Editör’den …

Değerli okurlarımız,
Bilindiği gibi Millî Eğitim dergisinin yayınlanma amacı; “Eğitim, öğretim ve sosyal bilimlere ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamak.”
şeklinde tanımlanmıştır. Bu sayımızda yine amaçlarımız doğrultusunda; eğitim ve öğretimle ilgili uygulamaları, sorunları tartışan ve bu sorunlara çözüm önerileri getiren hepsi
birbirinden değerli makalelere yer veriyoruz.
İlk iki makalede okulların nasıl demokratik ve katılımcı mekânlar haline dönüştürülebileceği tartışılıyor. Makalelerde, demokrasiyle ilgili kavramların öğrenciler tarafından nasıl algılandığı sorgulanırken elde edilen sonuçlar ilgililerin dikkatlerine sunuluyor. Yasemin Yavuzer, okullarda saldırganlık ve şiddet konusunu işliyor. Öğrencileri
şiddete sevk eden sebepler üzerinde duran araştırmacı, okullarda ortaya çıkan saldırganlık ve şiddet içerikli davranışların ortaya çıkmasında ve önlenmesinde öğretmen ve
yönetimin belirleyici rollerini ortaya koymayı amaçlıyor.
Nüfus sayımlarının en önemli amaçlarından birisi de elde edilen verilere dayalı olarak planlamalar yapmaktır.Yüksel Kavak; “Türkiye'de Nüfus ve Eğitim: Uzun Vadeli
(2010-2050) Nüfus Projeksinonları ve Eğitim Sistemine Yansımaları” başlıklı makalesinde nüfus hareketlerine paralel eğitim planlamalarında dikkat edilmesi gereken
hususlara dikkat çekerek, gelecekte bizi bekleyen muhtemel eğitim ve öğretim örgütlenmesi ile ilgili sorunları mercek altına alıyor.
Eğitimle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini branşlar düzleminde, teoriye ve
uygulamalara yönelik olarak ele alan birbirinden değerli diğer makaleleri sayımızın
sayfalarında bulacaksınız. Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle…

Editorial

Dear readers;
As it is known the Journal of National Education is published to put forward and
discuss the scientific academic and theoretical level of education, teaching and social
science knowledge, practice, problems and recommendations, and ensure delivery
them to the parties. In this issue, in line with our aims; we are publishing valuable articles which discuss issues and propose solutions about practices and problems of education and teaching.
It is discussed how schools become democratic and participatory places in the
first two articles. It is questioned how the concepts related to democracy are perceived
by the students and the results are relevant to the attention of concerned people.
Yasemin Yavuzer, discusses the subject of violence and aggression in schools. The
researcher emphasizes the reasons of violence and aims to demonstrate the decisive
role of management and teachers in the emergence of aggressive and violent behaviours and the prevention of them.
One of the most important aims of census is to make plans based on the
obtained data. Yüksel Kavak; with its article titled “Population And Education In Turkey:
Long-Term (2010-2050) Population Projections And Repercussions On Turkish
Education System” draws attention to the issues that educational planning must be considered parallel to the movement of population, and focuses on the possible problems
about education and teaching organization that await us in the future.
You will find valuable articles from each other about the problems and solutions
related to education branches that address as for the theory and practices on our journal’s pages.
Hope to meet you in our next issue...

