Saygılı mı? Öğretim programları ve yöntemleri belirlenirken öğrencilerin farklı
özelliklerine ve gereksinimlerine duyarlılık gösteriliyor mu?
İçermeci mi? Yaşı, cinsiyeti, özel gereksinimi, ders başarısı, disiplin durumu, ailesinin geliri ve eğitim düzeyi,dili, dini,
etnik kökeni, siyasal görüşleri ya da diğer
özellikleri ne olursa olsun isteyen her
öğrenci kulüp ya da kurul çalışmalarına
katılabiliyor mu?
Çocuk dostu mu? Öğrencilerin görüşlerini
almak için kullanılan formlardaki ifadeler
farklı yaş, engel ve kültürel gruplar için
uyarlanıyor mu?

ADRES:
Hüseyin Ağa Mahallesi Topçeken Sokak No:6
Kat:3 Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon: 0 (533) 349 12 28
E-posta: iletisim@zazader.org

''Bu broşür Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avurpa Birliği
desteği ile hazırlanmıştır. İçerigin sorumluluğu tamamıyla Zaza Dil ve
Kültür Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.''

Seçmeli ders çizelgesinin 4 ve 5. maddelerine göre
Öğrenciler, seçmeli derslerden herhangi birini, 5-8
sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli
olarak alabileceklerdir.
Farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders
açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması okul yönetimlerince
sağlanmak zorundadır. Örneğin bir öğrenci
ZAZACA dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve
henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci,
altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece
hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem
de öğrencilerin TERCİH HAKLARININ karşılanması
sağlanır.
Dilekçe örneği:
... Okulu Müdürlüğüne
Velisi bulunduğum okulunuz 4/... Sınıf, ... TC nolu
... isimli öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim
yılında aşağıda belirtilen toplamda 6 saatlik seçmeli dersleri almasını istiyorum.

“Seçmeli derslerimi BEN belirlemek
istiyorum!” “
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SEÇMELİ DERSLERDEN ZAZACA’YI SEÇMEK
SENİN VAZGEÇİLMEZ HAKKINDIR.
HAKKINI KULLANMAYI İHMAL ETME!
Çocuklarınızın anadilini öğrenmesini istemez misiniz?
Çocuklarınızla Zazaca konuşmaya var mısınız? Anadolu’da yaşayan dillere tanınan seçmeli ders hakkını
biliyor musunuz?
Ders seçme hakkınızı kullanıyor musunuz?
4,5,6 ve 7. Sınıfta okuyan öğrenciler seçmeli dersler
içersinden Zazaca’yı seçebileceğinizi unutmayın.
Hakkınızı başkasına devretmeyin, kendiniz kullanın.

“Her vas kokê xo sero royeno
Her theyr zonê xo de waneno”
Sey Qaji

OKULUNUZ ÖĞRENCİ KATILIMINI NE
KADAR DESTEKLİYOR?
Okulunuzda çocuk katılımının durumunu
değerlendirmek ister misiniz? Bu değerlendirmeyi bu aşağıdaki soruları yanıtlayarak yapabilirsiniz?
Demokratik okulların başlıca özelliği olan
çocuk katılımı, çocukların görüşlerini
özgürce ifade etmeleri, bu görüşlerin
ciddiye alınması ve çocukların kendilerini
ilgilendiren karar süreçlerinde etkin rol
almalarıdır.
Çocuk katılımı temel bir hak olarak Çocuk
Haklarına dair Sözleşme’nin
12. maddesinde güvence altına alınıyor.
Buna göre, öğretim yöntemlerinden okul
bütçesine, sosyal etkinliklerden disiplin
politikalarına, yöneticilerin ve eğitimcilerin seçiminden okulun ﬁziksel yapısına,
okulun gelişim planlamasından seçmeli
ders tercihine kadar tüm öğrencilerin
okuldaki kararlara katılımı mümkün
olmalıdır.

Okulda demokratik yöntemlerle
oluşturulmuş ve işleyen
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VAR MI?

‘’Seçmeli derslerde ana dilim olan
ZAZACA öncelikli tercihimdir.’’

Öğrenciler okul yaşamını düzenleyen
KURUL VE KOMİSYONLARDA
TEMSİL EDİLİYORMU?

ÖĞRENCİLERİN KATILDIĞI KARAR SÜREÇLERİ

Okulun gelişim ya da stratejik
planı hazılanırken
ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞÜNE BAŞ
VURULUYOR MU?
Okul sunduğu hizmetlere
ve sosyal etkinliklere ilişkin
ÇOCUKLARA DANIŞIYOR MU?
Okul, ders kitapları girişinden önce seçmeli
dersler belirlenirken
ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNE ÖNCELİK
VERİYOR MU?
Öğrencilerin dileklerini, şikayetlerini,
önerilerini, isimlerini söylemek zorunda
kalmadan paylaşabilecekleri
DİLEK KUTULARI VAR MI?

Saydam ve bilgilendirici mi? Öğrencilere
ve velilere seçmeli derslerle ilgili yeterli
ve açık bilgi veriliyor mu? Okuldaki öğrencilere bir konuda danışıldıktan sonra
görüşlerinden nasıl yararlanıldığıyla
ilgili bilgi veriliyor mu?
Aidiyet duygusu verici mi? Öğrenciler anadillerinde konuşabiliyor, oyunlar oynayabiliyorlar mı?
İlgili mi? Öğrencilere derslerde öğrenmek
istedikleri konular soruluyor mu? Derste
tartışmak istedikleri güncel konuları
gündeme getirebiliyorlar mı?
Gönüllü mü? Sınıf temsilcilikleri, eğitsel
kollar, öğrenci temsilcilikleri gönüllü olarak mı belirleniyor? Her öğrenci istediği
kulübe üye olabiliyor mu? Öğrenciler
kendi istedikleri kulübü kurmak için destekleniyor mu?
Cep telefonlarımızdan
“ZAZADER” yazıp “8071” e mesaj göndererek
gelen cevabi mesaja “evet” deyip, ayda 10 TL ile
dilimize ve kültürümüze karınca kararınca bir katkı
sunabiliriz.

