmiş.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barış dolu bir sınıf isterim çünkü hep kavga çıkıyor.
Barış dolu bir sınıf isterim çünkü birbirini seviyor.
Nazar boncuklu bir okul isterim çünkü okula nazar değmesin diye.
Çemberde birbrimizi duymayı isterdim, o zaman anlayabiliyoruz.
Düzenli ve güvenli bir alanın olmasını isterdim.
Renkli Orman gibi bir okulda olmak isterdim, çünkü yetişkinleri çok
seviyorum
Hiç kavgasız bir okul istiyorum. Çünkü kavga bana kötü geliyor.

Molalar daha uzun olsun. Çünkü daha fazla oyun istiyorum.
Her okulda bir kütüphane olsun isterdim, bir sürü kitabı görme fırsatım
olurdu.
Daha çok ingilizce dersi olsun isterdim,başka bir dil öğrenmek çok
güzel, konuşabilmeyi çok istiyorum.
Gezilere gitmek isterdim, başka yerleri görmek arkadaşlarımla gezmek
çok iyi olurdu.
Beden Eğitimi dersi çok olsun, oyun oynamayı çok seviyorum.
Spor dersleri daha çok olsun, spor yapmayı seviyorum.
Okulumuzun daha büyük olmasını istiyorum, çünkü büyük okullarda
kantin ve zil oluyor. 
Bazı derslerde film izlemek isterdim, bazı filmler çok eğlenceli, hem de
öğretiyor.

 



Eğlenerek öğrenmeyi isterdim, hep kitaptan bakıp yazarak ders yapmak
istemiyorum. Bazı oyunlar da bize ders öğretebilir.
Deney yapılan dersler olsun isterdim. Deney yapınca daha iyi anlayabilirim.
Geridönüşümün olduğu, ahşap derslerinin olduğu okul istiyorum.
Oyun dolu bir okul ve derslerin 10 dk olmasını isterdim çünkü teneffüs
istediğimiz kadar olursa hava ve oyun ihtiyacım karşılanırdı.
Kütüphanenin olduğu bir okul isterdim çünkü kitap okumak önemli.
Hayvanların ve çiçeklerin olduğu bir okul isterdim çünkü sıkıldığımda onlarla
uğraşırdım.
Teneffüslerin uzun olduğu bir okul isterdim, çünkü teneffüsler kısa.
Hayvanların olmasını isterim çünkü birlikte öğrenebiliriz.
Teneffüslerin 40 dk, derslerin 1 saat olmasını isterdim. Ne öğreneceğimize
kendimiz karar verebilirdik.
Her şeyin eğlenceli olacağı bir eğitim isterim.
Bazı derslerin dışarıda yapıldığı bir eğitim isterim.
Aynı anda farklı şeyler yapabildiğim bir yer isterdim.
İçi macera dolu bir kitap isterim.
Öğrenerek eğlendiğim bir okul isterim.
Sanat daha çok olsun.
Molalar çok olsun.
Oyunla öğreneceğim bir okul isterim.
Jimnastikli bir okulda okumak isterdim çünkü 

Ben daha fazla orman günü olsun isterdim. Çünkü ormanda daha çok
oyun oynamak istiyorum. İngilizce atölyesinin daha fazla olduğu bir okul
istiyorum. Çünkü İngilizce dersini çok seviyorum.
Okulda birkaç tane kurs olsun istiyorum.
Farklı atölyeler olsun istiyorum. Ama bu atölyeler uzun olsun. Okul günü
uzun biraz daha uzun olsun.
Göktaşlarının nasıl yapılacağını öğreneceğim bir okul isterim. 
Ben hep müzik dinleyebildiğim bir okul istiyorum. 
Oyun oynarken öğretmenlerimizin de oyuna katılmasını istiyorum.
Yetişkinlerden bizim oyuna katılmasını istiyorum.

     jimnastik çok güzel.

