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Öğrenme Sonuçları:

Öğrenciler, bir dili konuşamadıkları için çözüm
yolu bulamadıkları bir durumu deneyimlerler.
Yeni bir ülkeye iltica etmiş mültecilerle empati
kurarlar.

Hazırlık/Materyaller+#
Öğretmenler için Giriş bölümündeki ders
planını ve genel bilgileri okuyun.
Sınıfınızdaki öğrencilerinizi düşünün.
Okulda eğitim dili olarak kullanılan dil
haricinde bir dil konuşan öğrenciniz var
mı? Bu, farklı bir alfabenin kullanıldığı bir
dil de olabilir. Bu öğrencileri bir araya
getirip aktivite için yardım isteyin.
Öğrencilere alternatif olarak, birden fazla
dil konuşan iş arkadaşlarınızdan ya da
velilerinizden yardım isteyebilirsiniz.
Bu kişilere, Sayfa 6'daki materyalleri ders
öncesinde hazırlamaları için yardım edin.
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Tartışmalı Sorunlar Üzerine Çalışan Öğretmenler için Genel Notlar
Bu ders kapsamında öğrencilerinizle yapacağınız tartışmaların, öğrencilerin geçmiş
deneyimleri düşünülerek hassas bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Öğrencilerinizin
fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabilmesi için 'güvenli' bir sınıf ortamı oluşturmalısınız.
Bazı öğrenciler belirli tartışmalardan muaf olmak isteyebilir ve buna saygı duyulmalıdır.
Aşağıda verilen, tartışmalı konulara sınıf içerisinde nasıl yaklaşılması gerektiğine dair
tavsiyeler içeren kaynakları faydalı bulabilirsiniz.
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Öğretmenlerin çoğu, bu nitelikteki tartışmaları sürdürürken Çocuklar için Felsefe
tekniklerini yararlı buluyor. Aşağıdaki linkten daha fazla okuyabilirsiniz.
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Küresel Amaçlar için Harekete Geç
Bir eğitimci olarak, öğrencilerin pozitif enerjilerini kanalize ederek; çaresiz olmadıklarına, değişimin mümkün ve
onlar tarafından sürdürülebilir olduğuna inandırabilecek güce sahipsiniz.
Harekete Geç Şimdi:

Harekete Geç Derin katılım:

• Öğrenciler, yerel yönetimlerdeki temsilcilere
Küresel Amaçlar'ın gelecekleri için neden bu
kadar önemli olduğunu anlattıkları veya
temilcilere amaçlar özelinde ne gibi faaliyetler
yaptıklarını sordukları bir yazı yazabilirler.

• Öğrenciler, amaçları daha fazla öğrenmek ve kendi
çevrelerinde değişimi sağlayarak etki bırakmak için
projelerde görev alabilirler.
www.dunyaninenbuyukdersi.org adresindeki Harekete
Geç ve "Kaynaklar" sayfasını ziyaret ederek,
başlamanıza yardımcı olabilecek kuruluşlara,
kaynaklara ve ders planlarına ulaşabilirsiniz.

