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TAR H E

T M REFORMU ÜZER NE ÖNER LER

A+a,-da anlat-lan fikirler, geçmi+i nas-l ö,retmeli ve tarihsel dü+ünme arac-l-,-yla ö,rencilerin
dünya anlay-+lar-n- de,i+tirme iste,i uyand-ran bir tarih e,itiminde reform için vizyonumuzu
olu+turur. Geçmi+i anlamak ö,rencilere dünyan-n nas-l çal-+t-,- hakk-nda bilinç kazand-r-rken,
+imdiki zamanlara da anlam katar ve gelece,e bakmalar-n- sa,lar ancak bu gelece,e bakma
gelece,e yönelik tahminde bulunmak de,il onu kötüye kullanmak yerine önlemek amaçl-d-r. (Lee,
1992). Bu anlamda tarih Oakeshott’un (1983) adland-rd-,- gibi ‘pratik geçmi+’i ça,da+, sosyal ve
siyasi amaçlar için ö,retemez. Ça,da+ fikirleri ve de,erleri yücelten bu çe+it bir geçmi+, çok
çabuk bir +ekilde yarars-z olur. Zaman geçtikçe, bu pratik geçmi+i ö,renen ö,renciler çözmek
zorunda olduklar- yeni durumlar kar+-s-nda çaresiz kal-rlar. Bu noktada K-br-s iyi bir örnektir. Her
iki bölümde de resmi görü+lerle kendilerinin hakl- ve ‘di,erleri’ nin de problemlerinin sebebi
oldu,u ö,retilen K-br-sl-lar bugün ileti+im ve ‘di,erlerini’ ke+fetmekte rahats-zl-k ya+amaktad-rlar
ve yeniden uzla+ma ve ve i+birli,i fikirlerini kabul etmekte güçlüklerle kar+-la+maktad-rlar.
Tarihsel Dialog ve Ara+t-rma Derne,i’nin bak-+ aç-s-na göre, tarih e,itimi, ö,rencilere yeti+kinler
olarak ya+ayacaklar- ça,da+, gelece,in dünyas-n- anlamalar- için kendilerine gerekli olan bilgi ve
mant-k yollar-n- geli+tirmelerine yard-mc- olmakt-r.
Bizim anlay-+-m-za göre, tarih e,itiminde siyasi ve ideolojik gündemler tarih e,itiminin ak-+-nbozmamal- ve tarih bölünmeyi kal-c-la+t-rmamal-d-r. Tarihsel dü+ünce sadece geçmi+teki uzak
insanlar- anlamam-za yaramakla kalmay-p ayn- zamanda yan-m-zda veya bizden uzakta ya+ayan
insanlar- da anlamam-za yard-mc- olmal-d-r. Bir ba+ka deyi+le, tarihsel dü+ünmeyi ö,renmekle,
birbirimizi anlamay-, kabul etmeyi ve i+birli,i yapmay- ö,reniriz. Her halükarda tarih e,itimi bir
siyasi gündemi (ulusal gururun yüceltilmesi ve kör milliyetçilik) gibi yeni bir gündemin (yeniden
birle+me) lehine çevrilmesine arac-l-k etmemelidir. Tarih bir gruba prestij, ortak amaç veya
orijinal ve devaml-l-k gibi ola,anüstü efsaneleri aktarma de,ildir. Tam da bunun tersine, tarih
ilgisiz ve evrenseldir ve kan-tlara dayan-r ve tart-+maya aç-kt-r zamanla ve arka planda olu+an
fikirlerle de,i+ir. (Makriyanni & Psaltis, 2007). Tarih ayn- zamanda de,i+ik versiyonlar-yla
dünyan-n çal-+mas-n- bütünlüklü olarak alg-lamak için geçmi+i anlamakt-r.
Ö,rencilerimizin ço,u okulu bitirecek ve hala gerçek bilgilerden yoksun olacaklard-r. Sonuçta
uzman tarihçiler bile geçmi+te olan her+eye ait bilgilere sahip de,ildirler. Ayn- zamanda, +imdinin
olaylar- meydana gelirken, sahip olduklar- bilgiyi +imdiki olaylarla anlaml- bir +ekilde
ili+kilendireceklerinin de garantisi yoktur. Ancak e,er tarihsel sorgulama hakk-nda bir +ey
ö,rendilerse hikayeleri kar+-la+t-rmada çaresiz kalmayacaklar-ndan ve yeni sorunlara yan-t
ararken tarihin onlara sundu,u enstrümanlardan yararlanabileceklerinden emin olabiliriz.
A+a,-daki paragraflarda hareket plan-m-z-n dört bölümüne yönelik tekliflerimizi sunuyoruz.
(1)
(2)
(3)
(4)

