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Bu broþür, „Karma Okullarda Farklý Etnik Gruplarýn Okuduklarý ve Öðrenciler Arasýnda
Komunikasyon ile Ýþbirlik” projesinden elde edilen neticedir. Bu projeyi VEMM, KYH’nin (Katolik
Yardýmlaþma Hizmetlerin) maddi desteðiyle ve karma etnik gruplardan (%37 Makedon, %36
Arnavut, %21 Türk, %6 Bosnalý) öðrencilerin okuduðu okullarýn yaptýklarý iþbirliðiyle gerçekleþti.
Þu okullar kendi katkýlarýný sundular: „Rayko Jinzifov” – Üsküp ilkokulu, „Aliya Avdovik” – Üsküp
yöresi Batrinçi köyü ilkokulu, „Marþal Tito” – Ustrumca ilkokulu ve „Goçe Delçev” – Vasilova yöresi Angelçi köyü ilkokulu.
Amaçlý grubun Proje etkinliklerini gerçekleþtiren amaçlý grubun sayýsý, 9 sýnýftan 206
öðrenciydi. Ýki IV. yýl, ve üç karma sýnýf hazýrlýk yýlýndan IV. yýla kadar, iki VII. sýnýf ve iki VII. ve
VIII. karma sýnýflardan öðrenciler projeye katýldýlar.
Proje, 2005 yýlýnýn Ekim ayýndan 2006 yýlýnýn Eylül ayýna kadar gerçekleþti.
Genel amacý Projenin genel amacý, Makedonya’da etnik birlikleri arasýnda hoþgörü
ve komunikasyonun geliþmesini desteklemek için, ilkokullarda karma etnik gruplardan oluþan
öðrenciler arasýnda komunikasyon ve iþbirliðin iyileþmesiydi (geliþmesiydi.).
Özel amaçlar þunlardýr:
farklý etnik gruplara mensup olan öðrenciler arasýnda çatýþmanýn azalmasý;
multietnik komunikasyon, iþbirlik ve hoþgörünün kuvvetlenmesi (daha sýký omasý) için
gerçekleþen etkinliklerle içerikler esnasýnda interaktik tekniklerin kullanýlmasý.
Proje etkinlikleri içerisinde, yukarýda söz edilen okullardan 16 öðretmen için eðitim de düzenlendi. Eðitimden sonra, ekip olarak, öðretmenler kendi öðrencileriyle birlikte etnik gruplar arasýndaki komunikasyon ve iþbirliðin geliþmesi için ve eðitimde sergilenen etkinlikleri, ayný öyle verilen Etkinlikler listesinde yer alan etkinlikleri gerçekleþtirdiler.
Öðretmenlerin teþviði üzere, angajeliði ve tecrübesi vasýtasýyla, planlaþtýrýlmýþ etkinlikler
baþarýlý olarak gerçekleþtirildi.
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Okul ekiplerin sunduklarý izahatlara göre, þu sonucu getirebiliriz: proje kendi amacýna varýldý,
yani dil, din ve kültürel engellerin aþýlmasý ve mekanizmalarýn kurulmasýyla, farklý etnik gruplardan oluþan öðrenciler arasýnda yakýnlaþma olageldi. Projenin amacý, bütünlükle gerçekleþti.
Projede yer alan okul ekiplerin üyeleri ve ebeveynlerin izahatlarý:

“Farklý etnik birliklere mensup olan
öðrencilerin (Makedon, Arnavut, Türk,
Bosnalý, Rom, Ulah) aralarýndaki
dostluk geliþti, aralarýndaki iliþkiler
daha yüksek bir seviyeye ulaþtý, bu
olumlu etki ayný zamanda proje
içerisinde yer almayan öðrencilere de
etki yaparak kiþisel olarak projeye
katýlmayý teþvik etti”.
“Proje aracýlýðýyla öðrenciler arasýnda
baþarýlý bir iletiþim kuruldu. Böylelikle
farklý din inancý ve milli mensubiyet,
baþarýlý ve kolay iletiþime engel
olmuyor”.
“Bu öðretim dýþý etkinlikler, olumlu hava içerisinde, aralarýnda iþbirlik yapmakla
gerçekleþti. Böylece öðrenciler, farklý etnik grubuna mensup olan arkadaþlarýndan daha
fazla bilgi edinmesi saðlandý.”
“Okul ekipleri, kendileri etnik gruplar arasý birbirlerini daha yakýndan tanýmak için uygun
metotlarý seçtiler. Projeye katýlýmcýlarýn hepsi (öðrenciler, öðretmenler, okul idaresi,
ebeveynler ve okul müdürü) istek, sorumlulukla çalýþýyorlardý.”
Yedinci sýnýf bir öðrencinin velisi þunu söyledi:

“Okulda gerçekleþen ders çalýþmalarýna katýlan benim çocuðum, olumlu intibalarla eve
döndüðü için ben çok memnunum. Çocuðumun okulunda bütün öðrenciler belirli noktalarda ayný özelliklere sahip olduklarý, kimi noktalarda farklý olduklarý ve böylece çocuðumda belirli engellerin yok olmasý sonucunu getiren çocuðumdan ben gurur
duymaktayým”.

· Birlikler
· ·
· · Kavranmasi
¸
Etnik
Arasi HoSgörünün
Daha iyi
· · Bilinmesi
· ·
· Gereken Kavramlar
için
„Hiçbir zaman ve dünyanýn hiçbür yerinde ayný düþünen iki kiþi yoktur, iki ayný
tohum ve ayný kil yoktur. Farklýlýk en umumi (üniversal) bir kalitedir.
Montagne, Fransýýz filosoffu

