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FİKİR FÜZYON MERKEZİ HAKKINDA

Fikir Füzyon Merkezi, öğrencilerin – okuldaki öğrenci meclisi üyelerinin eşsiz ve
yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına katıldığı gençlik grubunu teşkil
etmektedir. Fikir Füzyon Merkezi, gençlerin sesinin duyulmasını sağlayan bir araç
olarak daha işe yaramaktadır. Ocak 2021 yılından başlayarak 10 farklı okuldan 22
öğrenci, USAID’in Eğitimde Gençlerin Etniklerarası Entegrasyonu Projesi’nin
desteği ve kendi okullarında belirlenen okul koordinatörlerinin (öğretmenler veya
idari temsilcileri) yardımıyla karşılıklı işbirliği yapma ve kendi fikirlerini
gerçekleştirme imkanına sahiptiler. Gerçekleştirilen faaliyetlerin amacı, öğrenci
meclislerinin bir parçası olan öğrencilerin kapasitelerini geliştirmek ve öğrenci
örgütlenmelerini güçlendirmektir.

Yılın ikinci yarısında üç öğrenci daha dahil oldu ve Fikir Füzyon Merkezi
çerçevesindeki ortak fikrin geliştirilmesinde birlikte çalıştılar. 

      Fikir Füzyon Merkezi Üyeleri Kimlerdir?

Fikir Füzyon Merkezi’ni motive olmuş, cinsiyet, yaş, etnik mensubiyet ve eğitim
dili bakımından dengelenmiş, kendi çalışmaları ve karşılıklı işbirliği üzerinden
kendi okullarında/topluluklarında olumlu değişimler oluşturmaya hazır olduklarını
gösteren genç insanlar (13 – 18 yaş arası) oluşturmaktadır. 

Faaliyetlerin başlamasından önce öğrenciler Fikir Füzyon Merkezi çerçevesindeki
pozisyonlar için başvurma şansına sahipti: Fikir Füzyon Merkezi koordinatörü (2)
ve Fikir Füzyon Merkezi asistanı (2). Seçim süreci tamamlandıktan sonra
koordinatörler olarak Hana Buşi ve Kiril Damyanoski ile asistanlar olarak Stefan
Todorovski ve Melisa Mulişeva proje ekibiyle toplantılara katıldılar ve faaliyetlerin
zamansal çerçevesiyle ilgili tartışmalara ve diğer üyelerle gerçekleştirilen
iletişimlere katılım sağladılar. Onlar, öngörülen faaliyetlerle ilgili daimi ve sürekli
destek sağladılar.  
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Dahil olan öğrenciler

  1. Koordinatör: Hana Buşi – “Tsvetan Dimov” ÜBB Lisesi, Üsküp
  2. Koordinatör: Kiril Damyanoski – “Orde Çopela” Belediye Lisesi, Pirlepe
  3. Asistan: Melisa Mulişeva – “Straşo Pincur” BİÖO, Yosifovo K., Valandova
  4. Asistan: Stefan Todorovski – “Kiril ve Metodiy” BİÖO, Staykovtsi K., Gazi Baba

  5. Sara İseni – “Kiril ve Metodiy” BİÖO, Staykovtsi K., Gazi Baba
  6. Simeon Prodanov – “Straşo Pincur” BİÖO, Yosifovo K., Valandova
  7. Vuk Vukotiç – “Jivko Braykovski” BİÖO, Üsküp
  8. İsra Osmani – “Jivko Braykovski” BİÖO, Üsküp
  9. Andrea Şutinoska – “Braka Miladinovtsi” BİÖO, Struga
10. Blendi Taraneşi - “Braka Miladinovtsi” BİÖO, Struga
11. Mevla Volina - “Braka Miladinovtsi” BİÖO, Struga
12. Belkisa Yonuzoska – “Braka Miladinovtsi” ÜBB Lisesi, Üsküp
13. Tamara Mladenovska - “Braka Miladinovtsi” ÜBB Lisesi, Üsküp
14. Lyubina Bojinoska – “Bratstvo-Edinstvo” BİÖO, Ohri
15. Visar Useini -  “Bratstvo-Edinstvo” BİÖO, Ohri
16. Caner Arap - “Bratstvo-Edinstvo” BİÖO, Ohri
17. Eser Miminoski - “Bratstvo-Edinstvo” BİÖO, Ohri
18. İrena Malçeva – “Marşal Tito” BİÖO, Murtino K.,Ustrumca
19. Şerif Halimov - “Marşal Tito” BİÖO, Murtino K.,Ustrumca
20. Lina Hristovska – “Gotse Delçev” BİÖO, Manastır
21. Enes Bataloski - “Gotse Delçev” BİÖO, Manastır
22. İvana Spirkoska - “Orde Çopela” Belediye Lisesi, Pirlepe
23. Ardiyana Seydini - “Tsvetan Dimov” ÜBB Lisesi, Üsküp

Pirlepe’deki “Kuzman Yosifovski Pitu” Belediye Lisesi’nden Milena Guroska ve İvana
Bogeska, devlet düzeyinde gençler üzerinde olumlu etkiye sahip olacak ortak fikrin
geliştirilmesine ilişkin faaliyetlere dahil oldular. Onlar, Pirlepe “Kuzman Yosifovski Pitu”
Belediye Lisesi okul koordinatörü Tatyana Zlateska’dan destek aldılar.

