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Türkiye’nin “Merak Edenler”i, Merak Atasözleri
Kitapçığını Yazmak İçin bir Araya Geliyor
Dilimizde merak ile ilgili söylenmiş olumlu tek bir atasözü yok. “Merak Edenler”
temasıyla merakın eğitimdeki önemini işleyecek olan 16. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı*, Türkiye’nin tüm merak edenlerini “Merak Atasözleri” kitapçığını birlikte
yazmaya davet ediyor.
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlenen
16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, bu yıl 13 Nisan 2019’da gerçekleşecek. Konferans, Türkiye’de yer ve
koşullar ne olursa olsun, öğretmenlerin yaratıcılığıyla ortaya çıkmış iyi örnekleri bir araya getiriyor.
Uygulamalarıyla çocukların dünyasını değiştiren öğretmenlerin fikirlerini görünür kılıyor ve bunların okuldan
okula, ilden ile yayılmasına olanak sağlıyor.
16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bu yılki teması ise “Merak Edenler”. Eğitim Reformu Girişimi (ERG),
öğrenmenin en önemli bileşenlerinden biri olan merakın kültürümüzde ne kadar az yer bulduğuna dair
farkındalık yaratmak için sosyal medya kanalları üzerinden bir kampanya başlattı.
Dilimizde merakla ilgili söylenmiş olumlu tek bir atasözünün olmadığına işaret eden kampanya, gelecek
nesillere “merak etmenin” önemini anlatan bir miras hazırlamayı amaçlıyor. Türkiye’nin tüm “Merak
Edenleri”ne seslenerek, “Merak Atasözleri” kitapçığını birlikte oluşturmaya davet ediyor.
Bunun için, toplumun her kesiminden, hayatında meraka yer vermiş kişileri, www.merakedenler.org
üzerinden ve sosyal medya kanallarında #MerakEdenler etiketini kullanarak kendi atasözünü yazmaya
davet ediyor.
Kampanya sonunda, uzmanlardan oluşan bir komite, derlenen atasözlerini inceleyerek uygun bulduklarını
sözlükleştirecek. Oluşturulacak sözlük, 13 Nisan 2019’da gerçekleşecek 16. Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı’nın katılımcılarıyla buluşacak.
Kampanyanın ilk gününde, www.merakedenler.org ve ERG’nin sosyal medya kanalları üzerinden yaklaşık
150 atasözü paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yürütülecek kampanya, “Merak Edenler” filmleriyle devam
edecek.
Kampanyanın
lasman
filmine
buradan
ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=n2bFbA9_S4g

*56 ilden başvuru alan konferansta, 58 sözlü, 18 poster iyi örnek sunumu, ilham veren konuşmalar, özel
oturumlar, atölyeler ve yan etkinlikler gerçekleşecek. Konferansta bugüne kadar sunulmuş eğitimde iyi
örneklerden bazılarına buradan ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmQzKl5cnFSh1yf8bTLENlfsuE01V8f1
Tarih ve Yer:
13 Nisan 2018, Cumartesi Saat : 08:00-18:00, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü
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