‘OKULDA BEN DE VARIM!’ PROJESİ
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1

Ekim 2019

İÇERİK
1. GİRİŞ
2. PROJENİN DEĞİŞİM TEORİSİ
2.1.
2.2.
2.3.

Arka Plan Bilgisi: Mevcut Durum, Sorun ve İhtiyaçlar
Amaç, Beklenen Değişimler ve Göstergeler
Hedefler

3. ETKİ DEĞERLENDİRME
3.1.
3.2.

Etki Değerlendirme Çalışmasının Kapsamı ve Yöntemi
Hedef Kitle Özelinde Sonuçlar/Etkiler

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
5. EKLER

2

1. GİRİŞ
Sulukule Gönüllüleri Derneği 2010 yılında kurulduğundan bu yana, Karagümrük bölgesinde,
risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla hak temelli faaliyetler organize
etmektedir.
Dernekte ve çocukların devam ettiği okullarda yapılan çalışmalardaki hedefleri şöyledir:







Risk altındaki çocukların eğitime erişebilirliğine destek olmak, okula bağlamak.
Yaratıcılığı destekleyen katılımcı yöntemlerle çocuk dostu alanlar oluşturmak.
Özellikle okul alanında hak temelli atölyeler ile çocukları sosyal ve psikolojik yönden
güçlendirmek.
Okulu terki önlemek için bütüncül yaklaşım içeren modeller geliştirmek, bu modelleri
yaygınlaştırmak.
Okulu terki önleme konusunda okul yönetimi, öğretmenler, veli, öğrenci ve sivil
toplum ayaklarını birlikte güçlendirmek.
Eğitim hakkından yararlanabilmeleri için maddi imkânı yetersiz olan çocuklara
beslenme ve burs desteği sağlamak.

Derneğin hedef kitlesini oluşturan çocuklar 6-18 yaş grubunda risk altında, dezavantajlı,
ayrımcılığa maruz kalan çocuklardır. Özellikle Sulukule’nin yıkım zamanından bu yana takip
edilen edilen çocuklarla, 2010 yılında dar bir kitle ile başlayan çalışmalar, bugün farklı etnik
gruplara mensup (Roman, Kürt, Türk ve Suriyeli), yaş aralığı genişlemiş ve farklı ihtiyaçları olan
çocuklardan oluşmaktadır. 2018 Eylül-2019 Ağustos dönemi boyunca 309 çocuk, genç, kadın
ve öğretmen ile çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Okulda Ben de Varım! Projesi de SGD’nin
bahsi geçen bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik yürttüğü çalışmalardan biridir.
Söz konusu hedeflerin güçlü ve geliştirilebilir yanlarının ortaya konması, Okulda Ben de
Varım! Projesi’nin etkisinin ortaya çıkarılabilmesi ve gelecekte yapılacak projeler için öneriler
geliştirilebilmesi amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.
Çocuk Fonu desteği ile Karagümrük bölgesindeki Akşemsettin İlkokulu ve Karagümrük
Ortaokulunda okuyan toplam 46 çocukla, 12 hafta boyunca 36 kez ritim ve fotoğraf atölyeleri;
14 öğretmen ve 1 okul polisi ile çocuk hakları ve zorlu davranışlar gösteren çocuklarla çalışma
konularında 4 farklı içerikte atölye gerçekleşmiştir. Tüm atölyelere 3 eğitmen ve 10 gönüllü
eşlik etmiştir. Bu raporda çocuk atölyelerine dair 108 adet (ilk dönem Çocuk Fonu kapsamı
dışında uygulanan ritim atölyesi formları da dahil edilmiştir) Gönüllü/Kolaylaştırıcı
Değerlendirme formu, 6 kez (ilk dönem Çocuk Fonu kapsamı dışında uygulanan ritim atölyesi
odak grup görüşmeleri de dahil edilmiştir) toplam 30 çocukla gerçekleşen odak grup
görüşmeleri sonuçları, öğretmenlere uygulanan ön-son test sonuçları, atölye gönüllülerinin ve
eğitmenlerinin genel olarak atölyeleri ve Sulukule Gönüllüleri Derneği’nin faaliyetlerini
değerlendirdikleri odak grup toplantıları analiz edilmiştir.
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2. PROJENİN DEĞİŞİM TEORİSİ
2.1.