Etnik birlikler arasý diðer kiþilerin haklarýný saygýlamak demektir. Ýnsanlar eþit haklara sahiptirhoþgörü: ler, fakat ayný özellikleri yoktur. Onlar, cinsiyet, yaþ seviyesi, milli mensubiyet, dil, din, kültür açýsýndan birbirlerinden farklýdýrlar. Ýnsanlar arasý barýþ,
adalet ve sosyal ilerleme saðlanmasý için, aralarýndaki farklýlýðýn; farklý
kültüre saygý gösterilmesi gerekir. Ýþte aralarýndaki bu saygý gösterilmesine
etnik birlikler arasý hoþgörü denir.
Kültür Farklý toplum, toplum grubuna mensup olanlarýn aralarýndaki farklý hayat
yaþam usulüdür. Kültür kavramý, içerisine þunlarý kapsar:
Deðerlerin sistemi (insan davranýþýn, tutum yaradýlýþý, iliþki ve
alýþkanlýklarýn yönlendirilmesidir);
Örgütlenme, gerçekleþme ve insani yetenek ve faaliyetlerin neticesi
(nesneler, duygular, bilgi, yetenek ve davranýþ);
Sembollerin sistemi (dil, jest, davranýþ modelleri, efsaneler, düþünceler
ve manevi deðeri olan nesneler);
Toplu memori (aktarýlmýþ ve geliþtirilmiþ bilgi, beceri ve tecrübelerin
tarihi geliþimi);
Kaideler- kurallar yardýmýyla deðerler gerçekleþmektedir, ayný zamanda
toplumu ilgilendiren noktalar savunulmaktadýr (insanlarýn nerede ve
nasýl davranmasý gerektiðini belirtirler);
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Kültür, kültürel hüviyetin yaradýlmasý için yardýmcý olur.
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Kültürel
hüviyet

bir kültüre mensup olma duygusudur. Ayný zamanda bireyin özel ve
tekrarlanmayan özellikleri demektir. Kültürler ne kadar fazla birbirlerine benzerse, o kadar bu kültürlerin temsilcileri aralarýnda daha kolay
iþbirlik ve anlayýþ saðlanabilirler. Ayný öyle kültürler arasýndaki temel
deðerlerde ve farklý geliþme seviyesinde ne kadar fazla farklýlýklar
varsa, o kadar aralarýndaki iþbirlikte zorluklar görülür.

Multikültürlü
toplumlar

farklý etnik ve farklý dinsel gruplardan kaynaklanan, farklý kültürlerden
oluþan toplumlardýr. Göçlerin nedeniyle, bugün küçük bir coðrafi bölge
içerisinde farklý kültürler kendi yaþamýný sürdürürler. Monokültürlü
olan devletler bugün çok seyrektir. Eskiden monokültürlü olan birçok
devletler, zamanla multikültürlü devletlere dönüþmüþtrüler.

Multikültüralizm sözcüðünün anlamý, bir toplumun içerisinde olan ayný öyle genelde
dünyada da bulunan kültürler arasýnda höþgörü, iþbirlik ve deðiþim
demektir.
Etnosentrizm

kendi (tek) kültürün deðerlerini yüceltmek demektir. Böyle yüceltmelerle diðerin kültürleri küçümsetmesi demektir, kiþisel kültürel hüviyetin
korunmasý için yüceltmeler yapýlmaktadýr.

Kültürel
relativizmi

terimi altýnda kültürler arasý eþitlik düþünülür, yani bütün kültürler eþit
olarak deðerlidir ve hiçbir kültürün kiþisel kriterilerine göre diðer bir
kültürü deðerlendirme hakký yoktur.

Kültür
üniverzalliði

(umumiyetliði) kavramýyla her kültür için ortaklaþa elemanlar adlandýrýlýr. Þu elemanlar söz konusu oluyor: aile iliþkileri, nesiller ayýrýmý,
temizlik alýþkanlýklarýn öðrenilmesi, inançlar, danslar (oyunlar), ortaklaþa çalýþma, eðitim, toplumsal örgütlenme, zamanýn ölçülmesi, alýþkanlýklar, besimde kurallar, kiþisel haklar ve benzeri. Kültürel üniverzallikler, kültürler arasý anlayýþýn saðlanmasý için uygun þartlar yaratýr.

· Gruplarla Karma Okul, Etnik
· Gruplari
Farkli Etnik
·
·¸ · · · Ögrenilmesi
·
· için
· ·
Arasi Komunikasyon
ve isbirligin
· ·
Çalisma
Dersidir
¸
ˆ

Okulda öðrenim-eðitim çalýþmalarý, hem öðretim hem de öðretim dýþý etkinlikleriyle gerçekleþir. Öðretimde öncüllük eðitime, öðretim dýþýnda ise öðrenime verilir. Öðretim içerisinde ayný
öyle öðretmenin sýnýf dersi de yer almaktadýr. Öðretim dersi planlaþtýrýlmýþ, örgütlenmiþ ve
amacý olan dersttir ve bu derse kýyasen, sýnýf dersi belirli öðrenim amaçlarýn ve içeriklerin
gerçekleþmesine izin vermektedir.
Karma Etnik Gruplarýndan Oluþan Okullarda Öðrenciler Arasý Multietnik Komunikasyon ve
Ýþbirlik” projesinde öngörülmüþ etkinlik ve içerikler sýnýf dersinde (VII. ve VIII sýnýfýn öðrencileriyle) ve þu alanlar öðretim dýþý etkinliklerinde gerçekleþir: serbest öðrenci etkinlikleri, üretim
ve diðer yararlý toplumsal çalýþmalar, okulun yerel birlikleriyle iþbirliði yapmak.

·
·
·
¸ içerikler
2.1 Sinif dersinde
gerçeklesen
VII. ve VIII. sýnýf öðrencileriyle sýnýf dersinde okul ekipleri þu içerik ve etkinliklerin gerçekleþmesi için karar aldýlar:

HAYATIMDAN BÝR GÜN
Çalýþma teknikleri: grup çalýþmasý, metin-m
metodu ve konuþma yürütülmesi
15 dakika içerisinde her öðrenci yataðýndan kalkarak akþamleyin yataða girmesine kadar
hayatýndan bir gününü tasvir eder. Bu zaman içerisinde gerçekleþtiði bütün etkinliklerini,
kullandýðý bütün nesneleri, nesnelerin üretim þirketini, markasý ve üretildiði devletin adý adlandýrmalý.
Ondan sonra sýnýftan öðrenciler dört gruba ayrýlýrlar. Her grubun üyeleri kendi metinlerini
okurlar ve bir kaðýtta mettinde söz ettikleri, kullandýklarý nesnelerin-ürünlerin üretimci, markasý ve
devletin isimlerini kaydederler.
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Her grubun birer temsilcisi kullanýlan nesneleri, marka ve üretilen devletin ismini listeden
okur.
Bütün dünyadan devlet ve insanlarýn aralarýndaki baðlýlýðý için konuþma yürütülür.
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·
ÖRNEK: HAYATIMDAN BiR GÜN
ABD’den getirlmiþ ESEN marka saatin çalmasý beni derin uykudan
uyandým. Uykulu ve tembel hareketlerle LESNÝNA-SLOVENYA eski yataðýmdan kalkarak, HIRVATÝSTAN LÝO örtüsünü üzerimden çektim ve ÝTALYAN plaklarla yapýlmýþ tuvalete girdim. Daha çocukluðumdan benimsediðim ve baþka sabun hiçbir zaman deðiþtirmeyeceðim MERÝMA-KRUÞEVAÇ çocuk sabunuyla yüzümü yýkadým. Sürgülerimde yakalþýk otuz adet
sabun yedek olarak koruyorum, ne biliyorsunuz, belki ithal kesilir. SLOVENYA’DAN AFRODÝTA kremiyle yaðlandým, diþlerimi LEK-LYUBLYANA’NIN
BÝODENT macunuyla fýrçaladým, saçlarýmý taradým ve ÝNTESA-ÝTALYA saç
kuvvetlendiriciyle yaðladým.
TÜRKÝYE’DEN DO-RE pijamlarýmý üstümden soydum, BELE-ÝÞTÝP kostümümü, PEKO-SLOVENYA kundralarýmý giydim, MONA-BELGRAD çantamý üzerime alýp RENO KLÝO-FRANSA arabasýyla iþe gittim.
Orada MEBLO-LYUBLYANA çalýþma masasýna oturdum ve KALABASAS-KALÝFORNÝYA yazarlarýndan DEMOKRASÝ ESASLARI metodik
kitabýný açtým. Yazdýðým tükenmez ALMANYA’DANDIR, kahvaltý molasýnda
ARGÝRÝÇA Manastýr özel fýrýnýndan bir kifle ve ÝMB-MLEKARA MANASTIR’DAN bir yoðurt aldým.
Eve dönerken, evde yemek önceden hazýrlamamdýðýmdan dolayý VERO’YA girdim ve patates-pire ALMAN markasý ve SLOVEN KRANYSKA
satýn aldim.
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MURALES-SLOVENYA masasý üzere ZAYAÇAR-SIRBÝSTAN çinilerini
ve PALOMA peçeteleri kullandým. Bulaþýðý PALMOLÝVE ile yýkadým –
devletini bilmiyorum.
Edve oturdum, LG televizyonu açýp HALMARK kanalýnda filim seyrettim.
Birdenbire içime bir soðukluk girdi, TETEKS-KALKANDELEN’DEN hafif yorganýmý aldým. Alman dergisi olan BURDA’YI gözden geçirmeye baþladýðým
zaman, YUNANÝSTAN’DA satýn aldýðým Vivaldi’den kapý zilin sesini duydum.
BELGRAD’TAN LEGENDA müzik
grubundan bir CD’yi koyverdim.
Kýzkardeþim YUNAN - TERA NOVA
dükkanýnda kýþ eþyalarý üzere indirimin olduðunu söyledi.
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Prizma tekniðiyle ilgili her öðrenciye iki form verilir. Öðretmen öðrencilere daha anlayýþlý anlatmak için dikgözü (grafoskop) kullanabilir veya özel olarak öðrenciler için hazýrlanmýþ formdan
yararlanabilir.
Prizma tekniði asosiyasyona dayanýr. Bundan dolayý öðrencilerin konuþacaklarý üzere ön bilgilerin olmamasý gerek. Öðrenciler ilkönce iki dikdörtgen alanlarýnda kültür sözcüðünü iþttiklerinde akýllarýna geldiði ilk iki sözcüðü yazarlar. Ondan sonra teþebbüs her iki yazýlan sözcük
için tekrarlama yapýlýr. Demek ki, her dikdörtgen alanýnda önceden yazdýklarý sözcüðün asosiyasyonu olarak ilerideki alanlarda yeni sözcükler yazarlar. Teþebbüs böylece devam edebilir ve
prizma öðrencilerin yaþ seviyesine göre ve prizmada kaydettikleri kavramýn tanýmasýna göre
geniþleme yapýlabilir. Ondan sonra toplama, yani iki sözcüðün birleþimi sýraya gelir. Önceden
yazdýklarý iki kelimenin birleþmesi, toplanmasý sýraya gelir. Önceden yazdýklarý iki kelimenin
asosiyasyonu olarak aþaðýdaki boþ yerde bir
kelimeyle yazarlar. Bir
kelimenin elde edilmesine kadar teþebbüs tekrarlanýr. Ýlk yazýlmýþ sözcük KÜLTÜR ve asosiyasyon neticesiyle iki sözcüðün birleþmesiyle elde
edilmiþ son sözcük analiz edilir.
Ýlerideki derste ise
multikültür için teþebbüs
tekrarlanýr.