• Öğrencilerden #KüreselAmaçlar ile ilgili
öğrendikleri şeyleri özetlemelerini isteyin ve
bunları Dünyanın En Büyük Dersi Facebook
Sayfası ya da @EnBuyukDers adresini
etiketleyerek #KüreselAmaçlarıÖğret
hashtagi ile Twitter üzerinden paylaşın.
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Öğretmenler için Göç Konusundaki Güncel Sorunlara Giriş
Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler tarafından kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 28'inci maddesi,
iyi eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu ve bu temel eğitimin herkes için ücretsiz olması gerektiğini
belirtir. Buna rağmen, UNESCO verilerine göre dünya üzerinde 124 milyon çocuk ve genç okula
gidemiyor; 757 milyon yetişkin ise okuma yazma bilmiyor - (Bunların 3'te 2'si ise kadın1).
Bu duruma sebep olan birçok sebepten en yaygın olanlarını şöyle sıralayabiliriz: fakirlik, adaletsizlik,
engellilik, toplumsal cinsiyet, etnik ve sosyal altyapı gibi farklılıklardan ötürü ayrımcılık. Savaşlar ve
süregelen krizler ve çatışmalar da bu durumda büyük etken. Dünya üzerinde 34 milyon çocuk ve genç
şiddet içeren çatışmalardan etkileniyor ve UNICEF'e göre Suriye, Irak, Yemen, Libya, Filistin bölgeleri,
Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde 13 milyon çocuk okula gidemiyor2. Krizler ve çatışmalar
insanları evlerinden, köylerinden ve kasabalarından ayrılıp, genelde kendi ülkeleri dışındaki bölgelerde
barınak bulmaya itiyor. 2014 yılında, dünyada 60 milyona yakın insan şiddetten, işkenceden ve insan
hakları ihlallerinden korunabileceği sığınaklar aradı. Bu insanların yarısı ise 18 yaşından küçüktü3.
Ceneve Sözleşmesi'nin katılımcı ülkeleri, 22'inci madde gereğince bu gençleri korumak için uyrukları ve
ikamet durumları gözetilmeksizin tam ve eşit eğitim erişimi sunmakla yükümlü tutuldu. Fakat mülteciler
genellikle bu hak kapsamında olmadı.
UNHCR'ye4 göre, mülteciler hemen geri dönmeyi umdukları ve bölgelerini bırakıp başka yerlere seyahat
etmek zor olduğu için büyük çoğunluğu memleketlerinde kalmaya devam ettiler. Ülkesini terk eden 4
milyon Suriyeli günümüzde yer değiştiren en büyük grup. Bu insanların 2.2 milyonu Türkiye'de, 1.1
milyonu Lübnan'da, 633.000'i Ürdün'de olmak üzere %95'i komşu ülkelerde kalıyor. Buna ek olarak 7.9
milyon Suriyeli evlerini terk etmiş olsa da Suriye'de yaşamaya devam ediyor Bu insanlar ülke içinde
yerlerinden edilmiş kişiler olarak biliniyor.
Avrupa Birliği ülkeleri içinde Almanya, 2015 yılında bir milyona yaklaşan sayıda mülteciyi kabul ederek
çoğu mülteciye ev sahipliği yaptı. Güncel haberlerde hakim konu Suriye'deki savaş ve çatışmadan kaçıp
Avrupa'ya gelen Suriyeliler olmasına rağmen, Afrika'da, özellikle Güney Sudan'daki çatışmanın
neticesinde, yerlerinden edilen insanların sayısında büyük bir artış oldu. Bu çatışmanın patlak verdiği
2013 yılından beri, 2.3 milyon insan evlerini terk etti Bu insanların 650.000'i Güney Sudan dışında bir
yerlerde yaşıyor Bunlara ek olarak; Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki süreğen çatışma
çok fazla sayıda insanın ülke içerisinde yer değiştirmesine ve komşu ülkelere iltica etmesine neden oldu.

ğitimden ve Hayattan Dışlanmak
Güvenli bir yer ararken sahip olduklarını arkalarında bırakan mültecilerin hayatları bir hayli zorlu. Üstelik
bu zorluklar, onları eğitim hakkı gibi insani hakları için mücadele etmekten alıkoyuyor. Türkiye, Lübnan,
Ürdün, Irak ve Mısır gibi en fazla sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan 5 ülkede, 700.000 Suriyeli
çocuk, yaklaşık olarak %53'ü, aşağıda belirtilen sebeplerden birinden dolayı okula gidemiyor.
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Yoksulluk
Mültecilerin, çoğuna ülke içi resmi işlerde çalışma izin verilmediği için iş bulmakta zorlanır ve yüksek
derecede yoksulluk riski altındadırlar. Bu yüzden de temel ihtiyaçları için gayri resmi işlere bel
bağlamış durumdalardır. Genelde bu tarz işlerde, yaşamaya elverişli bir konutun kirasını ödemek ya
da aileyi doyuracak temel gıdayı almak gibi belli başlı ihtiyaçları sağlamak için yeterli maaş verilmez.
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNCHR)'nun raporunda, 2014 yılında Ürdün'de mülteci
kampları dışında yaşayan her 3 Suriyeli mülteciden 2'sinin, Ürdün için aylık 96 Amerikan Doları olarak
belirtilen yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtilmiştir Bu şartlar altında yaşayan çocukların eğitim
alma fırsatları da çoğunlukla kötüye gidiyor. Ücretsiz eğitim yerlerinin, uygun araç gerecin ve iyi
eğitilmiş öğretmenlerin eksikliği bu duruma sebep oluyor. Okul ücretini ya da yol parasını ödemeye
gücü yetmeyen ebeveynler çocuklarını okuldan almak zorunda kalıyor. Bazen de çocuklar aile gelirine bir
katkı sağlasın diye okuldan alınıp çalıştırılıyor. Özellikle normal şartlar altında mücadele eden sakat
çocuklar eğitim alamama riskiyle karşı karşıyadır.