  1. Andriyana Atanasovska - “Jivko Braykovski” BİÖO, Üsküp
  2. Ayla Bilali - “Tsvetan Dimov” ÜBB Lisesi, Üsküp
  3. Eren Malik - “Bratstvo-Edinstvo” BİÖO, Ohri
  4. Kristina Stoyanova - “Gotse Delçev” BİÖO, Manastır
  5. Loreta Matoska - “Braka Miladinovtsi” BİÖO, Struga
  6. Marina Dimoska - “Kiril ve Metodiy” BİÖO, Staykovtsi K., Gazi Baba
  7. Miryana Peeva - “Straşo Pincur” BİÖO, Yosifovo K., Valandova
  8. Olivera Veliçkovska - “Braka Miladinovtsi” ÜBB Lisesi, Üsküp
  9. Saşka Vasilevska - “Marşal Tito” BİÖO, Murtino K.,Ustrumca
10. Tereza Zlateska -  “Orde Çopela” Belediye Lisesi, Pirlepe

Dahil olan okul koordinatörleri
(öğretmenler veya idari temsilcileri)

5



GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

fikir geliştirme ile paylaşma ve görüş alışverişi için düzenli aylık toplantılar (ayda
en az iki toplantı);
uzaktan eğitim köşe yazılarının hazırlanması;
Dünya Günü dolayısıyla tartışma paneli;
yaratıcı düşünmenin teşvik edilmesi için eğitim;
gençlik aktivizmi için eğitim;
iletişim becerileri ve topluluk önünde konuşma için iki eğitim;
öğrenci örgütlenmelerinde iyi uygulama örneklerinin araştırılması;
10 okul çerçevesinde öğrenci girişimlerinin/inisiyatiflerinin gerçekleştirilmesi;
Fikir Füzyon Merkezi çerçevesinde ortak fikir geliştirmek.

Fikir Füzyon Merkezi üyeleri aşağıdaki faaliyetlere katılım sağladılar:
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https://www.mcgo.org.mk/news/what-students-from-the-idea-fusion-center-think-about-distance-learning/
https://youtu.be/sm8Cpq9oya0
https://youtu.be/oUJQDYvLw88
https://youtu.be/sm8Cpq9oya0
https://youtu.be/oUJQDYvLw88
https://youtu.be/XzD0jAdF3p8
https://youtu.be/duPFWNxwXAI
https://youtu.be/XzD0jAdF3p8
https://youtu.be/duPFWNxwXAI


FAALİYETLERİN ZAMANI

28.01.
2021Fikir Füzyon Merkezi’nin tanıtılması

Yaratıcı düşünmenin teşvik edilmesi için eğitim 

Toplantı ve fikir/beyin fırtınası yönteminin
uygulanması

Fikirler hakkında tartışma

Dünya Günü dolayısıyla tartışma paneli

Gençlik aktivizmi ve olumlu değişim fikirlerinin
geliştirilmesi için eğitim

Fikir Füzyon Merkezi’nin amacına
benzer şekilde, ABD’deki öğrenci
örgütlenmesinin nihai araştırması

İletişim becerileri ve topluluk önünde
konuşma için eğitim

Driton Veyseli ile toplantı

Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla Global
LEAD inisiyatifine katılım

Pirlepe’den “Kuzman Yosifovski Pitu”
Belediye Lisesi’nin dahil edilmesi

25.02.
2021

26.03.
2021

30.03.
2021

22.04.
2021

05.05.
2021

20.05.
2021

26.05.
2021

09.06.
2021

12.08.
2021

09.
2021

28.10.
2021

Devlet düzeyinde gençler için fikir geliştirme
çalıştayı (birinci bölüm)

12.11.
2021

Devlet düzeyinde gençler için fikir
geliştirme çalıştayı (ikinci bölüm)

22.12.
2021

İletişim becerileri ve topluluk önünde konuşma
için eğitim
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TEMEL BAŞARILAR

Ortak toplantılar, etkinlikler
ve çalıştaylarda geçirilen

1.300 dakika; 

11 okul, 11 okul
koordinatörü ve 25
öğrencinin katılımı;

Gerçekleştirilen 10 öğrenci
girişimi/inisiyatifi;

10 okulda öğrenci
bilgilerinin

yaygınlaştırılması; 

Ulusal düzeyde olumlu
değişim için fikrin

geliştirilmesi;

Eko-aktivistlerle
tartışma paneline

katılım; 

Uzaktan eğitim köşe
yazılarının geliştirilmesi;

Uluslararası Gençlik Günü
dolayısıyla Global LEAD

inisiyatifine katılım.