PRÝZMA TEKNÝÐÝ

Davranýþ

Saygý

Ebeveyn

Gelenek

Eðitim

Arkadaþ

Giyim

Deðerli

Ýnsanlýk

Çaliþkan

Halk

Öðrenci

Besin

Spor

Moda

Et

Hamur

Geleneksel yemek

Terbiyeli

Adetler

Manevi zenginlik

Multikültür
Milli mensubiyet

Makedon

Ortodoks

Din

Arnavut

Halk giyiþi

Adetler

Katolik

Hristiyan

Müslüman

Günah çikarma
âyini

Kültür

Müslüman

Klise

Dua etme

Kitabi Mukaddes

Ýnanç

Kur'an

Gelenek

Cami
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Kültür

Hoþgörü
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NASIL BÝR TOPLUMDA YAÞAMAK ÝSTERSÝNÝZ:
MONOKÜLTÜRLÜ YA DA MULTÝKÜLTÜRLÜ?
Çalýþma teknikleri: grup çalýþmasý, beyin fýrtýnasý ve tartýþma
Sýnýfýn öðrencileri dört gruba ayrýlýrlar. Ýki grup multikültür toplumlarýn olumlu taraflarý hakkýnda düþünüp tartýþýrlar, diðer iki öðrenci grubu ise olumsuz taraflarý için. Gruplar aralarýnda birbirlerine mani olmalarý için belirli bir mesafe uzaklýðýnda oturturulur.
Öðrencilerin çalýþmalarý esnasýnda teþvik edilmeleri için “beyin fýrtýnasý” tekniði kullanýlýr,
grubun her üyesi ne daha fazla düþünceler ortaya atamalarý gerek ve hepsi bir listede kaydedilir,
fakat deðerlendirilmezler (olumlu veya olumsuz olup olmadýklarý söylenmez).
Ortaya atýlan bütün düþüncelerin kayýdý yapýldýktan sonra, tartýþmaya geçilir. Tartýþmada kaydedilmiþ düþüncelerin doðruluðu deðerlendirilir. Toplu anlaþma üzere diðer bir listeye hangi kaydedilmiþ fikirlerin geçirileceði ve bütün grup önünde
sergileneceði fikirler için karar getirilir. Her gruptan birer temsilci grubun kararlarýný bütün sýnýf önünde sergiler.
Öðretmen, grupla birlikte, ortaya atýlmýþ tekliflerin
eksiklik ve öncüllüklerini yorumlar, biçimlendirir ve tahtada iki sütun içerisinde biri-öncüllükler; ikinci sütunde-eksiklikler olarak kaydeder.
Her grup için bu teþebbüs yapýldýktan sonra, sýnýfýn
öðrencileriyle aþaðýda verdiðimiz sorular üzerine tartýþmanýn yürütülmesine geçilir:

Nasýl bir toplumda daha fazla yaþamak
istersiniz, monokültürlü ya da multikültürlü?
Neden?
Multikültürlü toplumun eksiklileri, monokültürlü
toplumun öncüllükleri midir?
Multikültürlü toplumun öncüllükleri,
monokültürlü toplumun eksiklikleri midir?
Multikültürlü toplumun öncüllükleri hangi
þartlar altýnda ortaya çýkabilir?
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Çalýþma teknikleri: kiþisel, grup çalýþmasý, tartýþma ve dramatizasyon
Ýlkönce, her öðrenci kiþisel, diðerlerinden baðýmsýz olarak farklýlýklara karþý daha büyük saygý
nasýl gösterilmesi gerektiði için iki somut teþebbüs yazmasý gerekir, grup olarak deðil, kiþisel
görüþüne, düþüncesine göre. Teþebbüsler þu noktalara yönelik olmalýdýr:
ailenin üyeleri,
arkadaþlar,
komþuluk,
devletin vatandaþlarý,
ve
dünyanýn
vatandaþlarý.
Bir teþebbüsle öðrenci aile üyelerine, arkadaþ, komþu, devlet ve dünya vatandaþlarýna karþý daha yüksek
kiþisel saygý göstermesi gerekir.
Ýkinci teþebbüsle, diðerlerine karþý saygýnýn yükselmesi için (aile üyeleri, arkadaþlar, komþular, devlet ve dünya vatandaþlarý) etki yapmasý gerekir.
Ondan sonra öðretmen dört grup kurar ve öðrencilerin yazdýklarý konkre teklifler üzere gruplar içerisinde tartýþma yürütülür. Grup içerisinde, tekliflerin gerçekleþebileceði deðerlendirilir ve
tekliflerden oluþmuþ ile tartýþma içerisinde yeni teklifler ortaya atýlmýþsa onlar da eklenerek toplu
bir liste hazýrlanýlýr.
Her grubun birer temsilcisi tekliflerden oluþmuþ listeyi sýnýf önünde sergiler.

Karma etnik gruplardan oluþan okul - Etnik gruplarin arasindaki iletiþim ve iþbirliðin öðrenilme ve geliþme çaliþma dersi

AÝLEDE, OKULDA, KOMÞULUKTA, DEVLETÝM VE DÜNYADA FARKLILIKLARA
KARÞI DAHA BÜYÜK SAYGININ OLMASI ÝÇÝN NASIL KATKIMI SUNABÝLÝRÝM?
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Çalýþma teknikleri: grup çalýþmasý, analiz ve karþýlaþtýrma
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Ayný sýnýftan ve ayný zamanda öðrenciler iki gruba fakat farklý milli mensubiyetine göre ayrýlýp
onlarla çalýþma yürütülür.
Sýnýfýn öðrencileri dört gruba ayrýlarak, tarih içerisinde üç nesil hakkýnda (öðrencilerin dede ve ninneleri, ebeveynleri ve kendileri için) konuþma yürütülmeleri gerekir. Þu konular üzere konuþmanýn yürütülmesi gerektiði öðrencilere söylenmelidir:
yaþam için yer þartlar (nerede yaþanýlýrmýþ; ev, daire); ailedeki
üye sayýsý; besin (hergünkü beslenmede hangi yemekler hüküm
sürer; gün içerisinde ne yemekler yenilirmiþ; nasýl yenilir); giyim
(ne gibi eþyalar giyilirmiþ, moda); eðitim (eðitim seviyesi, zanatlar); serbest zamanýn kullanýmý (nasýl, nerede eðlenirlermiþ, ne
yaparlarmýþ); bayramlarýn kutlanmasý (hangi bayramlar nasýl,
neden kutlanýrmýþ); dinni yerlerin ziyareti (ne kadar sýk ziyaret
edilirmiþ, hangi sebepten dolayý); deðerler (hangi deðerlere
önem verilmiþ; zenginlik, söz verme; doðruluk); ihtiyaçlar (zaruri,
lüks); idealler (kendileri ve çocuklarý için hayatlarýnda ne elde
etmek istiyorlarmýþ).
Grup üyeleri üç nesil arasýnda yaþam kültürü üzerine karþýlaþtýrma yaparlar. Her grup bir büyük kaðýtýn üzerinde yaþam
hayatýn ayrý ayrý bütün elemanlarýný tabelada gösterir.
Gelecek sýnýf dersinde, kültürel zaman yolculuðu üzere çalýþan iki sýnýf beraberce dersi gerçekleþtirirler. Derste her etnik
gruptan birer öðrenci tabelanýn sergilemesi yapar. Tabeladan iki
etnik birliðin ayný nesli nasýl yaþadýðý karþýlaþtýrýlýr.

