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Değerli Meslektaşlarım;
Derneğimizin etkinliklerinden biri olan “Eğitim Teknolojileri Konferansı”,
eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşıldığı, eğitim
teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenler için farklı projeleri
görebildikleri, meslektaşları ile tanıştıkları ve eğitimde yeni yaklaşımları
takip edilebildikleri bir platform olarak, IT Komisyonumuzla birlikte 26 Mart
2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Konferansın başarıyla gerçekleştirilmesindeki
emeklerinden dolayı Derneğimizin Başkan Yardımcısı Nurullah Dal’ı ve IT
Komisyonu üyelerimizi tebrik ediyorum.
Dünya yeni bir çağın eşiğindedir. İnsanoğlu bu teknoloji çağı ile beraber her
alanda büyük değişimler yaşayacaktır. Bu süreçte bizim payımıza da eğitim
düşmektedir. Tek tek her birey kendini bu değişimlerin dışında tutmadan
yenilemeli ve bu anlayış kurumlara yansıtılmalıdır.
Teknolojik gelişmeler, eğitim alanına da yansımakta, büyük değişimler
getirmektedir. Eğitim eskisi gibi tahta ve tebeşirle yapılmayıp; hayatımızın
her alanına giren teknoloji, eğitimde daha etkin kullanılacaktır. İnternet
sayesinde dünyayı sınıflarımıza sığdıracağız. Bu şekilde öğrencilerimiz
dünyayı, evreni farklı algılayarak kendilerini geliştirmede sınır tanımayacaklardır. Bu sınır tanımazlık öğrenci ve öğretmen rolünde birtakım değişimler
yaratacaktır. Öğrencinin daha aktif öğretmenin ise daha yol gösterici
olduğu bir eğitim anlayışı bu yeniçağa damgasını vuracaktır.
Öğretmen sadece aldığı eğitimle kalmayıp, sürekli kendini yenileme ve
değiştirme zorunluluğu hissetmelidir. Dünyanın herhangi bir yerinde
uygulanan eğitim evrensel boyutlara ulaşacaktır. Tüm bu yenilikler ışığında
farklı bir insan ve öğrenci tipi oluşacaktır. Araştıran, sorgulayan, kendine
güvenen, yenilikçi, evrensel bakış açısına sahip; din, dil, ırk ayrılığını hissetmeyen
bu yeni insan, yeniçağa yön verecektir.
Ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimiz yeni yüz yılda da çağın
getirdiği teknolojiyi kullanarak eğitimde kaliteyi yükseltmek adına üstüne
düşeni yapmaya devam edecektir. Önce insan düşüncesinden hareketle,
sevgiyle eğitilecek yeni nesillerin bu yüzyılda söz sahibi olmalarını sağlayacaktır.
Zaman geçici, insanlık ve düşünceler kalıcıdır. Bu kalıcılığı sağlayan,
eğitime sıcaklık ve yakınlık getiren öğretmenlerdir. Teknoloji bizi nereye
götürürse götürsün eğitimde öğretmenlerin aldığı sorumluluklar daima
ağır olacaktır. Bu uzun yolculukta hepinize teşekkür eder, mutlu yarınlar
dilerim.
Saygılarımla

Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Yönetim Kurulu Eş Başkanı

Haber

XV. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
Okul ve Eğitim
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Okul ve Eğitim” temalı XV. Geleneksel Eğitim
Sempozyumu Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de 28-30 Ocak 2016 tarihlerinde Bakanlık bürokratları,
özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, Uluslararası Bakalorya (IB) AvrupaAfrika-Ortadoğu Bölgesi Başkanı, yurtdışından gelen yabancı akademisyenler, ülkemizin önde gelen
üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve görsel basın mensupları, özel okul
kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1200’ün üzerinde katılımcı ile 3 gün boyunca 11 salonda
eş zamanlı konferans, panel ve çalıştaylarla gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan
firmalar fuar alanında dünyada eğitim alanındaki en son
gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetlerini katılımcılara
sunmuşlardır.
Bu yıl “Okul ve Eğitim” gibi çok geniş kapsamlı bir tema
seçilmesi sayesinde eğitimle profesyonel olarak ilgilenen
bürokrat, okul kurucusu, yöneticisi, öğretmen, akademisyen
gibi farklı paydaşların hepsi için ortak bir platform yaratılmış
oldu ve büyük resmin görülmesi sağlandı.
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15. Eğitim Sempozyumunda pedagojik konuların yanı sıra, eğitimin etkin bir şekilde düzenlenmesi ve
yürütülmesinde okul kurucusu, yöneticisi gibi farklı paydaşları ilgilendiren okul mimarisi, yönetimi, işletmeciliği,
insan kaynakları, finansman ve yatırımları gibi konular ele alınmış ve eğitim hakkının, herkesi kapsaması,
bireysel farklılıkları ve özel eğitim gereksinimlerini gözetmesi, bireyin gelişimine bütüncül yaklaşması gereği
vurgulanmıştır.

Açılış konuşması sırasında Uluslararası Bakalorya Avrupa-Afrika-Ortadoğu Başkanı Adrian KEARNEY
tarafından uluslararası eğitimin akademik standartlar ve ölçme kadar iletişim ve farkındalıkla uluslararası
bakış açısı kazandırarak dünya barışına da hizmet ettiği ve Türk IB okullarının ortalamasının denklik sorunlarına
rağmen dünya ortalamasının üzerinde olduğu belirtilmiştir.
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Sempozyumda Konuşma Yapan

Prof. Dr. Sıddık YARMAN
FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
TED Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Bşk. Yrd.
Adrian KEARNEY
IB Avrupa-Afrika-Orta Doğu Başkanı
Dr. Sinem ASLAN
İntel Türkiye
Prof. Dr. Nazan ERKMEN
Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Şengül ÖYMEN GÜR
Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Eric SHENINGER
Leadership In Education
Prof. Dr. Aydın AYAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Dr. Özgür BOLAT
Eğitim Bilimci- Yazar
Oksana JAJECZNYK
DP Bilimleri ve Matematik Müfredatı Başkanı
Emily LARSON
Uluslararası Pozitif Eğitim Ağı Araştırma Bşk.
Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan ERKUT
MEF Üniversitesi
Prof. Dr. Mesude ATAY
Okan Üniversitesi
Arzu ÖZÇETİN
Mind Lab Akademi
Doç. Dr. Zuhal ARDA
Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Teymur Rzayev RESULOĞLU
Yeditepe Üniversitesi
Silver Gözütok GÜÇLÜ
Resim Öğretmeni
Av. Jülüde Işıl BAĞATUR - Av. Çağrı BAĞATUR
Maltepe Üniversitesi
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Uzman ve Akademisyenler

Denis ALYANAK - Can AKALIN
Renko Temsilcileri
Dr. Mustafa OTRAR
Marmara Üniversitesi
Arzu ATASOY - Esra SAVAŞAN
Öğretmen Akademisi Vakfı
Prof. Dr. Haydar KARABEY - Pınar GÖKBAYRAK - Ali ERAY
Yüksek Mimar
Lucy BRAVO
Cambridge University Press
Berrin BAŞ
Pozitif Psikoloji Uzmanı
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Eğitim Danışmanı
Yrd. Doç. Dr. Eren CEYLAN
Ankara Üniversitesi
Ahmet Yasin KURHAN
Eğitim Finansmanı Uzmanı
Prof. Dr. Murat FERMAN
Işık Üniversitesi
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Eğitim Danışmanı
Aydan VOLKAN
Mimar
Gürkan TAVUKÇUOĞLU
Oyuncu-Eğitmen
Dr. Dilek AYDEMİR
Işık Üniversitesi
Işıl Boy ERGÜL
Yıldız Teknik Üniversitesi
Celale Esra ARSLAN
Eğitim Teknolojileri Koordinatörü
Sema Aksu OKTAY
Müzik Öğretmeni
Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hanifi PARLAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi
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Sempozyum Açılış Konuşması

Cem GÜLAN / Tözok Eş Başkanı
Saygıdeğer konuklar,
Türkiye Özel Okullar Derneği olarak, 15’incisini gerçekleştireceğimiz geleneksel eğitim sempozyumuna hoş geldiniz.
Önümüzdeki üç gün boyunca “Okul ve Eğitim” konusunu
işleyeceğiz.
Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz sempozyumlarda eğitimle
ilgili tek bir konu ele alarak derinlemesine inceledik. Ancak bu
yıl eğitim ve okul konusunun geneline bakma kararı aldık.
Bu amaçla 3 gün boyunca 11 ayrı salonda yatırım, finans,
mimari, eğitim araçları, teknoloji, fen ve matematik, sanat,
spor, rehberlik, drama, ölçme-değerlendirme, değerler eğitimi,
sosyal ve duygusal öğrenme gibi farklı konular üzerinde
çalışmalar gerçekleştirilecek.
Bu yıl eğitim ve okul başlığıyla, konunun geneline bakmayı
seçmemizin üç nedeni var.
Birinci neden ülkemizde nüfus artışına paralel olarak okullaşma
ihtiyacının sürmesi ve eğitim alanındaki yeniliklerin takip
edilmesi gerekliliğidir.
Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik kalkınmanın
yanında özel okullara verilen destek ve teşviklerin sonucu
olarak özel okullaşma oranlarında % 100 artış yaşanmıştır.
Dünyadaki en son gelişmeler Bakanlığımızca takip edilmekte
ve sistemimize entegre edilmektedir. Kanun ve yönetmeliklerimizde yapılması düşünülen değişikliklerle özel okulculuğun önünün daha da açılması ve gelişmiş ülkelerde ki özel
okullaşma oranlarının yakalanması mümkün görülmektedir.
İkinci neden özellikle son 25 yılda teknoloji ve iletişimde
yaşanan köklü değişimin eğitim-öğretime etkileridir. Teknolojinin
nimetlerinden yararlanılarak çok daha iyi öğretim yapmak,
bilgiye ulaşmak, dünya ile iletişime geçmek, geniş kitlelerle
ortak çalışmalar yapmak mümkündür.
Ancak önemli olan bilgiye ulaşmak ya da insanlarla iletişime
geçmekten daha çok bilginin nasıl kullanıldığı ve dünyada ki
tüm insanlarla nasıl iletişime geçildiğidir. Yani önemli olan
eğitimdir. Birebir, görerek, duyarak, hissederek, deneyerek
eğitim yapmaktır. Değerler eğitimi yapmaktır. Sosyal ve
duygusal eğitime önem vermektir.
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Üçüncü nedenimiz ise bir sivil toplum kuruluşu olarak, biz
daha iyi eğitim ve daha iyi okulu ararken dünya genelinde
kaliteli eğitim alamayan hatta okul dahi göremeyen çocuklar
için ne yapılabilir diye gayret göstermekti. Bu amaçla aylar
öncesinden birçok ülkenin eğitim bakanını davet ettik.
Programın öğleden önceki bölümü oldukça geniş tutulmuş
ve bu amaca ayrılmıştı. Ancak bu bölümü gerçekleştirmek
mümkün olamadı. Dünya ülkeleri, eğitim alamayan ya da
okula sahip olmayan diğer çocukların yanında ülkemizde
misafir olan 400 bin Suriyeli yavrumuz için neler düşünüyor,
bu çocuklar nasıl daha iyi bir eğitime ve okula kavuşturulabilir
diye konuşmak isterdik. Ülke olarak imkanlarımızı zorluyoruz
ama bu çocukların da kaliteli eğitime ve okula ihtiyaçları var.
Dünya liderlerinin, sadece hepimizin içini parçalayan çocuk
ölümlerinde kısa bir süreliğine ortaya çıkmaları yeterli olmuyor.
Bu çocukların geleceklerinin ve eğitimlerinin planlanması gerekli.
Savaşları, terörü yok etmek istiyorsak, insanlar ölmesin, canlı
bombalar olmasın istiyorsak, sadece Ankara ya da Sultanahmet
değil New York’ta, Paris’te, dünyanın her köşesi de güvenli ve
yaşanabilir olsun istiyorsak tek çarenin eğitim ve okul olduğu
unutulmamalıdır.
On beşincisini düzenlediğimiz bu sempozyum tüm kesimlerin
katılımlarıyla bir eğitim platformu haline gelmiştir. Özellikle
eğitim öğretime destek sağlayan firmalardan dünyadaki en
son yenilikleri buraya taşımalarını istedik. Sağ olsunlar bizi
kırmadılar yenilikleri fuar alanımızda görüşünüze sundular.
Antalya şehri ve bizi misafir eden otelimiz her zaman ki gibi ev
sahipliğinin güzel örneklerini sunarak bu platformun oluşmasına
destek veriyorlar.
Katılımlarınızla bu platforma hayat veren sizlere, sunum
yapacak değerli akademisyen ve uygulamacılara teşekkür
ediyoruz. Özellikle büyük bir teşekkürü de yurt dışından gelen
konuklarımıza sunuyoruz. Çünkü onlar Türkiye’nin hemen
güney sınırında Suriye ve Irak’ta yaşanan şartlara ve teröre
rağmen davetimizi geri çevirmediler hatta geri çevirmeyerek
terörle nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin dersini de verdiler.
Terörün amacı korku yaratarak, yaşamı çekilmez hale
getirmek ve bu yolla isteklerini dayatmaktır. Teröre verilecek
en iyi cevap terörden korkmamak ve doğal yaşam akışını
sürdürmektir.
Bu çalışmanın başarılı geçmesini ve yaşanan tüm olumsuzlukların
eğitimle aşılmasını diliyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

Haber

Türkiye Özel Okullar Derneği
XV. Geleneksel Eğitim Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi
Çağımızda değişen öğrenen profili eğitim alanındaki şartları ve görüntüyü de değiştirmiştir. Artan iletişim ve
bilgi edinme fırsatları sayesinde eğitimde disiplinler arası ve transdisipliner bir evrilme yaşanmış, zaman ve
mekan içinde bütünü anlamlandırma önem kazanmıştır. Teorik bilginin yanında uygulamalı eğitim, kavramsal
düzeyde pekiştirici etkiye sahiptir ve yaratıcılığı arttırır.
Bu nedenle öğrencilere ilgi alanlarını çeşitlendirebilecekleri ve daha katılımcı olabilecekleri, deneyimleyerek,
sosyalleşerek ve teknolojiyle aktif etkileşim içinde problemlere bütüncül çözümler geliştirebilecekleri, tasarladıkları
çözümleri sürekli olarak güncelleyebilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.
Sanat ve sporun bilişsel ve duyuşsal özellikleri olumlu etkilediği kanıtlanmıştır. Bu nedenle, her çocuğun
kendi potansiyelini geliştirebilmesi için okulların sadece bilişsel becerilere ağırlık vermemesi, sanat, müzik ve
atletik becerileri de önemsemesi gerekmektedir.
Bunun için de eğitimcilerin alışkanlıkları sorgulayarak nitelikli alternatiflerle değiştirmeleri, dijital gereçlerin
ve sosyal medyanın gücünü dizginlemeyi öğrenmeleri ve uygulamalarını etik kurallar içinde gerçekleştirerek
model olmaları gerektiği kabul edilmiştir.
Okullarda gelişim odaklı kültürün oluşturulması okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerine,
öğretmenlerin işlerindeki ve insan ilişkilerindeki uzmanlıklarına, birlikte öğrenme sürecini kolaylaştıracak
lider yöneticilerin varlığına bağlıdır. Bu nedenle eğitimcilerin mesleki gelişimlerini sürdürmeleri önemlidir ve
sürekli olarak desteklenmelidir.
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Fatma Torun REİD
Uzman Klinik Psikolog IFTA /Uluslararası Aile Terapisi Derneği Başkanı

Çocuklarımız için
Neleri Hedeﬂiyoruz?
* Bu yazı, Fatma Torun REİD’in VI. Temel Eğitim Sempozyumundaki
sunum metnidir.

Kıymetli eğitimciler, sizlerle bugün burada bulunmak gerçekten
bir ayrıcalık. Önümüzdeki iki gün, Özel Okullar Derneğinin,
Eyüboğlu Koleji evsahipliğinde organize etmiş olduğu VI.
Temel Eğitim seminerinde “Sosyal ve Duygusal Öğrenme”
teması çeşitli açılardan ele alınacak. Sunum, panel ve çalıştaylarda
gerçekleşecek paylaşımların yeni proje ve uygulamalara ışık
tutacağını umuyorum.
21. yüzyıla ayak basmadan önceki on yıl “çocuk” ve “temel
eğitim” konularında dünya çapında çok önemli adımlar atıldı.
1990’da bölgesel toplantılardan sonra Jomtiem, Tayland’da
dünya çapında ülke temsilcilerini ve uzmanları bir araya
getiren, Dünya Bankası, UNICEF, UNDP ve UNESCO’nun
desteklediği “Herkese Temel Eğitim”( Education for All) projesi
okuldan mahrum kalmış 6 yaş ve üstü yüzmilyon çocuğa
temel eğitimin sağlanmasını hedefliyordu. Yine 1990 yılında
Çocuk Hakları bildirgesinin dünya liderleri tarafından
desteklenmesini sağlamak için 73 ülke başkanının katıldığı
“Dünya Çocuk Zirvesi “(World Summit for Children)New
Yorkta UNICEF’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu toplantılarda
ve bu toplantıları takip eden çalışmalarda bulunma ve çalışma
şansım oldu. Bu sırada UNICEF’in desteklemiş olduğu bir
araştırma yeni toplantılara ve projelere yön verdi. “Zengin
memleketlerde Çocuk İhmali” adı altında Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelandada yapılan
bu araştırmanın sonuçları dikkat çekiciydi. Bu araştırmada,
endüstrileşmiş, zengin ülkelerde hem fakir kesimde çocukların
ihmali hem de varlıklı kesimde çocuk ihmalinin nedenleri ele
alınıyordu. Ailenin dağılması, özellikle babaların yokluğu,
1990’larda intihar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik öncesi
küçük yaşta anne olan genç kızların durumu gibi gençlik
sorunlarının doruğa çıkmış olmasına, hatta universite sınavlarında
(SAT) puan avarajının son 20 yıla kıyasla 70 puan düşmesine
neden gösteriliyordu. Bu çalışmadan çıkardığımız, sosyal ve
ekonomik politikaların önemi kadar, ailenin korunması ve
çocuğun, gencin yaşamında babanın varlığının ne kadar
önemli olduğuydu. (Tabii evde şiddet uygulayan babalar
hariç.) Aradan geçen yirmi küsur yıl içinde ailenin birey
üzerindeki koruyucu etkisine her zamankinden daha fazla
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ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ailenin varlığı, doğal afetler,
ekonomik krizler, savaşlar, göçler gibi toplumun yaşadığı
travmalar karşısında bireyi korurken, okul, bireyin gelişmesinde
aileden sonraki en önemli kurum olmaya devam ediyor.
Dünya ülkeleri, insana yatırımın ne kadar önemli olduğunun
farkındalar. Yine, 20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla geçişte bu konuda
çarpıcı atılımlar oldu. Örneğin, Afrikada Gana 1960’larda insan
gelişim endeksine göre (hayat standardı, kişisel gelir ve ömür
uzunluğu)gayet ileri bir seviyedeyken, Güney Kore 1950
yıllarında savaştan çıkmış, verem hastalığının yaygın olduğu
bir dönemde gelişim konusunda geride kalmış bir ülkeydi.
Güney Kore, on yıllık bir programla bütçesinin en büyük
kısmını eğitime ayırdı ve şimdi çok iyi yerlerde. Gana ise şu an
çok gerilerde kaldı çünkü bütçesinde yatırımı eğitime değil
prestij projelerine yaptı.
Son yılların yetkin, paylaşımcı, hızla değişen dünyaya ayak
uydurabilecek yetişkini hedefleyen etkili eğitim modellerinden
biri olan SEL (Social-Emotional Learning / Sosyal -Duygusal
Öğrenme) öğrencilerde üç sahada yetkinliği hedefliyor:
zihinsel, duygusal ve davranışsal yetkinlik. Bu üç sahaya bağlı
olan beş özellik ise kendini tanımak, kendini idare edebilmek,
sosyal farkındalık, ilişkisel beceriler ve sorumluluk içeren karar
alma becerisi.
Sunumu, bizler “Çocuğumuz için Neleri Hedefliyoruz?” sorusuyla
devam etmek istiyorum. Çocuklarımızdan mutlak ortak
beklentilerimiz var. Onların, başarılı, mutlu, özgüveni yüksek,
yardımsever, paylaşımcı, çevresine duyarlı, sorumluluk sahibi,
sağlam değerlere sahip insanlar olmalarını istiyoruz. Çoğumuzun
ilk aklına gelen başarılı ve mutlu olmaları. Mutluluk bir hedef
olmamalı diye düşünüyorum. Mutluluk bir yan kazanım
olmalı. Kişi yetenekleri nisbetinde kendini geliştirir, yapıcı ve
üretken olursa, bulunduğu ortamdan, yaptığı işten zevk alır,
ilişkilerinde huzurlu olursa, mutlu da olur. Başarı performansı
vurgulayan, özgüveni pekiştiren bir olgu. Başarı, tabii ki
insana mutluluk getirir. Ne varki sadece notlara bağlı başarı
bir sonraki eğitime basamak olsa da ilerde yaşam başarısını
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garantilemiyor. Başarının sadece ders performansına bağlı
kaldığı durumlarda çocuğun yetenekleri doğrultusunda sosyal
ve duygusal gelişmesinin ertelendiğini ve mutsuzluk getirdiğini
görüyoruz. Duygusal ve sosyal gelişme ise ders ve not başarısını
olumlu etkiliyor.
Çocuğu tanımak için gelişim yıllarının özelliklerine bakalım.
Kişiliğin gelişiminde ilk 3 yılın önemini vurgulamak isterim.
Varlığımızın görülmesi, yapabilmenin ve düşünebilmenin
tohumları bu dönemde atılıyor. Bebek dünyaya gelince
nasıl karşılandı, anne veya öncelikle ona bakan kişiyle nasıl bir
bağ kurdu, bu ilk 0-6 ay varlığımızın kabulünü yaşatıyor
bize. 6-18 aylarda yapabilmeyi deniyoruz. Bebeğin uzanıp
oyuncağını tutabilmesi, bir- birbuçuk yaşında döke saça da
olsa kaşığı ağzına götürebilmesi, kutuları içiçe veya üstüste
koyabilmesi, tekrar tekrar yapabilmesi, yani ustalaşması,
yapabilmenin , daha sonra 18 ay-3 yaş arası bir şeyi isteyip
istememesi, seçim yapabilmesi, hayır diyebilmesi, düşünebilmenin ilk denemeleri oluyor.
Üç ve altı yaş çocuğun sosyalleşmesi ve temel yaşam becerilerini
edinmesi açısından önemli yıllar. Robert Fulghum kitabında
“Hayatta ne bilmem gerekiyorsa hepsini anaokulunda öğrendim”
diyor ve sıralıyor, “ Yemekten önce ellerini yıka, sifonu çek,
döktüğünü topla, birisini incittiysen özür dile, dengeli bir
hayat yaşa; hergün biraz öğren, biraz düşün, biraz oyna ve
biraz çalış... “
Üç yaşın çok şeye “hayır” demesi hafiflerken dört yaş sınırları
test eder ve güçlü olmanın yollarını dener. Beş-altı yaşlarda
dürtü kontrölünün yeterince gelişmiş olmasını umuyoruz.
Dürtü kontrolü, kişinin duygularına sahip çıkabilmesi ve
kontrol edebilmesi bugün için “yetkin insan” tanımının ilk
özelliği. Kişi ne kadar okumuş, iş hayatında başarılı yerlere
gelmiş olsa da dürtü kontrolü zayıfsa bir gün işinden de olur,