Ara+t-rma
Tarih programDers kitaplarBa+lang-ç ve hizmetiçi e,itim ve destek
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(1) Ara%t&rma
(imdiki durum
Son y-llarda K-br-s’ta tarih e,itimi konusunda çok s-n-rl- say-da ara+t-rma vard-r ve bunlar-n ço,u
da kimlik olu+umu ve ulusal temsiliyetle ilgili sosyo politik konulardad-r. Ayr-ca ders kitaplar-yla
ilgili çal-+malar da vard-r ancak bunlar kitaplarda kullan-lan yöntemlere de,il sadece kitaplar-n
içeri,ine odakl-d-r. Kavram geli+tirme ve ö,retme prati,i gibi konularda tamamen bir ara+t-rma
eksikli,i vard-r. Bunun da ötesinde e,itim sistemi tarih e,itimi üzerinde uluslararas- ara+t-rmalar
hakk-nda yeterince bilgi sahibi de,ildir.
Bizim teklifimiz
E,itim ara+t-rmas- e,itim sistemlerini bilgilendiren de,erli bir araçt-r ve onlar-n geli+imine -+-k
tutar. Özellikle K-br-s’ta az ara+t-r-lan bir konu olan tarih e,itiminde, yenilikçi çal-+malar
gereklidir. Bu yönde a+a,-daki önlemlerin al-nmas-n- öneriyoruz.
a. Uluslararas- ara+t-rmalardan yararlanarak K-br-s’ta tarih e,itiminde reform yap-lmas-.
b. K-br-s’ta tarih e,itimi alan-nda, özellikle yöntemsel konularda ara+t-rma inisiyatiflerinin
yüceltilmesi ve te+vik edilmesi.
c. Ö,retmen ve ö,rencilerin tarihi konular hakk-nda ne dü+ündükleri; hangi konular-n
müdahaleye dirençli veya aç-k oldu,u, seminerler düzenlerken veya materyal üretilirken hangi
konular-n en önemli olarak dü+ünüldü,ü üzerinde K-br-sl- ö,retmen ve ö,rencilerin kat-l-m-yla
ara+t-rma yaparak bir temel (nitel ve nicel) veri taban- olu+turmak.
d. K-br-s’ta tarihi anlay-+- yüceltmenin yollar-n- aramak için kurum, kurulu+ ve üniversiteler
taraf-ndan yürütülecek projeler ortaya koymak.
(2) Tarih Müfredat&
Bugün ilkö,retim ve ortaö,retimdeki tarih müfredat- ulusal kimlik ve gururu ve miras-m-z-n
takdirini yüceltmek amaçl-d-r. Bu amaçlar- yüceltme araçlar- ise resmi tek yanl-, oldukça didaktik
ahlaki de,erlerin (ve kahramanl-k aç-s-ndan genellikle askeri) ‘bizim ulus’umuzun ‘ahlaki
olmayan di,erleri’ ne üstünlü,üne odakl- bir anlat-md-r.
Son y-llarda K-br-s’ta tarih e,itimi ile ilgili s-n-rl- say-da ara+t-rma bulunmaktad-r ve bunlar-n ço,u
kimlik olu+umu ve ulusal temsiliyetlerle ilgili sosyo-politik konularla ilgilidir. Ayr-ca ders
kitaplar-yla ilgili çal-+malar da vard-r ancak bunlar kitaplarda kullan-lan yöntemlere de,il sadece
kitaplar-n içeri,ine odakl-d-r. Kavram geli+tirme ve ö,retme prati,i gibi konularda tamamen bir
ara+t-rma eksikli,i vard-r. Bunun da ötesinde e,itim sistemi tarih e,itimi üzerinde uluslararasara+t-rmalar hakk-nda yeterince bilgi sahibi de,ildir.