Elemanlar

Nine
- Dede

Ebeveynlerimiz

Biz

Yaþam - yer þartlarý

ev

daire

daire

Ailenin üye sayýsý

7

4

4

Besin

pide,
fasülye,
pirinç

et,
hamurdan yapýlan
yemekler

pizza,
hamburger

Giyim

kostümler,
gömlekler

cinsler (kot pantalon),
mintanlar
pantalonlar

kýsa etekler
atletler,
cinsler (kot pantalon)

Eðitim

orta eðitim

orta eðitim

yüksek eðitim

Serbest zaman

örmek

çok seyrek serbest
zamanlarý vardýr

müzik dinleme
diskolarda eðlenmek

Tatil

seyrek

her yýl

Havai adasýna gitmeyi
planlaþtýrýyorum

Bayramlarýn kutlanmasý

Ramazan, Bayram,
Kurban Bayram

Ramazan, Bayram,
Kurban Bayram

geleneklere
dikkat ediyoruz

Vaftiz etmeler, düðünler

geleneksel, eski
adetlere göre

geleneksel,
küçük deðiþmelerle

adetlere önem
vermeyerek,
en çaðdaþ

Deðerler

daha ihtiyarlara
saygýylý olma

eðitim ihtiyarlara
saygýylý olma

eðitim
modern giyim

Ýhtýyaçlar

evde huzur olma
iyi aile

evde huzur olma
iyi aile

telefonlar
bilgisayarlar

Ýstek

evde huzur olma
besin

eðitim
çalýþma yeri

eðitim
lüks otomobiller

“Üç Neslin Kültürel Zaman Yolculuðu”ndan Arnavut
dilinde eðitim gören öðrenci grubu çalýþmalarýndan örnek
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Elemanlar

Nine
- Dede

Bizim Ebeveynler

Yaþam - yer þartlarý

ev

daire

daire

Ailenin üye sayýsý

5

4

4

Besin

pide
manca
fasülye

taze fasülye
balýk

ispanak
deniz besini

Giyim

kostümler
fýstanlar

fýstanlar
gömlekler

Spor giyimi
(atlet, cins)

Eðitim

orta eðitim

yüksek eðitim

yüksek eðitim

Serbest zaman

çok

az

az

Tatil

seyrek

kimi kez göl ve denize San Fransisko,
gidermiþler
Havai’ye gitmeyi
planlaþtýrýyorum

Bayramlarýn kutlanmasý

geleneksel
bayramlar:çok
misafirlerle birlikte,
Paskalya, Noel
Bayramý, Yeni
Evliler kutlamalarý

daha çaðdaþ bir
þekilde kutlanýr:
Paskalye,
Noel Bayramý,
Aziz Atanas

daha çaðdaþ bir
þekilde ve daha az
misafirlerle þu
bayramlarý kutlardým:
Noel Bayramý,
Paskalya, Aziz
Atanas, Aziz Nikola

Vaftiz etme, düðünler

eski adetlerle
düðünler, kliselerde
vaftiz etmeler

yeni adetlere göre
düðünler, klisede
vaftiz etmeler

Baham adalarýnda
düðün yapmayý
planlaþtýrýyorum

Deðerler

daha ihtiyarlara
saygýylý olma

ihtiyarlara karþý saygý

ebeveynlerime karþý
saygýlý olama

Ýhtiyaçlar

besin
dinlenme
TV-program

besin
TV-program
bilgisayar

saðlýklý besin
bilgisayar
internet

Ýstek

iyi terbiye ve aile
kurma

iyi aile iliþkilerini
hayatta tutma

yüksek eðitimimi
bütünlemem ve
eðitime devam etmek

“Üç Neslin Kültürel Zaman Yolculuðu”ndan Makedon
dilinde eðitim gören öðrenci grubu çalýþmalarýndan örnek
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Biz

Çalýþma teknikleri: grup çalýþmasý, malûmatlarýn toplanmasý ve incelenmesi
Milli mensubiyetine baðýmsýz olarak her sýnýf, kendi etnik birlik
hayatýndan üç eleman hakkýnda portfolyo yapabilirler: din, besin ve
kültür. Bu portfolyoyu yapmak için öðrencilere üç büyük boþ kaðýt,
resimler, yazýlý metinler, yapýþtýrýcý ve tükenmez ile kalemler
gerekir.
Her panoda yazý, resimler (çizilmiþ resimler, dergilerden alýntýlar) ve diðer araçlarýn yardýmýyla etnik birliðin hayatýndan bir
bölüm sunulur.

Din (inanç, kutsal kitaplar, kutsal yerler, adetler, bayramlar)
Besin (geleneksel milli yemekler, hergünkü, bayram
yemekleri, pasta-tatlýlar, kýþlýk yemekler)
Kültür (yazarlar, aktörler, sanatçýlar, gazeteciler, bilim
adamlarý)
Grupta, belirli alan hakkýnda olan bilgilerine ve
isteðine göre çalýþma görevlerini grup üyeleri
aralarýnda ayýrabilirler.
Portfolyo yapýldýktan sonra, her sýnýf diðer bir
sýnýf önünde farklý etnik gruba ait öðrencilere
sergileme hazýrlamasý gerekir. Böylece öðrenciler
diðer etnik birliklerin hayatlarýndan bu elemanlar
hakkýnda daha fazla bilgi edinme imkânýna sahip
olacaklar.

Karma etnik gruplardan oluþan okul - Etnik gruplarin arasindaki iletiþim ve iþbirliðin öðrenilme ve geliþme çaliþma dersi

MAKEDONYA’DA YAÞAYAN ETNÝK BÝRLÝKLERÝN DÝN, BESÝN VE KÜLTÜRÜ
ÝÇÝN PORTFOLYONUN YAPILMASI
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ÝHTÝLAFI ÝÞBÝRLÝKLE DEÐÝÞTÝRELÝM
Karma etnik gruplardan oluþan okul - Etnik gruplarin arasindaki iletiþim ve iþbirliðin öðrenilme ve geliþme çaliþma dersi

Çalýþma teknikleri: çift çalýþma, resime göre metin yazma
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Bu etkinlik, hazýrlýk yýlýndan IV. sýnýf öðrencilerle gerçekleþebilir. Sadece öðrencilere verilecek
sorular, onlarýn yaþ (sýnýf) seviyesine göre uygunlaþtýrýlmasý gerek.
Sýnýf öðrencilerinden çift gruplar kurulur. Her çifte, „Kurnaz Eþekler” hikâyesinin resimlerinden
kompozisyon açýsýndan karýþýk altý bölüm verilir. Çiftler ilkönce olaylarýn geliþimi açýsýndan resimleri mantýksal olarak sýralamalarý gerekir, ondan sonra aþaðýda verilen sorulara uygun olarak
hikâye kurmalýdýrlar:

Eþeklerin nasýl bir sorunu
varmýþ?
Sorunu çözmek için ne
yapmýþlar?
Baþarýya ulaþmýþlar mý?
Neden baþaramamýþlar?
Sorunu nasýl çözmüþler?
Ýki eþek istediklerine
ulaþmýþlar mý?