Dört çalıştaya katılım;
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GERÇEKLEŞTİRİLEN
ÖĞRENCİ GİRİŞİMLERİ



Girişimin Açıklaması
“Braka Miladinovtsi” ÜBB Lisesi öğrencileri, kitaplara ve egzersize karşı duyulan sevginin
birleştirilmesi için ilginç yöntemler üzerinde düşünüyorlardı. Onlar kütüphanelerin,
öğrencilerin/kullanıcıların eğitim ve bilgi ihtiyaçlarına katkı sağladığını düşünüyorlar.
Yürütülen tartışmalar sonucunda öğrencilerin gittikçe daha az kitap okudukları ve aynı
zamanda egzersize daha az zaman ayırdıkları konusunda genel bir kanıya varıldı.
Öğrencilerin edebi kaynaklarla hemhal olması yönündeki bilinçlenmenin artırılması,
öğrencilerin kendi duygu, düşünce ve tutumlarını hitabet yoluyla ve tabii ki yazılı olarak 
 ifade etmeleri konusunda teşvik edilmesi hususunda eğitimin bileşeni olarak
kütüphanenin rolünün oldukça büyük olduğunu belirtmek önemlidir. Bundan dolayı bu
girişimin amacı, öğrencilerin boş/serbest zamanlarını geçirme fırsatı bulacakları açık
hava kütüphanesi oluşturularak kitap okumaya ilişkin bilincin artırılmasına katkı
sağlamaktır. Fikir, serbest kitap değiş-tokuşudur. Okulun birsonraki adımı ise, sağlıklı
yaşamın teşvik edilmesi amacıyla dış mekanın fitness aletleriyle donatılmasıdır.

Öğrencilerin sesi…

Nihai sonuç/ürün
Açık hava kütüphanesi olan düzenlenmiş okul bahçesi.  Bahçede olduğun sürede kitap
al, oradayken oku ve geri bırak.

Girişimin temel mesajı
Hiçbir eğitim süreci bilim, kültür, sanat ve eğlence olmaksızın düşünülemez.

SAĞLIKLI BEDEN VE SAĞLIKLI ZİHİN
 

“BRAKA MİLADİNOVTSİ” ÜBB LİSESİ, ÜSKÜP

“Dünyadaki eğilimleri takip ederek,
açık hava kütüphanesi ve ileride
okul bahçesinde dış mekan fitness
aletlerinin yerleştirlmesiyle
öğrenciler yanısıra ziyaretçiler de
kendi sporcu ruhlarını ve sağlıklarını
geliştirebilirler. Okul bünyesinde
hayvanat bahçemiz var. Amaç ise,
serbest zamanı daha rasyonel
kullanmak, arkadaşlık yapmaktır.”
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Girişimin Açıklaması
“Braka Miladinovtsi” BİÖO öğrencilerinin girişimiyle okul kütüphanesinin düzenlenmesi
ve öğrencilerin ilgili öğretim yılları için öngörülen edebi eserlere daha kolay erişimi
sağlandı. Proje’nin desteği olumlu değişime katkı sağladı yani, okul kütüphanesinin
öğrenciler tarafından iyi donanımlı ve okuma fırsatı bulacakları ve kendi bilgilerini
geliştirebilecekleri bir mekan olarak farkedilmesini sağladı. Öğrenciler bu alanı ferah
renklerle hayal ediyorlar ve önümüzdeki dönemde onun uygun bir şekilde düzenlenmesi
konusunda çalışacaklar. 

Öğrencilerin sesi…

Nihai sonuç/ürün 
Gelecek öğrencilerin, şehir kütüphanesine gitmek zorunda kalmamasına katkı
sağlayacak bir kütüphane olup tüm eğitim dillerinde yani Makedonca, Arnavutça ve
Türkçe kitaplarla donatılmıştır. 

Girişimin temel mesajı
Okumakla daha çok bilgiye ulaşmak, dünya bakışının zenginleştirilmesi. Dolabınızdaki
iyi kitap, iyi bir dost gibidir.

GÜZEL DÜZENLENMİŞ SOFİSTİKE
KÜTÜPHANE

 
“BRAKA MİLADİNOVTSİ” BİÖO, STRUGA

“Kütüphaneyi cazibeli, açık ve ferah renklerle düzenlerdik öyle ki, her okur gelip okumak
veya en azından kendi okunmuş kitap koleksiyonunu çoğaltmak isteyecektir.” 
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Girişimin Açıklaması
Ohri “Bratstvo – Edinstvo”BİÖO öğrencileri arasında arkadaşlık ve entegrasyon
imkanının artırılması, bu girişimin en önemli teşvik edici unsurydu. Onlar bu amaca
ulaşmak için, öğrencilerin birlikte çalışma, arkadaşlık yapma ve etniklerarası
entegrasyonun iyileştirilmesine katkı sağlayacak olan çok sayıda yaratıcı faaliyeti
gerçekleştirebilecekleri ortak bir mekanın düzenlenmesini teklif ettiler. Bu multietnik
köşe, masa ve sandalyelerle donatıldı ve okul malzemeleri ile Makedonca, Arnavutça ve
Türkçe kitaplar da temin edildi. Mekanın, öğrenciler tarafından okumak için, topluluklarla
ve dillerle ilgili bilgilerin paylaşılması için sürekli kullanılması öngörülmektedir.