eşinden dostundan da. Peki, dürtü kontrolü nasıl gelişir?
Gelişmesini neler örseler? Biraz önce “mutluluk hedef değil
yan kazanım olmalıdır”demiştim. Çocuğumuz üzülmesin diye
her isteğini yerine getirirsek, oyunda veya yemekte sırasını
beklemeyi öğretmezsek, canı sıkılmasın diye her an yanında
biri olup onu eğlendirirse, her sokağa çıkışımızda bir şey
alalım diye tutturur ve biz de etrafa rezil olmayalım diye
istediğini yaparsak çocuk dürtü kontrolünü geliştiremez.
Dürtü kontrolünün zayıflığı, tıpkı muhakeme zayıflığı gibi
olgunlaşmamış kişiliğin bir yansımasıdır. Çocuk çevresindeki
yetişkinlerden de bunu davranış modeli olarak alabilir.
6-12 yaş değer yargılarının oluştuğu ve kişiliğin yapılandığı
yıllar. 13-19 ise kimlik arayışları cinsellik, bireyleşme yılları. Bu
süreçte de aile kadar okulun önemi ortaya çıkıyor. Öğretmen
ilişkisi birinci sınıftan lise ve sonrasına kadar çocuğun kişiliğinin
oluşumunda etkili. Öğretmen, davranışlarıyla, yaşama bakışıyla öğrencisine örnek olurken onun yeteneklerini keşfetmesinde,
özbeğeni, yaratıcılık, okuma ve öğrenme merakının gelişmesinde anne baba kadar önemli, hatta ailenin eksiğini kapatan
öğretmen ve okuldur diyebiliriz.
Kişiliği etkileyen dörtte bir genler, gerisi çevre. Çevre deyince de
aile, yerleşim bölgesi, okul, yaş grubu ve teknolojiyi düşünüyoruz.
İlerde çocuklarımızın çok hızlı değişen bir dünyaya uyum sağlayacak kadar adaptasyon kabiliyeti yüksek, belirsizliklerden ürkmeyecek
kadar positif ve azimli, kendiyle barışık ,paylaşımcı, sorumlulukları
gelişmiş, üretken, zamanını ve enerjisini işinde, evinde, kişisel ve
toplumsal yaşamında dengeli kullanabilen bireyler olmalarını
bekliyorsak çocuklarımızın eğitiminde elele vermemiz gerekiyor.
Çocuklarımızdan beklentilerimizin net ve ortak bir noktada tutarlı
olabilmesi için okullarda rehberlik birimlerinin yaş grubu sorunlarına
çözüm arayışında hem velilerle, hem öğretmenlerle grup çalışmalarına her zamankinden çok ihtiyaç var.
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DERNEĞİMİZİN YENİ OFİSİ
Derneğimizin içinde bulunduğu Odakule İş Merkezi’nde 02 Şubat 2016 tarihinde çıkan yangın
sonucu ofisimiz kullanılamaz hale gelmiştir. İtfaiye raporuna göre bir başka katta elektrik
kontağından çıkan yangın sonucu oluşan hasardan dolayı, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, elektrik
-elektronik ve mekanik sistemlerinin yaklaşık bir yılda yenileneceğini belirterek binanın kullanılamayacağını ve boşaltılması gerektiğini bildirmiştir. Bu süre zarfında hizmette kesinti olmaması için
Dernek merkezimiz Taksim meydanında yeni ofisine taşınmıştır.

Dernek Merkezimizin Yeni Adresi
Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Zambak Apt. No. 7 K. 5 Taksim - Beyoğlu / İSTANBUL
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Terör ve Çocuk
Heidelberg Uluslarası Çatışma Araştırması’na göre, 2014 yılında
dünyada “büyük ölçüde şiddet” içeren 46 çatışma bölgesi
bulunmaktadır. Bu çatışmaların önemli bir kısmı Türkiye’nin
çevresindeki ülkeler ve bölgelerde ortaya çıkmaktadır (Heidelberg
Institute for International Conflict Research 2014). Suriye’deki iç
savaştan sonra Türkiye’ye milyonlarca mülteci göç etmek
zorunda kalmıştır. Bu göçmenlerle ilgili olarak Bahçeşehir
Üniversitesi, New York Üniversitesi ve Norveç Halk Sağlığı
Enstitüsü sponsorluğunda 301 çocukla yapılan bir çalışmaya
göre, Gaziantep’teki kampta ortalama 6 ay kaldıktan sonra kız
çocuklarının % 71’i ve erkek çocukların % 61’i güvenli ilişkiler
geliştirebilmişlerdir. Bu çocukların dörtte üçü yakınlarından en
az birisini kaybetmiş, yarısı 6 veya daha fazla travmatik olaya
maruz kalmıştır. Değerlendirilen çocukların %6’sınde psikosomatik belirtiler, %60’ında depresif belirtiler, %45 TSSB ve %22
agresif davranışlar saptanmış, olguların çoğunda birden çok
bozukluğun bir arada olduğu görülmüştür (Özer ve ark. 2013).

veya olumsuz aşırı duygusal tepkileri çocuğun uyarılmışlık
düzeyini uygunsuz bir şekilde arttırabilir. Çocuklarda bakım
veren kişilerden ayrılmanın olumsuz etkisi, travmanın direk
olumsuz etkilerinden çok daha şiddetli olabilir. Aile desteğinin
etkilerinin cinsiyetle de ilişkili olabileceği öne sürülmüştür.
Kolombiya’da ergenlerle yapılan bir çalışmada, aile desteğinin
kızlarda ve erken ergenlikte daha belirgin olabileceği bildirilmiştir
(Kliewer ve ark. 2001). Aile desteği, her bir bireye ihtiyacı olan
desteği sağladığı ve aile bireylerini daha uyumlu hale getirdiği
için, akran desteğinden daha da etkili olabilir.

Çocukların Travmaya Verdikleri Yanıtlar
Savaş ortamlarında bulunan çocuk ve ergenlerde travma
sonrası stres bozukluğu (TSSB) sıklığı yaklaşık %50 olarak
saptanmıştır. Bu oran, normal popülasyonda saptanandan
(<%1-10) çok daha yüksektir (Attanayake ve ark. 2009). Çocukların
travmatik olaylara tepkileri yaşlarına göre değişir. Okul öncesi
çocuklarda uyku ve iştah sorunları, karanlık korkusu, ayrılma
kaygısı, kabuslar, regresif davranışlar ve kazanılmış becerilerin
kaybı, aşırı uyarılma, travmatik olayın canlandırılması, aşırı
bağımlılık ve bakım veren kişiye yapışma gibi davranışlar
ortaya çıkabilir. Okul çocuklarında yeniden yaşama belirtileri,
dezorganize davranışlar, somatik belirtileri kaygı belirtileri ve
akademik başarıda düşme görülebilir. Ergenlerde ise kaygı,
depresyon, alkol ve madde kötüye kullanımı, suçluluk, öfke,
gelecekten beklentinin azalması, önceki inançların kaybını
içeren belirtiler beklenebilir (Chrisman ve Dougherty 2014).
Ağır travmalara uğrayan çocuklarda ciddi duygu düzenleme
sorunları görülebilir. Kızlarda kaygı ve travma sonrası stres
belirtileri, erkeklerde karşıt olma belirtileri ön planda olabilir
(Masten ve Narayan 2011).

Travma sonrasında toplum sağlığı aileyi ve çocuğu direk olarak
etkiler. Toplumsal koruyucu faktörler arasında güçlü sosyal
destek ağlarının varlığı, destekleyici geniş aile, aile dışı danışılabilecek kişilerin varlığı, destekelyici ve olumlu okul ortamı,
toplumda sosyal rollere ve görevlere önem verilmesi (gönüllülük,
yardımlaşma gibi) ve dini veya diğer toplumsal oluşumlara
katılım sayılabilir (Chrisman ve Dougherty 2014). Toplumsal
bağlamda, direncin oluşabilmesi için yeterli seviyede kaynak ve
desteğin, hızlı bir şekilde, toplumu travma sonrasındaki
koşullara uyum sağlamaya yöneltecek ve topluma travamanın
etkilerinden koruyucu bir tampon sağlayacak bir şekilde
sunulmalıdır. Uzun süreli, aniden ortaya çıkan ve ağır travmatik
olaylarda bu kaynakların daha fazla olması ve daha etkin ve
sürekli bir şekilde kullanılması gereklidir (Norris ve ark. 2008).

Ailesel koruyucu faktörler ailenin genel tutumunun olumlu
olması, iyi ebeveyn-çocuk ilişkileri, eşler arasındaki uyumu
içerir. Çocuklar travmatik olayı değerlendirirken ve anlamlandırırken ebeveynlerini referans olarak alırlar; ebeveynler
çocuklar için bir süzgeç rolü görürler. Küçük çocukları koruyabilecek güçlü bir aile bağının varlığı, çocuğa olayı açıklamak ve
anlamasını sağlamak, güven vermek, bakım sunmak için çok
önemlidir. Ebeveynde ortaya çıkan travmaya bağlı sorunlar,
ailede olumsuz iletişim şekilleri, aşırı koruyuculuk, çocuğun
bakım veren kişi haline gelmesi gibi faktörler çocukların kısa ve
uzun dönemdeki uyumunu güçleştirir. Ebeveynin olumlu
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Travmatik yaşantılar sonrasında çocukların biran önce okula
dönmesi çok önemlidir. Okul, çocuğun rutin hayatının tekrar
oluşturulması, ebeveynlerinin yerine konabilecek yetkin yetişkinlerin
sağlanması, olaylar için açıklayıcı bir bağlam oluşturulması,
arkadaşlarla ilişki kurma ve yapıcı aktivitelere katılma fırsatlarını
verir (Masten ve Narayan 2012).
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İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
SAYIN ÖMER FARUK YELKENCİ’YE YAPILAN ZİYARET
Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sayın Ömer
Faruk YELKENCİ’yi 23 Mart 2016 tarihinde makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini
ilettiler. Yapılan ziyarette özel okullarla ilgili konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Sayın İl
Milli Eğitim Müdürümüze yeni görevinde başarılar diliyoruz.

MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ
SAYIN KEMAL ŞAMLIOĞLU’NA YAPILAN ZİYARET
Dernek eş başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu, diğer özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları ile
birlikte MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak atanan Sayın Kemal Şamlıoğlu'nu 6
Nisan 2016 tarihinde makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Yapılan görüşmede
özel sektörün sorunları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
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Yazı

Amelita AKYAR
Eğitimci

Eğitimde Montessori Yaklaşımı

*Bu yazı, Amelita AKYAR’ın VI. Temel Eğitim Sempozyumundaki
sunum metnidir.

Montessori Metodunun kurucusu olan Maria Montessori, 31
Ağustos 1870 tarihinde İtalya’da doğmuştur. 20. yy eğitim
düşüncesini önemli ölçüde etkilemiş ve aynı zamanda
İtalya’nı en tanınmış şahsiyetlerinden biri olan M.Montessori,
bir kadın olarak tıp fakültesine kayıt olabilmek için inanılmaz
mücadeleler vermiş ve İtalya’nın ilk kadın tıp doktoru, pedagogu
ve sosyal antropoloji profesörü unvanlarına sahip olmuştur.
Tıp tahsilini tamamladıktan sonra çocuk doktorluğu ve
psikiyatrisinde ihtisas yapmıştır. Asistan doktor olarak çalıştığı
Roma Psikiyatr kliniğinde zekâ özürlü çocuklarla çalışmış,
1899 yılında ise Roma’da zekâ geriliği olan tüm çocukların
yollandığı yeni Orthophrenic Okuluna yönetici olarak atanmıştır.
1896–1907 yılları arasında sağlık, antropoloji, felsefe, psikoloji
ve eğitim konularında çalışmalarını devam ettirmiştir. M.
Montessori bir bilim insanı olarak sahip olduğu özelliklerin
dışında, bir kadın olarak da zamanının değer yargılarının
ilerisinde yaşamış ve kadın hakları için mücadele vermiştir.
1947’de Londra’da Montessori Merkezi’ni kurmuştur. Bu
çalışmaları sırasında 3 kez Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiş
olan M. Montessori, 1952’de hayatını kaybetmiştir.
Bir eğitim emekçisi olarak, dünyanın birçok ülkesinde konferanslar, eğitimler vermiş, kitaplar yazmış, yeni okullar ve öğretmen
eğitim merkezleri açmış, bir yandan da çocukları gözlemleyerek
kendi eğitimine devam etmiştir. M. Montessori, bir dünya
vatandaşı olarak yaşamış ve dünya genelindeki çabaları
sonucu yarattığı Montessori Metodu ile dünyanın birçok
ülkesinde de bilinen bir isim olmuştur.
M. Montessori 50 yıllık çalışmaları boyunca, eğitim bilimine
büyük katkısı olan birçok kitap yazmıştır
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- Montessori Pedagojisi:
M. Montessori, yüzyılımızın başlarında çocuğun bireyselliğini
fark ederek buna uygun bir eğitim modeli geliştiren kişidir.
Ona göre çocuk; o zamanki çocuk eğitimcilerinin (günümüzde de
hala birçok eğitimci bu görüşte!) inandığı gibi içi yetişkin
tarafından doldurulacak “boş bir kâse” değildir. Konsantre
olabilme veuzun süre yoğunlaşabilme, irade disiplini ve
olumlu sosyal davranış, öğrenme hevesi ve düzenli düşünme,
hissetmek ve hareket etmek özelliklerine sahiptir. İşte bu
özellikler M. Montessori’nin dediği gibi “normalleşmiş ve
psişik açıdan sağlıklı, YENİ ÇOCUĞUN özellikleridir.
Montessori Pedagojisinin temelini “çocuğun bireyselliği”
oluşturur. Her çocuk, kendine özgü bir gelişime sahip bireysel
bir kişiliktir. Biz ebeveynler ve eğitimcilerden bireysel özelliklerine
uygun bir eğitim beklemektedir.
“Bana bunu kendim yapabilmem için yardım et.” Bu cümle
Montessori Pedagojisinin ana fikridir. Bu konuda yetişkin ve
eğitimciye düşen en büyük görev, çocuğun ihtiyaçlarına göre
döşenmiş, içinde kendisini emniyette hissedeceği, her şeyin
göz önünde ve ulaşabileceği bir uzaklıkta olduğu, seçme ve
karar verme imkânları veren “hazırlanmış çevreyi” düzenlemek
ve kendisini geri çekerek çocuğu kendi başına yapmak,
oynamak, öğrenmek ve çalışmak konusunda cesaretlendirmektir.

Yazı

Her çocuk öğrenmek ister. Bu durumda eğitim sürecinin özü
“kendi kendini eğitme” süreci olarak adlandırıla bilinir. Önceden
hazırlanan bu çevrede çocuk, M. Montessori’nin geliştirdiği
materyallerle çalışır. Bu çevrede özel olarak eğitim verilmiş
öğretmenler dikkatli ve saygılı bir şekilde çocuğa eşlik ederler.
Eğitimciler; her bir çocuğun, öğrenme içeriğine uygun duyarlı
evrelerini ve bireysel gelişimlerini çok iyi bildiklerinden, çevreyi
doğru şekillendirirler ve çocuğun sürekli öğrenme işlemini
sürdürmesini teşvik ederler.
M. Montessori’ye göre eğitimin asıl amacı çocuğun yetişkinden
bağımsızlaşması olmalıdır. Bunun için onun bağımsız olarak
çalışması ve sınırsız tekrarlama fırsatına sahip olması gerekir.
Bu, çocuğun ihtiyacı olan sonuca ulaşması ve böylece kendisini
rahatlatabilme şansını elde etmesi demektir. Eğitimde en
önemli husus kişiliğin gelişimini ön plana almaktır. Eğitimciler
olarak bizler, ancak çocuğun kendini oluşturmasına ve
geliştirmesine yardımcı olabiliriz.
Serbest çalışma Montessori Pedagojisinin can alıcı noktasıdır.
Hazırlanmış çevre içinde çocuk, neyle çalışmak isteyeceğine, ne
kadar ve kiminle olmak isteyeceğine kendi karar verir. Serbest
karar verebilmek, çocuğu içinden gelen bir disipline sokar. Bu
ortam eğitimci tarafından belirlenmediği için sakin ve gergin
olmayan bir ortam kendiliğinden oluşmuş olur.
Montessori Pedagojisi bireysel zekâya dayalı ve yaratıcı problem
çözme becerisini teşvik ve talep eder. Bu sistem, çocuğa kendi
ayakları üzerinde durmayı ve bağımsızlığı öğretir. Amaç çocukta
güçlü bir kişilik ve özdenetim oluşturmaktır.
- Montessori Eğitim Sistemi
Montessori eğitim programı iki buçuk-altı yaş çocuklarını
kapsayan özgüven, inisiyatif, ne istediğini bilme ve uygulama,
bağımsızlık, konsantrasyon, düzenlilik, yardımlaşma ve başkal arına
karşı saygıyı yerleştirme ve geliştirme üzerine odaklanmıştır.
Montessori sınıflarında belirtilen bu amaçlara iki şekilde ulaşılır:
Birinci olarak, çocuğu zorlama yerine çocuğun öğrenme
zevkini kendisinin yaşaması; ikinci olarak da çocuğun öğrenme
mekanizmasını mükemmelleştirmeye yardımcı olmaktır.
Montessori yaklaşımı, çocuklara uzman Montessori öğretmenlerinin ve özel olarak geliştirilmiş Montessori araç–gereçlerinin
yardımı ile kendi yeteneklerini kullanabilmeleri ve kendi
adımlarıyla gelişebilmeleri için sağduyusal ve sağlıklı bir sistem
sunmaktadır. Montessori, çocuğu olduğu gibi görür. Montessori
yaklaşımı, çocuğa kendi kendine uygulayarak, en iyi ve en kolay
şekilde öğrenme yolunu bulmasını sağlar. Montessori yaklaşımı,
çocuğun öğrenme isteği üzerine kurulmuştur. Sistem, çocuğun
doğal büyümesine ve gelişmesine uygun, ancak henüz yapmaya
hazır olmadığı şeyleri yapmasına izin vermeyen bir sistemdir.
Bu sistem, küçük çocuklar için geliştirilmiş düzen ve özgürlük
arasındaki mantıklı bir denge üzerine kurulmuştur. Çocuğun
doğal gereksinimlerini karşılayan dikkatle geliştirilmiş materyallerle, zevkli bir ortam sağlar.
1. Montessori, bireyin bağımsız bırakıldığı oranda potansiyelinin
ortaya çıkabileceğini savunur.
Montessori için, çocuğun doğa ile doğadaki gerçek nesnelerle
teması da son derece önemlidir. Bu nedenle bir Montessori
sınıfında mevcut eşyalar oyuncaklar değil, gerçek nesnelerdir.