Birkaç öðrenci yazdýklarýný okurlar, ondan sonra beraberce aralarýnda tartýþýrlar ve sonunda
ihtilaf iki tarafýn sorun olduðuna karar verirler, sorunu çözmek için beraberce emek harcayarak
iþbirlik yapmakla halledebilinir.

“Kurnaz Eþekler” hikâyeden resimlerin kompozisyonu
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· Disi
· - Egitim
· · Faaliyetler
·
·
· ·
¸ Ögrenim
2.2 Ögretim
içerisinde
·
·
¸ içerikler
Gerçeklesen
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Karma etnik öðrencilerle okullarda “Etnik Gruplar Arasý Komunikasyon ve Ýþbirlik” projesine
katýlan öðretmenler, yani okul ekipleri, öðretim dýþý öðrenim-eðitim faaliyetlerinde birçok etkinlik
ve ders çalýþmalarý gerçekleþtirdiler. Etkinlikleri en fazla interdisiplin olarak (iki veya fazla seksiyon ya da alan) gerçekleþtirdiler.

2.2.1 BÝLGÝLERÝN GELÝÞÝMÝ ÝÇÝN SERBEST ETKÝNLÝKLER: EDEBÝYAT,
GAZETECÝLÝK, DÝL, FOTOGRAFÝ SEKSÝYONU VE GENÇ ENFORMATÝKÇÝLER
Farklý milliyetten yazarlarla görüþme
Edebiyat ve gazetecilik seksiyonunda üye olan öðrenciler Makedon ve
Arnavut milliyetine mensup olan yazarlarla görüþme örgütlediler, Pero Milenkovski ve Punktoriye Ziba-Muça ile. Gazetecilik seksiyonun üyeleri sorular
hazýrlayarak, yazarlara teþvik, yaratýcýlýk, kabiliyet, onlarýn edebi yaratýcýlýðýyla ilgili sorular sordular. Yazarlar ise, kendi eserlerini anadilleri üzere öðrencilere tanýttýlar. Kendileri için, yazdýklarý ilk eserleri hakkýnda, yazýya karþý
duyduklarý sevgi üzerine söz ettiler.
Bu görüþme olumlu bir arkadaþlýk görüþmesine döndü. Sonunda þu sonuçlara varýldý: sevgi,
alýnyazý, acý, ayrýlýk, doða vb. Kendi þairlik yeteneðiyle, kendi anadilleri üzere þairaneliði hepsinin anlayabileceði bir þekilde ifade ettiler.
Öðrenciler yazým ustalýðý hakkýnda soru sordular, kendi eserlerini þairlere okudular ve aynýlarý için þairlerden düþünce
istediler.
”Ýnsanlar idraktan
önce, duygularýn
varlýðýdýr. Bundan
dolayý batil itikatlarýn etkisi altýndadýrlar, gurur ve
benlikle dolu...”

Bu etkinliðin gerçekleþmesi için öðrenciler, öðretmenler, veliler, dil
seksiyonu temsilcileri, genç enformatikçiler ve fotograf seksiyonundan
temsilciler katýldýlar.
Makedon ve Türk milliyetine mensup olan öðrenciler Makedon ve
Türk geleneksel yemeklerin reçetelerini topladýlar. Topladýklarý reçetelerden en eski ve en tipik reçeteleri seçerek, onlardan reçete defteri hazýrladýlar.
Dil seksiyonundan öðrenciler sorumlu öðretmenleriyle birlikte metinleri Makedon ve Türk dili
açýsýndan gözden geçirdiler.
Fotograf seksiyonundan öðrenciler ise hazýrlanmýþ yemekleri resime çektiler ve reçete defteri için
resim seçimi yaptýlar.
Genç enformatikçiler metini bilgisayara geçirerek, Geleneksel Milli Yemeklerin Reçete Defterini
hazýrladýlar.
„Düþmanlýðý rüzgar
silmek için kum üzere
yazýn, dostluk daima
yazýlý kalmak için, taþ
üzerinde yazýn.”
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Makedon ve Türk Geleneksel Yemeklerin Reçete Defteri
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2.2.2 SERBEST KÜLTÜREL SANAT ETKÝNLÝKLER:
RESÝM VE FOLKLOR SEKSÝYONU
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„Kendin için yaþamak istersen,
diðerleri için yaþa.”

Resim Seksiyonu
Bu seksiyon, farklý milliyeten mensup olan öðrencilerden oluþmuþtur. Farklý resim tekniklerin kullanýmýyla
çizilmiþ resim olarak halk müzik enstrumanlarý, geleneksel ev eþyalarý ve etnik birliklerin halk giysileri gösterildi. Ondan sonra kilden nesneler yaptýlar ve etnik
birliðe ait olan folklor elemanlarýný resimlerle süslediler.
Öðrenciler bu etkinlikler aracýlýðýyla yakýndan birbirlerini tanýdýlar, iletiþim kurdular ve iþbirliðin yanýsýra,
her milli kültürün renk ve süsü (bezyinatý) hakkýnda bilgi
edindiler.
Eserler okul hollerinin duvarlarýnda kendi yerini buldular, böylece okulun estetiðine katký sundular. Ayný öyle okuldaki resim seksiyonun öðrencileri okul avlusunda bulunan bantlarý ve duvarlarý boyaladýlar.

Folklor seksiyonu
Folklor seksiyonuna katýlan öðrencilerin etkinlikleri,
etnik birliklerin halk oyunlarýný öðrenmesinden oluþuyordu. Bu seksiyon ayrý olarak iki grup öðrencilerle birlikte çalýþýyordu. Birinci grubu I.-IV. sýnýf öðrencileri ve VVIII sýnýf öðrencileri ikinci grubu oluþturuyordu. Öðrenciler hoptan-toptan, penbe gibi oyunlarý öðrendiler.
Ebeveynler önünde halk oyunlarýn sergilenmesi, halk giysileriyle gerçekleþti.
Öðrenciler halk oyunlarýný öðrendikleri sýrada, her
oyun hakkýnda hem de oyun esnasýnda hareketlerin
neyi ifade ettiði üzere fazla bilgi edindiler.