Öğrenciler, fikrin gerçekleştirilmesine teşvik edilmiş ve odaklanmıştı. Onlar, bu köşenin
dostlukların oluşturulması ve onların arkadaşlıklarını ve odaklanmışlıklarını resmedecek
ilginç ürünlerin hazırlanması konusunda ek fırsat sağlayacağını düşünüyorlar.

Öğrencilerin sesi…

Nihai sonuç/ürün 
Toplulukları tanıma ve öğrenme ve
farklılıklara galip gelme. Bu ortak
alanda öğrenciler başka kültürler,
gelenekler hakkında bildiklerini
paylaşacak ve birbirleri hakkında
daha çok şey öğrenecekler.

Girişimin temel mesajı
Ortaklaşa işbirliği ve arkadaşlık, olumlu değişime katkı sağlıyor.

MULTİETNİK EĞİTİM KÖŞESİ
 

“BRATSTVO – EDİNSTVO” BİÖO, OHRİ

“Bunun başarılı olmasını istiyoruz
çünkü, etniklerarası entegrasyonun,
dayanışmanın, hoşgörünün
iyileştirilmesine yardımcı olacaktır
çünkü, biz insanlar hepimiz eşitiz.”
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birkaç tane bank yerleştirdiler;
yaprak dökmeyen ağaçlar diktiler;
bisiklet park gereçleri koydular;
duvar resmi çalışması gerçekleştirdiler.

Girişimin Açıklaması
Manastır “Gotse Delçev” BİÖO öğrencileri, Makedon ve Arnavut öğrencileri arasında
iletişimin artırılmasına odaklanmıştı. Onların girişimi, serbest zamanlarını birlikte
geçirecekleri ortak alanın düzenlemesine ilişkindi. Söz konusu olan farklı dillerdeki
eğitimin gerçekleştiği iki bina arasında bulunan okul bahçesinin bir alanıdır. Okulda
eğitim Makedonca ve Arnavutça eğitim dillerinde birkaç farklı binada gerçekleşmekte
olduğundan böyle bir köşenin düzenlenmesi oldukça önemliydi. Bu amacın
gerçekleşmesi için öğrenciler:

Bu alanda öncelikle öğretmenlerin desteğiyle, akabinde ise bireysel olarak ortak
faaliyetlerin organize edilmesi öngörülmüştür (açık hava dersleri, resim çalıştayları, kulüp
çalışmaları vb.). İlaveten, okuldaki ekoloji kurulundan öğrenciler yeşil alanın sürekli
bakımı için görevlendirilecektir.

Öğrencilerin sesi…

Nihai sonuç/ürün 
Biz öğrencilerin iyi hissetmesini, arkadaşlık etmesini ve birlikte zaman geçirmemizi
sağlayacak olan okul bahçesinde güzel düzenlenmiş bir bölüm.

Girişimin temel mesajı
Arkadaşlık hayatın en güzel armağanıdır, biz buna sahibiz ve onu korumalıyız.

ARKADAŞLIK, HAYATIN EN GÜZEL
ARMAĞANIDIR

 
“GOTSE DELÇEV” BİÖO, MANASTIR

“VI. – IX. sınıf öğrencileri dersleri farklı
binalarda gerçekleştirdiklerinden dolayı
öğrenciler arası iletişim asgari seviyededir.
Bizim girişimimiz aramızdaki iletişimi
iyileştirmektir öyle ki, serbest zamanımızı
birlikte geçirebileceğimiz bir alan
düzenleyeceğiz. Söz konusuyer ise, olan iki
bina arasındaki bahçede yer alan ve
kullanılmayan bir mekandır."
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Girişimin Açıklaması
Bisiklet, insanın taşıma, eğlence ve spor amaçlı kullandığı ekolojik bir taşıma aracıdır.
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri insanlığın geleceği için tehdit oluşturmaktadır ki, bu
konudaki önlemlerden biri fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasıdır. Şehirdeki çok
sayıda otomobil ve otobüs, insanların sinir sitemleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olan
hava ve ses kirliliği oluşturmaktadır. Bundan dolayı “Jivko Braykovski” BİÖO öğrencileri,
bisikletlerin kullanılmasıyla güzel anıları, arkadaşlık, hareket, denge ve koordinasyon
egzersizine sahip olacaklarını düşünüyorlar. Teknik Eğitim dersinde trafik konusu ele
alınmakta, bisiklet ise ders programı – bisiklet trafik eğitimi olarak yer almaktadır.
Öğrenciler için tahsis edilen bisikletler,  tüm  donanımla birlikte bisiklet trafik eğitiminin
pratik olarak gerçekleştirilmesi ve öğrenilmesi ile bisiklet kullanmanın faydalarına ilişkin
öğrencilerde bilincin artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Öğrencilerin sesi…     

Nihai sonuç/ürün 

Girişimin temel mesajı

TRAFİKTE OTOMOBİL VE OTOBÜSÜN YERİNE
GEÇECEK TAŞIMA ARACI OLARAK BİSİKLET

 
“JİVKO BRAYKOVSKİ” BİÖO, BUTEL

“Okulda bisikletin daha sık kullanılması fikri her toplulukta daha geniş ve olumlu
değişim meydana getirebilir."