Böyle bir sınıfta gerçek bir telefon, gerçek bir lavabo veya
musluk, gerçek bir süpürge veya buzdolabı çocuğun gerçek
nesnelerle temasını sağlamak için yer alır.
Doğanın önemli bir parçası olan gerçek bitki ve hayvanların
yetiştirilmesi ve her türlü bakımları bir Montessori programında
çocuğun günlük temel etkinlikleri içinde yer alır.
Çocukların hayatın gerçeklerini daha iyi tanıyabilmeleri açısından,
her malzemeden yalnızca bir tane bulunur. Montessori bu yolla
herkesin her istediğine, istediği anda sahip olamayacağı
gerçeğini çocuklara yine eşyanın kendisi aracılığı ile kavratmaya
çalışmaktadır.
Montessori ortamının temel özelliklerinden biri de bu ortamın
sade fakat uyumlu renk ve eşyalarla zevkli bir şekilde düzenlenmesidir. Montessori gerçek güzelliğin basitlik olduğunu kabul
eder. Bu nedenle de çocuklar için çok süslü, karmaşık eşyalar
yerine, sade, çocuğun ihtiyacına uygun şekilde düzenlenmiş
parlak renklerin uyumlu bir şekilde yer aldığı bir ortam mevcuttur.
Çocuğun boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenlediği bu ortam
içinde yetişkin için özel olarak konulmuş hiçbir eşya yoktur.
Montessori, çocukların özellikle üç alandaki gelişmelerini hedef
almıştır. Bu üç alan, hareket eğitimi, duyuların eğitimi ve dil
eğitimidir. Bunlara ayrıca Montessori’nin erken yaştan itibaren
öğretilmesini uygun gördüğü okuma–yazma ve aritmetiği içeren
akademik öğrenme de eklenebilir.
Montessori’ye göre çocuğun çevresi ile olan etkileşimi, onun
zihinsel ve fiziksel birliğini ortaya çıkarır. Ona göre hareket,
çocuğun diğer etkinliklerinden ayrı bir şey değildir. Bu nedenle
de eğitim programlarında çocuğun hareket edebilmesini
sağlayıcı etkinlikler önemli bir yer tutar. Montessori, bu konuya
ilişkin görüşünü şöyle ifade etmektedir: “Günümüzde yapılan
en önemli hatalardan biri, hareketi insanın daha yüksek düzeydeki fonksiyonlarından ayrı bir etkinlik olarak düşünmektir.
Zihinsel gelişme hareketle bağlantılı olmalı ve ona dayanmalıdır.”
Montessori’ye göre çocuğun eğitiminde hareket kadar önemli
olan bir başka boyut da duyuların eğitimidir. Materyaller
çocuğun biçim, boyut, renk, doku, tat, vb. kavramları ve bunlar
arasındaki ilişkileri anlamasını sağlayacak şekilde hazırlanmış
ve yöntem çocuğun çok çeşitli duyulara yönelik malzemeyi
kendi gelişme düzeyine uygun olarak serbestçe kullanmasına
olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.
Boyut, biçim, renk, vb. gibi görmeye ilişkin kavramlardan başka
işitme, koku alma, dokunma gibi duyumlara ilişkin kavramların
geliştirilmesi ve çocuğun bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları
algılamayı öğrenmesine ilişkin alıştırmalar Montessori programında
büyük bir yer tutmaktadır.
Montessori’nin duyuların eğitiminde hedeflediği üç süreç
vardir: Benzerlikleri fark etmek ve bunları eşleştirme yeteneği,
bir dizi nesne arasındaki zıtlıkları ve aşırılıkları ayırt etme
yeteneği ve birbirine şekil, renk, doku, ağırlık, vb. yönlerden
oldukça benzeyen nesneler arasında ayrımlaştırma yapabilme
yeteneğidir.
Montessori eğitiminde duyularla ilgili yapılan etkinlikler çocuğun
daha önce öğrendiklerini sınıflandırmasına, birbirin den ayırmasına
ve aralarında bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu aşama
bilinçli öğrenmenin başlangıcıdır.
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Montessori araçları
çocuğa istenilen
bütün özellikleri
kazandırmada
araçtır.
Montessori’nin çocuğun eğitiminde önemle durduğu bir başka
konu da ana dilinin geliştirilmesidir. Dil, iletişim sağlama aracı
olarak kullanılan sesler, işaretler (semboller) ve sözcükler gibi
temel birimleri olan bir sistemdir. Montessori eğitim
yaklaşımında, çocuklar harflerin isimlerini sırayla öğrenmeden
önce harflerin fonemlerini öğrenirler. Çünkü bunlar ileride
okuyabilmeleri için gerekli olan kelimelerin sesleridir. Çocuklar
bu fonemleri öğretmenin verdiği zımparalı harflere dokunarak
öğrenirler. Yazma çalışmaları veya harf kartlarını kullanarak
kelime üretmek, Montessori eğitim yaklaşımında okuma
alışkanlığı kazandırır. Çocuklar gramer kurallarını oyunlarla
öğrenir. Örneğin; isimler nesnelere verilen adlardır, sıfatlar
isimleri tarif eder ve fiiller hareket bildiren kelimelerdir.
Montessori, bir çocuğun matematik malzemeleriyle erken
yaşlarda çalışma yapması durumunda çocuğun matematiksel
birçok yeteneğini eğlenceli bir şekilde geliştireceğini gözlemlemiştir. Montessori matematik eğitimi için çeşitli mateyaller
geliştirmiştir.
Montessori, çocuğun gelişmesine ilişkin özellikleri belirledikten
sonra bu özelliklere uygun yöntem ve materyali geliştirmiş,
çalışmalarında bunları kullanarak eğitilmeleri için çocukların
çeşitli alanlarda gelişmelerini hedef almıştır. Bu alanlar, duyular,
matematik, dil, coğrafya, tarih ve kültür, beslenme ve pişirme,
resim, müzik, bilim ve doğa, nezaket ve davranış, spor, iletişimdir.

Duyu eğitimi,
çocuk doğduğu
andan itibaren başlayan
bir eğitimdir.
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18. REHBERLİK SEMPOZYUMU
Her yıl bir özel okulun ev sahipliğinde düzenlenen
Rehberlik Sempozyumlarının 18.si, 12 Mart 2016
tarihinde üyemiz Özel Kültür Koleji ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Türkiye’de rehberlik servisleri, sorunları, rehber
öğretmenlerin en çok ihtiyaç duyduğu konuların
gündeme gediği 18.Rehberlik Sempozyumunun
konusu “Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Alanında Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar” dı.
• Prof. Dr. İrfan Erdoğan
• Doç. Dr. Zümra Atalay Özyeşil
• Yrd. Doç. Nevin Dölek
• Yrd. Doç Dr. Muhammet Öztabak
• Dr. Bülent Madi
gibi alanında uzman isimleri ağırlayan 18. Rehberlik Sempozyumuna bu yıl Özel Kültür Koleji ev sahipliği
yaptı.

Türkiye Özel Okullar Derneği Rehberlik Komisyonu işbirliği ile
düzenlenen Sempozyuma, Türkiye genelinden 88 okul ve 200’ün
üzerinde psikolojik danışman ve rehber öğretmen, psikolog,
yönetici ve ilgili alanların üniversite öğrencileri katıldı.
18. Rehberlik Sempozyumu’na İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Sayın Murat Altınöz de katılarak, takdirlerini iletti.
Bu yıl ki Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen
Derneğimizin Rehberlik Komisyonu üyelerine, etkinliğimize
destek veren İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın
Murat Altınöz’e, sempozyuma ev sahipliği yapan üyemiz Kültür
Koleji’ne, konuşmacılarımıza ve tüm katılımcılara Yönetim
Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

Murat ALTINÖZ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
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Dr. Bülent MADİ
Nöroloji Uzmanı

Sosyal, Duygusal Öğrenme ve
Beyin
*Bu yazı, Dr. Bülent MADİ’nin VI. Temel Eğitim Sempozyumundaki
sunum metnidir.

İki türlü eğitim vardır, bunlardan bir tanesi sıradan öğrenme
veya ezberlenme dediğimiz kalıpla yapılan, bir diğeri ise
öğrencilerde farklı düşünerek sonuçlar çıkarabilmeyi sağlayan
yöntemlerdir. Beyini sağ-sol diye ayırabiliriz. Ama biz, sağ ve
sol beyin tanımını kullandığımız zaman %5-10 civarında
farklılıklar olabileceğini de bilmeliyiz. İletişim ve öğrenme
konusunda müziğin önemi çok fazla, Sn. Mehmet İnal’ın
dediği gibi sözlerin, ritmin, tonun ve matematiğin beyini
işletebilmesi için güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum.
Gelişim dediğimiz zaman 4 adet basamağa bakmamız lazım;
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Bunlardan bir tanesi en çok çocuk doktorlarının baktığı çocuktaki
fiziksel gelişim, nabız, tansiyon, terleme nasıl vs. gibi fiziksel ve
nörovejetatif gelişim. Bizim bahsedeceğimiz ise hareket
koordinasyon, sosyal ve duygusal gelişim için çok basit bir
örnek verebilirim. Siz annenizden doğduktan biraz sonra ne
yaptınız? Ağladınız değil mi? Bu bir hareket. Sonra ne yaptınız?
Anneniz size sarıldı ve sizi emzirdi bu da bir hareket. Demek ki
siz doğduğunuz zaman ağladınız hareket ettiniz, süt emdiniz
hareket ettiniz. Siz hareket ettiniz çünkü ilkel dürtüler ile
hareket ettiniz. Size anlatacaklarımı isterseniz birey olarak alın,
isterseniz bir şirketin işletilmesi olarak alın. Çünkü biliyorsunuz
artık nöroloji, nörososyoloji, nöropsikiyatri, nöropolitika gibi bir
sürü bilim dalı var. Fakat okullarda en çok üzerinde durulan
şey bilişim, ama burada bir hata var. Çünkü bize getirilen
çocukların büyük bir bölümünde motor gelişim sorunları
gözlemliyoruz. Niye? Çocuklar birçok nedenden dolayı çoğu
vaktini Ipad veya TV ile geçiriyor. Dolayısıyla temelde çocuk
hareket etme beceresini geliştiremediği için sosyal ve duygusal
sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu çocuklar maalesef ileride ilaç
kullanmak zorunda kalıyorlar. Önce kabul edelim ki her bireyin
beyin yapısı farklıdır. Peki, bu nasıl oluşuyor? Biliyorsunuz
beyinde milyarlarca hücre var ama önemli olan eğitim ile
hücrelerin sayısını arttırmak değil, önemli olan hücrelerin
arasındaki bağlantıyı arttırmaktır.

Yazı

Mesela bir konferansta konuşma yaparken katılımcılardan
birini yanıma davet ettim. Gelmeye çekindi çünkü kaygısı var
ve kendisine nasıl davranacağım belli değildi. Kaygı olduğu
için de gelmemeyi tercih etti. Ne oldu? Nöronlar arasında bağlantı
sayısı artmadı ama biraz sonra tekrar çağırdım geldi, artık
nöronlar arasında bağlantı sayısı artacak. Nasıl olacak? Deneyim
edinip öğrenmiş olacak.
Plastisite ne demek?

Peki, bunlar nasıl oluyor demiştik? Beyin bu koordinasyonları
kimyasal maddeler aracılığı ile sağlar. Bazıları belki antidepresan
ilaç, bazıları dikkat eksikliği ile ilgili ilaç, bazıları davranış
bozukluğu ile ilgili ilaç kullanıyor olabilir. Neden bazı çocuklar
bu ilaçları kullanmak zorunda kalıyor? Bunların hepsi beynin
kimyasal alanlarına hitap ediyor.
Gelişim sırasında çevresel etkileşimlerin bir sonucu olarak sinir
bağlantılarında meydana gelen değişiklikler. İnsan beyninin
yaptığı şey plastisite, psikiyatristin yaptığı şey plastisite,
eğitimin yaptığı şey plastisite. Mesela, müzik öğretmeninin
derslerde anlattığı ritim ve hareket ile birlikte yapmış olduğu
her şey plastisite. Beyini değiştiriyor, üstelik çok önemli bir
şekilde değiştiriyor. Bu konuya tekrar değineceğim. Tabi
bütün bunlar kimyasal maddeler aracılığı ile gerçekleşiyor. Bu
maddeler anne karnında iken salgılanmaya başlıyor. Demek ki
bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi anne karnında
başlıyor. Tabi çok kötü müzik dinleyen bir anne, bağırıp,
çağırıp kavga eden bir annenin salgıladığı hormonlar çocuk
beynine geçtiği için o çocukta onlara uygun hormon
salgılamış ve eğitilmiş oluyor.

Peki, nedir bu sosyal duygusal öğrenme? Hepinizin bildiği gibi
kişisel farkındalık olması gerekiyor. Bu kişisel farkındalık ile
ancak kendini yönetebilir. Böylece sorumluluk alır, karar verme
becerisi gelişir ve sosyal farkındalık olup iletişim yöntemlerini
oluşturur. Böylece iletişim yöntemleri de farkındalık ile kendimizi
yöneterek, sorumluluk alarak, empati kurarak gelişmiş ve ilerlemiş
oluyor.

Bunun üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Beyinde
hangi alanlar var? Ancak bakın beyin merkezi değil
alanlarından bahsediyorum. Görme, dokunma, konuşma ve
işitme alanları var. Matematik öğretmeni ne yapar? Dersi
anlatır ve çocukların işitme alanından faydalanır ve beynin
arka sistemi çalışır, dikkat ederek ön sistem de devreye girer.
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Ayrıca sosyal ve duygusal öğrenme ile beyin ve kişi risk almayı
öğrenir. Bu riski olumlu yönlendirecek olursa o zaman korkudan
uzak kalır. Korkudan uzak kalan kişi de zaten sorunlarını çözmüş
olur. Sosyal iletişim becerisindeki en önemli şeylerden bir
tanesi de budur. Peki, burada eksik olan nedir? Burada eksik
olan, öğretmen, eğitimci, aile çocuğun-çocuğumun motivasyonu
düşük diyor ama çocuğun fiziksel, beyin veya beden yapısı
normal ise ailede ve eğitimcide sorun var demektir. Eksik budur.

Beyinden ve diğer organlardan kimyasal maddeler çıkıp bazıları
karışıyor, böbrek üstüne geliyor, böbrek üstünden başka
kimyasallar salgılanıyor ya olumlu gelişim oluyor ya da ileri
yaşlarda hipertansiyon, şeker hastalığı, beyinin çalışmaması veya
ölüm ortaya çıkıyor. Bazıları da sinir hücre uzantılarının
uçlarından salgılanıp sonraki sinirlere belki binlerce bilgi
aktarıyor. O yüzden sosyal, duygusal öğrenme çok önemli ve
öncelikli bilişsel öğrenme daha sonra geliyor. Ayna nöronlar,
empati, sosyal öğrenme, sinerji çok önemli kavramlardır. Sinerji
ayna nöronlar ile de çalışan bir sistemdir. Peki, nedir ayna
nöron? Az önce bahsetmiş olduğum alın bölgesinde ve akademik
alanda olan durumlar. Örnek, bir yere tırmanıyorsunuz, elinizi
atıyorsunuz, duruyorsunuz bir süre sonra bir başkası elini
atacak ona bakıyorsunuz, karşınızdaki kişi esniyor siz de
esniyorsunuz işte o işe hazır olan nöronlara ayna nöron deniyor.
Beynin birçok yerinde var ama en çok akıl yürütme, dikkat
alanında ve akademik alanlar da vardır. Mesela piyano çalan bir
kişinin beyini ile piyano dinleyen bir kişinin beyini ile çalışmalar
çok farklıdır. Ben burada sadece müzik örneğini verdim,
matematik ve görsellikle ilgili verdiğimiz örnekleri de hatırlayalım.
Bu durumda iyi bir çocuk yetiştirmek istiyorsak sosyal ve
duygusal yönden desteklemek lazımdır.

En önemli etkenlerden bir tanesi strestir. Stres ortadan kalkarsa
çocukların yüzü güler. Stresi kontrol altına aldığımız zaman her
şeyi çok daha kolay öğrenirsiniz. Şimdi 4 tane temel beceri
lazım; bunlardan birincisi yapıcı benlik duygusu, ikincisi stresle
başa çıkabilmek ki bu çok önemli. Çocukların birçoğu; öğrenme
bozukluğu, davranış bozukluğu, hiperaktivite, hiperkinezi,
dürtüsellik, yazı yazma bozukluğu, disleksi sorunlarıyla bize
geliyor. Bunların çoğunun altından stres çıkıyor. Temel becerilerin
üçüncüsü iletişim becerileri ve dördüncüsü de problem çözme
becerileri..
Bütün canlılarda ağaçlar dahil ilkel dürtü vardır. Çocuklardaki
sosyal duygusal ilişkilerdeki en önemli yer beyini ikiye böldüğümüz
zaman ortada bulunan alandır. Bu alanda hareketi programlama
yeri bulunmaktadır. Beyindeki bu alan ileri yaşlarda bozulduğu
zaman Alzheimer, Parkinson hastalığı ve saldırganlık başlar.
Ayrıca yemek yeme bozukluğu, öğrenme bozukluğu gibi
birçok durum ve beyinin temeli buradadır. İşçiler burada,
yöneten kişi de buradadır. Hareketi programlama, kaygı ile ilgili
bu bölgede amigdala ve kısa süreli bellek yapıları bulunur. Bu
nedenle çocuğun önce hareket eğitimi yapılırken bu gelişime
paralel olarak çocuğun potansiyeli ve çevresi dikkate alınıp
önce duygusal, sonra da bilişsel olarak eğitilmesi gerekmektedir.

Şimdi karşımıza ne çıkıyor? Biz birey olarak duyusal, motor,
sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel becerileri ile bir bütünüz. Erken
çocukluk döneminde çeşitli duyuların gelişimini destekleyen,
hareketli oyunların oynanması bilişsel - sosyal - duygusal becerilerin gelişimini etkiler. Piyasada Türkçe’ ye çevrilmiş bu konuda
birçok kitap var, üstün zekâlı ama sosyal uyum bozukluğu olan
dâhiler ile ilgili kitaplar var. Okursanız o dâhilerin çoğunun
sosyal ve duygusal sorunlarını öğrenebilirsiniz.

Doğa, müzik, resim, sanat, hayvan sevmek, matematik alanları,
akıl yürütme ile beyinin her tarafı çalışıyor. O halde çocukları
dediğimiz gibi önce duygusal ve hareket alanında sonra sosyal
ve bilişsel alanda eğitmeniz dileği ile…
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EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU
3. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
Türkiye Özel Okullar Derneği’nin IT Komisyonu tarafından düzenlenen III. Eğitim Teknolojileri
Konferansı yaklaşık 2000 eğitimcinin katılımıyla 26 Mart 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi’nin
ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek en temel
gerekliliklerdendir. Teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için önemli bir
hedef haline gelmiştir. Bu hedef doğrultusunda, eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin
paylaşıldığı, eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlerin farklı projeleri inceleyebildikleri ve meslektaşları ile paylaşımda bulundukları III. Eğitim Teknolojileri Konferansı ‘nda katılımcılar,
tüm gün ana salonda yapılan oturumların yanı sıra paralel oturumlarda, yine öğretmenlerimizin farklı branş ve
seviyedeki teknoloji kullanımının örneklerini sundukları 317 sunumu izleme fırsatı buldular. 13 farklı il ve
145 farklı okuldan eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşıldığı konferans öğretmenlerimizin
yoğun ilgi ve katılıyla gerçekleşti.
Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması,
kendilerini geliştirecek örnek çalışmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel
gelişim ağlarının genişlemesine büyük katkı sağlayan ve etki yaratan konferansın
açılış konuşmaları Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Sayın Bedrettin DALAN
ve Türkiye Özel Okullar Derneği Başkan Yardımcısı Nurullah DAL tarafından
yapıldı.
Ana salonda öğretmenlerimiz:
* İngiltere’de birçok okulda eğitim amaçlı kullanılmaya başlanılan Minecraft
oyunun eğitim versiyonunu yazan, Firlandiyalı uzman Santeri KOIVISTO’yu
“Eğitimde Oyun ve Oyunlaştırma”
* Göker ÖZTÜRK’ü “Teknoloji ve Eğitimde Yeni Boyutlar ve Üretkenlik”
* Gökhan YÜCEL’i “Pedagoji 4.0: Dördüncü Endüstri Devriminin Eğitim,
Öğrenme ve Becerilere Etkisi “
* Alp KÖKSAL‘ı “Çözüm? Eğitimde Dijital Dönüşüm“
* Özgür BOLAT’ı “Çocuklar Neden Teknolojiye Bağımlıdır?“
isimli sunumları ile dinleme fırsatı buldular.
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ETP16 etkinliğimizi teşrifleriyle onurlandıran ve ev sahipliği yapan Yeditepe Üniversitesi Kurucusu Bedrettin
DALAN’a, konferansımızın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen IT Komisyonumuza,
akademisyenlerimize ve sunum yapan öğretmenlerimize, konferansımıza canlı yayın desteği veren Vitamin
Öğretmen Portalı’na, sponsor firmalarımıza ve tüm katılımcılarımıza Yönetim Kurulumuz adına en içten
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu Üyeleri, ETP Konferansı Organizasyon Komitesi
Nurullah DAL, Türkiye Özel Okullar Derneği @dal_nurullah
Özcan GÜCTEKİN Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @Ozcan_Guctekin
Sedat YILDIZ, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @sedatyildizcom
Metin FERHATOĞLU, Robert Kolej, @metinfer
Mehmet ÖZDEMİR, Robert Kolej, @mehmet7573
Elif Kara ÖZTÜRK, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, @elifkaraozturk
Dilara VARDAR, Hisar Okulları, @dilaravardar26
Bahadır YILDIZ, Hisar Okulları, @bahadiryildiz74
Süha HAYAL, FMV Işık Okulları @hayallife
Fatih YÖRÜK, İELEV Özel Okulları @fatihyoruk
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Konferansımızda yapılan sunumlar ile ilgili istatistikler
Alan
Adet
Bilgi Teknolojisi
91
İngilizce / ESL
11
Fen Bilgisi
23
Kütüphane
1
Resim
5
Sosyal Bilimler
22
Rehber
3
Matematik
28
Türk Dili Edebiyatı
18
Biyoloji
2
Genel Eğitim - Disiplinler Arası
79
Yabancı Diller
14
Fizik
2
Müzik
3
Kimya
3
Yönetim
2
İlk Çocukluk
4
Diploma Program
1
IBO Primary Years Program PTP
1
Beden Eğitimi
1
Boş
3
Hedef Kitle / Seviye
Tüm Sınıflar
9-12 Sınıflar
1-4 Sınıflar
5-8 Sınıflar
Anaokulu-Okul Öncesi
Boş

Adet
133
49
39
86
7
3

Dil
Türkçe
İngilizce
Boş

Adet
302
13
2

İl-1
Adana
Sakarya
İstanbul
İzmir
Ankara
Muğla
Bursa
Eskişehir
Mersin
Kocaeli
Gaziantep
Manisa
Bodrum

Adet
10
10
230
13
2
14
6
7
10
12
1
1
1
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ETP AÇILIŞ KONUŞMASI
Konuşmama başlamadan önce Derneğimiz adına ülkemizde teröre kurban verdiğimiz
şehitlerimizi ve tüm kayıplarımızı saygı ile anıyoruz. Dünyanın neresinden olursa
olsun terörü ve teröristi destekleyen, kullanan ve sempati duyanları şiddetle kınıyor
ve lanetliyoruz. Dernek olarak devletimizin ve terörle mücadele eden tüm birimlerimizin her
zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu terör belasının en iyi ilacının iyi insan
yetiştirmek olduğuna ve bununda iyi ve doğru bir eğitimle yapılacağına inanıyoruz
ve bunun için buradayız.