_________________________________________
1 Bkz. : Avrupa Konseyi Raporu, 2004, p.48.
2 Tarih ve geçmi+in resmi versiyonlar- aras-ndaki (ki bunlar genelde tarafl- ve subjektiftirler ve bu ayn- zamanda
K-br-s’taki tarih e,itimi için de geçerlidir), ara+t-rmalar ço,u durumda eski bir resmi versiyonu kullanmak onun ça,da+
milliyetçi amaçlar-n- yüceltemez (Wertsch ve Rozin, 1998) ve buna ek olarak tarihsel anlay-+ta ciddi problemler
yaratabilece,ini gösteriyor (Wertsch ve Penuel, 1998).
3 Ara+t-rma bulgular- ö,rencilerin okul d-+-nda (aile, medya, arkada+lar, v.s) kar+-la+t-klar- hikayelerin okul tarihini nas-l
gördükleri ve anlad-klar-n- önemli oranda etkiledi,ini vurguluyor (Wertsch ve Rozin, 1998, Wineburg, 2000; Levstik,
2000, 2001).
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Bizim teklifimiz
K-br-s’taki tarih program-nda bir reform gereklidir ve amaçlar- üç ana ba+l-kta toplanmal-d-r: (a)
substantial bilgi (b) kavramlar ve (c) dispositions
(a) Ba