Arka Plan Bilgisi: Mevcut Durum, Sorun ve İhtiyaçlar

Çocukların insan haklarına ilişkin en temel metin Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları
Sözleşmesi (ÇHS)’dir. ÇHS’ne yön veren temel dört temel ilke sözleşmede yer alan bütün
maddelerin çatısını oluşturmaktadır. Ayrım gözetmemek, yaşama ve gelişme hakkı, yüksek
yararın gözetilmesi ve katılım hakkı bu bahsettiğimiz temel ilkelerdir. Çocuklar için temel bir
hak olan Eğitim Hakkı’nın layıkıyla hayata geçebilmesi çocukların bu dört temel hakkını
kullanabiliyor olmasına bağlıdır.
Eğitim tüm çocuklar için mevcut, erişilebilir, kabul edilebilir ve uyarlanabilir olmalıdır. Eğitime
erişim denildiğinde her zaman okullaşma oranlarından bahsedilir ve o oranlar bir sistem kaydı
olduğu için, hep çok yüksektir. Ancak Sulukule Gönüllüleri’ne göre okula devam, sınıf tekrarı
ve erken ayrılma oranları da eğitime erişimin önemli göstergelerindendir. Devamsızlık,
çocukların eğitim ve öğretimden erken ayrılma riski anlamına gelmektedir ve önleyici
programlar geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 2017 verilerine göre eğitim ve öğretimden
erken ayrılma oranı %32,5’dir (Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim İzleme Raporu 2017-18).
Türkiye’de okul dışı çocuk sayısı, UNESCO’nun Herkes İçin Eğitim girişimi kapsamında 2015
yılında Türkiye’yi evrensel temel eğitim koşullarını karşılamayan 33 ülkeden biri yapmıştır.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Kadın Adayları Destekleme
ve Eğitme Derneği (KADER) tarafından hazırlanan “Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu
Terk Ve İzlenmesi İle Önlenmesine Yönelik Politikalar” başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre
okulu terk durumu 5. ve 6. sınıflarda yoğunlaşmaktadır. Aynı rapora göre annenin okuryazar
olması kız çocukları okula devam oranını yüzde 60 oranından artırmaktadır, ancak annenin
okuryazar olmadığı durumda kız çocukları yüzde 85 oranında okulu terk etmektedir.
Diğer yandan, 2011 yılına ait bir çalışmanın sonuçlarına göre ise (Şimşek, H. (2011). Lise
öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği))
çocukların okulda ilgi alanlarının önemsenip, yeteneklerini ortaya koyabiliyor olmaları okul
terkinde etkili bir faktör olarak belirlenmiştir. Okulunda yeteneklerini ortaya koyma imkânı
verildiğini düşünen çocuklarda okul terki eğitlimi yüzde 10 iken, okulda yeteneklerini
sergilemeye imkân verilmediğini düşünenlerin oranı neredeyse yüzde 40’a ulaşmaktadır.
Aynı çalışmada okuldaki sosyal etkinliklerin okulu bırakma eğilimini azalttığı da
vurgulanmaktadır. “Okuldaki sosyal etkinliklere isteyerek katılanlarda okulu bırakma eğilimi
yüzde 13 iken, sosyal etkinliklere katılmayanlarda bu oran iki katından daha fazladır (yüzde
28).” Okuldaki faaliyetlere katılımın okuldaki yabancılaşmayı ve okuldan ayrılma riskini
azalttığı savunulmaktadır. Pek çok benzer araştırmada okullardaki spor ve sosyal faaliyetlerin
çocukların okulla bağının güçlenmesini sağladığı ortaya konulmuştur.
Eğitim hakkına erişim anlamında 2011 yılında gerçekleştirilen “Roman Çocuklar ve Eğitim”
çalıştayı sonuç sunumlarında belirtilen “yoksulluktan kaynaklanan sorunlar”, “eğitim ve sosyal
sermayeden kaynaklanan sorunlar”, “eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar” ve “ayrımcılık
ve eğitimin niteliğinden kaynaklanan sorunlar” halen devam etmektedir.
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Projede risk altındaki çocuklar olarak tanımlanan çocuklar Karagümrük'te, eskiden Sulukule
olarak tanınan yerde yoğunluklu olarak ayrımcılık ve kentsel dönüşüm mağduru Roman
çocuklar ile birlikte yine aynı bölgede farklı nedenlerden dolayı ayrımcılık ve mağduriyet
yaşayan (iç göçe maruz kalan, sosyo-ekonomik durumu düşük, etnik köken ayrımcılığına
maruz kalan, geçici koruma statüsünde olan vb) çocuklardır.
Risk altındaki çocuklarda birçok kendine zarar davranışı, otoriteyle ve çevresiyle uyumsuz
davranışlar görülebilir. Bunların önlenebilmesi ya da yeni davranışlar öğretilerek
düzeltilebilmesi için çocuğu okulda tutmak, okula devam etmesini teşvik etmek gereklidir.
Okul terki ile başa çıkmanın yollarından en önemlisi, çocukların okula bağlanmasıdır.
Bu proje ile Karagümrük’te 6-14 yaş grubu çocukların ritim ve fotoğraf atölyeleri ile sosyal
anlamda; öğretmenlerin ise zorlu davranışlar gösteren çocuklarla çalışma konularında
güçlendirilerek, okul terkinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

2.2.

Amaç, Beklenen Değişimler ve Göstergeler

Projenin etkisini ortaya koymak için öncelikle projeye dair bir “Değişim Teorisi”
oluşturulmuştur. Değişim Teorisi, proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin nasıl dizi
halinde birbiri ardına sonuçlar doğurduğunu ve bu sonuçlarla asıl değişmesi
hedeflenen/beklenen çıktılara nasıl ulaşılacağını betimleyen bir yol haritası olarak
düşünülebilir.
Ayrıca değişim teorisi oluşturma işlemi, etki değerlendirme işleminin de ilk ayağını oluşturur.
Değişim teorisi neyi amaçladığımızı ve ona nasıl ulaşmayı planladığımızı gösterirken,
faaliyetlerimiz ile nihai amacınız arasındaki nedensellik bağlarını kurar. Okulda Ben de Varım!
Projesi’nin etki değerlendirmesini gerçekleştirebilmek için öncelikle projenin nasıl bir değişim
teorisi olduğu belirlenmiştir.
Okulda Ben de Varım! Projesi şu nihai amaç üzerine kuruludur:

Karagümrük bölgesindeki çocukların adil ve eşit
şartlarda eğitime erişimini sağlamak
Nihai amaca ulaşmak için proje özelinde belirlenen amaç ise

Karagümrük’te 6-14 yaş grubu çocukların ritim ve
fotoğraf atölyelerinin kullanımı ile sosyal anlamda;
öğretmenlerin ise zorlu davranışlar gösteren
çocuklarla çalışma konularında güçlendirilerek, okul
terkinin önlenmesi
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Bunun yanında, bu amaca ulaşmak için projenin üç ana değişimi, bu ana değişimlerle
bağlantılı ve birbiri ile de ilişkili çeşitli göstergeler bulunmaktadır. Okulda Ben de Varım!
Projesi için hedef kitlede beklenen değişimleri ölçmek için belirlenen değişimler şöyledir;
1. Risk altında, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların okul ortamında
güçlenmesi, okulla bağının artması
-

Çocuklarda okula ilişkin pozitif yargının güçlenmesi.
Özellikle kız çocuklarının katılımının artması
Çocukların fiziksel ve ruhsal anlamda daha iyi hissetmesi.
Çocukların atölyelere katılan gönüllüleri rol model olarak benimsemesi.
Çocukların atölyeler hakkında geri bildirim vermesi.
Çocukların şiddetsiz iletişim becerisinin güçlenmesi.
Çocuklarda toplumsal cinsiyet farkındalığının güçlenmesi.

2. Çocukların akranları ile bağının güçlenmesi
-

Çocuklar akranları aracılığı ile öğrenmeye başlaması, ekip çalışmasını
benimsemesi/Aralarındaki uyumun artması.
Çocukların atölyelere ilgisi artması, düzenli olarak katılmaya başlaması.
Çocuklarda çocuk hakları farkındalığının yükselmesi.
Çocukların grup içinde adaptasyon yeteneğinin/topluma katılımının artması.
Çocukların kendilerini ifade etme becerilerinin güçlenmesi ve özgüveninin artması.

3. Öğretmenlerin çocukların ihtiyaçları ve hakları arasında ilişki kurabilmesi
-

Öğretmenlerde sınıf içinde kapsayıcı eğitim farkındalığının yükselmesi.
Öğretmenlerde sınıf içinde bağ kurma farkındalığının yükselmesi.
Öğretmenlerde sınıf içinde duygular ve ihtiyaçlar farkındalığının yükselmesi.
Öğretmenlerde akran zorbalığı farkındalığının yükselmesi.

Yukarıda saydığımız amaç ve değişim hedeflerini gerçekleştirmek için çocuklarla bir dönem
boyunca okul alanında, ritim ve fotoğraf atölyeleri; öğretmenlerle ise kendilerinin belirledikleri
temalar çevresinde atölyeler uygulanmıştır.

2.3.