„Çalýþma için zaman bul, çünkü
çalýþmak baþarý getirir.”

Bu grup etkinlikler birçok alanlarda etnik arasý iletiþim ve iþbirliðin geliþmesi olanaðýný saðladýðýna raðmen, öðrenciler sadece kilden süslü nesneler ve onlarýn üzerine folklor motivleri
çizmelerini seçtiler. I-IV sýnýf öðrencileri, farklý þekilde hamurdan gerdanlar da yaptýlar.
Ýþlenilmiþ nesneler, ebeveynlere sergilendi ve belirli miktar karþýlýðý için satýþa verildi. Satýþtan toplanan parayla çalýþma için malzeme temin edildi. Böyle
etkinliklerle öðrenciler çalýþarak aralarýnda arkadaþlýk ettiler, fikir deðiþimi yaptýlar, aralarýndaki iþbirliði geliþtirdiler.
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2.2.3 ÇALIÞMA-Ü
ÜRETÝM SERBEST ETKÝNLÝKLERÝ
ZANAT - SANAYÝ TÜRÜNDEN

23

Karma etnik gruplardan oluþan okul - Etnik gruplarin arasindaki iletiþim ve iþbirliðin öðrenilme ve geliþme çaliþma dersi

24

ˆ

3

· ve DiGer
·
Üretim
Toplumsal
¸
- Yararli ÇaliSma

”Samimi dost,
akrabadan daha iyidir.”

· bakimindan düzeltimlesi,
·
·
3.1 Yer alanin estetik
okul holleri· ve avlusunun süslenmesi·
Öðrenciler okul holleri ve avlusunu resim ve çiçekçilik seksiyonun iþbirlik yapmakla süslediler.
Yarattýklarý resimlerle okul hollerini süslediler, toplanan geleneksel ev nesneleriyle özel bir
oturma yeri (milli özelliklerle) hazýrladýlar.
Etnik birliklerden geleneksel ev
nesnelerini toplayarak ve özel bir
milli odada yerleþtirdiler. Böylelikle
öðrenciler kültürlere ait nesnelerin
benzerlik ve farklýlýklarýný kavramýþ
oldular.

ˆ

· ·
¸· · · ·
Yerel Birlikle
Okulun isbirligi
·
·¸ · ·
4.1 Aileyle
isbirlik
Milli yemek sergilemesinin örgütlenmesi ve gerçekleþmesi
Ebeveynler „Geleneksel Milli Yemekler Ýçin
Reçete Defteri”nin hazýrlanmasýnda aktiv olarak katýldýlar. Onlar, kendi çocuklarýna reçeteler
söylüyorlardý, ondan sonra gönüllü olarak,
kiþisel seçimine göre, birer milli yemek hazýrladýlar. Hazýrladýklarý yemekleri ebeveynler projenin tanýtýmýnda sergilediler. Manifestasyona
çok sayýda konuklar katýldýlar: okul heyeti üyeleri, veliler, öðretmenler, yerel birlik temsilcileri
ve medya.
Bu etkinliðin örgütleme ve gerçekleþmesinde Makedon ve Türk anneleri iþbirlik yaparak aralarýndaki dostluðu geliþtirdiler ve sofranýn daha zengin yemeklerle olmasý için anlaþýyorlardý.

Farklý etnik mensubiyete ait ailelerin ziyareti
Öðrenci gruplarý aile ziyareti yaptýlar. Makedon asýllý öðrenciler Arnavut milliyetine mensup
ailelerin ziyaretini, Arnavut asýllý öðrenciler ise Makedon milliyetine mensup ailelerin ziyaretine
bulundular. Ziyaretin yapýlmasýndan önce, ciddi bir hazýrlýk yapýldý. Öðretmenler, ev sahiplerineebeveynlere hangi sorulara ve nasýl cevap vermek gerektiðini açýkladýlar. Öðrenciler ise, öðretmenleriyle birlikte yürütülecek konuþma için sorular hazýrladýlar. Öðrenciler, komþularýn hayat-
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larý, kutladýklarý bayramlarý, neden ve nasýl kutlamalar yapýldýðýný, hazýrladýklarý yemekler için ve
hangi bayramda hangi yemeðin hazýrladýklarý üzere sorular sordular.
Ziyaretler, önemli dinni bayramlarýn döneminde, Hristiyanlarýn Paskalya Bayramý, Müslümanlar’da Ramazan Bayram ve Kurban Bayram esnasýnda gerçekleþti. Böylece öðrencilere misafir
görevinde olma imkâný saðlanýldý, ayný öyle bayram havasý hissedebilindi.

· · Ziyaret
·
Makedon Ailesine
Etnik gruplar arasýndaki iþbirlik için projemizin etkinliklerimizi gerçekleyerek, bir Makedon ailesinin de ziyaretine gitmek karararýný aldýk. Böylelikle
bir Makedon ailesinin dinni inancý ve gelenekleri hakkýnda bilgi edineceðiz.
Soracaðýmýz sorularý önceden hazýrladýk ve sýraya ilk gelen soru, arkadaþlarý ve komþularýyla ilgili dostluðuydu. Onlar bizlere çok kýsa cevap verdiler: “Ýnsanlarý ne etnik gruba ne de dinni inancýna göre ayýrmak istemiyoruz.
Onlarla gidip gelmemizin ve dostluðumuzun olmasýný istiyoruz. ”Aldýðýmýz
cevap memnun edici ve ayný zamanda bizlere öðüt vericiydi. Bizleri onlarýn
adetleri, onlar ise bayramlarý, adetleri hakkýnda bizlere anlatýyordular. Bu
durumda Paskalya için boyaladýklarý yumurtalarýn kýrmýzý renginin sembolünü de öðrendik. Bu renk, Ýsa’nýn aktýðý kanýný sembolize ediyordu. Bayramlar hakkýnda bizlere çok þeyler anlattýlar, en önemlileri arasýnda Pasyakya ve Noel Bayramý’ný vurguladýlar. Ayný öyle geleneksel yemekler hakkýnda da bizlere bilgi verdiler. Bu yemekler içerisinde, kullanýlan farklý et, her
türlü salatýn olduðunu ve en önemlisi sofranýn zengin olmasýný belirttiler.
Adetlere geldiðimizde, onlarýn söylemelerine göre, farklý yaþam yerlerinde,
farklý adetlerin olduðunu ve bugün de onlara karþý saygý gösterildiðini
söylediler.
Makedon ailesinin hayatý, gelenek ve adetleri hakkýnda öðrendiklerimizden çok memnunduk, ayný öyle Paskalya Bayramý için hepimize hediye
olarak birer yumurta verdiklerinden dolayý çok sevindik.