Nurullah DAL

TÖZOK Başkan Yardımcısı

Türkiye Özel Okullar Derneği olarak 65 senedir Türk Milli Eğitimi ve Özel Okulculuğu
adına faaliyet yürütmekteyiz. Ana konularımızdan biri de eğitim adına ülkemizde ve
dünyadaki gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmaktır. Bu çerçevede bünyemizde
oluşturduğumuz komitelerle değişik sempozyum ve konferanslar düzenlemekteyiz.
Bu etkinliğimiz de onlardan biri olan IT komitemizin oluşturduğu Eğitim Teknolojileri
Konferansı’dır.

Bu noktada MEB Fatih projesinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Artıları ve eksileriyle bu proje ülkemiz
eğitimine çok faydalı olmuş tüm okullarımızda teknoloji kullanımında büyük bir ivme kazandırmıştır.
Teknoloji yatırımı çok daha öncelerden başlayan ve ciddi birikim olan özel okullarımızın, bu tecrübelerini
diğer okullarımızla paylaşma mantığı ile yola çıktığımız bu konferansların ilkini İstanbul Ticaret Üniversitesinde 90 sunum ve 1200 katılımcıyla gerçekleştirdik. İkincisini ise geçen sene Beykent Üniversitesinde 240
sunum ve yaklaşık 2000 katılımcıyla yaptık. Bugün üçüncüsü yapacağımız bu konferansımızı ise 314 sunum
ve 2000’in üzerinde katılımcımızla gerçekleştiriyor olacağız.7 paralel seansta, 46 sınıfta çok değerli öğretmenlerimiz sınıflarında uyguladıkları teknoloji kullanımlarını yine siz değerli öğretmenlerimizle paylaşacak ve
tartışacaklar. Esasen bu bir paylaşım etkinliğidir.
Ayrıca ana salonda birbirinden değerli konuşmacılarımız bizlerin kafalarımızdaki “Eğitimde Teknoloji Nereye
Gidiyor? “ sorusuna cevap arayacaklar. Oyun ve Eğitim (Oyunlaştırma), Dijitalleşme, Sanayi 4.0 Devrimi ve
bunun gibi bizlere ufuk açıcı konferanslar verecekler..
Sizlerle bazı gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Türkiye’de geniş bant kullanıcı sayısı 10 sene önce 2 milyon
750 binlerde iken, bugün 50 milyon aboneye ulaşmıştır. İnternet bağlantı hızı 10 sene önce 1-3 mbps lerden
bahsederken bugün evlerimizde dahi 25-50 mbps lerden bahsediyoruz. 1 Nisan’dan itibaren ise mobil
cihazlarımızda 375 mbps hızdan bahsediliyor olacak fakat şuan kullandığımız cihazlar maalesef 275 mbps yi
kullanabilecek. 1-2 sene içinde ise 1000 mbps hızına ulaşacaklarından bahsediyorlar. Bu ve benzeri gelişmeler
hayatımızı değiştirecek ve tatbiki eğitim-öğretimi ciddi olarak etkileyecektir. Bizim bunları dikkate almamız
lazım ve bu değişim çok uzak değil; 10 – 15 sene içinde çok büyük bir değişim ile bizi ve özellikle bizlere
emanet edilen çocuklarımızı ciddi anlamda farklı bir dünya bekliyor olacak.
Yapılan araştırmalar yakın bir gelecekte bir çok mesleğin yok olacağını yerlerine yeni mesleklerin geleceğini
gösteriyor. Evet doktorluk, hemşirelik, avukatlık, gastronomi ve bunun gibi meslekler her zaman var olacaktır.
Ama daha şimdiden isimleri konmuş ve yüzbinlerle ifade edilen pozisyonlar için insan kaynağı ihtiyacı
oluşmaktadır. Örneğin; Programlama (Kodlama), Veri Analisti (Big Data), Tasarım (Endüstriyel tasarım) ve
bunun gibi birçok meslek. Bunları öngörmemiz şart. Çocuklarımızı ve gençlerimizi hazır uygulamaları sadece
kullanan değil (tüketen), uygulama yazıp geliştirebilen yani üreten olarak yetiştirmemiz lazım.
Sevgili öğretmenlerimiz eğitim teknolojilerinde en önemli unsur içerik, içerik ise sizlerin gayretleri üretkenliği
ile ulaşmaktadır. Bu anlamda sizlerden üretkenlik ve yaratıcılık beklentilerimiz karşılamak için iyi örnekleri
sizlerle paylaşarak, sizlere ilham olsun istiyoruz. Fakat şunu her platformda söylüyorum; Öğretmensiz bir
eğitim düşünülemez. Eğitim-Öğretim de esas unsur öğretmendir. Teknoloji tek başına bir şey ifade etmez.
Teknolojiyi araç olarak kullanan öğretmen esastır. Yalnız teknoloji ile belki öğretim yapabilirsiniz ama insanı
eğitemezsiniz. Teknoloji; ahlakı, iyi insan olmayı, şefkati, adaleti, değerleri, demokrasiyi, saygıyı, sevgiyi
öğretemez. Bunları öğretmen öğretir.
Hepsini toparlarsak; Gelecekteki gelişmeleri düşünürsek, Bugün öğretmenlerimizin teknolojiyi bir araç olarak
sınıflarına taşımaları şarttır. Okullarımızın bu alt yapıyı hazırlamaları ve geliştirmeleri şarttır. Bakanlığımızın
acilen bu ihtiyaçlara göre müfredat oluşturmasına hız vermeleri şarttır. İşte biz bu konuların konuşulması,
tartışılması ve paylaşılması için bu konferansı hazırladık. Tüm katılımcılara mutlu, başarılı ve bol paylaşımlı
bir gün diliyor. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
ORTAOKUL & LİSE KOMİSYONU
IV. SEMPOZYUMU: DERSLER HAYATA HAZIRLAR MI?
Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu işbirliği ile 4 Haziran 2016 Cumartesi günü,
Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Reşit Galip Konferans Salonu’nda (Marmara Eğitim Köyü-Maltepe)
“DERSLER HAYATA HAZIRLAR MI?” temalı sempozyum gerçekleştirilecektir.
Ana salonda; Prof. Dr. Yankı Yazgan, Prof. Dr. Ayla Oktay, Alev Coşkun, Alphan Manas, Nasuh Mahruki
ve Cem Seymen’in konuşmacı olarak katılacağı sempozyumunda eş zamanlı çalıştaylarda öğretmenlerimizin
de sunumlarına yer verilecektir.
TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
Ortaokul & Lise Komisyonu

IV. Sempozyumu
“Dersler hayata hazırlar mı?”
Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli...
Tüm paydaşları bir araya getiriyoruz.

Konferans
Prof. Dr. Yankı YAZGAN
Psikiyatr

II. Panel
6 Lise Öğrencisi
Bilal EREN - Moderatör
PDR. Öğretmeni

I. Panel
Prof. Dr. Ayla OKTAY
Öğretmen Eğitimcisi & Pedagog

Alev COŞKUN
Yazar

Alphan MANAS

İş İnsanı, Fütürist & İnovatif Girişimci

Nasuh MAHRUKİ
Dağcı, Yazar & Fotoğrafçı

Cem SEYMEN

Program Sunucusu, Yapımcı & Gazeteci

III. Panel
Eğitim Yöneticiler
Fikret MULHAN
M. Banu KESKİN
Ömer ORHAN
Bahadır ÖZKAN
Engin İNKAYA
Nevzat KULABEROĞLU

Öğretmen Sunumları
Sempozyuma “Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Dil ve Uygulamalı Dersler”
alanlarında hazırlanan sunumlar kabul edilecektir. Sunum yapmak üzere
sempozyuma katılmak isteyen öğretmenlerimiz için

Son Başvuru Tarihi: 6 Mayıs 2016 Cuma
Başvuru için:
https://konferans.tozok.org.tr

#DerslerveHayat

Maltepe Üniversitesi

(Marmara Eğitim Köyü - Maltepe)

4 Haziran 2016 Cumartesi

Okul, her zaman, çok önemli ve yaşamın minyatür bir şablonunu sunması açısından vazgeçilmez yerdedir.
Okulun eğitim ve öğretim aracılığıyla öğrenciye, yani çocuk ve ailesine müdahalesi kaçınılmazdır. Peki, bunda
ne kadar başarılı olabilmekte, öğrenciyi hayata ne kadar hazırlayabilmektedir? İşte tam da bu yüzden “Ne
kadar hazırlayabilir?” sorusuna cevap aramak için okullarınızda yer bulmuş, yaygınlaştırmaya değer uygulama
örneklerinin sempozyumda paylaşılmasının yarar sağlayacağına inanmaktayız. Sempozyuma “Fen Bilimleri,
Matematik, Sosyal Bilimler, Dil ve Uygulamalı Dersler” alanlarında hazırlanan sunumlar kabul edilecektir.
Sunum yapmak üzere sempozyuma katılmak isteyen öğretmenlerimizin, 6 Mayıs 2016 Cuma gününe kadar
sunum başvuru formunu https://konferans.tozok.org.tr/Sunum-Basvurusu adresinden doldurmaları gerekmektedir.
Sunumlar, seçici kurul tarafından https://konferans.tozok.org.tr/Sunum-Basvurusu adresinde yer alan puanlama
cetveline göre değerlendirilecektir.
Sempozyuma katılımcı kayıtları da başlamış olup, okul yöneticileri ve öğretmenlerimizin yanı sıra, her okulumuzdan
5 okul aile birliği temsilcisini ve 5 öğrencimizi de bu etkinliğimizde görmeyi arzu ediyoruz.
Katılımcıların https://konferans.tozok.org.tr adresinden online kayıt yapmaları rica olunur.
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Dr. E. Dilek AYDEMİR
Işık Üniversitesi

Etik Alanındaki Çağdaş Gelişmeler
Işığında Eğitim Öğretimin
Yapılandırılması
*Bu yazı, Dr. E. Dilek AYDEMİR’in XV. Geleneksel Eğitim Sempozyumundaki
sunum metnidir .

İçinde bulunduğumuz çağı pek çok isimle adlandırıyoruz:
Teknoloji Çağı, Bilgi Çağı vb., ancak değerler çağı olarak
adlandırmak çok daha doğru olacaktır.
18. Yüzyılın sonu 19. Yüzyılın başında Sanayi Devrimi’nin
yarattığı değişiklikler, 20. Yüzyıla geldiğimizde deneyimlemiş
olduğumuz Bilgi Devrimi’nin yarattıklarıyla, etkisel süreç
anlamında büyük bir farklılık taşımazken, buna paralel olarak
hayatımıza giren teknolojinin yarattığı farklılıklar hayal
gücümüzün çok ötesine geçmiş bulunuyor. Bilginin paylaşımı,
ulaşılmasının kolaylaşması, fırsat eşitliği, düşünsel, bireysel ve
toplumsal özgürlüklerin yaygınlaşması sonucunda küreselleşme
kavramı günlük yaşamımıza kadar girdi ve daha öncesinde
yaşanmamış değişikliklere kapı açtı. Örneğin yüz yüze
yürüttüğümüz bazı ilişkiler, işlemler şekil ve boyut değiştirdi.
En basitinden mesai saatleri içerisinde, banka görevlisiyle bire
bir halletmek zorunda olduğumuz işlemler cebimize kadar
girmiş olan teknoloji sayesinde yer ve zamana bağlı
kalınmaksızın çözümlenebilir hale geldi. Soygunlar bile elde
silah banka şubesine girmek yerine bir bilgisayar ile sistemlere
izinsiz, iz bırakmayacak şekilde girilerek yapılır oldu.
(Buhar makinesinin tekstil üretiminde kullanımı ile başlayan
süreç, 1940ların ortalarında hayatımıza giren ilk bilgisayarlardan 21. Yüzyılın başlarına dek geçen sürede meydana
gelen değişimden hiç farklı değil. Her ikisinde de teknolojiler
sembolken –buhar makinesi ve bilgisayar- bunların yol açtığı
değişiklikler esas devrimi teşkil ediyordu. Örneğin, sanayi
devrimi sadece maliyetleri çok düşürerek tüketici ve tüketim
mallarının sayısını arttırmakla kalmayıp, ailenin çalışma
alanını tarladan fabrikaya taşıyarak, ailenin yapısını tamamen
değiştiren süreci başlattı. Buhar makinesi sadece üretimde
fark yaratmakla kalmayıp bu malların daha uzaklara ulaşmasını
kolaylaştırdı. Bu demiryollarının daha uzaklara ulaşmasını
tetiklerken bunun anlamı sadece ekonomik değil, toplumsal
ve siyasi olarak değişikliklerin habercisiydi. Peter Drucker’a
göre, Bilgi Devriminin başlattığı süreç bu konunun uzmanı
olan kişileri çalışan olmaktan çıkarıp girişimci veya işin ortağı,
sahibi konumuna taşıdı.)
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Küreselleşme kavramı bireyler kadar, kurumlar, işletmeler ve
her türlü organizasyonel yapı için farklı fırsatlar, farklı faaliyet
alanları, farklı paydaşlarla iletişime geçebilme şansını ve tabii
ki farklı sorumlulukları beraberinde getirme sonucunu doğurdu.
Bütün bunlarla beraber, insanlık tarihindeki her değişiklik
bizleri bir öncekinden daha ileri seviyelere taşırken, baştan
beri bizleri bu süreçler içerisinde ilerleten, bir anlamda yol
gösteren araçlar, kavramlar aslında hiç değişmiyor. Ancak
görünen odur ki, bunların önemi insanlık ilerledikçe daha da
artıyor.
Bu tespitin kaynağı neredeyse her gün gündemimizde kendine
maalesef yer bulan felaketler, hatalar, kazalar, sorumsuzluklar
vb. - ENRON Skandalı, BP Meksika Körfezi petrol sızıntısı,
Volkswagen emisyon skandalı vb.)
Bu olayların, bu derece çabuk haber alınması, sorumlularının
tespiti teknolojinin sağladığı bir avantaj iken, aynı olayların
günden güne daha çok kişiyi olumsuz etkileyebilecek boyutlara
gelmesi de yine teknolojinin yol açtığı bir durum. Öyle bir
hızla daha geniş kitlelerin kullanımına sunabiliyoruz ki bu
durum beraberinde adapte olmamız, göz önüne almamız ve
hassasiyet göstermemiz gereken yeni durumları doğruyor.
Satın aldığınız teknolojinin–cep telefonu, tv vs.- parasını
ödediğiniz anda eski teknoloji oluveriyor. Birkaç model
sonrası çoktan işin uzmanlarının önündeki yeni proje olarak
yerini almış durumda.
Bu noktada işin uzmanları olan profesyoneller, bugünkü
tartışma konumuzun da konusu olarak, öne çıkıyorlar. Peter F.
Drucker’ın 1999 tarihli makalesinde belirttiği gibi deneyimlemekte
olduğumuz bu yeni dönem, yazarın “information”’dan farklı
olarak,“knowledge” kelimesiyle tanımladığı, bilginin birikimi
ile oluşmuş uzmanlık sahibi kişileri en kıymetli ve sorumlu
konuma getiriyor: Kıymetli, sanayi devriminin yarattığı
sermaye kavramını farklı bir boyuta taşırken, sorumlu, bu
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hızın getireceği sonuçları öngörebilecek konumda olan
yegane / yetkin kişiler konumuna getiriyor.
Lise eğitiminin, ilk defa bütün toplumsal sınıflara açık hale
getirilmesi 1794 yılında Fransa’da Napolyon’un hükümdarlığı
döneminde, bir teknik okulun, fakir öğrencilere de cömertçe
burs sağlaması ile mümkün olduğunu düşünecek olursak,
bilgiye sahip olan ve bunu kullanabilecek konumdaki profesyonellerin önemi ve değeri daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.
2004 yılından bu yana üniversitelerimizin mühendislik
fakültelerinde, bölüm programlarında zorunlu olarak yer alan
yeni bir ders var: Mühendislik Etiği. ( Meslek Etiği, Profesyonel
Etik, vb. gbi farklı isimlerle yer alabiliyor)
Zorunluluk durumu, ABET (Accreditation Board For Engineering
and Technology) kısa adıyla anılan uluslar arası mühendislik,
uygulamalı bilimler, bilgisayar, mühendislik teknolojileri
alanlarında eğitim programlarının denklik standartlarını belirleyen
kurumun belirlediği şartlardan kaynaklı. 1997 yılında Engineering
Createria 2000’i (Mühendislik Kriteri 2000) geliştirdiler. İlgili
programlarda ne öğretildiğindense, ne öğrenildiğine odaklanan bu yeni kriter, işverenin talep ettiği teknik ve profesyonel
yetilere sahip mezunlar için eğitim kurumlarının her programı
net hedefler ve değerlendirme süreçleri belirleyerek planlamasını
sağlamayı amaçlıyordu. Ülkemizde ise 2002 yılında Mühendislik
Değerlendirme Kurulu adıyla bağımsız bir platform olarak
kurulup 2007 yılında dernekleşmiş olan Mühendislik Eğitim
Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MÜDEK
2003 yılında mevcut programların değerlendirilmesine
başlamıştır. 2012 yılında Washington Accord ‘un tam üyesi
olarak Akreditas- yon’da uluslar arası tanınırlık kazanmıştır.
Zorunluluk kısmı sadece, bu başlık altında incelenmesi gereken
konuların ders programı içinde yer alması ile sınırlı. Bunun ne
şekilde olacağı Üniversitelerin inisiyatifine bırakılmış olan bir
konu. Işık Üniversitesi gibi bu dersi birinci yıl programlarında, 1
kredilik bir ders olarak yer veren üniversiteler olduğu gibi,
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde olduğu
gibi temel giriş derslerinde, ders konularının içersine yedirilmiş
olarak programına alan üniversiteler de mevcut.
ABET böyle bir zorunluluğa neden ihtiyaç duydu?
Az önce belirttiğim gibi, 18 yy’ın sonlarından itibaren, bilgiye
ulaşmak ve dolayısıyla bu bilgi birikimlerinin zekâ ve zaman
içersinde deneyimlerle bir araya gelmesi kolaylaştı. Bu durum
başta bahsettiğimiz sanayi ve bilgi devrimlerinin alt yapısını
hazırlarken, bir yandan da bunların ürünü olan teknoloji ve
ürünlerin daha kolay ve ucuz olarak, daha çok sayıda insanın
hayatına girmesi fırsatını doğurdu. Çok heyecan verici bir durum
olmakla beraber, yarattıklarınızla, ürettiklerinizle ulaştığınız
kişilere olan sorumluluğunuz da arttı. Bu yeniliklerin hatalı
tasarımı, üretimi, kullanılması gibi olumsuzlukların gerçekleşmesi
ve daha çok sayıda ki kişiyi olumsuz etkileyebilmesi ihtimali
de artmış oldu. Mesleki etik konularının, mühendislik eğitim
programlarında yer almasının sebebi olarak, “artan miktardaki
mühendislik felaketleri” cümlesinin kullanılması manidar
olmakla beraber konunun ciddiyetine de vurgu yapmaktadır.