ms z Bilgi

Gerçek bilginin edinilmesi tarih e,itiminde çok gereklidir; tarih ayn- zamanda geçmi+te ne oldu,u
hakk-ndad-r. Jüphesiz geçmi+e ait bilgiyi tan-mlama yaln-zca ne oldu,unun bilgisi olarak
alg-lan-rsa bu olay- basite indirgeme olur ve problemlere yol açar. Olan her+ey ö,renilmeyebilir
ve ne oldu,uyla ilgili bir uzla+- da her zaman olmayabilir (Lee, 1991). O zaman nas-l bir bilgi
ö,retebiliriz? Sorunun yan-t- ö,retilecek gerçekleri tan-mlamak de,il fakat öncelikli ve önemli
olarak içeri,i seçerken uygulanacak kriterlere karar verebilmektir. Bu kriterler seçilen gerçek
bilgilerin ö,rencilerin yerel, K-br-s, Avrupa ve uluslararas- bak-+ aç-lar-n- anlamalar-na yard-mcolacak ve ö,rencilerin tarihsel dü+ünme becerilerini geli+tirme derecelerini kapsamal-d-r.
Ö,renciler ayn- zamanda kendilerini zaman içinde ve gelecekte geçmi+ ba,lam-nda görmelidirler.
Böyle bir durumda salt geçmi+in ö,renilmesi yeterli de,ildir. Ö,rencilerin kullanabilecekleri ve
hat-rlayabilecekleri bir geçmi+e ihtiyaçlar- vard-r (hat-rlanmaya de,er bir geçmi+). Ara+t-rma
bulgular-na göre, ö,renciler +u an-n ve gelece,e anlaml- bir +ekilde ba,layabilecekleri bütünlüklü
bir geçmi+ bilgisine sahip de,ildirler (Lee, 2004; Shemilt, 2000). Ö,renciler yeni edindikleri
bilgiyi sahip olduklar- bilgiyle ili+kilendiremiyorlar. Bunun sonucu da genellikle yeni bilginin eski
bilgiyle yer de,i+tirmesi oluyor. Zaman oryantasyonu sa,lamak için ö,rencilerin kullan-labilir
tarihsel çerçeve olarak i+lev gören geçmi+in ‘büyük’ resimlerini çizmeleri gerekiyor. Ba+ka bir
deyi+le, bilgi parçac-klar-n- daha büyük gruplarla ili+kilendirme yöntemlerini bulmalar- ve insan
geli+imini anlamalar- ve uzun dönemler içinde de,i+iklik ve devaml-l-k ö,elerini alg-lamalargerekir. Bu tarihsel çerçeveler geçmi+in sabit versiyonlar- olmay-p, de,i+ikli,in ve esnek bilgi
çerçevesinin geli+imsel anlat-mlar-d-r ve her zaman tart-+maya ve yeni kan-tlara aç-kt-r.
Bu çizgide biz, a+a,-daki maddelerle tarih program- arac-l-,-yla sunulacak gerçek bilginin ne
+ekilde verilece,ini maddeler halinde s-ralad-k.
a. K-br-s, Avrupa ve evrensel tarihe e+it önem vermek.
b. Jimdi oldu,u gibi bilginin monolitic ve tekbak-+ aç-l- do,as-n- b-rak-p, yerel, K-br-s ve
evrensel ba,lamda çoklu bak-+ aç-lar-n- dahil etmek. Böylece ö,rencilerin tezat olu+tulan
kaynaklar-n ve anlat-mlar-n bilincinde olmas- ve de,erlendirme yapmas- sa,lan-r.
c. Tarihin k-rsal ve kentsel bölgelerdeki ya+am ve i+ durumlar-n-, bilim, e,itim, sosyal
de,i+iklik, teknolojik geli+me, az-nl-klar, dini gruplar, göç, kad-nlar ve çoçuklar gibi
konulara e+it a,-rl-k vererek, politik ve askeri konulardan uzakla+mak.
d. Ö,rencilerin ki+isel ve sözlü tarih i+lerini dahil etmek
e. Tarihsel dönemlerin (örne,in K-br-s’ta orta ça, özeti), uzun zaman dönemlerini kapsayan
temalar, (örne,in eski zamanlardan bugüne K-br-s’ta t-p veya kurakl-k) ve olaylar-n
derinlemesine irdelenmeleri ve k-sa dönemli zamanlar (1963-1964 ve 1974 olaylar-, II.
Dünya Sava+-’na K-br-sl-lar) gibi konular- birle+tirerek, ö,rencilerin bütünlüklü tarihsel
çerçeve çizmelerine yard-mc- olmak.
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(b) Kavramlar
Bu kategorideki amaçlar tarihi çal-+-rken tarihçiler taraf-ndan kullan-lan disiplinsel ikincil s-radaki
tarihsel kavramlar-n 1 ve geçmi+i anlatmak için kullan-lan kavramlar- 2 anlatmak içindir.
Ö,rencilerin bu kavramlara geçmi+i dü+ünebilmek için ihtiyaçlar- vard-r. Tarihsel dü+ünce tarih
disipilininin nas-l çal-+t-,- anlamak hakk-ndad-r. (Geçmi+i nas-l biliriz?). Ö,rencilerin tarihsel
bilginin mant-kl- görülmesi ve ö,renilmeye ve hat-rlanmaya de,er görülmesi için tarih disiplini
(bak-+ aç-s-, mant-k ve yöntem) hakk-nda biraz bilgileri olmas- gereklidir. (Shemilt, 1980).
Kavramlar göz ard- edilemez çünkü ‘ö,renciler s-n-fa bo+ elleriyle gelmezler; kendileriyle beraber
dünyan-n nas-l çal-+t-,- ve insanlar-n olas- davran-+lar- konusundaki deneyimlerine dayalfikirlerini getirirler’ (Lee, 2005:31).
Ö,rencilerin ön fikirlerini anlamakta gösterece,imiz
ba+ar-s-zl-k sundu,umuz tarihsel bilginin do,as-n-, +eklini ve yap-s-n- anlamam-zda +iddetli
zorluklara neden olabilir. Çocuklar dünyay- anlama becerilerini çok küçük ya+ta geli+tirmeye
ba+larlar. Bu ilk anlay-+lar-n yeni kavramlar ve anlay-+lar-n entegrasyonunda güçlü bir etkileri
vard-r (Bransford et al. 2000). Ö,rencilerin ‘fikirleri tarih ö,retmenlerine yararl- olabilir ama aynzamanda problem yaratabilir çünkü günlük ya+amda iyi çal-+an fikirler tarihe her zaman
uygulanmayabilir’ 3 (Lee, 2005: 31). E,er ö,rencilerin ‘ilk anlay-+lar- ba+ar-s-zl-,a u,rarsa,
ö,retilen yeni kavramlar- ve bilgileri anlamakta zorlan-rlar veya bu bilgileri s-nav amac-yla
ö,renirler ve s-n-f d-+-nda olu+mu+ önyarg-lar-na geri dönebilirler’ (Bransford et al. 2000:14-15).
Ayn- zamanda geçmi+i nas-l ö,reniriz hakk-ndaki fikrimiz bili+sel üstü becerilerimizin geli+mesiyle
de yak-ndan ili+kilidir.
Kavramlar- anlamak zor bir görevdir ve hiçbir durumda ‘ya hepsi ya da hiç’ durumu de,ildir.
Bizim amac-m-z ö,rencilerimize daha güçlü fikirler geli+tirmelerine yard-mc- olmaya devam
etmektir. Bu amaçla yeni tarih program-n-n a+a,-daki noktalar- içermesi tavsiyesinde bulunuruz.
a.
b.
c.