Bisiklet kullanmanın sosyal, sağlık ve
ekonomik kazanımları/getirileri hakkında
genç nesildeki bilincin artması.

Yaşam alanının korunması için toplumdaki
her birey bireysel çabasıyla katkı
sağlamalı ve yaşa ve çevresel faktörlere
bakmaksızın hepimiz bisikletle ulaşıma
karar vermeliyiz. Okula bisikletle gitmek,
çocukların yıl boyunca aktif kalmaları ve
aynı zamanda yaşam alanını korumamız
için mükemmel bir yöntemdir.
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Girişimin Açıklaması
“Kiril ve Metodiy” BİÖO öğrecilerinin girişimi çerçevesinde, bir okul kantini için gerekli
tüm koşulları yerine getiren hoş bir köşe yapıldı. Bu mekan gıda ürünlerine ve sağlıklı
atıştırmalıklara vakitlice erişim bakımından öğrencilerin beklentilerini karşılamakla
birlikte, seçmeli dersler kapsamında daha kolay yemek tariflerini hazırlamaya ilişkin farklı
faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bir mekan teşkil etmektedir. Farklı dönemlerde yapılan
çeşitli anketlerde ve doldurulan soru kitapçıklarında öğrenciler bunu ihtiyaç, fikir, girişim
vb. olarak dile getirmiştir. Mekanın düzenlenmesiyle öğrencilerin talepleri tamamen
karşılanmış olup öğrencilerle öğretmenler arasında farklı düzeyde bir sosyalleşme
mümkün kılınmaktadır. İlaveten, farklı amaçlarla kermesler, yardım etkinlikleri ve
çalıştayların gerçekleştirilmesi için uygun koşullar elde edilmiştir ki, bu şimdiye kadar
dersliklerde emprovize koşullarda yapılmaktaydı.      

Öğrencilerin sesi…     

Nihai sonuç/ürün 
Tüm öğrencilerin teneffüsler sırasında kullandıkları, çeşitli bayramlar ve merasimler
vesilesiyle, muhtelif ders dışı faaliyetlerde, ortak derslerin yürütülmesinde, farklı projeler
vb. çerçevesinde çalıştaylara katılım dolayısıyla kullandıkları temel mutfak gereçleri,
masalar ve sandalyeleri olan çok işlevsel bir kantin.  

Girişimin temel mesajı
Sevgiyle yemek yap, sağlıklı beslen, paylaş veya ihtiyaç sahiplerine bir yemek ver!

OKUL KANTİNİNİN DONATILMASI
 

“KİRİL VE METODİY” BİÖO, STAYKOVTSİ K.,
GAZİ BABA

“Yapılan kantinle bu tarz
hazırlıkların basit, kolayca, uygun
bir şekilde ve öğrencilerle
öğretmenlere mutluluk, yaratıcılık
ve memnuniyet duygusu katacak
bir şekilde hazırlanması için ideal
koşullar sağlanmaktadır.”
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Girişimin Açıklaması
“Marşal Tito” BİÖO bir alanı, öğrencilerin kendi şahsi eşyalarını muhafaza etme
imkanına sahip oldukları dolaplarla donattı/zenginleştirdi. Öğrencilerin girişimiyle okul
koridorlarında her sınıf için ayrılmış ve öğrencilerin kendi şahsi eşyalarını koyabilecekleri
dolapların konulması sağlanmıştır. Bu alan öğrencilerin yararına olup en çok teneffüsler
sırasında ve/veya Beden ve Sağlık Eğitimi derslerinde kullanılmak için öngörülmüştür.
Dolaplar sınıflara göre ayrılmış olup ilgili sınıfın sorumluluğu altındadır. Bu girişim
sayesinde öğrenciler, kendi eşyalarını ve öğrenci arkadaşlarının eşyalarını korumayı
öğreniyor. Okul alanının donatılmış olmasının yanısıra, öğrenciler bu alanın özellikle,
kendi sınıfları için tahsis edilmiş olan dolapların düzenlenmesi ve süslenmesi konusunda
motive olmuş durumdadır.

Öğrencilerin sesi…

Nihai sonuç/ürün
Teneffüsler ve Beden ve Sağlık Eğitimi dersleri sırasında şahsi eşyaların muhafaza
edilmesi ve konulması için yarayacak olan farklı renklerde altı dolap.

Girişimin temel mesajı
Öğrencilerin, kendi eşyaları olduğu gibi öğrenci arkadaşlarının da eşyalarını koruması
konusunda eğitilmesi. Ortak alanı koruma güdüsünün, öğrenciler açısından ortak
faaliyetlerle çok şeyi değiştirebildikleri ve iyileştirebildikleri konusunda motive edici
olması.