Hedefler

Okulda Ben de Varım! Projesi’nin hedefleri şöyle belirlenmiştir:






Çocukların okudukları okulda, çocukların ihtiyaçlarına yönelik ders dışı faaliyetler
geliştirilmesi,
Çocukların hakları konusunda güçlendirilmesi,
Çocukların birlikte yaşam kültürü konusunda farkındalıklarının artırılması,
Çocukların cinsiyet eşitliği konusunda farkındalıklarının artırılması,
Çocukların okudukları okuldaki öğretmenlerin “çocuk hakları” konusunda
güçlendirilmesi,
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Risk altındaki çocukların eğitim haklarına ve mevcut duruma dair farkındalık
artırılmasıdır.

Projenin beklenen çıktı ve sonuçları ise şöyledir:






Risk altındaki çocuklara yönelik "okul ortamlarında ders dışı sosyal gelişim atölyeleri
eğitim programı" oluşturulması,
Risk altındaki çocuklarla çalışan öğretmenler için "okul ortamlarında risk altındaki
çocuklarla hak temelli çalışma eğitim programı" oluşturulması,
En az 40 çocuğun çocuk hakları, birlikte yaşam, toplumsal cinsiyet konularında
güçlendirilmesi,
En az 40 çocuk ile okullarda sosyal gelişim atölyelerinin gerçekleştirilmesi, çocukların
okulla olan bağının güçlendirilmesi,
En az 40 öğretmenin çocuk hakları ve risk altındaki çocuklarla çalışma konularında
güçlendirilmesi,

Bütün bu çıktılar ile birlikte, çocukların okula olan bağlarının güçlendirilmesi;
öğretmenlerin hak temelli güçlendirilerek çocukların okula devam etme süreçlerine
olumlu katkı yapmaları; ortaya konan deneyimin ve sonuçların yapılacak olan hak temelli
mücadelelere ve politika oluşturma süreçlerine katkı sağlamaları beklenmektedir.

4. ETKİ DEĞERLENDİRME
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4.1.

Etki Değerlendirme Çalışmasının Kapsamı ve Yöntemi

Okulda Ben de Varım Projesi etki değerlendirme araştırmasının, sahanın gereklilikleri de
gözetilerek karma yöntemle yürütülmesi planlanmıştır. Farklı değişim hedeflerini
değerlendirebilmek için veri toplama araçları olabildiğince geniş bir yelpazeden seçilmiştir.
Araştırmanın bu aşamasında birebir görüşme, gözlem, odak grup görüşmesi, ön-son testler
gibi niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerine başvurulmuştur.
Etki değerlendirme çalışması kapsamında tüm atölye gönüllülerinin ve kolaylaştırıcılarının her
atölye sonunda çocuklarla ilgili gözlemlerini ve notlarını aktaracakları bir form düzenlenmiş ve
atölyenin hemen ardından doldurmaları sağlanmıştır. Öğretmenlere yönelik olarak atölye
konuları ile alakalı olarak ön-son test hazırlanmıştır.
Bu form ve testler hedef çocuklardaki değişimi anlamak için temel veri toplama aracı olarak
düşünülmemiş bunun yanı sıra atölyelerin ilk yarısının tamamlanmasının ardından çocuklarla,
atölye kolaylaştırıcıları ve gönüllülerle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Son olarak
atölyelerde yer alınmış ve gözlem yapılmıştır.
Rapor, projenin yaratmayı hedeflediği değişim/sonuçlara odaklanarak hazırlanmıştır.

4.2.

Hedef Kitle Özelinde Sonuçlar/Etkiler
4.2.1. Çocuklar

Bu bölümde gönüllü ve eğitmenlere ait değerlendirme formları; çocuklarla, gönüllülerle ve
eğitmenlerle gerçekleştirilen odak grup görüşmelerinden elde edilen göstergeler temel
alınarak faaliyetlerin çocuklar üzerindeki etkileri ve çocuklardaki değişimler anlatılmıştır.

“Risk altında, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların okul
ortamında güçlenmesi, okulla bağının artması.” değişimi sonuçlarına
göre;
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölyelerin çocuklar arası bir arada uyumunu
desteklediğini belirtenlerin oranı yüzde 76; atölyeleri sosyal adaptasyonu arttırmaya yönelik
olduğunu gözleyenlerin oranı yüzde 70; çocuklar arasında arkadaşlarının duygularını tanımaya
başlayanların olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 66 olarak belirlenmiştir.
“Çocuklar artık atölyeye tamamen alıştı. Günleri bilip ders saatlerinde geliyorlar. Bir
arada uyumları süper! Başlıca ritim yapmayı, ritim durdurmayı öğrendik. Yavaş
yavaş ritme de ayak uydurdular, bu hafta da birlik içindeydik.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
Atölye başlangıcında yüzde 61 oranında çocukların duygularını ifade edebildiği belirtilirken,
atölye sonunda çocukların yüzde 74’ünün duygularını ifade edebilir hale geldiği gözlenmiştir.
“Bu dönem son atölyemizi yaptık. Bu hafta boyunca sürekli kafamda döneme dair
değerlendirmelerle geçti. Bana büyük katkısı olan atölyeler geçirdiğimi
söylemeliyim. Dönem sonunda hem kendi açımdan hem çocuklar açısından
değerlendirme imkanım oldu. Çocukların gelişimlerine şahit olmak mental açıdan
büyük bir doyumdu benim için. Kendi gelişimimi daha geniş bir alanda anlatmak
isterim. Gerçekten üzerimde hissettiğim gelişme çok hissedilir. Seneye görüşmek
dileğiyle.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
Bu doğrultuda atölyelerin çocuklarda okula ilişkin pozitif yargının güçlenmesine destek
olduğu söylenebilmektedir. Bu sonuçta çocukların atölyelere katılan gönüllüleri rol model
olarak benimsemiş olmasının etkisi önemlidir.
2011 yılında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir makaleye göre “(..) okulu
benimseyen öğrencilerde okulu bırakma eğiliminin daha düşük (% 16,4), okulu benimsemeyen
öğrencilerde ise daha yüksek (% 23,8) olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin kendilerini okullarının
bir parçası olarak görmeleri, büyük ölçüde okulda verilen eğitim, okul yönetiminin anlayışı ve
öğretmenlerine duyulan memnuniyete bağlıdır. Nitekim Beekhoven ve Dekkers (2005) okul,
öğrenci ve ebeveynler arasındaki ilişkiler ne kadar sorunsuz şekilde sürüyorsa, öğrencinin
okuldan uzaklaşma ihtimalinin o ölçüde azaldığını saptamıştır.”1
1