Programýmýzýn bir bölümünde Arnavut ailesinin ziyareti de vardý. Ziyaretin amacý,
Arnavutlar’ýn bayramlarý, düðünleri, adetleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmemizdi.
Normal ki soracaðýmýz sorularý, önceden hazýrlamýþtýk. Konuþmamýz þu þekilde geliþti:
Soru: Aileniz kaç üyeden oluþur?
Cevap: Biz dört üyelik aileyiz ve yaþadýðýmýz dairede ayný öyle ebeveynlerim de
yaþamaktadýr.
Soru: DÝðer etnik gruplara mensup olan komþularýnýzla iliþkileriniz nasýldýr?
Cevap: Burada hepimiz huzur ve birlikte yaþamaktayýz, komþular olarak aralarýmýzda hiçbir fark ve anlaþmamazlýk yoktur.
Soru:

Sizin bayramlarýnýz ve geleneksel yemekleriniz hakkýnda bizlere daha
ayrýntýlý bilgi verebilir misiniz?
Cevap: Bizim üç dinni bayramýmýz vardýr, onlar da: Ramazan, Kurban Bayram ve
Þeker Bayramýdýr. Hem Kurban hem de Þeker Bayramý’nda genelde baklava yaparýz. O zaman kadýnlar sabahleyin erken kalkarak ekmek ve benzeri
þeyler hazýrlarlar. Erkekler de ayný öyle erken kalkarlar ve camiye namaz
kýlmalarýna giderler.
Düðünleriniz nasýl örgütlenip gerçekleþir ve eski geleneklere dikkat eder
misiniz?
Cevap: Bu hakikatten çok ilginç bir sorudur ve bu soru üzerine uzun uzadýya konuþulabilinir. Bizim düðünlerimizde çok ilginç adetler vardýr, fakat bugünkü
genç nesiller eski adet ve geleneklere pek çok önem göstermezler. Köylerde geleneksel adetlere dikkat edilir.

Soru:

Konuþmamýzýn sonunda, aldýðýmýz cevaplardan ve öðrendiðimiz Arnavut adet ile
geleneklerden ve onlarýn bayramlarý, düðünleri ve bizi ilgilendiren Arnavut ailesinin
hayatý hakkýnda bilgilerden memnunduk.
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Özel kuvvetler birliðin ziyareti, karma
etnik gruplardan oluþtuðu için ziyaret
edildi. Ziyareti okulun müdürü ve kýþlanýn görevlisi örgütlediler.
Öðrencilere, askerlerin özel þartlar
altýnda yaþadýklarý hayatlarý hakkýnda
film gösterildi. Aynen, devletin savunmasý, verilen ödevlerin gerçekleþmesinde din ve etnik mensubiyetin hiçbir engel olmadýðýný da gördüler.

·

ˆ
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„Goçe Delçev” kýþlanýn ziyareti – Özel Kuvvetler Birliði
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4.2 DiGer
örgütlerle okulun iSbirliGi

·¸

Broþürün bu sayfalarýnda “Karma Etnik Okullarda Öðrencilerin Arasýnda Ýþbirlik ve Ýletiþim”
projesine katýlan okullardan öðrencilerin etkinliklerini sunduk. Çalýþtýðýmýz gruplarla söz ettiðimiz
amaçlarý gerçekleþtirdik. Makedonya’da etnik birlikler arasýnda hoþgörü ve daimi iþbirlik ve
iletiþimin olmasý için, uzun zaman, azýmlý ve daima ilkokul öðrencileriyle her imkâný istifade
ederek okulda öðrenim-eðitim çalýþmalarýn her safhasýnda söz ettiðimiz noktalar üzerine çalýþmamýz gerekir.
Sadece proje çalýþmalarý sürdüðü sýrada eðer etkinlikler gerçekleþmiþ olursa, o zaman kýsa
vadeli neticeler olacak. Fakat bu
gibi etkinlikler sýralý gerçekleþirse,
o zaman neticeler daimi ve etkili
olacaktýr.
Böyle bir yayýmla, karma etnik
birliklerden oluþan okullarý teþvik
ve teklif ettiðimiz etkinliklerin gerçekleþtirmelerini istiyoruz.
Etkinlik açýklamalarýn çoðunu
okul ekiplerinin izahatlarýndan (raporlarýndan) ele aldýk. Böylece etkinlikler daha yakýn, daha etkili olacaðý kanýsýndayýz.
Yayýmýmýzýn devamýnda öðrencilerinizle öðrenim dýþý etkinliklerinizi gerçekleþtirdiðiniz zaman kullanabileceðiniz Etkinlikler listesini
sizlere sunuyoruz:
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Okulunuzda etnik birlikler beraberliðini sembolize edilen okul sembolün (amblemin)
hazýrlanmasý.
Okulunuzda etnik birlikler arasý beraberliðini sembolize edilen okul plaketin (posterin)
hazýrlanmasý.
Halk oyunlarýn adý ve semboliði için açýklama yapmakla farklý etnik birliklerin halk
oyunlarýný öðrenmek.
Geleneksel halk giysi ve ev nesneleriyle okul hollerinde katlar hazýrlamak.
Geleneksel milli yemeklerle broþür hazýrlamak.
Geleneksel milli yemekelerin sergilemesini örgütlemek.
El iþlerin sergilemesini hazýrlamak.
Farklý etnik birliklerin bayramlar kutlanmasýnda öðrenciler ev ziyaretini yapmak. Bu
ziyaretler bayram kutlamalarýn, kimi adetler, teþebbüslerin açýklamalarýyla yapýlsýn.
Dinni yerlerin ziyareti ve uygun din temsilcisiyle konuþma yürütmek. Ziyaret esnasýnda
din yerin sembolizasyonu, mimarisi gibi bölümleri açýklamak.
Din yerlerden portfolyo defteri hazýrlansýn. Portfolyo defterinde yaþadýklan yerin
yakýnlýðýnda bulunan Hristiyan ve Ýslam dinni anýtlar da yer alsýn.
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