Artan olanaklar, ürün ve hizmet çeşitliliği ve kolay ulaşılabilinirlik
durumu hem bireysel hem de kurumsal boyutta profesyonellerin farklı paydaşlarla olan ilişkilerini de önemli şekilde
değiştirdi. Az sayıdaki ürün ve üreticinin söz sahibi olduğu,
dolayısıyla tarlasından ayrılıp üretim hattında yer almak
zorunda kalan işçinin fazla bir seçeneğinin olmadığı, aynı
şekilde tüketici konumundaki toplum üyelerinin fazla bir
alternatifinin olmadığı ortam 1960lara gelindiğinde değişmeye
başladı. Bu değişikliğin kaynağı artan farkındalık, tüketicinin
haklarının olduğunun kabul edilmesi, çevre konusunun gündeme
gelmesi, kaynakların ne şekilde kullanıldığının sorgulanmaya
başlanması gibi toplumsal ve dolayısıyla bireysel düzeydeki
gelişmelerdi.
Seri üretim, geniş ürün yelpazesi, farklı ihtiyaçlara cevap
verebilecek şekilde düşünülmüş ürün ve hizmetler daha çok
kişiye, kim olduklarını dahi bilmediğimiz çok sayıda kişiye
ulaşmayı mümkün hale getirmeye başladı. Üstelik bu süreçler
içersinde daha çok sayıda uzman yer almaya, bir ürün veya
hizmet, çok farklı kişilerin katkılarıyla hayata geçirilmeye
başlandı. Bu durum bireysel sorumluluk, kurumsal sorumluluk
kavramlarının bazı durumlarda yer değiştirmesine sebep oldu.
Örneğin, bir tıp doktorunun profesyonel düzeydeki kararları,
karşısındaki hastayı doğrudan etkileme gücüne sahiptir ve
çoğunlukla sonucu, etkisi kısa vadede kendini gösterir. Aynı
şekilde bir hukukçunun kararları ve bunların yaratacağı etkiler
ve etkilenecek kişiler kolayca ve net olarak tanımlanabilinir.
Oysa mühendislik, mimarlık gibi alanlarda yapılan yanlış bir
hesaplama, kullanılan yanlış bir yöntem, yetersiz bir hammadde
vb. hatalı karar ve uygulamaların sonuçları, kimleri, ne şekilde
etkileyeceği, birinci elden sorumlunun kim olduğu gibi
soruların cevaplarının bulunması daha zor olacaktır. Aldığınız
hatalı kararın birebir kime zarar verdiğini bildiğinizde mi bu
durum sizi daha çok etkiler, bilmediğinizde mi?
Değişen toplumsal beklentiler dolayısıyla değişen iş anlayışı,
olumlu ya da olumsuz durumlarda bireyleri yetkili kılan
kurumları sorumlu tutmamız sonucunu da beraberinde getirdi.
Artık kurumların adını vererek değerlendirme yapıyoruz. Bu
kurum adına karar veren kişilerin sorumlu tutulacağı anlamına
geliyor. Rekabet fazla, hızlı ve acımasız; kontrol edilmesi
gereken süreç, uygulama ve sonuç fazla. Dolayısıyla bireysel
ve kurumsal düzeyde sadece mesleki teknik bilgi ve tecrübe
bu süreci yönetmek ve sürdürmek için yeterli olmayacaktır.
Bunların aynı zamanda sorumluluk bilinci ile desteklenmesi
gerekli ve hayati. Asıl soru, bu bilinci ne zaman profesyonellere en sağlıklı şekilde verebiliriz?
Lisans düzeyine gelmiş öğrencilerin doğal olarak, temel etik
değerler ve mevcut toplumsal ahlak kuralları hakkında
oluşmuş, hatta oturmaya başlamış bir fikirleri var demektir.
Gerçi psikoloji alanında yapılan araştırmalara göre 30lu
yaşların ilk yarısına dek, temel değerlerin şekillendirilmesi
halen mümkün olabiliyor. Bu yüzdendir ki, kurumlar yeni
gelen çalışanlarına kurum kültürünü -ki bu kurumun iş yapış
şekli, prensipleri ve ilgili değerlerinin bütünüdür – aktarmak,
öğretmek ve benimsetmek amacıyla etik eğitimleri, mentorluk sistemleri gibi uygulamalara önem vermekteler.
Bu noktada az önce bahsettiğim ABET ve MÜDEK gibi akreditasyon veren kurumların bu alanlardaki eğitim programlarının
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daha giriş dersleri düzeyinde mesleki sorumluluk bilincinin
verilmesini istemesi işte bu sebeplerin sonucu olarak ortaya
çıkıyor.
Bu konuların eklenmesi, kurumların bu ihtiyacı gidermeye
harcayacakları zaman ve kaynakları azaltmak yönünde bir
adım olmakla beraber, işgücüne yeni katılanlar, eğitim
süreçleri içersinde, bu değerlerin profesyonel ortamda ve
mesleki uygulamalarda ne anlama geldiği, neden önemli
olduğu gibi konularda bilinçlenmiş olarak bu seviyeye
gelecekleri için her şey çok daha kolay ve etkili olacaktır.

Bu derslerin içersinde, akademik sürecin de mesleği öğrenmenin
bir parçası olduğunu söylüyoruz öğrencilerimize. Kopya
çekerek, rüşvet vererek diplomasını almış bir diş hekiminin
koltuğuna oturmayı ister misiniz? En iyi ihtimalle deneyerek
öğrenecektir ki, hiç birimizin denek olmak isteyeceğimizi
sanmıyorum. Aynı şekilde diploma almış bir mühendisin
tasarladığı aracı kullanmayı da, mimarın tasarladığı köprüden
geçmeyi de istemezsiniz. Üstelik bu korkutucu ihtimallerin
maliyeti sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de
olumsuz etkiler yaratabilecek güçtedir ve yaratır.
Üniversite birinci sınıfta mühendislik veya mimarlık dallarından
birinde eğitim almak üzere gelen bir öğrenci, meslek etiği
başlıklı bir ders ile karşılaştığında, sayısal bir bölümün öğrencisi
olarak, baştan mesafeli oluyor konuya. Bunun yanı sıra, haftada
bir kez, 1 saat göreceği bir hocanın anlatacağı etik, ahlak,
normatif etik teoriler vb konuları, çok daha önemli olduğunu
düşündüğü temel matematik, fizik vb gibi dersler yanında
ciddiye dahi almadığı gibi, bu konuları küçümsüyor. Sınavdan
önceki gece ezberlenip, geçilecek ders olarak görmeleri de
bundan. Bu sebeplere de dayanarak ilk dersimizde mühendislik
ve mimarlık hatalarının yol açtığı felaketlere örnekler vererek
başlamayı tercih ediyorum. Sonraki adım ise, bu ders
programlarında ne sebeple yer alıyor – ABET- ve dersin adını
oluşturan kelimeler, dolayısıyla ders ne anlama geliyor, açıklamak.
İşte bu noktada öğrencilerin etik kavramıyla ilgili formasyonlarında eksik kalan yönler ortaya çıkıyor. Özellikle fen ve
matematik bölümlerinde lise eğitimlerini tamamlamış oldukları
için bu kavramlar ilköğretim düzeyindeki bilgi dağarcıklarındaki
şekliyle kalmış oluyor.
Aslında ders planımız içerisinde yer verdiğimiz konular
felsefenin kökleri, etik düşünce tarihi veya ahlak teorileri veya
filozofların, teorilerin isimlerini, tarihlerini yaşadıkları yerleri
gibi bilgileri ezberlemelerini gerektiren veya beklediğimiz
konular değil. Tabii ki tanımlar, isimler, gruplandırmalar vs.
var; ancak daha çok bu kavramların, değerlerin mesleki
uygulamalar ve profesyonel ortamlarda ne anlama geldikleri,
ne şekilde yol gösterici olabilecekleri konuları üzerinde
durmayı hedefliyoruz. Profesyonel yaşamın öğrencilerimizin o
güne dek deneyimledikleri ortamlardan çok daha farklı
olduğuna dikkatlerini çekmek. Örneğin; birden fazla sorumluluğun taşınması –aynı anda müşterinize karşı güvenli bir
ürün sunma sorumluluğunu ve işvereninize karşı kar edebilecek
bir ürün tasarlama sorumluluğu ve resmi kurumlara karşı
belirlenmiş olan kural ve standartlara uygun bir süreç ve ürün
tasarlama sorumluluğu.
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Yaşanmış örnekler üzerinden, neler doğru, neler yanlış yapılmış,
neden o şekilde yapılmış, ne yapılsa, ne şekilde düşünülse
veya değerlendirilse sorun ortadan kalkardı, engellenirdi veya
daha az zararla sonuçlanabilirdi sorularını cevaplamalarını
kolaylaştıracak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
Bu amaçla az önce belirttiğim gibi meslek kavramını netleştirerek
başlıyoruz. Tanımızı içersinde şunlar yer alıyor:
* mesleğin icrasında gerekli olacak yeteneklere/yatkınlıklara
sahip olmak
* detaylı, çok yönlü resmi eğitim zorunluluğu;
* bu şekilde edinilmiş bilgi ve tecrübenin birlikte kullanımı
ile başkalarını etkileyecek kararlar verebilecek konumda
olmak;
* etki altında kalmadan karar verebilmek;
* mesleki ilişkilerle edinilmiş bilgilerin gizliliğinin korunması
sorumluluğu;
* mesleğin icrasını hiçbir zaman bir rutine dönmeyeceği;
* meslek birliklerinin mesleğin standartlarının belirlenmesi
ve korunmasındaki önemli rolü;
* meslek üyelerinin geliştirdikleri hizmet ve ürünlerin toplum
yaşamında önemli farklılıklar yaratabilecek güçte olması.
Sonraki aşamada etik ve ahlak kelimelerini, kavramlarını
tanımlıyoruz. Günlük konuşmalarımızda birbirinin yerine
kolaylıkla kullandığımız bu kavramların önemli bir ayırımı
olduğu bilgisiyle açıklamaya başlıyoruz.
Birey olarak, içersine doğduğumuz toplumun üyelerinin
birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş
olan kural ve normlar bütününü ahlak sistemleri olarak
adlandırılır. Etik ise bunların dayandırıldığı, bunlara kaynak
oluşturan ve bunlara neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulayan,
anlamaya, tanımlamaya çalışan, felsefenin bir alt dalıdır. Bir
başka deyişle etik kavramı, kısaca ahlak felsefesi olarak tanımlanabilinir. Bu tanım etiğin kuramsallığını ve genelliğini
kapsamaktadır. Aynı zamanda, teorik etik olarak adlandırdığımız, yaklaşık iki bin beş yüz yıllık bir geçmişi olan klasik
etiğin hiç kuşkusuz, 20.yy’ın ikinci yarısında, çokça da daha
önce bahsettiğimiz gibi, teknolojinin hayatımızda yer alışı ve
ilgili mesleklerin çoğalması ile ortaya çıkan uygulamalı etiğin,
çözüm aradığı somut veya münferit problemlere, edinilen bu
birikimin kaynak oluşturmaktadır.
Bireyin bu anlamdaki – ahlaki - gelişimini görebilmemizi
sağlayan Jean Piaget ve Lawrence Kolhlberg gibi gelişim ya da
ahlak psikologlarının yapmış olduğu araştırmalar olmuştur.
Bahis konusu araştırmacıların ortaya çıkardığı bulgulara göre
bireyin ahlaki gelişimi sırasıyla gelenek öncesi, gelenek ve
gelenek ötesi/sonrası dönemlerden geçmek suretiyle gerçekleşir.
Buna göre gelenek öncesi dönemde, küçük bir çocuğun
ahlakından söz etmek mümkün değildir. Ahlaki nedenlerin
bilgisinden henüz yoksun olan çocuk gördüğü örnekler ve
ödül / ceza yöntemleriyle ahlaki terbiye yoluna sokulabilinir.
Gelenek döneminde okul yoluyla sosyalleşmeye başlayan
çocuk toplumun bir üyesi ve geleneğin bir parçası haline gelir.
Bu dönemde toplumun değerleri ve ahlak kuralları, örneğin
doğru, çalışkan, büyüklerine saygılı, fedakâr olması gerektiği,
milli ya da etnik kimliği üzerinden empoze edilir. Bir başka
deyişle bu dönem ahlak dönemidir. Çocukluk ve gençliğin
geride bırakılmasıyla olgunlaşan birey, neden doğru, çalışkan
ve fedakâr olması gerektiğini sorgulamaya başlar. Toplumun
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değerlerini tartışır veya içselleştirirken, asıl ve belirleyici
olanın bir milletin veya etnik kimliğin üyesi olmaktan ziyade
insan olmak olduğunu öğrenir. Artık kişi gelenek ötesi etik
dönemdedir.

alanlara uygulanması suretiyle problem çözmeye çalışılmasıdır.
Tarihsel süreçte normatif yaklaşımı takip eden meta etik /
analitik etik ise problemlerin analizi için bizlere yardımcı
araçlar sunmaktadır.

Bunun bize gösterdiği şudur: insanlar ne ahlaksız, ne etiksiz
olabilir. Biri, kişinin değer dünyasının ve ahlaki hayatının
maddesini, diğeri de formunu temin eder. Bir başka deyişle
ahlak, insanın içinde yaşadığı toplumun yüzlerce yıllık hayat
deneyimini ve dünyaya karşı verdiği tepkiyi cisimleştiren
kurallar ve değerler silsilesi, ona belli bir anlam dünyası sunar.
Kimlik ve değer bilinci verirken kendini bir yere bağlayıp
köksüz ve yabancı bir varlık olmasını engeller. Etik ise ahlaka
özgü anlam dünyasını kavramayı mümkün kılan felsefeyi veya
ilkeleri temin eder; ahlak adını verdiğimiz pratik hayata, genel
bir çerçeve temin etmek suretiyle bir yapı kazandırıp temel
sağlar. Ahlak anlam, içerik ve pratik üzerinden, etik ise ilke,
form ve teori üzerinden ahlaklı yaşamaya ve etik düşünmeye
yönlendirmeyi amaçlar.

Bu noktada mesleki ve profesyonel boyutta yardımcı, yol
gösterici olabilecek normatif teorilerin başında teleoloji veya
sonuççuluk, deontoloji veya görev / ödev etiği ve erdem etiği
başlıkları altında yer alan teoriler gelir.

Teorik Etikte Klasik / Normatif Etik, Meta Etik ve Eleştirel Etik
olarak adlandırabileceğimiz türlerinin zaman içersinde farklı
filozof ve düşünürlerin etik ve ahlaklı yaşamın tanımlanması,
değerlendirilmesi, yorumlanması gibi süreçlere yaptıkları
katkılarla ortaya çıkmıştır. Uygulamalı Etik ise bunların
oluşturduğu birikimi, içinde yaşadığımız çağın dinamikleriyle
birlikte karşımıza çıkan mesleki etik problemlerin çözümünde
yardımcı olacak pratik cevaplar, yöntemler bulmamız
konusunda bize yol gösterici olmaktadır.
Bu noktada Meslek Etiği kavramını tanımlamak gerekirse,
mevcut şartlarda bir mesleği icra edecek kişinin mesleği ile
ilgili olarak sahip olduğu bilgi, beceri ve uzmanlık yanında
mesleğini layıkıyla icra edebilmesi için bunların yanında
değer bilgisine, amaç ve kural bilgisine, her zamankinden
daha çok ihtiyaç vardır. Bunlar olmadan mesleğin icrası
sadece statü ve para kazanmak gibi mesleğin özünde
olmayan bir takım amaçlar için araç olabilir.
Jean-Jacques Rousseau’nun genel olarak felsefesinde
belirttiği üzere, bilgiyle değer arasında zorunlu hiçbir ilişki
olmadığı gibi, bilgi bakımından ilerleme ahlaki ilerlemeyi asla
zorunlu kılmaz. Bu noktada “iyiyle ilgisi kurulmamış bir
bilginin anlamı olamayacağını” söyleyen Plato ve Allah’tan
“bilginin hayırlısı” nı isteyen Hazreti Muhammed’in göstermek
istedikleri; bir mesleğin iyi ve başka insanlara gerçekten fayda
sağlayacak şekilde icra edilmesi, teknik bilgiye ek olarak değer
ve değer bilgisine ihtiyaç duyduğudur. Bunu sağlayacak olan
şey ise, meslek etiğidir.
Uygulamalı etik çağdaş hayatın mesleki ve bireysel düzeyde
kişileri yüz yüze bıraktığı ahlaki problemleri tartışarak yol
göstermeye çalışırken bu anlamda çoğunlukla normatif etik
teoriler ve felsefi argümanlarla analiz yoluyla bu sorunları ele
alıp çözmeyi hedefler. Bu yöntemler özellikle meslek etiği
uygulamalarında başarılı olmakla beraber, problem odaklı
alanlarda dar bir çerçeve de kalmaya sebep olabilir. Ancak bu
yöntem problemlerin tüm boyutları ve ayrıntılarıyla ele alınıp
herkes için görünür olmasını sağlamayı başarmaktadır. Bir
başka deyişle mesleğin icrasında uyulması gereke kurallar
belirlenir. Sonraki aşamada teknolojinin, yönetim hatalarının
yol açtığı problemler başta olmak üzere, hayatın çok çeşitli
alanlarında ortaya çıkan ahlaki problemlerin ele alınıp çok
boyutlu olarak tartışılması gerektiğine işaret eder. Bu süreçte
yapılan normatif düzeyde elde edilen teorik birikimin çeşitli

Ders planımız içersinde öğrencilerimize, onları bekleyen bu
zorlu eğitim ve mesleki süreçte yardımcı olabilecek araçlardan,
etik teoriler ve bunlar çerçevesinde hazırlanmış mesleki
davranış kodlarından bahsediyoruz.
Söz konusu teorilerin aslında hiç bilmedikleri bir şeyden
bahsetmediğini, bildikleri, tanıdıkları temel değerlerin bir tür
formüle edilmiş hali olduklarını belirtip tanımlamaya başlıyoruz.
Şöyle ki: Teleoloji veya sonuççuluk açısından “en yüksek iyi”ye
ulaşmanın yolu en fazla miktarda iyiyi üretecek alternatifi
seçmek iken, deontoloji veya görev etiği açısından “doğru
eylem”i tanımlayan ödev veya yükümlülüklerdir. Bu sınıflamaya göre sonuncu kategori iyi hayat veya “sağlam karakter”
üzerine yoğunlaşan erdemli insanın özelliklerinin sergilenmesini
bekleyen yaklaşımdır.

