SBA PROJESİ
(OKULLAR İÇİN BİLGİ)

AÇIK OKUL
DÜNYA ÖĞRENCİLER İÇİN BİR SINIFTIR
Bu proje Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilmiştir. Bu belge ve içinde yer alan tüm
içerikler, yalnızca hazırlayanların görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz
Kaynakça: Open Schools for Open Societies, EU Horizon 2020, 741572

Açık Okul/Öğretim fikri okulları daha etkin hale getirme ve öğrencileri 21.
yüzyılda ki hayata hazırlayan bir eğitim sağlamaya çalışırken, Avrupa’da politika
yapıcılar tarafından şu anda çok sayıda eğitim reform girişimi bulunmaktadır.
Okulların tüm diğer paydaşlarla işbirliğine açık bir toplumsal kurum haline
geldiği ve refahın destekleyicisi; “Açık Okullarda ” aileler okul faaliyetlerinde
daha gerçek roller üstlenmeye teşvik edilmelidir. Tüm toplum kesimlerinden
profesyoneller ve işletmeler, gerçek yaşam projelerinin sınıf ortamına
gelmesinde aktif rol oynamalıdır.

AÇIK OKUL MODELİ
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Açık Okul Nedir?

Açık Okul, öğrenmede daha ilgi çekici bir ortam yaratır ve hayati derecede
toplumsal katkı sağlar. Özellikle öğrenciler, bir nevi çırak rolünde toplumdaki
gerçek ihtiyaçları aktif olarak karşılayan projeler ile uzmanların deneyimlerinden
yararlanırlar. Bu onları, projeyi tüm yönleriyle tanımaya ve ilgilenerek
katılmalarına teşvik eder.
Açık okul, okulların ve öğrencilerin gerçek hayat projelerinde iş ve girişimcilik
dünyasından farklı kuruluş ve profesyonellerle işbirliği gerçekleştirmesine
katkıda bulunur. Bunun anlamı, öğrencilere toplumdaki girişimci kaynaklarla
uzun vadeli ve otantik gerçek yaşam proje çalışmaları sunmaktır. Öğrenciler,
doğrudan katılım ve uygulama yoluyla girişimcilik anlayışı ve yeterlilikleri
kazanırlar. Yapılan görevler gerçektir ve zorlukların üstesinden gelmek
zorundadırlar.

Bu proje Avrupa Birliği’nin desteğiyle finanse edilmiştir. Bu belge ve içinde yer alan tüm
içerikler, yalnızca hazırlayanların görüşlerini yansıtmaktadır. Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz
Kaynakça: Open Schools for Open Societies, EU Horizon 2020, 741572

Açık Okul Ortamı: Eğilimler ve Yol gösterici Fikirler
Açık Okul Fikri: Okullardan; öğrencilerinin mevcut uygulamalarda olandan daha
fazla esnek düşünme, problem çözme ve becerilerinin gelişmesini sağlayarak, onların
eğitim kalitesini artırmaları beklenmektedir.

Temel Sosyal Merkez Olarak: Okullar, yaygın bir şekilde toplumsal
parçalanma ve değerler krizine karşı en etkin bir silah olarak tanınmaya başlamıştır.
Kamunun bir parçası olarak, genel statüsü, desteklenmesi ve okullaşma duygusu
bakımından belirgin şekilde yukarıya doğru bir ivme vardır.

Odaklanmış Öğrenme Organizasyonları Olarak: Okullar, sistem
bütünlüğü içerisinde bireysel bir kurum organizasyonu olarak, geniş
kapsamlı çıkarımlarla oluşan güçlü bir bilgi gündemi etrafında yeniden
canlandırılırlar. Akademik/sanatsal/yeterlilik geliştirme hedefleri deney ve
yenilikçi norm ile birlikte çok önemlidir. Müfredat uzmanlıkları, yenilikçi
değerlendirme ve becerilerin tanınması şeklinde olduğu gibi gelişir.