Şimşek, H. (2011). Lise öğrencilerinde okulu bırakma eğilimi ve nedenleri (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği) [Dropout
tendency among high school students and its reasons (A case study in the Southeastern Anatolia Region)]. Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi ‐ Journal of Educational Sciences Research, 1 (2), 27–47. http://ebad‐jesr.com/.
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Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, sosyal etkinliklerin okulu bırakma eğilimini azalttığı da
vurgulanmaktadır. “Okuldaki sosyal etkinliklere isteyerek katılanlarda okulu bırakma eğilimi
yüzde 13 iken, sosyal etkinliklere katılmayanlarda bu oran iki katından daha fazladır (yüzde
28).” Okuldaki faaliyetlere katılımın okuldaki yabancılaşmayı ve okuldan ayrılma riskini
azalttığı savunulmaktadır. Pek çok benzer araştırmada okullardaki atölyelerin çocukların
okulla bağının güçlenmesini sağladığı ortaya konulmuştur.
Çocukların okula ilişkin pozitif yargılarının güçlenebilmesi için, çocukların belirlediği pek çok
sorun da çözülmeyi beklemektedir. Çocuklara okullarında olmasını hayal ettiklerinin neler
olduğu sorulduğunda oyun alanı, havuz, park, lunapark gibi sosyal aktiviteler için alanlar
cevapları ile karşılaşılmıştır.
“Mesela okulda herkesin serbest gireceği bir kütüphane yok. Kütüphane olmasını
isterdim. Bir de şey. Kütüphanede test kitapları olsun.”
“Bu okulun çok eksiği var. Mesela müzik sınıfı olsaydı daha güzel olurdu”
“(…) kütüphane karanlık, çok ışık almıyor. Sessizlikte kitap okumak isterim.”
“Ben bir de spor salonunun olmasını isterdim. Çocukların kullanması için.”
“Ben mesela sırf beden ya da şu derse özgü şeyler olmasını isterdim. Mesela fen
derslerine özel laboratuar olmasını istiyorum. Sırf fen dersinde değil başka derslerde
de gidip inceleyebilmemiz. Bir de bazı okullarda var, keşke bizim de okçuluk
şampiyonumuz olsa.”
“Keşke okulumuza göre kramponumuz olsa, formalarımız olsa.”
Atölye katılımcısı çocuklardan
Okullarda öne çıkan en büyük sorun ise teneffüslerin kısalığı oluyor. Karagümrük’te halen ikili
eğitim (sabahçı-öğlenci) yapan okullar bulunuyor. Bu okullarda günde bir kez olan beslenme
teneffüsü haricindeki teneffüsler sadece 5 dakika olarak belirlenmiştir. İkili eğitim yapılmayan
okullarda ise 40 dakikalık öğle yemeği arası haricindeki teneffüsler 10 dakika olarak
planlanmıştır.
“Uzun teneffüsler olsun, hep beden dersi olsun, dayak olmasın. Yukarıdan aşağıya
inene kadar zil çalıyor. Merdivenlerde arkadaşımızla sohbet ederek sınıfa çıkıyoruz
öğretmen zili çalıyor, teneffüsten bir şey anlamıyoruz.”
“Teneffüsler daha uzun olsun, havuz olsun. Hiç ders olmasın, bol kitaplı büyük bir
kütüphane olsun isterdim.”
“Abla bence teneffüs sürelerini biraz daha fazla yapmaları lazım. Konuşa konuşa
inene kadar çok vakit gidiyor.”
Atölye katılımcısı çocuklardan
Fotoğraf atölyesine katılan bir gönüllünün “İki gruba ayrılıp fotoğraf makinesiyle ışıklı boyama
yaptık. Çocuklar çok hızlıca anlattığını şeyleri kaptılar ve güzel vakit geçirdik. Zaman kullanımı
da iyiydi, sevdikleri aktiviteleri yaparken hem daha çok/çabuk öğreniyorlar hem de daha az
şamata yapıyorlar.” tespiti ile atölyelerin çocuklarda okula ilişkin pozitif yargının
güçlenmesine katkı yaptığı söylenebilmektedir.
(…) bunu en iyi atölyelerimizi dışarıdan izleyip ya da katılımcı öğrencilerden duyup
dahil olmak isteyen öğrencilerin her geçen hafta artan sayısından ve talepleri
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üzerinden anlamış olduk. Nihayetinde atölyelerimize katılan öğrenciler mutlu
ayrılıyordu ve bu durum okuldaki diğer öğrenciler arasında virütik bir etki
yaratmıştı. Yani yalnızca atölyeye katılan öğrencileri değil okulun diğer
öğrencilerinde de olumlu bir etki yarattığını söylemem mümkün.”
Ritim atölyesi eğitmeni
Odak grup görüşmelerinde çocukların bir çoğu okulda bir şeyler öğrendiğini düşünmediğini
söylemiş, fiziksel şiddete başvuran öğretmenleri olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra odak
grup görüşmelerine katılan çocuklara çevrelerinde okula gitmeyen arkadaşları olup olmadığı
sorulmuş, hemen hemen tamamı, mahallelerinde pek çok arkadaşlarını veya yaşıtlarının okula
gitmediğinden veya bıraktığından bahsetmiştir. Sebepleri sorulduğunda ise;
“Abimin arkadaşının abisi okulu bırakmış, pastane gibi bir yerde çalışıyor.”
“Bizim komşumuz var bir tane, açık öğretimde okuyor, 9.sınıf.”
“- Mahalleden var.
-- Neden bıraktığını biliyor musun?
- Hep kavga ettiği için.”
“Kız gitmek istememiş, sonradan istemiş ama babası izin vermemiş.”
“A. diye bir çocuk var. Bir gidiyor bir gitmiyor. Mesela geçen sene gidiyordu birkaç
gün. Sonra bıraktı, geçen sene 3’e gidiyordu. Şimdi 4’e gidiyor. Eksik eksik gidiyor.”
“Hocam bence çocukların okuma hevesi derslerin zor olduğundan. Parmak
kaldırınca direkt konuşması lazım ya, ondan okuldan soğuyor.”
Atölye katılımcısı çocuklardan
Görüldüğü gibi ekonomik yoksunluk, ailenin çocukların okula devamını desteklememe
tutumu, çocuğun okulla ilgili olumlu bağ kuramamış olması okul terk sebepleri arasında yer
almaktadır. Okullardaki rehber öğretmenler, okula devamlarını destekleme konusunda
çocuklar tarafından ismi anılan kişiler olmuştur.
Sulukule Gönüllüleri, uzun yıllardır çalıştığı çocukların, kendi yaşadıkları bölgedeki çocuklara
rol model olmalarını hedeflemektedir. Çalıştığımız çocukların, üniversiteli genç gönüllülerle
iletişimde olmasının birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi çocukların özdeşim
kurmalarına olanak sağlamasıdır. Özdeşimin gerçekleşebilmesi için yakın bir ilişki gereklidir.
Bu sebeple her bir çocukla birebir çalışılması önemlidir. Çocuğun iletişimde olduğu genci rol
model alması, onda hayranlık duyduğu özellikleri taklit etmesiyle gerçekleşir. “İyi ve
güvenilebilir insanlar da var”, “gelecek sadece kötü şeyler getirmeyebilir”, “ben de onun gibi
olabilirim”, “ben de çabalarsam, başarabilirim,” çocukların zihninde canlanmasını arzuladığımız
cümlelerdir. Bu sebeple derneğin yürüttüğü hemen hemen her faaliyette çocukların
atölyelere katılan gönüllüleri rol model olarak benimsediği görülmektedir.
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölye esnasında kız çocuklarının daha katılımcı
olduğunu gözleyenlerin oranı yüzde 49’dur. Bu sonuçta atölyelerin çocuklarda toplumsal
cinsiyet farkındalığının güçlenmesini destekleyici etkisi bulunduğunu söylemek yerinde
olacaktır.