DONANIMLI OKUL ALANI
 

“MARŞAL TİTO” BİÖO, MURTİNO K.,
USTRUMCA

“Öğrenciler dolapları farklı dillerde özlü sözler yazarak, çizimler yaparak, resimlerle veya
başka bir şekilde kendi tutum ve düşüncelerini ifade ederek süsleyebilirler.”

16



Girişimin Açıklaması
“Orde Çopela” Belediye Lisesi’nde öğrencilerin, dersler arasındaki serbest zamanı
geçirebilecekleri ancak yine de okul içinde kalmalarını sağlayacak ortak bir alana
ihtiyaçları vardı. Bu öğrenci girişiminin gerçekleştirilmesi için farklı renklerde 15 taburenin
ve altı (6) masanın yerleştirildiği bir mekan belirlendi. Düzenlenen bu alan öğrenciler
tarafından farkedilmiş olup, birlikte zaman geçirmek ve ortak faaliyetler için
kullanılmaktadır. Gayriresmi etkileşimler, öğrenciler için olumlu tecrübeler sağlaması
açısından kilit öneme sahiptir. Ortak alanın düzenlenmesi yoluyla öğrenciler, kendi
öğrenci arkadaşları ve başka sınıflardaki akranlarıyla daha fazla zaman geçirmek,
dostluklar kurmak ve birbirleri hakkında bir şeyler öğrenmek konusunda
cesaretlendirilmektedir. İlave olarak, ortak alanın sağlanması dinlenme, oyun, sohbet ve
ortaklaşa işbirliğine imkan oluşturmaktadır.

Söz konusu girişim öğrenciler arasında yeni arkadaşlıkların kurulmasını, güvenliğin
artmasını sağlamakta, mekan ise öğrenciler tarafından çeşitli okul faaliyetleri için bir yer
olarak kullanılmaktadır.

Öğrencilerin sesi…     

Nihai sonuç/ürün 
Arkadaşlık için kullanılan bir mekan olup, eğitimde etniklerarası entegrasyon projelerinin
doğrulamasını teşkil etmektedir.

Girişimin temel mesajı
Birlikte daha güçlüyüz!

OKULDA BİR ALANIN DÜZENLENMESİ
 

“ORDE ÇOPELA” BELEDİYE LİSESİ, PİRLEPE

“Düzenlemenin neticesi yeni arkadaşlıkların
kurulması olmuştur. Tüm etnik gruplardan
öğrenciler arasında birliktelik ve
öğrencilerin içerde olması hasebiyle garanti
güvenlik sağlamıştır.”
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Girişimin Açıklaması
“Straşo Pincur” BİÖO’nda eğitim farklı dersliklerde yapılmaktadır ki bu, öğrencilerin gün
boyunca 5-6 derslik değiştirmeleri anlamına geliyor. Öğrenciler için en büyük sorun ise
şahsi eşyaların taşınması oluyor (resim dersi için çizim kağıtları ile diğer malzemeler ve
beden ve sağlık eğitimi dersi için gerekli donanım).

Eşyaların/malzemelerin unutulmamasının sağlanması için “Straşo Pincur” BİÖO
öğrencilerinin fikri ise 6.-9. sınıf öğrencileri için şahsi eşyalarını bırakabilecekleri kişisel
bir alanın oluşturulmasıydı. Bu amaçla, açık çekmecelerin monte edilmesi için gerekli
malzemler tedarik edildi ve toplam 72 öğrenci için şahsi eşya alanı oluşturuldu.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan her özdeğerlendirme sırasında bu tarz dolapların/
çekmecelerin gerekliliği vurgulanmakta ve anılmaktadır ki, bu ihtiyacın giderilmesinin her
öğrenci açısından büyük faydası vardır.

Öğrencilerin sesi…    

Nihai sonuç/ürün 
Her öğrenci için çekmece ve kendi şahsi eşyalarını bırakabilecekleri kişisel alan ki, bu
sayede okulu da daha çok benimseyebilirler.

Girişimin temel mesajı
Benim okulum – benim köşem!

BENİM OKULUM – BENİM KÖŞEM
(HER ÖĞRENCİ İÇİN ÇEKMECE)

 
“STRAŞO PİNCUR” BİÖO, YOSİFOVO K.,

VALANDOVA

“En büyük sıkıntıyı gün içerisinde hem resim
dersi melzemelerini hem beden ve sağlık
eğitimi ders malzemelerini taşımamız
gerektiğinde yaşıyoruz ki, çoğu zaman
ilaveten ev ödevi veya proje ödevi olarak
hamer, herbaryum, insektaryum veya başka
bir gözlem aracı da taşımamız gerekiyor.”
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Girişimin Açıklaması
“Tsvetan Dimov” ÜBB Lisesi öğrencileri okul çerçevesinde hoş bir ortamın ve koşulların
oluşturulması konusunda odaklı bir şekilde çalıştılar. Göz zevkimiz için daha iyi ve güzel
olanın sonu yoktur çünkü, mükemmelliyetçi yaklaşımımız daimidir düşüncesinden
hareketle öğrenciler, okul duvarlarını farklı renklerle ve motive edici mesajlarla
süsleyerek kendi yaratıcılıklarını gösterme imkanına sahip oldular. 