Çocuk İşçiliği
Mülteciler için iş bulmanın zor olmasından dolayı, tüm aile üyelerinin, hatta en küçük çocuğun bile, hane
gelirine katkı sağlaması yaygındır. Bu çocuklar genellikle okula gitmek yerine ev işlerinde ya da
tarımcılıkta çalıştırılıyor. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınları Güçlendirme Birimi
(UN Women)'nin 2013 yılında Suriye'ye komşu ülkelerde bulunan mülteci ailelerle yürüttüğü bir anket
çalışmasında, bu aileler kısmen ya da tamamen bir çocuğun kazandığı gelire bağlı olduklarını
belirtmişlerdir Mülteci kamplarında da durum aynıdır. Örneğin, 13 yaşındaki Ahmed 3 yıldır okula
gitmemektedir. Memleketi Suriye Dera'da evden çıkmak çok tehlikeli olduğu için okuldan ayrılmak zorunda
kalmıştı. Ürdün Zaatari Mülteci Kampı'na geldikten sonra okula geri dönmeyi uman Ahmed, kardeşleriyle
birlikte ailesini desteklemek için günde 12 saat sigara satıcılığı yapmak zorunda kaldı Ürdün'de tarımda
çalışan Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 2.4'ü okula gidiyor

Erken Yaşta Evlendirme
Yoksulluk, mülteciler arasındaki reşit olmayan kız çocuklarının evlendirilmesini arttırmıştır. Bazı kız
çocukları, aile üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmek amacıyla çok küçük yaşta evlendirilir. Erken yaşta
evlendirmenin sebeplerinden biri de kız çocuklarını okulda ya da okula giderken karşılaşabilecekleri
cinsel şiddet tehdidinden korumak olabilir. Erken yaşta evlendirme, kız çocuklarının eğitimlerinin sona
ermesinde doğrudan etkilidir.

Uluslararası Desteğin Eksikliği
Bu kritik durumda uluslararası yatırımlar daha fazla olsa, mültecilerin yaşam ve eğitim durumları daha iyi
gelişebilirdi. Suriye etrafındaki devletlerde, tüm mültecilerin haklarının ve temel hizmetlere ulaşabilirliğin
verileceğini garantiye almanın maliyeti çok büyüktür. 2015 yılında, %100 finansman elde etmek için
gereken fon 566 milyon Amerikan Doları, ya da %42'siydi . Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Bürosu
(UNCHR)'na Güney Sudan'da gereken kaynaklara baktığınızda daha çarpıcı bir resim görüyorsunuz.
Gereken fonun sadece %30'u (544 milyon Amerikan Doları) uluslararası topluluk tarafından
sağlandı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bu finansman açığı %76'da daha kötüydü
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dakika