10

“ (…) bazı kız öğrenciler de cinsiyet ayrımcılığının gayrimeşru hegemonyasına karşı
oldukça eleştirel, yaratıcı ve açık sözlü örnekler ortaya koydular.”
Ritim atölyesi eğitmeni
“Her iki okuldaki atölyede de kız-erkek katılımcı sayısı eşitti. Karagümrük’de erkek
katılımcılar atölye süresince daha etkin/baskın, hatta ilk haftalarda atölyeyi sabote
edecek kadar agresif idi. Yine bu gruptaki Suriye kökenli üç kız öğrenci ilk başlarda
oldukça çekingenlerdi. Ancak ilerleyen haftalarda kendilerini daha kolay ifade
edebildiler. Akşemsettin’de ise daha dengeli ve uyumlu bir gurupla, öngördüğümüz
programı hayata geçirebildiğimiz bir sezon geçirdik. Bu grupta da kız öğrencilerin
görece daha katılımcı/aktif olduklarını söyleyebilirim.”
Ritim atölyesi eğitmeni
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölyelerin çocukların odaklanma sorununda azalmayı
desteklediğini gözleyenlerin oranı yüzde 53; kaygı düzeyinde azalmayı desteklediğini
gözleyenlerin oranı yüzde 39 ve atölye esnasında çocukların birbirlerinden bir şeyler
öğrendiğini gözleyenlerin oranı yüzde 75’tir. Buna göre atölyelerin çocukların fiziksel ve
ruhsal anlamda daha iyi hissetmesini desteklediği sonucu çıkarılabilmektedir.
“Çocuklar bugün çok enerjik bir şekilde atölyeye geldiler. Çocuklar keyifliydi. Bedeni
uyandırma ve ritim çalışmaları yaptık. Katılım çok iyiydi. Bu atölyede birbirlerini
güzel bir şekilde sıra konusunda uyardılar.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
“Hata hakkı ve özür dileyen-dileyebilen özgüven geliştirmeyi hedefledik ve bunda
büyük ölçüde başarılı da olduk. Dürtü kontrolü, stres ve psikosomatik durumlarla
ilgili olarak teskin edici diyaloglar geliştirmeye odaklı oyunlar, nefes egzersizleri ve
beden- perküsyon egzersizleri ve müzikli-terapik oyunlar geliştirdik. Bazı
öğrencilerin değişim göstermesi zaman alsa da genel olarak gruplarda fark edilir
bir uyumlanma ve şiddet içerikli söylem ve davranışlardan şiddetsizliğe doğru
olumlu bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim.”
Ritim atölyesi eğitmeni
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölyeler yüzde 92 oranında çocukların ilgisini
çekmiştir. Bu sonuçta çocuklardan atölyeler hakkında alınan geri bildirimler ve bu
doğrultuda yapılan revizyonların etkisi bulunmaktadır.
Son atölyemizde ağırlıklı olarak atölye hakkında konuştuk. Genellikle erkek
öğrenciler gürültülü ve şamata konusundaki tutumlarından dolayı pek de verimli
bir atölye dönemi yaşayamadığımızı, örneğin perküsyon çalamadığımızı ifade
ettiler. Buna karşın atölyenin olumlu yanlarından ve oyun oynamanın
güzelliklerinden ısrarla bahsettiler. Son bölüm oyunlu ve şenlikli geçti. Böylece
yüzleri gülerek atölyeden ayrıldılar.
Ritim atölyesi gönüllüsü
Odak grup görüşmelerinde de çocuklardan atölyelerle ilgili geri bildirim alınmıştır.
“Çok güzel, eğlenceli ve kötü sözler söylemiyoruz.”
“Haftada 1 gün az. Mesela Salı, Cuma olabilir.”

11

“İyiydi, marakaslar güzeldi. Dersten kaçtık, o güzeldi. Mutlu hissettiriyor.”
“Darbuka çalamadık hiç, çok gürültü oldu, karışıklık oldu. Olcayto Abiyle
oyunlarımızı sevdim.”
“Film çekelim, yemek fotoğrafları çekelim. Atölyeler iki ders olsun.”
Atölye katılımcısı çocuklardan
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölyelerin çocuklar arasında iletişimi güçlendirdiği
(yüzde 83), şiddetsiz iletişim kurma becerilerini geliştirdiği (yüzde 70) gözlenmiştir. Atölye
esnasında çocuklar arasında yüzde 51 oranında sözlü şiddet, yüzde 77 oranında fiziksel şiddet
meydana gelmediği; atölye esnasında çocuklar arasında yüzde 66’sının çalışmayı
engellemediği belirlenmiştir. Buna göre atölyelerin çocukların şiddetsiz iletişim
becerilerinin güçlenmesini desteklediği söylenebilmektedir. Fotoğraf atölyesi eğitmeninin
de dediği gibi “Aslında çocuklar da kendilerine öğretilmiş bir takım davranış kalıplarının dışına
çıkmayı istiyorlar. Küçük bir davet bile yetiyor. Bu atölyeler de davet niteliğinde.”
“Grubun uyum becerilerinde artış gözlemledim. Birbirlerini de daha iyi tanıyorlar
yavaş yavaş bu birbirlerine saygı duymayı da arttırdığını düşünüyorum. Kız
öğrencilerin katılımı ilk haftalara göre oldukça arttı. Sözlü şiddet arada oluyor fakat
grubun geneline hakim değil.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
“Ama şey işe yarıyor bence çünkü ilk başta çok fazla fiziksel şiddet yoktu, ilk
başladığında. Ama işte el şakaları ara sıra devam ediyordu. Onlar böyle son buldu.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
“Kız çocuklarının üç tanesi Suriyeli idi hem göçmen olmak vardı hem de vatandaş
kız çocuğu olmak o da vardı yani… Açıkça ilk haftalarda çocuklar şey diyordu yani
ben kadınları kızları sevmiyorum, niye onlar var ki falan… Ama sonra onun yavaş
yavaş kırıldığını da gördük. Yani böyle bir ayrım net olarak vardı. Tam olarak
ortadan kalkmasını da bence bekleyemeyiz yani o zaten şeye de aykırı toplumsal
dinamiklere de aykırı her yer çok kötü orası çok demokratik. Bir içselleştirme de
zaten beklememek gerekiyor, önemli olan şuydu mesela içinden küfür edecek veya
şiddet vs. bir şey çıkacak onun aslında konuşmaması gerektiğini bir ilke olarak
biliyor artık. Özür diliyor çünkü mesela bu içselleştirme ömür boyu sürecek bir şey
en azından içselleştirme o anlamda bekleyemeyiz belki ama en azından ilke olarak
yani ya da ayıp falan gibi daha böyle eksik bir şey geliştirebilmesi bence önemli. Bu
da yavaş yavaş olmuştu.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
“Zaten çok büyük bir şevkle geliyordum. Bir de şey oluyordu mesela akran zorbalığı
olan özellikle çocuklar vardı. Mesela onların ilgisini çekip o şiddetsiz iletişimi nasıl
sağlarız, en azından o anlık dikkati dağılsın ki diğer çocuklara zorbalık yapmasın
diye zihnime geliyordu.”
Fotoğraf atölyesi gönüllüsü
“El şakaları da çok nadirdi aslında düşündüğümde. Ama sözlü olarak birbirleriyle
çok dalga geçiyorlardı. O çok vardı. Ama ben daha sonradan, atölyenin sonlarına
doğru bunun iyileştiğini fark ettim ve şey olmuştu mesela çocuklardan birisi