Okulda halihazırda çok sayıda olumlu mesaj içeren özlü sözle karşılaşabilirsiniz fakat,
okulun içi kadar dışı da öğrencilerin hedefindeydi. Okul bahçesinde çok sayıda ağaç
dikildi ve yeşil alan çoğaltıldı. Sonuç olarak öğrenciler şu anda okulun daha güzel
olduğunu ve kendi yaratıcılıklarını daha uygun şekilde gösterdiği görüşünü paylaşıyorlar.
Fikrin gerçekleştirilmesinden sonra, öğrencilerin değişim arzusu daha büyük oldu. Fikir
Füzyon Merkezi’ne katılan öğrencilerin katkısı akranları tarafından takdirle karşılanmış
ve daha fazla öğrenci girişimi için destek veremeye hazır olukları ifade edilmiştir. Okul
her öğrencinin hayatının bir parçasıdır; hoş bir ortam ve uygun şekilde düzenlenmiş iç ve
dış mekan ise öğrencilerin olumlu tecrübeler edinmeleri için kilit öneme sahiptir.   

Öğrencilerin sesi…   

Nihai sonuç/ürün 
Üzerinde motivasyon sağlayan özlü sözlerin yazılı olduğu farklı renklere boyanmış
duvarlarla düzenlenmiş olan alan ve okul bahçesini güzelleştirecek ve öğrencilerin enerji
ve motivasyonunu artıracak olan ağaçların dikilmesi.

Girişimin temel mesajı
Biz öğrenciler olarak, küçük bile olsa eğer bir değişim dileğimiz varsa arkamızda duran
birinin olduğunu görmüş olduk.

BİR DİLEĞİN BAŞARISI
 

“TSVETAN DİMOV” ÜBB LİSESİ, ÜSKÜP

“İş motivasyonundan bahsedildiğinde, daha iyi bir gelecek için inisiyatif alma ve bizim için
yeni bir sayfanın veya yeni bir çağın açılmasından bahsedilmektedir. Bu yeni nesillere
kalacak olan değerli bir armağan veya anıdır.”
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FIKIR FÜZYON
MERKEZI’NIN ORTAKLAŞA

GELIŞTIRDIĞI FIKIR



GELECEĞİN SESİ ÖĞRENCİ
ETKİLEŞİMİNDE YANKI BULUYOR

başarı hikayelerini paylaşma alanı – belli bir alanda olağanüstü başarı sonuçları
elde eden veya başkaları için ilham kaynağı olacak olan öğrenci girişimi
gerçekleştiren her öğretmen/öğrencinin emeğinin gösterileceği alan;
bloglar – öğrenciler tarafından kendi yararlarına ilişkin konularda oluşturulan
günlüklerin yer alacağı alan;
forumlar – öğrencilerin katılabileceği ve kendi akranlarıyla birlikte farklı konularda
tartışmalar yürütebileceği alan. 

Fikir Füzyon Merkezi’nin tüm üyeleri 2021/22 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılında, devlet
çapında gençlerin karşıkarşıya kaldıkları meselelerin çözümüne ilşkin ortak fikrin
geliştirilmesinde katkı sağladılar.  Daimi olarak yürütülen toplantılarda öğrenciler, farklı
sorunlar/meydan okumalar, çözümler ve olumlu değişim fikirleri paylaştılar. Üyeler,
öğrenciler arasında ağın kurulması ve ortak çıkarlı konuların tartışılabileceği imkanların
sağlanması yanısıra, karşılıklı etkileşimin ve motivasyonun gerekli olduğu konusunda
ortak karara vardılar. 

Bu maksatla öğrenciler, COVID-19 salgının başında ilkokul ve lise düzeyinde tüm eğitim
sürecini desteklemek için geliştirilmiş olan Ulusal Uzaktan Eğitim Platformu’nun sunduğu
imkanlardan faydalanmayı öneriyorlar. Her öğrencinin ilgili platformda kendi profilinin
olduğu gözönünde bulundurularak, bu imkanın kullanılması ve platformun aşağıdaki
şekilde üç alana ayrılması fikri ortaya atılmıştır:

Öğrenciler için daha büyük meydan okumalardan/meselelerden biri karşılıklı
sosyalleşme imkanlarının olmamasıdır. Doğru bir şeklide kullanılması halinde,
teknoloj, nerede olduklarının bir önemi olmaksızın öğrencilere iletişim ve işbirliği
kurmalarını sağlayacaktır.

Öğrencilerin bu fikrinin yerine getirilmesi ve tamamen gerçekleştirilmesi konusunda
çalışmaların yürütülmesi amacıyla bu fikir EBB temsilcileri nezdinde sunulacaktır. Bu
fikrin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi motivasyon, etkileşim/ilham ve ilginç konuların
tartışılması konusunda katkı sağlayacak ve aynı zamanda öğrencileri birbirine
yakınlaştırıp aralarındaki benzerlikleri görmelerini sağkayacaktır.  
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Projeden: Öğrencilere destek ve seslerine kulak verilmesi yoluyla, gençlik
katılımının güçlendirilmesine katkı sağlayan olumlu değişimler için yaratıcı ve
yenilikçi fikirler üretilmektedir.