Öğrenme Hedefleri Öğrencilerin, bir dili konuşamadıkları için çözüm
yolu bulamadıkları bir durumu deneyimlemesi ve bir ülkeye yeni iltica
etmiş mültecilerle empati kurmaları
Hazırlık: Sınıfınızdaki öğrencilerinizi düşünün. Okulda eğitim dili olarak
kullanılan dil haricinde bir dil konuşan öğrenciniz var mı? Bu, farklı bir
alfabenin kullanıldığı bir dil de olabilir. Eğer varsa, bu öğrencileri bir araya
getirip aktivite için yardım isteyin.
• Bu öğrenci grubundan, "Eczane", "Süpermarket", "Okul", "Polis Merkezi",
"Tren İstasyonu", "Kütüphane", "Hastane", "Mağaza", "Doktor", "Otobüs
Durağı" gibi yerel bir toplulukta bulunabilecek halka açık yerler için
konuştukları ikinci dilde işaret levhaları yapmalarını isteyin. Levhalarda
sadece kelimeler olmasına dikkat edin.
• Çocuklardan, sınıfın ya da daha büyük bir alanın etrafında ellerinde işaret
levhalarıyla durmalarını isteyin. Ayrıca tüm ders boyunca sadece kendi
dillerinde konuşmalarını isteyin.
Eğer başka bir dil konuşan öğrenciniz yoksa, farklı bir dil konuşan diğer
öğretmenlerden ya da ebeveynlerden yardım isteyin.
Sınıfın geri kalanı için derse giriş
"Çoğumuz, basit tercümelerle dili anlamamızı kolaylaştırarak seyahatimizi
daha eğlenceli hale getiren tur firmalarının, otellerin, restoranların ve esnafların
olduğu yerlerde tatil yapmaya aşinayız. Peki, kendimizi dilini hiç bilmediğimiz,
kimseyle konuşamadığımız ve hatta alfabeleri farklı olduğu için yazılanları bile
okuyamadığımız bir ülkede bulsak nasıl olurdu?"
• Öğrencilerinize, bir ülkeye yeni gelen mültecenin yapması gerekenlere
benzer bazı basit görevleri tamamlamalarını isteyeceğinizi açıklayın.
• Sırayla her öğrenciye "süpermarkete git ve ekmek al", "doktora gidip
hastalığını açıkla", "gidip diğer kasabaya gitmek için tren bileti al",
"eczaneye gidip öksürük şurubu al" gibi yönergeler verin. Her öğrenciye en
az bir tane düşmesi için yeteri kadar yönerge hazırlayın. Eğer sınıf
mevcudunuz çoksa öğrencileri gruplara ayırabilirsiniz.
• Öğrencilere diğerlerinden yardım isteyebileceklerini ve eğer internet
erişimleri varsa kullanabileceklerini söyleyin. (Soldaki not kutusundaki
internet sayfalarını inceleyebilirsiniz). "Ava" çıkmalarına izin verin (20
dakika).
Websiteler dil konusunda yardımcı olabilir.
Arabic-English http://www.arabdict.com/en/english-arabic
Albanian-English: http://www.argjiro.net/fjalor/
Serbian-English: http://recnik.krstarica.com/e/
Farsi-English: http://www.farsidic.com/en/lang/FaEn

Bitirdikten sonra, Hazine Avı'nda olan öğrencilere şu soruları sorun:
Görev(ler)inizi tamamladınız mı? Nasıl tamamladınız? Kimse size yardım etti
mi? Nasıl yardım ettiler? Kendi dilinizde iletişim kuramadan yolunuzu bulmak
zorunda olmak nasıl hissettirdi?" (Sözlü olarak 5 dakika)
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Daha sonra işaretleri hazırlayan öğrencilere şunları sorun:
Hangi durumlarda diğer dilini kullanırdın? Nerede, ne zaman ve kiminleyken dil değiştirirsin? Birden
fazla dil konuşabilmenin güzel yanı nedir?" (Sözlü olarak 5 dakika)
İsteğe bağlı tüm sınıfa sorabileceğiniz ek sorular:
Diğerlerinden 'daha iyi' olduğu düşünülen diller var mıdır? Sizce bu düşünce doğru mu yoksa yanlış mı?
Ve neden böyle olduğunu düşünüyorsunuz?"
"İletişime geçtiğiniz farklı dillerle neler ilişkilendiriyosunuz ya da az da olsa başka bir dil öğrenmeniz
gerekti mi?"
"Sizce göçmenler ya da mülteciler neden taşındıkları ülkenin dilini öğrenmeyi zor buluyor
olabilirler?" (Tartışmayı teşvik etmeniz gerekirse şu yönlendirmeleri kullanabilirsiniz; çocukların eğitim
aldığı okullara yüklenen sorumluluklar, yetişkinlere öğretmenin maliyeti, destek eksikliği).
Okulda hangi dilleri öğrenebilirsin? Okulda hangi dilleri öğrenmek isterdin? Bir de işitme sorunu ve diğer
engelleri olan kişileri düşünelim, onlara da yeteri kadar öğretiliyor mu?" Sözlü olarak dakika
Alternatif Eğer farklı dilleri konuşan birkaç çocuk varsa, benzerliklerine ya da geldikleri bölgelere göre
gruplandırın. Bu grupları dünya haritası üzerinde konumlandırıp, bunu "Ortak tarihimizin bir parçası
olarak göç" başlıklı ders planına geçiş olarak kullanın.
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Dünyanın En Büyük Dersi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma için ulaşmayı hedeflediği
Küresel Amaçları öğretmeyi teşvik eden, işbirliğine dayalı bir eğitim projesidir. Bu ders planı,
Eğitim için Küresel Mücadele (GCE) hareketinin Almanya'daki üyeleri tarafından oluşturulmuştur.
Destekleri için teşekkür ederiz.