12

dışarıdayken, dışarıda fotoğraf çekerken, atölye dışından çocuklar geçiyordu. Onlar
küfürlü konuştuğunda birbiriyle dalga geçtiğinde mesela bizim atölyedeki çocuk
onları uyarmıştı.”
Fotoğraf atölyesi gönüllüsü
Tüm bu değişken değerlendirmelerinin ardından okuldaki atölyelerin risk altında, dezavantajlı,
ayrımcılığa maruz kalmış çocuklar okul ortamında güçlenmesini, okulla bağının artmasını
desteklediği sonucuna ulaşabilmekteyiz.

“Çocukların akranları ile bağının güçlenmesi” değişimi sonuçlarına göre;
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölyelerin çocukların uyum becerilerinde artış
sağladığını gözlemleyenlerin oranı yüzde 73’tür.
Bugün katılım çok düşük olsa da özellikle sene başından beri çocukların iletişim,
empati, işbirliği becerilerinde oldukça artış oldu. Çocuklar bir topluluk olarak
hareket etmeyi, birbirlerini dinlemeyi öğrendiler. Grup dışından katılanlara (atölye
esnasında salona giren çocuklar vs.) sıcak davranmazlarken bugün bu farklıydı.
Atölyeyi çocuklar kendi istedikleri gibi, birbirlerinin düşünce ve fikirlerini de
dinleyerek yürüttüler. Bence çok şey değişti.
Ritim atölyesi gönüllüsü
Bu sonuca göre atölyelerin çocuklar akranları aracılığı ile öğrenmeye başlaması, ekip
çalışmasını benimsemesine ve aralarındaki uyumun artmasına destek olduğu
söylenebilmektedir.
Atölyeye katılımda yüzde 83 ile iyi bir oran yakalanmıştır. Çocukların yüzde 95’i atölyeye
zamanında katılım göstermiştir. Atölye esnasında kız çocuklarının daha katılımcı olduğunu
düşünen gönüllülerin oranı 49’dur. Atölyelerin çocukların ilgisini çektiğini gözleyen
gönüllülerin oranı ise 92 olarak ortaya çıkmıştır. Atölyelere dahil olan çocuklar farklı sınıflarda
okumaktadır. Atölye grupları uyum problemi olan çocuklarla, uyum problemi olmayan
çocukların bir arada olduğu karma gruplardır. Böylesi bir gruptaki çocukların zamanla uyum
problemlerini aşarak birlikte atölyelere dahil olmaya başlaması, arkadaşlık geliştirmeleri
çocukların atölyelere ilgisi arttıran ve düzenli olarak katılma isteği doğuran
tutumlardandır.
“Bugün ışıkla boyama yöntemiyle portreler çekildi. Çocuklar çok hevesle ve zevkle
çalıştılar. Yaratıcı bir şekilde katılım gösterdiler. Dersin nasıl geçtiğini anlayamadık.
Çok verimli bir gündü.”
Fotoğraf atölyesi gönüllüsü
“Burada hep beraber bir şey paylaşıyoruz… Dilleri değişti, daha çok birbirlerini
tanımaya başladılar o önyargılar kırıldı. Yani ilk başta ‘Aaa o kız mı burada, o da
çok bilmem ne …’ den gelmediği zaman aranan kişi oldu. İşte ilk başlarda kim
vardı, kim yoktu büyük sınıf mıydı, küçük sınıf mıydı denilirken sonra hepsi böyle
sayar oldu şu yok, bu yok… Okulda zorlanan daha sonra okulu bırakan çocuklar
atölye de biz zaten okulun yaramazıyız sizden değiliz derken tam onlar kendilerini
gruba dahil hissetmişti hem grubun içindeki diğer çocuklar çocukların yokluğunu
çok fark ettiler.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
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Değerlendirme formları sonuçlarına göre atölyeler esnasında çocukların izin isteyerek
konuştuklarını gözleyenlerin oranı yüzde 53; çocukların birbirilerinin haklarını gözeterek
çalışmaya katıldığını belirtenlerin oranı 72 ve birbirilerinin sözünü kesmediğini ifade edenlerin
oranı yüzde 49 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda atölyelerin çocuklarda çocuk hakları
farkındalığının yükselmesine katkı yaptığı söylenebilmektedir.
Atölyelerin çocukların özgüvenine katkı sunduğunu düşünenler yüzde 60; çocuklara yetenek
kazandırdığını düşünenler yüzde 72; uyum becerilerini geliştirdiğini düşünenler ise yüzde
73’tür. Buna göre atölyeler, çocukların grup içinde adaptasyon yeteneğinin ve topluma
katılımının artmasını desteklemektedir.
“Tanışma toplantısında yaşananlara göre çocuklar daha uyumlu, daha adapte
olmuşlardı. Atölyede sevimli ve istekli, heyecanlılardı. İletişim konusunda, söz
alırken sıra bekleme konusunda daha iyilerdi.”
Fotoğraf atölyesi gönüllüsü
“İletişim ve ifade güçlüğü yaşayan bazı öğrencilerin atölyenin ilerleyen haftalarında
diğer öğrencilerle hemen hemen eşit oranda söz aldıklarını ve daha istekli
konuştuklarını kolaylıkla söyleyebilirim. Buna örnek olarak Karagümrük’deki Suriye
kökenli üç kız öğrenciyi ve yine benimle yazdığı bir şiiri paylaşan Irak doğumlu bir
kız öğrenciyi verebilirim.”
Ritim atölyesi eğitmeni
Gönüllü değerlendirme formlarına göre atölyelerin çocukların becerisine uygun olduğunu
düşünenlerin oranı yüzde 97; atölye boyunca çocukların söz alma sıklığının arttığını
gözleyenlerin oranı ise yüzde 92’dir. Atölyelerin çocukların kendilerini ifade etme
becerilerinin güçlenmesine katkı sunduğu ve özgüvenlerinin artmasını desteklediği
belirlenmiştir.
“Bu hafta atölyelerin en iyi haftası olabilirdi; bence çok eğlendik. Birlikte hareket
etmeyi, bir olmayı öğrenmişler. Bu çok iyi bir şey. İlerleme kat ettiğimizi görmek de
güzel.”
“Çocuklar birbirlerinin sözlerini kesip, dikkatleri dağılınca çok kısa sürede yapılan
etkinliğe geri dönebildiler. Birbirleriyle uyumu kısa sürede yakaladıklarını
düşünüyorum. K. için alıştırmaların diğerlerine göre zor geldiğini düşünüyorum.
Ama uyumu yakalamasa da denemekten vazgeçmedi ve güveni kırılmadı.”
Ritim atölyesi gönüllüsü
Sonuç olarak atölyelerin Çocukların akranları ile bağının güçlenmesini desteklediğini ifade
edebiliriz.
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4.2.2. Öğretmenler
Bu bölümde öğretmenlere yönelik hazırlanan ön-son test sonuçları ve eğitmenle
gerçekleştirilen mülakattan elde edilen göstergeler temel alınarak faaliyetlerin öğretmenler
üzerindeki etkileri ve öğretmenlerdeki değişimler anlatılmıştır.