Böylece bu tanımlamalardan yola çıkarak, meslek etiği derslerimizde öğrencilerimize yol gösterici, problem çözücü olarak
paylaştığımız teorileri faydacılık, görevler ve haklara etiği ve
erdem etiği olarak sayabiliriz.
Faydacılık kısaca belirttiğimiz gibi doğru olan kararı verme
sürecinde bize sonuca odaklanmamızı öğütlüyor. Hedefimiz
mevcut alternatiflerimiz içersinden, sonuçta en fazla miktardaki
iyiyi oluşturacak olanı seçmek olmalı. Bunu gerçekleştirmek
için yapmamız gerekenler ise öncelikle kararımızdan, olumlu
veya olumsuz olarak, kimlerin etkileneceğini tespit etmek.
Daha sonraki adımımız, mevcut alternatiflerimizi belirlemek
ve her bir alternatifin kimleri, ne şekilde etkileyeceğini tahmin
etmek olmalı. Son aşamada ise yaptığımız hesaplama
sonucunda hangi alternatif, daha çok sayıda kişi için, diğer
alternatiflere göre, daha fazla miktarda fayda üretecekse onu
seçmek olmalıdır. Burada bizden beklenen bireysel çıkarlarımızı
bir kenara bırakmamız ve her bir alternatifin, her bir kişiyi nasıl
etkileyeceğine odaklanmamız. Bir çeşit fayda-maliyet hesaplaması olarak tanımlayabiliriz. Her araçta olduğu gibi artıları
ve eksileri var.
Artıları: etkileyebileceğimiz herkesi, örneğin işletmemizin
hangi paydaşlarını etkileyeceğimizi, görebilmemizi sağlamak;
bütün alternatiflerimizi tespit etmek; her birinin etkisini
hesaplamaya çalışmak; kararımızın sonucuna odaklanmak.
Eksileri: çok fazla tahmine dayalı bir süreç olması; az sayıdaki
olumsuz sonuçları göz ardı edebilme ihtimali. (Bu eksileri bile
lehimize çevirebiliriz! O az sayıdaki olumsuz sonucu bu
şekilde fark etmiş oluyoruz. Bu da bize onları çözme fırsatını
verebilir!) Ödev etiği karar verme sürecinde, karar vericinin
kullandığı araca, dolayısıyla niyete odaklanır. Araç olarak
sunduğu tanımlanmış sorumluluklar ve yükümlülüklerdir.
Ahlaklı olan bu sorumluluklar dolayısıyla belirtilmiş davranışların
tercih edilmesidir. Eylemin sonucu değil, kendi özellikleri veya
nitelikleri onu istenilen davranış yapar. Bir anlamda işimiz
daha kolaydır bu bakış açısında, çünkü tanımlanmış ödevler
vardır ve bunları yerine getirmek ahlaklı olan, doğru davranışı
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gerçekleştirmek anlamına gelecektir. Üstelik “değişmez
kurallar” olarak adlandırdığı bu kurallar, şartlara ve kişilere
göre değişiklik göstermez. Örneğin “daima doğruyu söyle”
ödevi karşımızdakini “üzmemek”, kendimizi “zor durumu”
düşürmemek gibi “iyi niyetli “ bahanelerle değiştirilemez.
Ödevleri tanımlarken koyduğu kural ise “ Herkes böyle
davranırsa ne olur?” sorusuna verilecek cevapta yatar. Herkes
yalan söylerse, kime, ne zaman güvenebileceğimizi bilmek
mümkün olmayacağı için toplumun devamlılığını sağlamaktaki
önemli faktörlerden biri olan “güven “ kavramı söz konusu
olamayacaktır. Bu da toplumu kaosa götürür. Evrenselleştirebileceğimiz bu ödevleri yerine getirirken amacımız daha çok
sevilmek veya kazanç sağlamak gibi sebepler / sonuçlara
dayanmamalı, davranışın kendisi, özünde doğru olduğu için
tercih edilmelidir.
Bu aracın eksilerine bakacak olursak, ödevlerin yerine getirilesi
sürecinde bazı durumlarda çoğunluğun ihtiyacı göz ardı
edilebilinir ve hangi ödevin daha öncelikli olduğuna dair bir
hiyerarşik sıralama verilmemiştir. (Ancak, faydacı yaklaşımda
olduğu gibi bu eksiklikleri lehimize çevirebiliriz!)
Bu nokta da sorumlulukların olduğu yerde, hakların varlığının
yadsınamaz bir gerçek olduğundan yola çıkarak haklar
kavramına vurgu yapıp, öğrencilerin meslek etiği kavramı
içersinde hem kendi, hem de karşısındakilerin haklarının
olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Hakların her birimize
insan olarak dünyaya gelmemizden kaynaklı olarak, tanınmış
ayrıcalıklar olduğuna ve diğerlerinin buna saygı göstermek
sorumluluğunu taşıdığına vurguda bulunarak, vazgeçilemez
hakkımız olan, kendi yaşamımız ile ilgili olarak, başkalarının
yönlendirmesi olmadan ve etkisi altında kalmaksızın, karar
verebilme hakkımıza dikkat çekiyoruz. Mesleki sorumlulukların ve hakların, örneğin alınan ürün veya hizmetten kaynaklı
zarar görmeme hakkı, kontratlardan doğan hakların ve
sorumlulukların yerine getirilmesi hakkı vb bu temel haktan
yola çıkarak tanımlanabileceğinden bahsediyoruz. Toplumsal
ve mesleki yaşamımızı düzenleyen yasal hakların da bu temele
dayandırılması gerektiği bilgisini paylaşıyoruz. (Örneğin:
Mesleği tanımlarken saydığımız özelliklerden biri olan, bilgi
ve tecrübeyi birleştirerek, alacağımız, kişileri önemli şekilde
etkileyebilecek kararlarda onların haklarının varlığından haberdar olmak aşamasında bu önemli!)
Erdem etiği ise önceki ikisinden farklı olarak ahlaki hayatın
belirleyici unsurları olarak kişinin karakterine ve erdeme
vurgu yapar. Burada zihindeki soru öncekilerden farklı olarak
nasıl davranmalıyım yerine, nasıl bir kişi olmalıyım olmalıdır.
Erdemli bir kişi olmalıyım cevabı beraberinde bu erdemlerin
ne olduğu ve bunların davranışlara nasıl yansıtılacağı
sorularının cevaplarını getirir. Burada ahlaklı hayatın kaynağı
karakter özelliklerinde yatmaktadır. Eylemlerin kişinin
karakterini ve erdemlerini (taşıdığı iyi karakter özelliklerinin
tümü) yansıttığını kabul eder. Erdemli kişi, sahip olduğu iyi
karakter özelliklerini yansıtan davranışları, bir alışkanlık
olarak, daima sergiler. Hangi erdemin daha değerli olduğu
toplumsal dinamikler, gelenekler vb dolayısıyla farklılık
gösterebilir. Asıl sıkıntı bu dinamiklere bağlı olarak “erdem”
olarak tanımlanan bazı iyi karakter özelliklerini yansıttığı
düşünülen davranışların olumsuz olabilmesi riskidir. Örneğin
“namuslu”luk göstergesi olarak bir başkasını öldürmek,
erdemli bir davranış olamaz. Bu sebeple mesleki veya profesyonel sebepler ile parçası olduğumuz toplumların “erdem”
kavramına ne şekilde baktığını bilmek önem taşımaktadır.
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Ders planımızda bir sonraki aşamada, paylaştığımız bu temel
etik prensipler, bunların bir anlamda formüle edilmiş halleri
olan etik teoriler ve bunlar üzerine inşa edilmiş mesleki ve
işletme etik kodlarından söz ederek geleceğin meslek
icracılarına kullanılabilir araçlar sunmayı hedefliyoruz. Bu
şekilde, analitik düşünceye yatkın olan mühendislik ve
mimarlık öğrencilerinin etik kavramını “anlaşılması ve hayata
geçirmesi zor” bir kavram olarak görmemelerini hedefliyoruz.
Çeşitli örnekler ve bunların uygulanması / kullanılması ile
çözümlenmiş veya engellenmiş problem örnekleri bu
hedefimizi destekleyen araçlar oluyor. Takip eden başlıklar
akademik süreç içersinde de bu kavramların yol göstericiliği
ile başlayıp, profesyonel yaşamın ayrılmaz parçaları olan
çevreye olan etki, teknolojinin özellikle de bilgisayarlar ve
ilgili sistemlerin tasarımı ve kullanımı ile bağlantılı olarak
ortaya çıkabilecek etik sorunlar ve sorumluluklar ve gerek
akademik süreçte gerekse mesleki yaşamları boyunca
çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olacak olan araştırma ve
deneyler ile bağlantılı olarak oluşabilecek etik ikilem ve
problemlerden oluşuyor.
Özellikle çevre konusundan bahsederken, geleceğin mühendis ve mimarları olarak, çevre üzerindeki etkilerinin mesleki
alanda yapacakları tercih ve alacakları kararlar ile doğrudan
bağlantılı ve etkili olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu
başlık altında da etik kavramların günlük boyutta kendilerine
yol gösterici bir araç olduğuna dikkatlerini çekmeyi amaçlıyoruz.
(Örneğin, bir bilgisayar mühendisinin tasarladığı sürecin
sebep olacağı Co2 emisyonunun çevre üzerinde etkisini
değerlendirirken faydacı yaklaşım olası sonuçlara ve mevcut
alternatiflere odaklanmayı sağlayacaktır.)
Kapanış konumuz ise tüm bu anlattıklarımızı içinde
barındıran ve “mutlu son “ diyebileceğimiz şekilde sonuçlanan
bir örnek ile oluyor. (“ Doğru Olanı Yapmak” / “Doing the Right
Thing” - The Citicorp Center Case –William LeMessurier ,New
Yorker Magazine ) Bu ders planı ile hedeflediğimiz, başta da
belirttiğim gibi, geleceğin meslek temsilcileri olarak karşımıza
gelen öğrencilerimizin teknik eğitimleri içersine etik değerler
temelinden düşünme alışkanlığını başlatacak farkındalığın
temelini atmak. Bu hedefin amacına ulaşmasında en büyük
pay ise ailede başlayan eğitimin en önemli temel taşlarını
oluşturan okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki eğitim dönemidir.
Eğitim, bireyin dünyaya gelmesiyle başlayan ve yaşamı
boyunca devam eden bir süreç. Şahsen benim ve benim
konumundaki değerli eğitimcilerin, bu süreç içersinde,
toplumun bir üyesi olmanın ötesinde, bir eğitimci olarak
bulunduğumuz noktada, bizden beklenen katkıyı, doğru
şekilde yapabilmemiz için, o notaya kadarki süreçte hedeflenenlerin tam anlamıyla gerçekleşmiş olması gerekiyor.
Ancak o zaman bizim katkımız bir anlam ve fayda katacaktır o
bireye. Aksi takdirde önceden gelen eksikler üzerine bir şey
ekleme çabası sonuçsuz ve hatta zararlı olabilecektir.
Eksiklikleri bu aşamada gidermeye çalışmak ise, bizim verimliliğimizi imkânsız hale getirecektir.
Uygulamalı etik olarak tanımladığımız anda artık etik kavramı
sıkıcı felsefe sınıflarının konusu olmaktan çıkıp mesleki
uygulamalarda ve günlük yaşamda değişen şartlarla bağlantılı
olarak ortaya çıkan problemleri çözmemizde yararlanabileceğimiz bir araç olarak çocuklarımızın zihninde yer alabildiği
takdirde, vereceğimiz mesleki eğitimler çok daha verimli ve
etkili olurken, amacına ulaşabilecektir.
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Yazı

Selmin ERK
Mindfulness in Schools (.b programı) Eğitmeni

Farkındalıkla Eğit Dikkatini
(Farkındalık Uygulamaları - Mindfulness)
* Bu yazı, Selmin ERK’in VI. Temel Eğitim Sempozyumundaki
sunum metnidir.

"Dağılan dikkati, isteyerek tekrar tekrar toplamak, karakter,
irade ve değerlendirmenin temelidir. Bu beceriyi geliştiren bir
eğitim, mükemmel bir eğitim olur" - William James

Farkındalıkla (Mindfulness) dikkat eğitiminin amacı stresi
azaltmak ve dikkati, performansı, yaratıcılığı artırmaktır. Öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerine destek olmak üzere
günlük 5-10 dakikalık zihin egzersizlerini içerir. Bu amaçla,
öğrencilere, kolay anlaşılır ve güçlü uygulamalar sunulacaktır.
FED (Farkındalıkla Eğit Dikkatini), Cambridge ve Oxford Brookes
Üniversitelerinde geliştirilen bilimsel programlara dayanmaktadır. Pek çok ülkede, okullarda bu konuda projeler uygulanmakta, öğrencilerin özdenetim, kaygı azaltma ve odaklanma
süreçlerine çok yararı olduğu anlaşılmaktadır.
Günlük işlerin çoğunu alışkanlıkla, pek de düşünmeden yaparız.
Otomatik (otopilotta) yaşar gideriz. Zamanla alışkanlıklar
yaşamı ele geçirir. Alışkanlıkla işleri yaparken, zihin bulunduğu
andan çok geçmişte veya gelecekte dolaşır. Edinilen her bir
alışkanlık, bir diğerini tetikler. Düşüncelerin de alışkanlığı
vardır. Yorucu, strese sokan düşüncelerin alışkanlığı insanı
tüketmeye başlar.
Şimdi arkanıza yaslanarak rahatça oturun, lütfen. Sizin için
uygunsa gözlerinizi kapatın. Dikkatinizi salonun dışından
gelen seslere verin… En uzaktan gelen sesleri fark edin…
insan sesleri… mekanik sesleri algılayın…dikkat alanını
odanın içine yönlendirin. Benim bir yükselip bir alçalan ve yok
olan sesime… diğer seslere… Şimdi de bedeninizin içine
odaklanın. Herhangi bir ses veya hareket algılıyor musunuz?
Belki bir nabız atışı, belki bir hassasiyet veya farklı bir his…sadece
fark edin… (1 dakika sonra) Evet, hazır olduğunuzda gözlerinizi
açın. En uzak seslerden en yakına doğru dikkati yönlendirirken
neler fark ettiniz? Deneyimlediğiniz süreç nasıldı? (Cevaplar
alınır)

Farkındalık dünyada yaşadığımızın, hislerin, algıların bilincinde
olmaktır. Yaşanan deneyimleri, düşünce ve duyguları yargılamadan kabul etmektir. Farkındalık eğitiminin, İki ögesi vardır. Biri,
zihnin geçmiş ve gelecekte dolaşması yerine bulunduğu anda
olmasını sağlamak, ikincisi ise, uzun dönemde beyin etkinliklerinde
değişim yaratmaktır. Anda olanı fark etmeye başladıkça,
beynin strese karşı daha dayanıklı hale geldiğini görürüz. Bu
yöntemle kişi, zihnin dağıldığını, aşırı yüklendiğini fark edip,
vites değiştirmeyi öğrenir. Dolayısıyla, bütünsel beden sağlığı
ve duygusal iyilik hissini artırır.
Zihnin kaygılarını yatıştırıp, stresi azaltabilmek, yaptığı her
şeye daha çok bilinç katabilmek, insanı güçlü ve başarılı kılar.
Yargısız olarak içinde bulunduğu ana odaklanabilen öğrenci,
sınavda veya derste dikkatini toplayabilir. En etkili çözümü ve
yanıtı bulabilecek esnekliği kazanabilir. Çocukların öğreneceği
uygulamalar, öğrencilik döneminde olduğu kadar, yetişkinlikte
de daha bilinçli yaşamalarını sağlayacak yöntemleri içerir. Bu
eğitim, bir yaşam becerisi kazandırır.
Sizi tekrar bir farkındalığa davet etmek istiyorum. Dikkatinizi
nefesinize verin. İstiyorsanız gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bir
kalenin kapısında olduğunuzu hayal edin. Kalenin kapısından
insanlar giriyor ve çıkıyorlar. Satıcılar, arabalar… siz kapıdaki
nöbetçi gibi geleni gideni müdahale etmeden sadece izliyorsunuz. Şimdi aynı şekilde nefesinizi izleyin. Kalenin kapısından
giren ve çıkanları izler gibi yargılamadan, müdahale etmeden
sadece izliyorsunuz.
(Bir süre sonra) Şimdi de bir yaprağın üzerinde bir kelebek
hayal edin. Yaprak, esinti ile bir yukarı bir aşağıya sallanır.
Kelebek de yaprakla beraber.
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1. Yargılamadan deneyimle; İnsanı tepkisel davranmak yerine,
bir an durup daha yapıcı bir seçime yöneltir.
2. Meraklı bir zihin edin; Başka bakış açılarını görebilmeyi sağlar.
3. Kabul et; Farkındalığın ilk adımıdır.
4. İzin ver; Mücadele etmek daha da zorlayıcı olabilir.
5. Zaman tanı, sabırlı ol; Bir an durup ani tepkiler vermeden
gözlemlemeyi öğreniriz.
6. Her şeyin geçici doğasını gör.

Benzer şekilde göğüs kafesinizdeki hafif hareketi izleyin. (Bir süre
sonra) Hazır olduğunuzda tekrar gözlerinizi açın. Nefesinizi takip
etmek kolay geldi mi?… Evet yorumlarınıza bakacak olursak nefesini
kontrol etmeye çalışan arkadaşlarımız oldu. Kontrol etme çabası
alıştırma yaptıkça kendiliğinden yok olur.

“Farkında olacağım” demek, dikkati odaklamak için yeterli
değildir, belirli egzersizlere gereksinim vardır. Aynı şekilde,
kaygılara odaklanmayacağım demek de kaygılardan özgürleşebilmek için yeterli değildir. “Mor fili düşünme” denmesi
aklımıza nasıl hemen mor fili getiriyorsa, kaygıları bırakacağım
demek de yetmez.

Burada ve bu anda olmanın anahtarı dikkati yönetmektir.

Farkındalıkla dikkati eğitmek, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış
yararlar sunmaktadır. Bir kimyacı olarak benim ilgimi de bu
yüzden çekti. Düşündüğümüz, deneyimlediğimiz her şey beyinde
değişime neden olur. Farkındalık alıştırmaları ile değişim nasıl
gerçekleşir?
Yapılan araştırmalar, beyinde ölçülebilir üç ana değişiklik
yarattığını gösteriyor. Düşünme, karar alma, problem çözme
gibi bilişsel işlevlerin merkezi, beynin yönetmeni olan ön
loblarda madde miktarını arttırıyor. Burada, 8 haftalık düzenli
uygulama sonucu beyin taramalarında gözlenebilen bir değişim
başlıyor.

Mindfulness tekniklerini öğrenme süreci 3 aşamalıdır. Slaytta
gördüğünüz gibi, dikkat eğitimiyle başlar. İkinci aşama, kendi
düşünce ve duygularının davranışlarıyla bağını fark edip,
tanımaktır. Üçüncü aşama ise, öğrenilen alıştırmalarla, yapıcı
bir tutum geliştirme sürecidir.
Dünyada ve çevremizde olumsuz olaylar vardır, kendi
yaşantımızda da zorlayıcı durumlar olabilir. Tüm bunlara karşı
biz nasıl bir tutum benimseyeceğiz? Nasıl daha yapıcı
davranabilir, nasıl daha çözüm odaklı kalabiliriz?
Farkındalık eğitimiyle birlikte, bedensel ve çevresel hisleri (5
duyuya dikkati vererek) yargılamadan izlemeye alışınca,
zorlayıcı bir olay olduğunda tepki vermeden önce duruma
bakmayı öğreniriz. Stres kaynağıyla aramıza bir alan açabilmek ve böylece daha nesnel gözlemleyebilmek, başka bakış
açılarını görmek için önemlidir.
Alıştırma sırasında, düşünce ve duyguları ortaya çıktıklarında
fark edebiliriz. Onları izleyebilir ve daha yapıcı seçimlere
yöneliriz. Alışılmış düşüncelerin veya davranışların dışına
çıkabiliriz. Dikkati güçlendirmek bizi, istediğimiz düşüncelere
ve seçmek istediğimiz eylemlere doğru yönlendirir. Deneyimlenmekte duyguları fark etmek çok güçlü bir iç görü yaratır.
Kaygının, stresini ve mutsuzluğun çekim gücünden özgürleştirir.
Daha sabırlı ve şefkatli olmayı öğreniriz. Yaşamda güçlü olabilmemizi sağlar.

Değişim, bu uygulamalara inansanız da inanmasanız da,
onları sevseniz de, sevmeseniz de gerçekleşiyor. Beyinde
etkilenen diğer bir merkez, amigdala (buraya, korkunun,
stresin işlendiği bölge diyebiliriz). Stres ve kaygı durumunda
aktive olan, oksijen tüketimi artan bu bölgenin etkinliğinde
azalma görülüyor. Üçüncü olarak hipokampüsteki değişim,
insanın kendi duygu ve bedensel hislerini anlayabilme yetisi
gelişiyor. Dolayısıyla, başkalarının hislerini de daha iyi anlayabilme yetisi (empati) yer ediniyor. İç huzuru artırmak ve
iletişimi iyileştiren yararlarından başka bağışıklık sistemini de
güçlendiriyor. Son zamanlarda anlaşılan bir yararı da genlerde
ortaya çıkmıştır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte kısalan telomerlerdeki bu kaybı önleyerek, genlerde yararlı yönde değişikliğe
yol açıyor.
Farkındalık eğitiminin dayandığı temel kavramlar şunlardır:
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“Farkındalık alıştırmaları, gözleri kapatıp dış dünyadan uzaklaşmak anlamına gelmez, gerçek gücü çevrenizle bir olduğunuzu
hissetmektir.” Zamanla, günlük etkinliklere daha çok bilinç
katma olanağı sunar. Şimdi bu konuda bir örnek sunalım ve
farkındalıkla yemek uygulaması yapalım. (Kuru kayısı/üzüm
dağıtılır) Üzümü elinizde bir tartın. Üzerindeki dokuyu
hissedin. Işığın yansıdığı yerleri, gölgede kalan bölgeleri fark
edin. Bu üzümün bir zamanlar bir salkımda var olduğunu
hatırlayın. Yağan yağmurla yıkandı, güneşin ışınlarıyla
fotosentezle beslenip büyüdü. Üstünde bulunduğu bitkinin,
topraktan çektiği su ve mineralleri, damarlarından bu minicik
meyveye ulaştırdığını hayal edin. Bu meyveyi yerken tüm
evrenle, tüm doğayla bir bağ kuruyoruz. Koklayın, kulağınıza
yaklaştırın biraz sıkıştırın. Dudağınıza götürün, dudağınızda
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dokusunu hissediyor musunuz? Şimdi dilinizin üstüne koyun.
Tükürük bezlerinin hemen hareketlendiğini fark edebilirsiniz.
Çok yavaş çiğnemeye başlayın. Hangi tarafla çiğnemeye
başladınız? Çiğnerken tadının yavaş yavaş değiştiğini fark
edebilirsiniz. Küçük bir meyve de yesek, fark edecek ne çok
yönü var, değil mi? Nasıl bir deneyim oldu? (Cevaplar …..)
Bu eğitim öğrencilere, 6-8 haftalık bir müfredat çerçevesinde
uygulanmaktadır. Dikkati farkındalıkla eğitme süreci her gün
3 dakikalık alıştırmalarla başlıyor, zamanla 10 dakikaya çıkıyor.
Okullardan bir örnek verelim. Grafikte 3 farklı okuldaki
sonuçları görüyoruz. Bu okullardan biri, kentin (San Francisco,
ABD) en sorunlu bölgesinde (bir hafta içerisinde 9 silahlı
saldırının olduğu bir semtin okulunda) Farkındalık alıştırmaları,
2007 yılında sekizinci sınıflarda ve okullarda önce sadece bir
kaç şubede başlatıldı. Öğrencilerin davranışları temel alınarak, dört alanda ölçüm yapılmıştır:
1. Dikkat odaklanma becerisi.
2. Özdenetim.
3. Öz bakım alışkanlığı.
4. Empati kurmak.

Yıllar içinde pek çok okulda farkındalık temelli eğitim yer
edinmiştir. Böylece öğrencilere,
•
•
•
•

Yüksek motivasyon,
Duygusal dayanıklılık öğretmek için kolay uygulanabilir,
Karşılığı etkin bir şekilde alınan,
Az maliyetli bir yöntem sunulmaktadır.