 



Okullarda yemek olsun isterdim, okulda acıkıyorum, birlikte yemek 

Okullarda kantin olmasını isterdim, parası olmayan çocukların canı
çekebilir, üzülebilirler.
Atıştırmalıkları bol, çeşit çeşit yemek olan okul
Sessiz ve sıcak bir okulda öğrensek
Kalıp kalıp çikolata olsa
Trambolinde zıplasak
Balıklı havuz isterdim çünkü balıklarla yüzmek

Eğlence köşesi olsun çünkü yeni şeyler

Gemili bir okul çünkü bizi gezdirirdi.
Merdiven yerine kaydırak olmasını isterim, ihtiyaçlarımı kolaylıkla
karşılarım.
Okullarda bisiklet ve trambolin olsun istiyorum, çünkü özel okullarda var
İlçedeki okullarda akıllı tahta varmış, bizde de olsun. Akıllı tahta ile dersler
daha eğlenceli oluyormuş.

 
FİZİKSEL DURUM: 
 

    yemek güzel olur.

    isterdim.

    öğrenebiliriz.

 
 
 
 
 
 
 

Beden Eğitimi dersi çok olsun, oyun oynamayı çok seviyorum.      
Spor dersleri daha çok olsun, spor yapmayı seviyorum     
Okulumuzun daha büyük olmasını istiyorum, çünkü büyük okullarda
kantin ve zil oluyor.
Yıldızlı bir okul isterdim, akşamları yıldızları seyretmek için.
Oyun alanı isterim çünkü öğrenmeyi kolaylaştırır.
Sınıfların daha büyük olmasını isterdim, çemberimizi daha rahat
yapabilirdik.
Çiçek ekebildiğimiz bir sınıf isterdim. Çiçeğe bakmak çok hoşuma gidiyor.
Bazı derslerde film izlemek isterdim, bazı filmler çok eğlenceli, hem de
öğretiyor. Okul daha küçük olsun isterdim, okul çok kalabalık, büyük
sınıflar rahatsız ediyor.

 



Derslerde oyun oynayarak öğrenmek isterdim, hep oturup yazmak sıkıcı
bir şey.   
Tüm okullarda park olmasını isterdim. Bazı okullarda varmış, burada
olmaması haksızlık
Her okulda bir kütüphane olsun isterdim, bir sürü kitabı görme fırsatım
olurdu.
Otel gibi bir okul isteriz istediğimizi yapabilelim diye.
Hayvanların ve çiçeklerin olduğu bir okul isterdim çünkü sıkıldığımda
onlarla uğraşırdım.
Çok kapılı bir okul isterim her çocuk istediği yerden girip çıkabilsin.
Güzel, temiz bir sınıf isterdim, içinde tekerleme, oyun, şarkı olan.
Okulda havuz olmasını isterdim.
Orman içinde kurulmuş, ağaçlardan sıraların olduğu bir okul isterdim.
Ormanın içinde okulun olmasını isterdim.
Ağaçların içinde olduğu bir eğitim isterim.
Top havuzu olan bir okul isterdim. Et ve ve tatlı yapan bir okul isterdim
Kaydıraklı bir okulda okumak isterdim
Büyük bir okul isterdim.
İyi bir okul isterdim
Top havuzu olan kul isterdim çünkü çok eğlenceli
Güzel bir okul isterdim çünkü güzel. 
Uzun molalar olan ve oyun alanı büyük olan birokul istiyorum. Ayrıca
yağmurda ve sıcakta servisler okul kapısının önüne gelsin istiyorum.
Okulumuzun bahçesinde de küpler gibi bazı şekiller olsun istiyorum
böylelikle kuleler yapabiliriz.
Çok uzun yolları olan mesela 5 km olan ve etrafıparmaklıklarla çevrili
yürüyebileceğim bir okul istiyorum. Çünkü skooterle gezmek istiyorum.
Sevgi dolu bir okul istiyorum.
Rengarenk bir okul istiyorum
Bahçede tavşan, kedi, dinozor, geyik, inek veatlar olsun.
Su kaydırağından kayıp sınıfa düşsek
Ördekler vak vak dese
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Projenin devamında, çocukların görüşlerinden, üzerinde çalışmaya devam
edebilecekleri bir poster tasarlandı, çocuklara sürecin devamına dair
geribildirim verildi. 
Poster ve bu kitapçık hem dernek içi hem de eğitim alanında çalışmalar
yapan kişi ve kurumlarla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.