“Öğretmenlerin çocukların ihtiyaçları ve hakları arasında ilişki
kurabilmesi” değişimi sonuçlarına göre;
Dört farklı modül olarak kurgulanan öğretmen atölyelerinin hedeflerini, atölye eğitmeni şöyle
özetlemiştir: “Bu atölyeleri oluştururken ana hedefimiz öğretmenlerin çalışmaları sırasında en
çok rastladıkları sorunları irdelemek ve bunlara çözüm yolları geliştirmekti. Atölyeler sırasında
en çok zorlanılan çocuk profiline atıflar yaparak, örnekleri oralardan vererek öğretmenlerin
sorunlarını konuşmaya çalıştık. Bir diğer amacımız öğretmenler arasındaki diyalogu arttırarak
yaşadıkları benzer durumlarda deneyim paylaşımı yapabilmelerini sağlamak, birbirlerini
dinleyecekleri alanı yaratmaya çalışmaktı.” Yani atölyelerin amacı, öğretmenlerin sınıf içinde
kendi yaşadıkları sorunlara okula, ortama, çocuğa özgü çözümler üretebilmektir.
Öğretmenlere yönelik ön-son test sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenlerin yüzde 50’si
kapsayıcı eğitim hakkında daha fazla bilgiye eriştiğini ifade etmiş; yine katılımcı öğretmenlerin
yüzde 50’si çocukların eğitime erişiminde eşitsizlik yaratan durumlar hakkında daha fazla bilgi
edindiğini belirtmiştir. Buna göre atölyelerin öğretmenlerde sınıf içinde kapsayıcı eğitim
farkındalığının yükselmesine katkı sağladığı söylenebilmektedir.
“Genel olarak bu gibi atölyelere kendi iş yoğunlukları dışında yeni bir yoğunluk
getirecek bir mevzu olarak bakıyorlar ve mesafeli yaklaşıyorlar. Fakat daha ilk
atölyeden birçok öğretmen ile ilişki kurabildiğimizi hissettim. Birkaç öğretmenin
çocuklardan ısrarla şikayet ettikleri mevzular hakkında kendilerinin de öğrenen
konumuna geçtikleri bir alanda bu davranışları sergilediklerini gördüm.”
Öğretmen atölyesi eğitmeni
Öğretmenlere yönelik ön-son test sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenlerin yüzde 50’si bağ
kurmak hakkında daha fazla bilgiye eriştiğini ifade etmiş; yine katılımcı öğretmenlerin yüzde
67’si empati kavramı hakkında daha fazla bilgi edindiğini belirtmiştir. Buna göre atölyelerin
öğretmenlerde sınıf içinde bağ kurma farkındalığının yükselmesine katkı sağladığı
söylenebilmektedir.
“Öğretmenlerin beyin fırtınası yapabileceği, birbirleriyle paylaşabileceği alanlar
yaratmak önemli. Atölyeler boyunca aynı sorunları yaşadıklarına ama birbirleriyle
çok fazla paylaşmadıklarına şahit olduk.”
Öğretmen atölyesi eğitmeni
Öğretmenlere yönelik ön-son test sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenlerin yüzde 67’si
çocukları sınıf içindeki istenmeyen davranışlarını örnekleyemezken, atölyelerden sonra bu
oranın yüzde 50’ye yükseldiği; yüzde 83’ünün öğrenme sürecinde ihtiyaç duyulanlar hakkında
fikir sahibi değilken, atölyelerden sonra yüzde 50’sinin kısmen de olsa bu konu hakkında
bilgilerini arttırdığı görülmüştür. Aynı testin sonuçlarına göre katılımcı öğretmenlerin yüzde
33’ü sınıf içinde çocukların istenmeyen davranışlarının kaynağı hakkında bilgilendiğini
belirtmiştir. Buna göre atölyelerin öğretmenlerde sınıf içinde duygular ve ihtiyaçlar
farkındalığının yükselmesine katkı sağladığı söylenebilmektedir.
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“Atölye sırasında istekli olsalar da genel hava bir çözümün olduğuna inanmamak
yönündeydi. Çözümleri konuşmaya çalıştığımız zaman iğneyi kendilerine batırmak
yerine kabahati çocuklarda bulmak ya da eğitim sisteminde bulmak gibi eğilimler
çok yaygın.”
Öğretmen atölyesi eğitmeni
Öğretmenlere yönelik ön-son test sonuçlarına göre, katılımcı öğretmenlerin yüzde 22’si öfke
ile ilişkili kavramları örnekleyebilirken, atölyelerden sonra bu oranın yüzde 75’ye yükseldiği;
yüzde 50’sinin öfkeye verilen karşılıkları örneklediği görülmüştür. Buna göre atölyelerin
öğretmenlerde sınıf içinde akran zorbalığı farkındalığının yükselmesine katkı sağladığı
söylenebilmektedir.
“(...) soru sorduğumuz, deneyim dinlemek istediğimiz zamanlar oldukça katılımcıydı
herkes. Bu deneyimlerde ceza/ödül sisteminin çok yaygın olarak kullanıldığını
gördük. Bir kısım öğretmen yaşadıkları olayları anlattıktan sonra çözüm yoluna
dair bize sorular sordu bir kısım ise soruna karşı kendi uyguladığı ceza sisteminden
gayet övünüyordu. Son oturum olan arabuluculuk oturumunda öğretmenlere bir
yöntem önerdik ve pek çok kişi kendi sınıfında deneyeceğini söyleyerek ayrıldı.”
Öğretmen atölyesi eğitmeni
Tüm bu değişken değerlendirmelerinin ardından atölyelerin öğretmenlerin çocukların
ihtiyaçları ve hakları arasında ilişki kurabilmesini desteklediği sonucuna ulaşabilmekteyiz.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Okulda Ben de Varım Projesi’nin etkisinin hedef grup (çocuklar ve öğretmenler) bazlı
değerlendirildiği analizler sonucunda şu çıkarımlara ulaşılmıştır:










Ritim ve fotoğrafın kullanımı ile sosyal anlamda güçlendirilerek, okulu terklerinin
önlenmesi amacıyla gerçekleşen atölyeler, çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri
araçlar ve alanlar sunmuşlardır.
Atölyeler çocukların okul ortamında güçlenmelerinde ve akranları ile bağlarının
kuvvetlenmesinde pozitif algılarını güçlendirmiştir.
Atölyelerin çocukların okula gelmeleri için önemli motivasyon kaynağına dönüşmüş
olması, projenin nihai amacı olan çocukların adil ve eşit şartlarda eğitime erişimini
sağlamak ile yakından ilişkilidir.
Ayrıca bu atölyeler aracılığıyla çocuklar okulda sadece ilgili ders esnasında ve okul
programı uygun ise erişebildikleri spor salonuna erişme imkanı bulmuşlardır.
Atölyeler boyunca temas halinde oldukları genç gönüllülerle atölye başlangıcında veya
bitiminde yaptıkları sohbetler, gönüllülerin onların gözündeki önemini pekiştirmiştir.
Her atölyede aynı gönüllülerin her hafta geliyor olması çocuk-gönüllü ilişkisini
geliştirmiş, çocuklarda olumlu anlamda rol model katkısı sağlanmıştır.
Özellikle kız çocuklarında atölyelere katılım, atölyelerde söz hakkını kullanma, oğlan
çocuklarının kendilerini dahil etmediği oyunlara dahil olmaya çalışma anlamında
olumlu gelişmeler yaşanmış, hem gözlemler hem de odak grup görüşmelerine göre
kız çocuklarının katılım ve kendilerini ifade etme seviyesi iyileşmiştir.
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Atölyelerin çocukların kendilerini ifade etme becerilerinin güçlenmesine ve
özgüveninin artmasına olumlu katkı sunması, çocuğun gelişiminde, atölye dışı
zamanlarda sınıf ve okul içindeki davranışlarının olumlu tutuma dönmesinde önemli
bir yere sahiptir.
Ritim atölyesi eğitmeni tarafından da görüşmeler esnasında vurgulandığı gibi,
çocuklarla gerçekleşen atölyelerin öncesinde ve sonrasında eğitmen ve gönüllülerin
bir araya gelerek günü planladığı ve değerlendirdiği zamanlar, atölyelerin verimini
arttıran bir yaklaşımdır.
Öğretmen atölyelerinde proje hedefinde belirlenen sayıya ulaşılamamıştır. Yapılan
değerlendirme görüşmelerinde öğretmenlerin gönüllülük esası ile katılmasının
verimliliği arttıracağı göz önünde tutularak, hedef sayıya ulaşmak için öğretmenlerin
okul yönetimi tarafından istemedikleri atölyeler hakkında görevlendirilme yolu ile
katılmaları istenmemiştir.
Atölyelere dahil olan öğretmenlerin sınıflarındaki tüm çocuklara erişebilme istekleri ve
atölye temalarında belirlenen kapsayıcı eğitim, sınıf içinde bağ kurma, sınıf içinde
duygular ve ihtiyaçlar farkındalığı, akran zorbalığı farkındalığı gibi konularda
düşünmeye başladıkları görülmüştür. Karagümrük gibi zorlu davranışlar gösteren
çocukların da eğitim hakkının gözetilmesi yönünde öğretmenlerinbu konular hakkında
donanım sahibi olmaları, projenin nihai amacı olan çocukların adil ve eşit şartlarda
eğitime erişimini sağlamak ile çok yakından ilişkilidir.
Öğretmen atölyelerinin eğitmeni tarafından da vurgulandığı gibi, sadece konuların
belirlenmesi aşamasında değil, zaman ve içerik planında da öğretmenlerin katılımcı
olduğu ortamlar yaratılmadır.

Hedef grupta yer alan risk altındaki çocukların davranış ve uyum problemlerinde değişiklik
sağlanabilmesi ancak uzun zamanlı çalışmalar ile mümkün olmaktadır. Bazı durumlarda, riskli
olarak tanımlanan bir davranışın düzelebilmesi yıllar süren bir çalışma gerektirmektedir. Bu
açıdan, projenin temel amaçlarından olan risk altındaki çocukların güçlendirilmesi bakımından
başta atölye çalışmalarının devamı olmak üzere çalışmalara katılan çocukların takibinin
yapılması oldukça önemli bir gerekliliktir.
Çocuklar ile atölye uygulayıcıları ile kurulan güven bağının devamlılığı ve bu güven bağı ile
doğrudan ilişkili sonuçların elde edilebilmesi için atölye çalışmalarının uzun aralar olmaksızın
devamı sağlanmalıdır. Bu bağın kuvvetlenmesi için, çocukların okul terkini önlemede önemli
rollere sahip olan öğretmenlerin ve bakım verenlerin de sürece dahil edilmeleri, çocuklara
kazandırılması hedeflenen tutumların kalıcılığının sağlanması için işbirliği halinde çalışılması
gereklidir.
Üretilen modelin Sulukule Gönüllüleri Derneği haricinde kurum ve kişilerce uygulanabilir
olması, dahası eğitim sisteminin bir parçası haline gelerek okulların kendileri tarafından
uygulanıyor olması, projenin nihai amacına ulaştığının en güvenilir göstergesi olacaktır.
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6. EKLER
6.1.

Atölye değerlendirme formu
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6.2.

Öğretmenler için uygulanan ön-son test
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