Aynı yararlar, teknikleri uygulayan okul çalışanları ve öğretmenler
için de geçerlidir.
“Farkındalık eğitimini, mutluluk ve iyiliği çoğaltmada, sorunların
azaltılmasında çok büyük bir desteğinin olacağını görüyoruz.
İyi tasarlanmış bir sosyal ve duygusal öğrenmenin, okullardaki
yararları konusunda bildiklerimizle örtüşüyor. Bundan sonraki
adım, daha çok okula, daha çok öğrenciye ulaşmak ve eğitim
sonrası uygulamaların standartlaştırılmasıdır.” (Exeter Ün. Prof.
W. Kuyken)

Bir yıl sonunda disiplin olaylarında, % 40 oranında, dört yılın
sonunda ise % 98 oranında düşme görülmüştür. Akademik
başarı şaşırtıcı bir şekilde artmış, belirtilen dört alanda da
ciddi oranda gelişme görülmüştür.
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ECNAIS’IN
“ÖZGÜR EĞİTİMLE TOPLUMUN GÜÇLENMESİ”

TEMALI KONFERANSI ATİNA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 14-16 Nisan 2016 tarihlerinde ECNAIS (Avrupa Birliği Özel Okullar
Dernekleri Birliği) tarafından Yunan Özel Okullar Derneği (HAIS) ev sahipliğinde, 18 Avrupa ülkesinden
delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansa; Türkiye Özel Okullar Derneği’ni temsilen Yönetim
Kurulu Eş Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşan 8 kişilik bir Türk
delegasyonu katılmıştır.
14-16 Nisan 2016’da Atina, Yunanistan’da ECNAIS- Avrupa Birliği Özel Okullar Dernekleri Birliği’nce,
Yunan Özel Okullar Derneği HAIS’in ev sahipliğinde 18 Avrupa ülkesinden delegelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen konferansa Türkiye Özel Okullar Derneği’ni temsilen Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf
TAVUKÇUOĞLU ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşan 8 kişilik bir Türk delegasyonu katılmıştır.
Bu yıl konferansın teması “Özgür Eğitimle Toplumun Güçlenmesi” olarak belirlenmişti. Avrupa Birliği tarafından
imzalanan ilk protokollerden biri olan İnsan Hakları protokolünün 2. maddesine göre eğitim herkesin hakkıdır.
Eğitim ve öğretimle ilgili işlevlerin yerine getirilmesinde devlet ailelerin çocukları için istedikleri tür eğitimi
seçme haklarına saygı duymak zorundadır. Bu konular konferans süresince farklı ülkelerden eğitimci, politikacı,
filozof, hukukçu, ekonomist gibi değişik alanlardan eğitime eğilen 18 konuşmacı tarafından ele alınmıştır.
ECNAIS Başkanı Simon STEEN, Avrupa’nın her yanında özel okullar farklı profilleri ve programlarıyla veli
ve öğrencilere – ve de mevcut seçenekler içinde- öğretmenlere kendi beklentileri, yetenekleri ve becerilerine
uygun okulu seçme imkanı sunduğunu, böylece özel okulların Avrupa’da mevcut farklı ulusal okul sistemlerini
tamamlayıcı bir unsur olarak ülkelerinin modern sosyal ve ekonomik gelişimine yaratıcı uygulamalarla katkıda
bulunduğunu belirtmiştir.
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Yunanistan Özel Okullar Derneği HAIS’in Başkanı Kyrailidis CHARALAMPOS ev sahibi olarak yaptığı açış
konuşmasında “İçinde yaşadığımız garip ve zor zamanda toplumların yeni yeni korkularla tanıştığını ve
kaynaklarının zorlandığını, dolayısıyla birçok hükümetin halkların özgürlüklerini sınırlayıcı politikalar
geliştirdiğini” belirtti. "Buna karşın tarihin toplumlara ne kadar çok özgürlük tanınırsa ilerlemenin ve
gelişmenin o ölçüde fazla olduğunu gösterdiğini, Avrupa toplumlarının karşılaştığı güçlüklerin özgürlükleri
kısıtlayarak aşılamayacağına olan inançlarını dile getirdi. 19 ve 20. Yüzyılın büyük başarısı olan herkese eşit
eğitim sağlayan okullaşmanın yeni yüzyılda giderek daha da yetersiz kaldığını, devlet okullarındaki öğretmenlerin
motivasyon kaybı yaşadıklarını, öğrencilerin okuldaki programlara ilgisizleştiğini, bunun sebebinin ise pek
çok ülkedeki bürokratikleşen, tekdüze, rekabeti önleyen okul sistemlerinin değişen çağın ve toplumun
ihtiyaçlarını artık karşılayamadıklarını inandıklarını söyledi.
Ayrıca, özel okulların Avrupa’da genellikle gerekli devlet
desteğinden yoksun olmalarına rağmen genelde bu okulların
akademik programlarının daha zengin olması dolayısıyla
öğrencilerin daha fazla bilgi edinebildikleri, sunulan sosyal,
kültürel, atletik etkinlikler sayesinde yeteneklerini özgürce
geliştirebildikleri, daha sosyal ve tolerans sahibi olduklarını,
ilginç ve üretici projeler sayesinde öğretmenleriyle iyi
iletişim içine girebildikleri ve öğrenmeye daha açık hale
geldikleri için velilerin bu okulları tercih ettiği belirtildi.
Bu konferansta eğitimin toplumu güçlendirici etkisini anlamak için eğitimde özgürlük konusu ekonomik, sosyal, hukuki ve pedagojik bakış açılarından
ele alınmış ve sonuçta yalnız özel okulların değil,
tüm okulların genç nesilleri geleceğe en iyi şekilde
hazırlayabilmek için bir miktar otonomiye ihtiyaçları
olduğu saptanmıştır. Bazı ülkelerde hükümetler
özgür eğitimin sadece elit bir grup için olduğunu
düşünerek bu okullar için gerekli yasal düzenlemeleri ve fon ayırımını ihmal etmektedirler, ancak
özgür eğitimi ihmal eden ülkeler sonunda genç
nesillerinin yeteneklerini heba ederler.
Her ECNAIS konferansında olduğu gibi, bu yıl da ikinci gün gerçekleştirilen okul ziyaretleri ile delegelere ev
sahibi ülkenin farklı özelliklere sahip okullarındaki işleyişi görme, uygulamaları anlama ve farklı ülkelerden
meslektaşlarla fikir alışverişinde bulunma fırsatı sağlamıştır.
Konferansı takiben 16 Nisan Cumartesi günü 18 Avrupa ülkesinden özel okul dernek başkanlarının katılımıyla
ECNAIS’in olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısına Derneğimizin Eş
Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU ve akademik danışmanımız Dr. Jale ONUR katılmışlardır.
Yunanistan Özel Okullar Derneği HAIS’in Başkanı Kyrailidis CHARALAMPOS’a, 3 günlük Atina ziyaretimizde bizlere gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliği için Derneğimiz adına bir kez daha teşekkür ederiz.
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Nevzat KULABEROĞLU
Özel Darüşşafaka Lisesi Müdürü

Sınavlara Hazırlamak ve Öğretmenlik İkilemi
Örgün eğitim sisteminin en önemli görevi eğitim-öğretim
sürecinde öğrencinin, akademik, sosyal, psikolojik ve hatta
biyolojik olarak gelişimini sistematik olarak bir üst seviyeye
hazırlamaktır. Bu süreç detaylarda farklılık gösterse de temelde
eğitim sisteminden, toplumun sosyokültürel ve gelişmişlik
özelliklerinden bağımsız bir olgudur. Toplumlar, sosyolojik,
ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişim evreleri bakımından
incelendiğinde de bu temel görevin başlangıcından günümüze
kadar aynı kaldığı görülecektir. Eğitim sisteminin bu görevini
gerçekleştirebilmesindeki en önemli unsur ise öğretmendir.
Öğretmenin sistem içindeki fonksiyonu zamanla aktarıcılıktan
mentörlüğe, yönlendiriciliğe doğru ilerlese de sistemdeki önemi
ve değeri değişmemiştir.
MIT (MIT - Massachusetts Institute of Technology) üniversitesinin
dünya çapındaki sanal ve ücretsiz derslerine sağlanan katılımların
% 90 oranında başarısızlık veya dersi bırakma ile sonuçlanmasının
en önemli nedeninin mentör eksikliği olarak belirlenmesi bu
gerçeğin önemli bir kanıtıdır.
Ülkemiz özeline baktığımızda öğretmenliğin özelliği, değeri ve
öneminde kurumsal ve toplumsal sorun görülmemekle birlikte
yüzeysel tartışmaların biraz ötesine gidildiğinde çok önemli bir
sorunun varlığı gözden kaçırılmaktadır.
Ne okul ve öğretim programlarının felsefesinde, ne de toplumsal
yaklaşımda öyle olmadığını bilsek de pratikte okulların dolayısıyla
öğretmenlerin sınav kaygısı veya sınav baskısı ile öğrencinin bir
üst yaş ve öğrenime gerçek anlamda hazırlanmasını ikinci plana
atarak, önemli bir yanılgı içinde oldukları gözlemlenmektedir.
Öğrencilerimizin bir üst yaşa bilgi, beceri, tutum ve davranışlar
bakımından hazırlanması istisnalar hariç maalesef okullarımızda
arzu edildiği şekilde gerçekleştirilememektedir. Günümüzde
öğrencileri, bilgi ve beceri bakımından bir üst yaş veya bir üst
öğretim seviyesine hazırlamanın sadece sınavlara hazırlamakla
gerçekleştirileceği düşünülmektedir.
Toplumsal algımızda iyi ortaokul, öğrencilerine iyi liseleri
kazandırabilen; iyi lise ise üniversite sınavlarındaki sayısal değerlendirmelerde güzel rakamlar ilan edebilen okullar olarak
görülmektedir. Nedenleri elbette tartışmaya açıktır. Ancak
liselerin ortaokullardan gelen öğrencilerin akademik ve
davranışsal yetersizliklerinden, üniversitelerin de liselerden gelen
öğrencilerin öğretim boyutundan çıkamamış olmalarından,
yüksek öğrenim denilen olguya ulaşamamalarından başka bir
deyişle öğretimden öğrenime geçememelerinden şikayet
etmeleri; elbette ki sınav başarısına odaklanmış eğitim, öğretim
ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının sonucudur.
Öğretmen dersini planlarken, yürütürken ve dersinde
ölçme ve değerlendirme yaparken ;
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• Merkezi sınavlarda o dersten nasıl/hangi sorular gelebilir?
• Öğrencilerim bu soruları en kolay ve en hızlı nasıl cevaplayabilirler?
• Soruları cevaplayabilmesi için hangi pratik yol, yöntem ve
teknikleri (bazen de ezberleri) göstermem/öğretmem gerekir ?
• Her bir konudan ne kadar çok soru (test) çözdürebilirsem
öğrencim o kadar hızlı olur ve sınavda zaman sorunu yaşamaz.
• Ne kadar çok deneme sınavı yaparsam öğrencilerim gerçek
sınavda o kadar rahat olurlar ve sonuçlarına olumlu yansır.
• Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçek amacına
yönelik; öğretimin sonuçlarının izlenmesi ve bu süreçte
elde edilecek verilerle yeniden öğretim veya müteakip
süreçlerin planlanması amacından uzak.
• Öğretim programında ileri yaş veya yıllarda verilebilecek
bilgi veya becerilerin, “Ne kadar çok anlatırsam o kadar
başarılı olurlar, evet bu konu …sınıfın konusu değil ama ne
kadar zorlarsam o kadar gelişirler.” düşüncesi ile davranmakta.
• Öğretmen kendi yaşını, deneyimlerini, sahip olduğu bilgi
düzeyini öğrencinin potansiyel ve kapasitesini dikkate
almaksızın aktarmaya çalışmak ve bu duygu ve düşüncelerle
hareket etmek durumunda.
Nitekim öyle de oluyor.
Öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini
yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, yaratıcılıklarını ortaya
koyabilme, analitik ve eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme,
problem kurma ve problem çözme, yorumlama, çözümleme
ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunma, bilimsel
süreç becerilerini kullanma, araştırma yapma, veri toplama bu
verileri derleme ve sunma… Nerede bu 21. yüzyıl yetkinlikleri?
Hak getire!!! Bir üst sınıfta, bir sonraki okulda.
Genel fotoğraf bu. Öğretmenler, okullarının politikaları, öğrenci
velilerinin beklentileri, toplumsal dinamikler ve bunca yıl
okuduğu fakültenin hakkını vermek gibi dinamikler arasında
sıkışıp gerçek anlamda, akademik felsefenin gerektirdiği öğrenme
odaklı eğitimden uzak kalmakta. Bu büyük fotografın içinde
layıkıyla, akademik felsefe ve çağdaş evrensel normların
gerektirdiği şekilde eğitim ve öğretim yapan öğretmenler ve
okullara da haksızlık yapmamak gerek. Türkiye PISA ve TIMS
sınavlarında sonunculuk için yarışan ülke konumunda. Ancak
bu testlerin puan sıralamasında, ülke olarak en son sıralarda yer
alsak da; bu puanların standart sapmalarının genişliğine
baktığımızda da en açık aralığa sahip ülke olduğumuz
görülmektedir. Yani ülkemizde bu sınavları alan öğrenci ve
okulların puanlarının açıklığı çok yüksek. Ortalama puanımız
düşük de olsa sıralamada birinci olan ülkelerin puanlarını
geride bırakan okul ve öğrencilerimiz var. Yani yapılabiliyor,
yapabilenlerimiz var.
Tüm okullarımızın ve öğretmenlerimizin nitelikli, akademik ve
çağdaş evrensel normlarda eğitim verebilen, tüm öğrencilerimizin nitelikli, akademik, çağdaş evrensel normlarda eğitime
erişebilen bireylerden oluşması; eğitim camiamızın öncelikli
ve önemli hedeflerinden olsun.

Yazı

Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve
Spor Öğretmenliği Bölümü

Hareket Kültürü ve

Spor

* Bu yazı, Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN’ın XV. Geleneksel Eğitim
Sempozyumundaki sunum metnidir.

İnsan, varoluşundan günümüze dek, yaşam savaşı, diğer bir
deyişle varoluşunu sürdürme çabası içerisinde kendini yeniden
yaratırken, ürettiklerini biriktirmeye başlamış ve içinde bulunduğu koşullardan hoşnut olmayarak, sürekli bir kalkınma
çabası sergileyegelmiştir. Bu bağlamda kalkınma, ileriye dönük
değişimin ürünüdür ve sonlu değildir. Çünkü, yapımız gereği
bulunduğumuz koşullardan ya hoşnut değiliz ya da onlarla
yetinmek istemiyoruz (Ertürk, 1979:1). Yaşam koşullarını
sürekli iyileştirme isteğimiz bunun temel gerekçesidir ve bu
çaba ileride de sürecektir.
Biyo-kültürel ve toplumsal özelliklere sahip olan insan (Ertürk,
1979:3), varlığını sürdürme çabasının dışına taştığında, toplumsallık
boyutunu öne çıkarmış, insanlaşma süreci (Kuçuradi, 1988)
içerisinde kültürel birikim sağlamıştır. Böylece insan, her alanda
olduğu gibi, beden eğitimi ve spor alanında da kültürel
birikim sağlayarak, fiziksel kültür, hareket kültürü ve beden
kültürü ifadelerinin alan yazında yer almasını sağlamıştır.
Bu ifadeler sadece Beden Eğitimi ve Spor dersi kapsamındaki
etkinlikleri değil, performans sporu ve rekreasyon etkinliklerini
de kapsar. Kirk (1999), bunu; '‘spor, fiziksel rekreasyon ve
egzersizden oluşan, bedensel uygulamalar sonucu ortaya
çıkan, bireye ve bedene yönelik bir yargı içeren anlamlarla
ilgilenen bir söylem“ şeklinde ifade eder. Grössing, (1991)‘e
göre de insan, kültür yaratan bir varlık olduğundan, beden
eğitimi ve spor beden kültürü için bir yoldur ve bu, kültürün
kapsadığı etkinlikler çocukların biyolojik, psikolojik ve toplumsal
yapılanmalarında da rol oynar.
Düzenli ve amaçlı hareket etmeyi öğrenmek ve sürdürmek
hareket kültürünün özüdür ve temel hareket becerilerinden
spor dalına özgü becerilere kadar olan sürecin her aşamasında
“hareket etme alışkanlığı” kazanmak için çaba harcanır. Bu
çaba önemlidir çünkü yeterince hareket etmezsek, bu
eksikliğe bağlı olarak bir takım rahatsızlıklar oluşabilir, bunlara
bağlı olarak da yaşam kalitemizde düşme görülür. Düşünün
ki, dünyadaki ölüm nedenlerinin başında alkol, sigara,
şişmanlık ve hareketsizlik gelmektedir. İnsanlar çok fazla
televizyon izlemektedirler, çocukların TV ve bilgisayar başındaki