Ö,rencilerin ba,-ms-z ve ikincil (tarihsel) kavramlar hakk-ndaki önbilgilerini programa dahil
etmek;
Geli+tirilmesi gereken kavramlar ve bunlara dayal- becerileri (örne,in; kaynak kullanma,
tarihsel metinleri de,erlendirme) aç-kça belirtmek;
Ö,rencilerin tarihsel kavramlar hakk-ndaki fikirlerini geli+tirme konusundaki amaçlar- aç-k bir
+ekilde programa dahil etmek.

(c)Temayüller
Amaçlar-n en son kategorisi tarih disiplinine esas te+kil eden temayüllerin geli+tirilmesi
hakk-ndad-r. Geçmi+i anlamak ve yorumlamak için kan-tlara sayg-l- olmal- ve tarafs-z kay-tlar
sa,lamaya haz-r olmal-y-z (bu kan-tlar ve kay-tlar bilmek ve anlatmak istemedi,imiz hikayeler
ö,retse bile). Oyi yap-lan yarg-lamalar- takdir etmeli ve onlar- elde etmek için her çabaygöstermeliyiz. Geçmi+e ve geçmi+in insanlar-na ve onlar-n ba+ar-lar-na sayg- ve onlarla bizim
aram-zdaki uzakl-,- anlamak tarih okumak için gereklidir. 4 Bütün bu temayüller ö,rencilerin
fikirlerinde mevcut de,ildir ve geli+tirilmesi gereklidir.

1
2

3

4

Bu kavramlara tarihsel kay-tlar, kan-tlar ve yorumlar, de,i+iklik ve devaml-l-k, sebep sonuc, empati, zaman,vs. dahildir.
Bunlar tarihçilerin siyasi, ekonomik ve kültürel fenomenleri (demokrasi, kral, kölelik, anayasa) anlatmak için
kulland-klar- kavramlard-r. Bunlar say-s-zd-r ve bir çok insan aktivitesinden bahseder. S-n-fta hang, ba,-ms-z
kavramlar-n geli+tirece,inin seçilmesi ö,retilecek gerçek bilgiyle olan ilgisine dayand-r-lmal-d-r.
Örne,in, günlük hayatta kulland-,-m-z e,er bir olaya tan-k olursam ondan emin olabilirim gçrü+ü tarih için söylenemez
çünkü ço,u durumda olaylar herhangi bir insan do,madan meydan gelmi+tir. E,er bu fikir kal-c- olursa tarih dersi
ö,renciler için imkans-z hale gelir.
‘Geçmi+i kullan-labilir ve bizimle arac-s-z veya tercüman olmadan konu+abilen bir konu olarak görerek, onu hemen
tüketilmesi gereken bir madde olarak görürüz’ (Wineburg, 2001: 6).
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Sonuç olarak her üç tane amaçtan biri, di,erinin etkili, anlaml- ve ba+ar-yla uygulanmas- için
gereklidir. Örne,in, kavramsal anlaman-n e,er hakk-nda dü+ünülecek bilgi veya zamanla uyumu
sa,layacak bütünlüklü bir tarihsel çerçeve yoksa bir anlam- olmayacakt-r5. Tarihsel dü+ünme
anlams-zd-r. Tarihsel dü+ünme onlar- düzenleyen temayüller olmazsa anlams-zd-r. Benzer olarak,
gerekli kavramsal araç ve beceriler ö,retilmeden, de,i+ik bak-+ aç-lar-n-n ö,rencilere sunulmasyarars-z, ak-l kar-+t-r-c- ve hatta tehlikelidir.

