EĞİTİMDE NELER OLUYOR?

GÜNLÜK / 6-12 KASIM 2017
6 KASIM

Öğrencilerin
En Az %25’i İmam
Hatiplere Gidecek

TEOG’un yerine
getirilen adrese dayalı
sistemle öğrenciler
oturdukları mahalleye ya da eğitim
bölgesine hapsedilecek, böylece
öğrencilerin en az
%25’inin İHL’ye
yerleşmesi garanti
altına alınacak.

7 KASIM

Bakan Yılmaz
“Nitelikli Okul”
Söylemini Savundu.

Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz,
“nitelikli okullar
sınavla öğrenci alan
okullardır, niteliği
sınavla öğrenci
almaktır” diyerek yeni
sınav sistemini
tanıtırken kullandığı
nitelikli okul söylemini
savundu.

SAYI : 6

8 KASIM

Eğitim Talanının
Sonucu : 100 Milyon
Kitap Çöp Oldu

TEOG, YGS ve LYS
sınavlarının
kaldırılması üzerine,
bu sınavlar için
hazırlanan yaklaşık
100 milyon kitap çöp
oldu. Yayıncılar ne
yapacağını bilemiyor.

8 KASIM

AKP Zinhiyeti Çocuklarımızı
Böyle Zehirliyor

EĞİTİM KOMİSYONU

9 KASIM

Üniversiteler
Külliye Olmayacak

AKP’den Tarikatlara
Yemek Yardımı

Beyazıt Meydanı’nda
bir araya gelen
üniversite öğrencileri,
12 Eylül darbesinin
ürünü olan YÖK’ü
protesto ettiler ve
üniversitelerin külliye
olmasına izin
vermeyeceklerini
vurguladılar.

Kredi Yurtlar
Kurumu’nun yüksek
öğrenim yurtlarına
“beslenme ve
barınma” yardımına
ilişkin yönetmeliğine
göre, ENSAR,
TÜRGEV, TÜGVA ve
İlim Yayma gibi dini
vakıflara öğrenci
başına bütçe
aktarılacak.

10 KASIM

600 “Nitelikli” Lisenin
Yarısı İmam Hatip
Olacak

Mahalli Yerleştirme
Sınavı düzenlemesiyle, nitelikli okullar
proje okul kapsamına
alınacak, 600’e yakın
nitelikli okulun yarısı
imam hatiplerden
seçilecek.

Eğitim Göçü Başladı

İmam Hatiplere Bütçeden 6.6 Milyarlık Pay
2018 MEB bütçesinde dikkat çekici payı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü aldı.
Müdürlüğün payındaki artış %68’e fırladı. Dini eğitim için belirlenen 6.7 milyar
TL’lik ödeneğin 6.6 milyar lirası imam hatip okulları için kullanılacak.

Öğrencilere Psikolojik Danışma Hizmeti Artık Yok

YKS’ye İmam Hatip Düzenlemesi

“Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği” Resmi Gazete’de
yayınlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, psikolojik danışma kaldırılarak
öğrencilere verilen hizmet rehberlikle sınırlandırıldı. Bu durum rehber öğretmenlerle öğrenciler arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyecek, özellikle öğrencilere
yönelik istismar ve ihmallerin açığa çıkarılması zorlaşacak.

Bir ayda üç kez değişen yüksek öğretime geçiş sınavındaki
son düzenlemeyle, din kültürü ‘temel yeterlilik’ sayıldı.
Daha önce Türkçe ve Matematik dışında soru sorulmayacağı
açıklanan temel yeterlilik oturumunda, imam hatipler dezavantajlı konuma düşeceği için bu düzenlemenin yapıldığı
öğrenildi.

GENÇLERE UMUT OLMAK İÇİN KOŞTULAR

İYİ ŞEYLER DE
OLUYOR...

Avrasya Maratonu’nda koşan ALİKEV gönülleri, gençler
için umut ışığı oldu. Gezi direnişi sırasında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın
ailesi tarafından kurulan ALİKEV, yüzün üzerinde öğrenciye burs veriyor. Ayrıca kurduğu gençlik merkezi, müzik
stüdyosu ve 10 bin kitaplı kütüphanesiyle gençlere hizmet
veriyor.

11 KASIM

Şişli Endüstri Meslek
Lisesi’nde Direniş

AKP yandaşı Taş
Yapı’ya satılan Şişli
Endüstri Meslek Lisesi
arazisinde okul
binasının yıkımına
başlandı. Alana gelen
veliler, iş
makinalarının önünde
oturma eylemi
başlattılar.

Fen Bilgisi
Kitabında
Skandal

Ortaöğretime geçiş sistemindeki değişiklik, velileri ve emlakçıları
harekete geçirdi. Sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan
öğrencilerin ikametgahına en yakın okula yerleştirilecek olması,
başarılı okulların çevresine göç başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol
imzalayan ENSAR Vakfı, Ankara’daki
imam hatip liselerinde “İmam Hatiplilik
Şuuru” kitabını dağıttı. Kitapta öğrencilere İslamlaşma hareketi için örgütlenme çağrısı yapıldı. “Can dahil
fedakarlık yapacak bir neslin yetiştirilmesi” istendi.
Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
bahçesinde bir grup kadın öğrenciyi
toplayan öğretmen, “imam hatiplerin
ahlaklı ve dindar nesil yetiştirmek için
kurulduğunu, kız öğrencilerin
koşmasının okul misyonuna
uymadığını” ifade ederek uyarıda
bulundu.
Kahramanmaraş ve Sinop’ta yapılan
etkinliklerde öğrencilere silah
kullandırılması, Meclis gündemine
taşındı. Silahı ve cihadı teşvik ettiği
iddiasına karşı MEB, ‘silahlı eğitim ve
gösteride herhangi bir sakınca görmediklerini’ belirtti.

Maarif Vakfı ‘Paralel’ MEB Gibi

MEB, Cem Yılmaz’ın Gora
filminde yaptığı “elementler” esprisini ciddiye
aldı. 8.sınıf Fen Bilgisi
kitabında doğada bulunan
4 çeşit element sayılırken
“ateş, su, toprak ve tahta”
olarak sınıflandırma yapıldı.

“Türk Kültürünü Araştırma” ve “Türk
Dünyasına Hizmet” ödüllerinin sahibi
Yücel Feyzioğlu’nun “Açıl Kabağım Açıl”
isimli kitabında yer alan bir masalda
“kızım büyüdün artık, güzel bir kız
oldun. Ne yazık ki annen öldü. Ölen ile
ölünmüyor, yaşam sürüyor. Benimle
evlenir misin?” ifadesi geçiyor.

ULUSLARARASI ÇOÇUK DİYARI
FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
9 Kasım’da başlayan ve ilki bu yıl yapılan çocuk festivali, 16
Kasım’a kadar devam edecek. 22 ülkenin katılımıyla
gerçekleşen festivalde her şey çocukların katılımıyla hazırlandı. 50’ye yakın film, söyleşiler, eğlenceli atölyeler ve
sergilerin olacağı festival, farklı yaş gruplarından çocukların
ve gençlerin bir gösterim ve etkinlik şölenine çağırıyor.