Açık Okul Kültürü Gelişimi: Açık Okul Kültürü, okulların yenilikçi eko
sistemlere dönüşümlerini kolaylaştıracak, lider, öğrenci, öğretmen ve yerel
işbirlikçilerin yetki ve sorumlulukları paylaştıkları, ortak bilimsel öğrenme merkezleri
olarak hareket edecek bir süreci tanımlayacak ve uygulayacaktır.
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Açık Okulların Özellikleri
Tüm toplumsal aktörlerin bilimsel ve anlamlı katılımını sağlamak
amacıyla; resmi ve gayri resmi eğitim sağlayıcıları, işletmeler ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliğini teşvik eder, bilimsel çalışmalar ile bilime dayalı kariyer,
istihdam edilebilirlik ve rekabet edebilirliği artırır.
Okulların, toplum refahının bir temsilcisi olmasını destekler.
Uzmanlık, iş ağı oluşturma, bilim ve araştırma bulgularını paylaşma ve
uygulamalarını teşvik ederek, gerçek hayata ilişkin projeleri okul (sınıf)
ortamına getiren ortaklıkları destekler.
Etkili ebeveyn katılımına odaklıdır. Açık Okul Modeli, ailelerin
öğrenciler için bilim sermayesi kavramına dayanır.
Fen Öğretimi için Farklılık: Cinsiyet sorunları fen derslerinde rekabet
gücünü azaltırken, kızların ileri düzey fen derslerine katılım ve performanslarına
katkıda bulunmak ve öğrencilerin anlamalarını teşvik edecek öğretim yöntemleri
uygulanarak, eş zamanlı olarak erkek çocuklarının öğrenmeleri de desteklenir.
Açık Okul/Öğretim yaklaşımı; rekabetçi sınıf ortamı oluşumunun, iyi
düşünen, sorgulayan ve anlamak için yeterli zaman ve koşulların sağlandığı bir
öğretim yaklaşımı oluşumuyla değiştirilmesini önerir. Mesela bu; İşbirliği
içerisinde çalışan küçük öğrenci gruplarında fikirler paylaşılır, sorular sorulur ve
veriler analiz edilerek gerçekleştirilebilir.
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Açık Okul Etkinliklerinin Tasarım Özellikleri
Bu çerçevede önerilen faaliyetler aşağıda sıralanan dört özelliğe sahip
olmalıdırlar:
Yerleştirilmiş: Etkinlik, öğrencinin tanıdığı ve anlamaya çalışmakta olduğu
fiziksel veya sanal bir ortamda yer almalıdır.
Amaçlı: Etkinlik otantik (gerçek, aslına uygun) hissettirmeli, öğrenciyi pratik
ve entelektüel (düşündürücü, sorgulayıcı) değeri olan eylemlerde içine alarak
eylemlilik duygularını beslemelidir.
Tutkuyla yönetilen: Etkinlik aktivitesi hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin
tutkularına yer vermeli ve öğrencileri kendileri için önemli ilgi alanlarını
seçmelerini teşvik ederek, katılımlarını artırmalıdır.
Yaygın: Etkinlik öğrencinin, araştırma ve eleştiri kaynakları olarak aile
bireyleri, akranları, yerel uzmanlar ve çevrimiçi kaynaklardan yararlanarak,
öğrenmenin sınıf dışında da devam etmesini sağlamalıdır.
Bu dört ölçüt, öğretmenler için öğrenme tasarımlarını formüle etmelerine
yardımcı olacak yararlı bir kontrol listesi görevi görebilir, aynı zaman da bir
sınıfın ve organizasyon olarak bir okulun kendi içinde daha ilgi çekici hale
gelmesi için sunulması gerekenleri önerebilir: Şöyleki; yerel temelli (bölgesel
ihtiyaca göre) müfredat, amaçlı-hedefli projeler, tutku odaklı öğrenme ve
öğretme ve araştırmalar için yaygın fırsatlar sunma.
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