(3) Ders kitaplar&
(imdiki durum
Günümüzde bulunulan tarih kitaplar n n ço u monolitik, tek bak aç l ve etnik-merkezli resmi bir
anlat m sunmaktad r. ‘Ders kitaplar , farkl bak aç lar n (kendi toplumumuz içinde) görmezden gelen
bir süzgeç görevinde bulunan, güvenilir ve tart maya yer vermeyen aç klamalar verme e ilimi de
göstermektedir… ve toplum üzerine kötü yans malar olabilen görü ve perspektifleri konu d nda
tutmay seçmektedir (Karayianni, 2005:73). Ders kitaplar nda geni ve bask n olarak yer tutan bu
monolitik anlat ma ek olarak sa lanan kaynaklar sadece onu takviye eden materyaller (ço u kez
zay f kalm ) olarak kullan lmaktad r. Bundan dolay , okul ders kitaplar , kavram geli tirme beceri ve
e ilimlerinin kazan m n (bizim görkemli geçmi ve kültürümüzü idrak etmenin ötesinde) kolayla t ran
herhangi bir yöntemsel araç içermemektedir. Ayr ca rahats zl k veren de birçok durumda, ders
kitaplar n n ö rencilerin fikirlerini geli tirmeye katk da bulunmak yerine yanl kavramlar peki tiriyor
olmas ve önyarg ve basmakal p örnekleri art rmas d r.

Bizim teklifimiz
Tarih ders kitaplar ; müfredat amaçlar n gerçekle tirecek imkanlar içermektedir.
a.
b.
c.
d.

çe itli türlerde (yaz l , görsel, i itsel) birincil ve ikincil kaynaklar içererek,
bak aç s bak m ndan çe itli kaynaklar katarak,
özet çal mas , tematik ve derinlik içerikli çal malar için materyaller sa layarak,
gerçe e (olaylara) dayanan bilgiyi, belli tarihi kavramlar , becerileri ve amaca uygun e ilimleri
geli tirmeyi amaçlayan dikkatli bir ekilde tasarlanm ödevler ve etkinlikler sa layarak6:

Buna ilaveten, üretim a amas nda ve özünde tarihi dü ünce ve anlay n ilerlemesine katk da bulunan
yüksek nitelikli tarih ders kitaplar yaratmak için, biz tarih kitaplar n n üretiminin
a.
b.
c.
d.

sosyal geli im psikologlar ve müfredat tasar mc lar taraf ndan desteklenmesi ve tarih
e itiminde uzmanla m e itmen gruplara ve tarihçilere verilmesini,
di er e itim sistemlerindeki ders kitaplar olu umu deneyimleri hakk nda ve tarih e itimi
üzerine yap lan e itim ara t rmalar hakk nda bilgilendirilmesini,
Tarihsel Diyalog ve Ara t rma Derne i, EUROCLIA, Avrupa konseyi gibi deneyimli ve uzman
kurulu lar taraf ndan bilgilendirilmesini
di er kurulu lar ve özel giri imcilerle kar l kl diyalog halinde sürdürülmesini
önermekteyiz.

5
Orientation in time and disciplinary knowledge are, according to Lee (2004), not sufficient by there own. Only when
they are combined can lead to historical literacy. Similarly Shemilt (2000) claims that when students don’t have a big
picture of the past (a satisfactory historical framework), the benefits from the disciplinary approach of history education
are not sufficient.
6
The chance to produce textbooks and teaching material should be given to other organisations or private initiatives too
(as long as these productions satisfy criteria of quality).
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(4) Ba%lang&ç ve hizmet-içi ö5retmen e5itimi ve destek
(imdiki durum
Günümüzde tarih ö retmen nüfusunun önemli bir bölümü tarih e itimi üzerine resmi olarak e itim
almam t r. Tarih ö retim ve ö renimiyle ilgili son derece s n rl f rsatlar e itim hakk nda yetkili otoriteler
taraf ndan sa lanm t r. Öncelikli olarak ö retmenin hizmet içi e itim ve deste indeki eksiklik,
ö retmenleri eski yöntem ve de i meyen epistemolojilere b rakm ; yeni yakla mlar kullanmaya kar
isteksiz ve güvensiz hissettirmi ; kaynaklarla çal amayacak ve çok yönlü bak aç lar yla ba a
ç kamayacak duruma getirmi ve tarih e itimindeki de i ikliklere direnç göstermelerine sebep
olmu tur.
Son be y l boyunca, toplumlar aras bir kurum olan Tarihsel Diyalog ve Ara t rma Derne i, bu bo lu u
doldurmak için, EUROCLIO gibi kurulu lar ve Avrupa Konseyi ile dayan mada bulunarak ve
Ö retmen Sendikalar taraf ndan da desteklenerek, Tarih e itimi üzerine e itici kurslar konusunda
çe itli f rsatlar sa lam ve birtak m yay n ve ek e itici materyallerin haz rlanmas na önayak olmu tur.
Elbette ki, çok daha fazlas gerçekle tirilebilir ve bu giri imler sistematik bir temele dayanarak
desteklenebilir.