Fikir Füzyon Merkezi üyeleri - öğrencilerle gerçekleştirilen çok sayıdaki faaliyet
gözönünde bulundurulduğunda, önemli değişimler farkedilmiştir. Öğrencilerin kendi
çevrelerinde tespit edilen sorunlar hakkında açıkça konuşmalarını ve çözümlerin
geliştirilmesi için birlikte çalışmalarını sağlama yoluyla, onlar özgüven kazandılar ve
kendi okullarına ve topluluklarına katkı sağlamak için kendi becerilerine inanmaya
başladılar. Buna ilaveten, fikirlerin iyileştirilmesi için karşılıklı bilgi ve öneri değişimi,
öğrenci girişimlerinin yürütülmesi ve gençlerin çıkarına olan bilgilerin tanıtılması için
beceri duygusunu da inşa etti. Aynı azimli öğrenci grubuyla gerçekleştirilen faaliyetler,  
ulusal düzeyde uygulanabilecek olan bir fikrin geliştirilmesini ve devlet çapındaki tüm
öğrenciler arasında ağ oluşturma aracı olarak kullanılmasını da sağladı. Öğrenciler
kendi yaratıcılıklarını açıkça paylaşmak ve karşılıklı işbirliği yapmak için oluşturulan bu
fırsata ve çevrimiçi toplantılardaki çalışma ortamına kaydediyorlar/aktarıyorlar. Bundan
dolayı bu ürünün amacı, öğrencilerin sesinin duyulması maksadıyla öğrenciler ve
öğrenciler topluluğu mercilerinin (öğrenci meclisi, sınıflar topluluğu, öğrenci savcısı)
kendi fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve kendi akranları, öğretmenleri, okul
idaresi ve belediyelerin takdir ve desteğini alabilecekleri rahat bir alanın
oluşturulmasına yönelik okulların odaklanmaları konusunda ilham verici olmasıdır.   

Öğrencilerden:

Emek, inanç ve destek tüm öğrencilerin birlik olması ve karşılaştıkları sonunları
yaratıcı bir şekilde çözmesi için ilham kaynağı olacak olan neticelere/başarılara
ulaşmasını sağlamaktadır. Girişimlerden çıkarılan ders ise en küçük şeyler için bile
emek sarfedilmesi gerektiği ve fakat, yardım, destek ve çok çalışarak
gerçekleşebilecekleridir. Öğrenci fikirlerinin iyi açıklanmış olması halinde, bu fikirlerin
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için desteğin sağlanma olasılığı yüksektir.
Desteklenen öğrenci girişimleri sayesinde ise diğer öğrenciler motive edilmiş ve
gençlerin karşılaştıkları uzun süreli sorunlara birlikte ve bağlı bir şekilde çözüm
aramak konusunda cesaretlendirilmiştir.

“Öğrenci arkadaşlarımız çok memnunlar, biz ise bu projeye katkı sağlayarak bizden
önceki nesillerin yaşadıkları sorunları çözebildiğimizi gösterdiğimiz için çok mutlu ve
guruluyuz.”

ÇIKARILAN DERSLER
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 Elde edilen sonuç oldukça büyüktür, ortak
faaliyetlerimiz, ortak ilgi alanlarımız,

arkadaşlık ve birlikte zaman geçirmek vardı.

ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Daha büyük özgüven kazandım ve insanlarla
iletişim konusunda daha açık fikirli oldum.

Herkes, ileriki hayatında işine yarayacak olan
birşeyler alabildi.

Yaptığımız projeyi çok seviyorum. İlk toplantıda çok utanıyordum fakat,
şimdi hepsi benim arkadaşım. Tanımadığım o kadar insanla ne
yapacağımı düşünüyordum. Bugün baktığımda ise neden öyle

düşündüğümü soruyorum kendime, öyle olmadığını görüyorum. Herşey
kolay, eğer denersen bunu yapmak istersin. 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Birşekilde öğrencilerin daha farklı düşünmesine ve davranmasına katkı sağlayan
çok sayıda çalıştay gerçekleştirildi ve bunlar proje tarafından mükemmel bir şekilde

organize edilmiş ve tasarlanmıştı. Bu projeye katılmanın onların belki de
beklediğimiz gibi birer vatandaş olmalarına katkı sağladığına eminim.

Artık öğrencilerin kendileri projeyi yürütüyordu ve
daha fazla işin içindeydiler ve bunun neticesi olarak
da onlar bundan daha büyük memnuniyet duydular.

Bu faaliyetler dahil olmayan öğrencilerde bile olumlu değişimlere neden
oldular.  Onların bu faaliyetleri diğer öğrenci arkadaşlarına da

aktarmasından dolayı, daha fazla fikirler geliştirildi, kendileri ödevleri
nihayileştirip gerçekleştirdiler.
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