Bizim teklifimiz
Ba ar l ö retmenlerin ö retimi, ö retmenlerin s n flar n düzenleme ve ö rencilere belirgin hedefler
aktarma becerileri, içerik ve tarih disiplini hakk ndaki bilgileri ve tarih e itimi için mevcut bulunan
metodolojik araçlar taraf ndan etkilenmektedir. Verimli ö retim, ayr ca, önyarg ve basmakal pl k gibi
dü ünce ekillerini tan y p bunlardan sak nman n yan s ra bu gibi kavramlar n ve sosyal psikolojik
teorilerin bilinmesiyle de ekil almaktad r. Tarihi bilginin yarad l n yanl anlay p bu yüzden tarihsel
anlay a katk da bulunmakta ba ar s z olan bir ö retmenin elindeki ideal ders kitab n n bile faydal
olamayaca
ortadad r (Makriyianni and Psaltis, 2007). Ö retmenleri bu gibi araç ve bilgiyle
donatabilmek için belli faaliyetlerin gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Bunlar:
a. Tarih e itimi dal nda uzmanla m e itmenler taraf ndan yap lacak tarih dersi konulu
ö retmen e itim kursu düzenlemek,
b. Dünya çap ndaki tarih e itimi üzerine yap lan en iyi uygulamalar , ara t rma sonuçlar ve
içinde bulunulan geli meleri içeren, ö retmenlere yönelik, hizmet içi e itim sunmak,
c. Tarihsel Diyalog ve Ara t rma Derne i ve EUROCLIO, Avrupa Konseyi gibi di er kurulu lardan
tecrübeli ve uzman ki iler görevlendirmek,
d. Tarih e itimi alan nda üniversite yüksek lisans diplomas sunmak,
e. Tarih e itimi veren ö retmenlere destek olmak (ö retmenlere k lavuzluk etmek için okullar
ziyaret etmek, e itim seminerleri düzenlemek, kaliteli ek materyaller üretmek, toplamak ve
da tmak vb) için e itmen otoriteler (di er bran lar için bulunan gruplara benzer) nezaretinde
tarih dal nda uzman olan ö retmenlerden olu an tarih dan ma gruplar kurmakt r.

Sonuç
Sonuç olarak, ba ar l ö retmenlerin verdi i e itim, ö retmenlerin s n flar n düzenleme ve ö rencilere
belirgin hedefler aktarma becerileri, içerik ve tarih disiplini hakk ndaki bilgileri ve tarih e itimi için
mevcut bulunan metodolojik araçlar taraf ndan etkilenmektedir. Etkin ö retim, ayr ca, önyarg ve
basmakal pl k gibi dü ünce ekillerini tan y p bunlardan sak nman n yan s ra bu gibi kavramlar n ve
sosyal psikolojik teorilerin bilinmesiyle de ekil almaktad r. Tarihi bilginin yarad l n yanl anlay p bu
yüzden tarihsel anlay a katk da bulunmakta ba ar s z olan bir ö retmenin elindeki ideal ders kitab n n
bile faydal olamayaca ortadad r (Makriyianni and Psaltis, 2007). Ö retmenleri bu gibi araç ve
bilgiyle donatabilmek için belli faaliyetlerin gerçekle tirilmesi gerekmektedir. Bunlar:
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f.

Tarih e itimi dal nda uzmanla m e itmenler taraf ndan yap lacak tarih dersi konulu
ö retmen e itim kursu düzenlemek,
g. Dünya çap ndaki tarih e itimi üzerine yap lan en iyi uygulamalar , ara t rma sonuçlar ve
içinde bulunulan geli meleri içeren, ö retmenlere yönelik, hizmet içi e itim sunmak,
h. Tarihsel Diyalog ve Ara t rma Derne i ve EUROCLIO, Avrupa Konseyi gibi di er kurulu lardan
tecrübeli ve uzman ki iler görevlendirmek,
i. Tarih e itimi alan nda üniversite yüksek lisans diplomas sunmak,
j. Tarih e itimi veren ö retmenlere destek olmak (ö retmenlere k lavuzluk etmek için okullar
ziyaret etmek, e itim seminerleri düzenlemek, kaliteli ek materyaller üretmek, toplamak ve
da tmak vb) için e itmen otoriteler (di er bran lar için bulunan gruplara benzer) nezaretinde
tarih dal nda uzman olan ö retmenlerden olu an tarih dan ma gruplar kurmakt r.
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APPENDIX 1

The Association for Historical Dialogue and Research
Values, mission and aims
The Association for Historical Dialogue and Research of Cyprus recognises the values of the Universal
Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the covenants of Human Rights
issued by the United Nations, and the UNESCO recommendations relevant to history teaching. The
Association’s mission is to defend and promote productive dialogue and research in issues regarding history
and history teaching to strengthen peace, stability, democracy and critical thinking.
Past, present and future
It was on April 21, 2003, that a number of educators and researchers, with an active interest in the
teaching and learning of history, decided to establish in Cyprus a non-governmental, non-profitable, multicommunal organisation called The Association for Historical Dialogue and Research. The birth of the
Association almost coincided with a historic change that took place on the island when on April 23, 2003
travel restrictions between the two sides of the Green Line in Cyprus were eased and several thousand
Greek Cypriots and Turkish Cypriots had their first chance since 1974 to cross the divide. For an
Association which recognises the values of the Universal Declaration of Human Rights, as well as the
UNESCO recommendations relevant to history teaching, and which seeks to defend and promote productive
dialogue and research on issues regarding history and history teaching, the time was right. It was evident
that, more than ever before, the Association for Historical Dialogue and Research had to actively begin to
realise its shared aims, and in doing so the AHDR established cooperation with Teacher Trade Unions
across the divide and organisation at a local, European and international level.
In line with the UNESCO and the Council of Europe recommendations, the Association for Historical
Dialogue and Research, since its foundation, has enlisted members from various ethnic, linguistic, and
professional backgrounds working at various educational levels in Cyprus, making the first steps of a
greater effort: an effort to maintain a continuous, productive dialogue about enhanced pedagogic practices
that would encourage the values of the discipline of history. Its Board, comprising Turkish Cypriot and
Greek Cypriot educators and historians, is a brilliant example of how productive collaboration; creative
ideas and respect can blossom across the divide.
The Association has held a number of events, beginning with a two-day educational seminar in February
2004 entitled 'What does it mean to think historically? Approaches to teaching and learning history'. The
event received very positive written and oral feedback from the 250 academics, researchers and educators
who came together from all over Cyprus, across disciplinary and linguistic boundaries to discuss ways in
which historical thinking could be advanced. Many other educational events followed after this first opening
to the public. The Association has set as one of its priorities the teacher training on the epistemology and
methodology of history teaching and learning. Many inter-communal educational discussions, seminars,
workshops and projects have been organised in collaboration with civil society and teacher trade unions
across the divide in Cyprus and organisations abroad, such as EUROCLIO, CDRSEE, University of Oxford,
Council of Europe. The greatest, current project-vision of the Association is the Home for Cooperation: the
establishment of a Research and Educational Centre (Centre for young people and educators, multifunctional Conference room, Centre for Exhibitions and Archives, Library and work place for nongovernmental organisations) in the UN Buffer Zone which will revitalise the ‘dead zone’ and create
prospects for peace and stability in Cyprus.
For more information, please visit the Association’s website at:
http://www.hisdialresearch.org/activities.htm