harcadıkları zaman bundan daha fazladır. Genç ve çocukların
çok azı sağlıklı yaşam tavsiyelerine uymaktadırlar. Türkiye’de
de hareketsizlik ve aşırı şişmanlıkta artış görülmektedir (TCSB,
2014). Kentlerde yaşayan çocukların kırsal alanda yaşayanlardan daha şişman oldukları araştırma sonuçları ile belgelenmiştir (Kin İşler ve diğerleri, 2009).
Bu sorunların çözümündeokuldaki «Oyun ve Fiziki Etkinlikler»
ve«Beden Eğitimi ve Spor» dersleri ile ders dışı etkinlikler,
düzenli hareket etme alışkanlığı oluşturmaya ve bu alışkanlıklara dahil olmaya temel oluşturabilir. Çünkü, okulda “fiziksel olarak eğitilip, fiziksel okur yazarlığa” sahip olan
bireyin yaşamı süresince her tür fiziksel etkinliğe katılma
olasılığı yüksektir. Bu durum, “Oyun ve Fiziki Etkinlikler” ve
“Beden Eğitimi ve Spor” derslerinin istenilen nitelikte işlenmesi,
teknolojinin verimli kullanımı, sürekli mesleki gelişim, araçgereç ve hacimlerin yeterli olması ve etkin bir modelin takip
edilmesi üst düzeye çıkarılabilir. Bu bağlamda, günümüzde
en çok kabül gören modellerden birisi “Sosyoekolojik
Model”dir. Çünkü, sosyoekolojik model; birey, sosyal çevre,
okul ve yakın çevreyi kapsamaktadır vepaydaşlar arasında
etkin işbirliğini öngörmektedir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile
Beden Eğitimi ve Spor derslerine ilişkin öğretim programlarında
da bu modelin önerildiği görülmektedir. Modelin alana
uyarlanması aşağıdaki şekilde önerilebilir (TTK Başkanlığı,
2016:http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72,
Giriş tarihi: 16.02.2016):
Birey: Fiziksel etkinlik ve spor alanındaki tercihleri/yatkınlıkları,
bilgi ve beceri düzeyi, motivasyonu, sağlık ve fiziksel gelişim
düzeyi vb.
Sosyal çevre: Aile ve arkadaş çevresinin fiziksel etkinlik, oyun
ve sporlara destek düzeyi, okul spor kulübü, diğer spor destekleri,
fiziksel etkinlik, oyun ve sporla ilgili sosyal paylaşım grupları,
sosyal çevre normları vb.
Okul ve yakın çevre: Çevredeki ve okuldaki fiziksel etkinlik,
oyun ve spor için fiziki olanaklar, okuldaki ve yakın kütüphanelerdeki fiziksel etkinlik, oyun ve sporla ilgili eğitim
teknolojileri vb olanaklar.
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Yazı
Modelin uygulanmasındaaileler merkezi rol üstlenirken,
beden eğitimi ve spor ile sınıf öğretmenleri temel dayanak ve
güdüleyici olarak yer almaktadırlar. Bir işi yapmada tremel
dayanak ve güdüleyici olmak etkin katılım, iyi uygulayıcılık,
araştırmacılık ve esneklik gerektirir. Bundan dolayı, öğretmenler
“araştıran öğretmen” özelliklerine sahip olmalı ve “eylem
araştırması” yapabilmelidir. Çünkü eylem araştırması araştırma
ve uygulamayı bir araya getirir, öğretmenlerin günlük
problemleri ile ilişkilidir ve kuramsal araştırma alanlarındakilerden
farklıdır. Öğretmen eylem araştırmasını sınıflarındaki öğretimin
kalitesini yükseltmek için yaparlar. Bunu yapan öğretmen
“Araştıran Öğretmen” dir. Bu bağlamda araştıran öğretmen;
“mevcut bilgilerini yeni olanaklarla ve yeni dünya ile
karşılaştırıp günümüz şartlarına uyarlayan, dünyada olanların
farkında olan, öğrenmek, araştırma yapmak ve kendini
geliştirmekten hoşlanan, merak eden ve sorgulayan, farklı
şeyleri ve yenilikleri takip ederek öğrencilerine bu yenilikleri
okul ortamında kazandırmaya çalışan, neyi yaparsa çocuğun
daha iyi bir düzeye geleceği konusunda, düşünen, kitapların
ve denenmişlerin ötesinde çaba gösteren, rutinlerin, emirlerin,
standartların, tanımlanmış görevlerin dışına çıkan öğretmen”
(Demirhan, 2011), şeklinde tanımlanabilir.
Öğretmenler dışındaki diğer paydaşlar ise destekleyici
konumundadırlar. Bu bakış açısı çerçevesinde, eğer bireylere
yaşam boyu fiziksel etkinlik ve beden kültürü alışkanlığı
kazandırılırsa; katılımcı birey, katılımcı aile üyeleri, katılımcı
akran grupları ve katılımcı toplumun oluşumuna katkı
sağlanabilir. Bu bakımdan çocuk ve gençlerin “fiziksel olarak
eğitilmiş ve fiziksel olarak etkin” (Fishburne ve Hickson, 2016;
NASPE, 2004) bireyler olarak yetişmelerisağlanabilir. Bu durum,
gereksinim duyulan ve istenen beceri, bilgi ve tutumların
bireyler tarafından kazanılması ve okulların bu kazanımları
destekleyici ortamları hazırlamaları ile olanaklıdır. NASPE
(2004) ve Fishburne ve Hickson (2016)’a göre fiziksel olarak
eğitilmiş birey; çeşitli fiziksel etkinlikler için gerekli becerileri
öğrenmiştir, fiziksel uygunluğa sahiptir, düzenli olarak fiziksel
etkinliklere hoşlanarak katılır, fiziksel etkinliklere katılımın
yararlarını ve doğurgularını bilir, fiziksel etkinlik ve onun
sağlıklı yaşam tarzına olan katkısına değer verir, fiziksel
etkinliğin bireysel ve toplumsal gelişime olan katkısını anlar,
fiziksel etkinlik süresince bireysel ve toplumsal sorumluluk
gösterir. Bu ilkeler genellikle okul program standartlarında
/çıktılarında ve buna paralel olarak da kazanımlarda detaylı
şekilde açıklanır. Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Beden Eğitimi ve
Spor derslerinin öğretim programları incelendiğinde, sözü
edilen özellik ve uygulama önerilerinin yeterince varolduğu
görülür. Bu bağlamda programın iki ana boyutu vardır. Birincisi;
“Hareket etkinliği; hareket kavramları, hareket becerileri,
hareket stratejileri/taktikleri”, ikincisi; “Aktif ve sağlıklı yaşam;
kültürel birikimlerimiz/değerlerimiz, düzenli fiziksel etkinlik,
fiziksel etkinlik kavramları/ilkeleri”dir. Bu boyutlar “Öz-yönetim
becerileri, sosyal beceriler ve düşünme becerileri”ile desteklenmektedir. Aktif ve sağlıklı yaşam; fiziksel etkinlik, kavramlar
ve ilkeler, kültürel birikimimiz ve değerlerimiz; Hareket yetkinliği; hareket kavramları, hareket strateji ve taktikleri, çok yönlü
hareket becerilerinden, yaşam becerileri ise, düşünme, sosyal
ve öz-yönetim becerilerinden oluşmaktadır. Bu başlıklar
altında yer alan kazanımlar, etkinlikler ve ölçme-değerlendirme
boyutları ile desteklenmektedir (TTK Başkanlığı, 2016: http://
ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72,Giriş
tarihi: 16.02.2016).
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Konu biraz da felsefi boyutta ele alınacak olursa “hareket ve
spor eğitiminin, salt bedenin eğitimi ya da spor dallarının ve
her tür egzersizin mekanik basamaklarını öğretmek değil,
insanın bütünsel eğitimi için gerekli araç ve eylem” olduğu
söylenebilir. Bu çerçevede okullarda beden eğitimi ve spor
etkinlikleri, bireyin bütünsel eğitimi amacıyla yaptırılırken,
Rouseau‘nun dediği gibi, “çocuğun çocuk olarak keşfi“, Pestallozi‘nin çocukta kalbin, kafanın ve elin birlik içinde eğitimi“
(Orhun, 1991) ilkeleri de gözardı edilmemelidir. Çünkü, büyüme
ve gelişme hem biyolojik hem de toplumsal süreçleri içerir.
Eğitim bütünlüğü içinde, bireyin ve toplumun gereksinimleri
salt biyolojik makine ve kimyasal destek ya da varolan kültürün
gelecek kuşaklara aktarılması temelinde ele alındığında
önemli eksiklikler de ortaya çıkabilir. Önemli olan, bireyin
gelişimi ve yaşamsal mutluluk çerçevesinde bütünsel bir
dengenin sağlanmasıdır. Bu denge, bilişsel, duyuşsal ve
devinişsel boyutları kapsayıcı şekilde olmalıdır.
Sonuç olarak, her tür hareket etkinliği ve spor; salt bedenin
eğitimi ya da spor dallarının ve her tür egzersizin mekanik
olarak öğretilmesi değil, insanın bütünsel eğitimi için gerekli
araç ve eylemlerdir. Bu nedenle, “anneler-babalar, öğretmenler
ve yöneticiler korkmayın! Her tür hareket eğitimi kapsamında
yer alan ders içi ve dışı etkinlik çocuk ve gençlerin sağlıklı
gelişimlerine hizmet eder. Akademik başarıyı düşürmez, aksine
destekler…”
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Kolay Soru Zor Cevap: En Doğru Okul Hangisi?
Yeni Nesil Okul “Araştıran Okul” Arayışı
Anne-babaların bir bölümünün bugünlerde en çok sordukları
sorulardan birine cevap bulmaya çalışacağız. “Hangi okul
daha iyi? Çocuğumu hangi okula kaydettirmeliyim?” Önce
sorunun cevabı tanıdıklardan, bildiklerden araştırılır, konu komşuya
sorulur. Okullara gidilir. Okul yöneticileri ve öğretmenler
okullarını uzun uzun anlatırlar. Anlarsınız ki “bütün okullar
birbirlerinden iyidir.”
Seçme şansını bulan aileler için öncelikle “devlet okulu mu,
özel okul mu?” sorusuna bir cevap bulmak gerekir. Ne istediğinize,
daha doğrusu çocukların ne istediğine, yeteneklerine, ilgilerine
göre çok etkili devlet okullarımız olduğu kadar çok etkili özel
okullarımız da var.
Tıp alanındaki hastaya önce zarar verme (primum non nocere)
ilkesini okullara da transfer edebiliriz. Eğer okulun zihninde
çok net bir insan resmi var ve herkesi o resme benzetmeye
çalışıyorsa, üstelik kendi zihnindeki resmin dışında kalanları
ötekileştiren, yok sayan, olumsuz isimlendirmeler içine giren
bir anlayışa sahipse okul bir oyuncu değil, taraftar yetiştirmeye
çalışıyordur. Bu tür okullar herkesi aynılaştırarak, zihnindeki
insan modelini inşa etmeye çalışan okullardır. Okulun aslında
herkesi farklılaştırma ya da aynılaştırma gibi bir işlevi olamaz.
Okul bireyde var olana saygı duyar. İnsanları aynılaştırarak bir
arada tutmaya çalışmak yerine bireysel farklılıkları, demokrasi,
hukuk vs. gibi değerler etrafında birleştirmeyi hedefler. Bu
nedenle okulda demokrasi ve hukuk kültürünün olması önemlidir.
Okulları bu yönden gözlemlemenizi öneririm. Öğrencilerle
öğretmenler arasındaki ilişkileri gözlemleyin. Demokrasi ve
hukuk kültürünün olduğu okullarda öğrenciler çekingen
değillerdir. Kendilerini rahat ifade edebilirler. Kendi görüşleri
dışındaki görüşlere karşı toleransları yüksektir. Ayrıca okulda
var olan demokrasi ve hukuk kültürü, onları ilerde mesleklerini
yaparken daha girişimci ve kendisini daha rahat ifade edebilen
bireyler haline getirecektir.
Gelelim merkezî sınav başarısının ne kadar önemli olduğuna
(Sizin için merkezî sınavlardaki başarı önemsizse bu paragrafı
atlayabilirsiniz. Kaç kişi atlar merak ettim şimdi) Sizleri rahatlatır
mı bilmiyorum ama Amerikan Üniversite Sınavı (ACT) ve
Eğitim Yetenek Testi’nde (SAT) alınan puanla (bazı mühendislik,
fen alanları dışında) gelecekteki maddi kazanç arasında hiçbir

ilişki yok (Hartman, 2014). Yani yüksek puan her zaman yüksek
kazanç anlamına gelmiyor. Muhtemelen bizde de durum
bundan farklı değildir. Ayrıca yüksek puanla girilen bölümlerden
mezun olanlar kendilerini sürekli geliştiren, yenileyen, öğrenen
bireyler olmadığı sürece iş dünyası onları işe almak için ellerinde
karanfillerle beklemiyorlar. Bu nedenle hep söylenildiği gibi
mutlu olabileceğimiz, bağlılığımızı daha uzun süre devem
ettirebileceğimiz, hayat boyu hem çalışanı hem de öğrencisi
olmayı isteyeceğimiz programlara odaklanmak daha yararlı olacaktır.
Tamam, illaki yüksek puan çocuğunuz ve sizin için önemliyse,
hedefiniz ilk %1’e girmekse yazıyı hemen okumayı bırakmayın. Bir
paragraf daha sabredin. Şimdi sizin için yazıyorum. O zaman
okulun öğrenme yaklaşımını mercekle inceleyin. Bu başarıyı
nasıl sağlamaya çalışıyorlar? Okulda deney, gözlem araştırma
-inceleme, işlevsel bir kütüphane var mı? Gerçek bir öğrenme
ortamında bunlar olur. Peki, bunlar olmadan da yüksek puan
alınır mı? Evet alınabilir. Ancak sonuçları neler olabilir? (Okuma
önerisi: Öğrencinin Halinden Anlayan Okul Yeni Nesil Okul
“AraştıranOkul”http://ozelokullardernegi.org.tr/Dergi/
Ocak2016/#/52/)
“Ders saatlerimiz normalden fazla, çok yoruluyorum.”
“Her şeyden nefret ediyorum. Çünkü 12. Sınıfım.”
“Mutsuzum. Her geçen gün sınav yaklaşıyor.” “Okula giderken
uykusuzluktan ölüyorum, dönerken de evde çalışacağımı
düşünerek üzülüyorum. Son sınıf olunca böyle oluyor.”
Yukarıdaki cümleleri kuranlar bizim çocuklarımız (Okulda biz
onlara öğrenci diyoruz. Bu nedenle mi zorluyoruz bilmiyorum.
Öğrenci değil mi? Öğrenecek tabi). Siz hiç merkezî sınavlara
yönelik motivasyonu çok yüksek bir lise son sınıf (orta son da
olabilir) öğrencisinin günlük hayatını gözlemlediniz mi?
Çözdüğü çoktan seçmeli test sorularını üst üste koysak tavana
ulaşır. Peki, neden böyle oluyor? Birçok okulun temel varsayımı
şu: Daha çok test eşittir daha yüksek puan (Kökleşmiş bir
inançtır bu. Bu görüşe katılanların yazının bundan sonraki
bölümünü önyargısız olarak okumalarını öneririm). Bu inanç
sürdüğü sürece öğrenciler günde 300-500 soru çözmek
zorunda kalmaya devam edecektir. Hâlbuki uluslararası PISA,
TIMMS gibi sınavlardaki çoktan seçmeli test sorularını, bizim
kadar bu tür sorular çözmeyen ülkelerin öğrencileri daha iyi
çözüyorlar. Peki, bu kısır döngü neden oluyor?
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Birincisi çoktan seçmeli test çözerek, merkezî sınavlarda daha
yüksek puan alınacağına dair öğretmen, veli ve öğrencilerin
keskin inancı.
İkinci olarak okulda deney, gezi-gözlem, araştırma incelemeyi
ihmal ettiğimiz ve öğrenciyi öğrenme sürecinin nesnesi
olmaktan çıkarıp, öznesi haline getiremediğimiz için gerçek
bir öğrenme gerçekleşmiyor. (Okuma önerisi: Yeni Nesil Okulda
Öğrenme, http://www.ozelokullardernegi.org.tr/dergi/ Nisan
2015/#/34/) Öğrenmenin merkezine testi yerleştirdiğimiz için
bilgilerimizi tam olarak anlamadan (çözüyoruz ama bazen ne
çözdüğümüzü bilmiyoruz) neredeyse kısa süreli bellekte
tutmaya çalışıyoruz. Tam bir öğrenme olmadığı için de
unutmamak için sürekli test çözmek zorunda kalıyoruz.
Düşünün. 9. sınıfta deney yapmadan işlenen kimya sorusunu
dört yıl sonra YGS veya LYS de nasıl hatırlayıp, cevaplayacağız?
Tabi ki öğrenci 9. sınıfta tam olarak öğrenilmediği için sürekli
test çözmek zorunda kalınacaktır. Sonuç olarak bu durum
zincirleme reaksiyon göstererek aşağıdaki sürecin yaşanmasına
neden olur.

sınavlarda hem spor, sanatta başarılı olabilir” olarak özetleyebiliriz.
Bu uygulamanın sonuçlarını süreç içerisinde daha sağlıklı
değerlendirebiliriz. Ancak her ne sebepten olursa olsun gittikçe
uzayan okul saatleri öğrencileri yaşadıkları kentlerden, çevresinden
kopararak, onları okullara hapsedebilir. Üstelik öğrenci için
bireysel ve bağımsız öğrenmeye yeterince zaman kalmadığı
için, öz-düzenleme, bağımsız olarak iş yapabilme becerileri
gelişmeyebilir ve dıştan motive olabilen bireyler haline gelebilirler.
Öğrenmede okulun amacı, okulda kalınan süreyi gittikçe artırarak
başarıyı yakalamak değil, birim okul sürenin etkililiğini ve
verimini artırarak başarıyı yakalamak olmalıdır. Okulların etkililiği,
kolay yapılabilen okul süresini uzatmakla değil, gerekli olan
daha köklü düzenlemeler yapılmasına bağlıdır. Bu köklü
değişikliklerin en önemlisi öğretmenlerin mesleki gelişimine
katkı yapacak düzenlemeler yapmaktan geçmektedir. Okulda
sadece öğrenciler değil, yönetici ve öğretmenler dâhil olmak
üzere bütün çalışanlar birer öğrenen ve araştıran olmak
durumundadır. Süreç içerisinde daha etkili öğrenme yolları
keşfeden öğretmenler öğrencilerin okullarda geçen zamanlarının
etkililiğini artıracaklardır.
Öğretmen motivasyonu ile iş doyumu ve okula bağlılıkları
arasında yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Öğretmen ve yöneticileri
gözlemleyin, onlarla konuşun. Öğretmen ve yöneticiler sürekli
değişiyor mu? Okulda öğretmenlere değer veriliyor mu? En
önemlisi öğretmen ve yöneticiler o okulda mutlular mı? Unutmayın,
mutluluğu bir başka mutluluk üretir ve çoğaltır. Okulda
öğretmenler mutlu değillerse, öğrencilerin mutlu olmaları
oldukça zordur. (Okuma önerisi: Yeni Nesil Okulda Liderlik,
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/dergi/Temmuz2015/#/36/)
Eğitimin de modası vardır. Yükselen moda kavramları öne çıkararak
kendisini tanıtmaya çalışan okulların öne çıkardıkları yönlerini
önemseyip içeriğini anlamaya çalışmak gerekir. Ancak bir
okulu etkili yapan değişkenler çok boyutludur. Size gösterilen
yöne odaklanıp, o büyük resmi gözden kaçırmamak gerekir.

Çalışma (okul)/ yaşam dengesini; öğrencinin okulda ve okul
dışında öğrenmeye ayırdığı zamanla kendisine, çevresine
ayırabildiği (spor, arkadaş, akraba, hasta ziyareti vs) zamanın
dengesi olarak tanımlayabiliriz. Şekil 1’deki kısır döngüye
giren bir öğrenci çevresine gittikçe yabancılaşacak ve okul
dışındaki hayattan soyutlanacaktır.
Çoktan seçmeli testler de ölçme ve değerlendirme sürecinde
kullanılan soru tiplerinden bir tanesidir. Ancak çoktan seçmeli
testler öğrenme sürecinden daha çok ölçme ve değerlendirme
sürecinin bir parçasıdır. Test çözmeyi bir öğretim yöntemi
olarak kullanmak gerçek öğrenmenin önündeki engellerden
birisidir.
Öğrenmeyi çoktan seçmeli testlere boğmanın üçüncü nedeni,
bu testlerin kolay uygulanabilir olmasıdır. Öğrenme sürecinde
deney, gözlem, inceleme-araştırmayı öne çıkarmak sınıfta ve
sınıf dışında ciddi bir organizasyon gerektirirken, kitabın
bilmem kaçıncı sayfasındaki testleri çözmek oldukça kolaydır.
Yukarıdaki kısır döngünün yerine, gerçek bir öğrenme ortamı
oluşturabilen okullardaki öğrenciler deney, gözlem, araştırmainceleme yoluyla öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri için dersleri
daha az tekrar etmek zorunda kalarak, daha az test sorusu
çözerek öğrenmenin tadına vararak, okul/yaşam dengeleri
bozulmadan yüksek puanlara ulaşabileceklerdir.
Son dönemlerde turizm sektöründeki uygulamaya benzetebileceğimiz her şey dâhil (all inclusive) okullar oluşmaya başladı.
Bu okulların iddiasını; “çocuklarınız bizim okulumuzda hem
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Kayıt yaptırılacak okulun anne-babaları ikna etmesi önemli
ancak o okulda siz değil çocuklarınız öğrenci olacak. Okulu
çocuklarla birlikte ve çocukların gözünden değerlendirin.
Okulla ilgili yakın çevreden, mezunlardan bilgi toplamak önemli
ancak her okul her öğrenciye iyi gelmeyebilir. Okulu tanımaya
başlamadan önce çocuklarımızı iyi tanımamamız gerekir.
Okulun yüzme havuzu olması önemli ancak bu yüzme havuzunun
nasıl kullanıldığı daha önemlidir. Yüzme havuzu olup, yüzme
antrenörü, yeteri sayıda beden eğitimi öğretmeni olmaması
büyük bir çelişkidir. Bu anlamda vitrinden daha çok içeriğe
odaklanmak gerekir.
Okul dışında her gün değişen dinamik bir hayat var. Bu
değişimlere ayak uydurabilecek kendisi de bir öğrenen olan
yeni nesil araştıran okullara ihtiyacımız var. (Okuma önerisi:
Yeni Nesil Okulun Kavramsal İnşası, http://www.ozelokullardernegi.org.tr/dergi/ocak2015/#/46/ )
Değerli anne ve babalar, son söz olarak, çocuğunuzun bütün
gelişimini, eğitimini yalnızca bir kuruma havale ederek onlardan
sosyal, duygusal, bilişsel gelişimi tamamlanmış “anahtar teslim
eğitilmiş çocuk” beklemeyin. Çocukların okul dışında da sizlerle
arkadaşlarıyla, yaşadıkları çevreyle geçirecekleri hayatları olmalı.
Çocuğunuzun okul dışında alması gereken eğitimi sizlerden
daha iyi hiç kimse ve hiçbir kurum veremez. Sevgileri yetmez.
Kaynak
Hartman, D. K. (2014). The promotion of Stıdents in US Schools: Historicial Patternsand Current
Case Study Findings – Issues for 21.st Century Policy and Practice. Cumhuriyet’in Kuruluşundan
Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi.
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İyimser Tutum Geliştirmek
*Bu yazı, Esra SAVAŞAN ve Sema ALEVCAN’ın VI. Temel Eğitim
Sempozyumundaki sunum metnidir.

“Öğrenilmiş Çaresizlik” teorisiyle pozitif psikolojide çalışmaları
olan Martin Seligman aynı zamanda “Öğrenilmiş İyimserlik”
kuramının da yaratıcısıdır. Her ikisinin de öğrenilebilir tutumlar
olduğunu yaptığı araştırmalar sonucunda kanıtlamıştır. Seligman,
öğrenilmiş çaresizliğin pençesine düşmüş insanların başarısızlığı
kalıcı gördüklerini, ne yaparlarsa yapsınlar sonucu değiştiremeyeceklerine inandıklarını ve bu durumun da onların dirençlerini
kırdığını söyler.
Öğrenilmiş çaresizlik, Martin Seligman’ın 1965 yılında öğrenme
ve korku arasındaki ilişkiyi incelerken Ivan Pavlov’un klasik
koşullanma deneyinde keşfettiği bir kavramdır. Seligman’a
göre; "Ne zaman ki bir kişi yaptığı hiçbir şeyin bir fark yaratamayacağına inanırsa, çaresizliği ve hiçbir şey yapmamayı
öğrenecektir. Öğrenilmiş çaresizlik, yaptığınız hiçbir şeyin bir
önemi olmadığı inancını izleyen pes etme tepkisi, vazgeçme
yanıtıdır. ‘Açıklama tarzı’, olayların olma nedenlerini kendinize
açıklarken kullanmayı alışkanlık haline getirdiğiniz tarzdır.
İyimser bir açıklama tarzı, çaresizliğe son verirken, kötümser
bir açıklama tarzı, çaresizliği yaygınlaştırır. Açıklama tarzı
‘kalbinizdeki sözcüğü’ yansıtır.”
Bunun tersine “öğrenilmiş iyimserlik” ise bir işi başarmanın
mutlaka bir yolunun olduğuna inanmak, yaşanan başarısızlığı
geçici bir durum olarak görmek ve sorunlara çözüm geliştirmek
için hamle üzerine hamle yapmak üzerine kurulu bir zihin
durumudur.
İyimserlik yıkıcı olmayan, esnek düşünce biçimidir. İyimserlik,
düşünme ile oluşan bir kavramdır ve sonradan kazanılır.
İyimserlik bireyin kendisine olumlu şeyler söylemesinden ibaret
değildir. Önemli olan bireyin başarısız olduğunda hissettikleri
ve olumsuz düşüncelere kapılmama çabasıdır (Seligman,
2007).
Kötümserler, ters giden bir şey olduğunda, “Başarısızlığın tek
nedeni benim.” “Durum ve sorun değişmez.” “Bu hata hayatımı
mahvedecek.” ve benzeri cümlelerle durumu kişisel, kalıcı ve
yaygın olarak değerlendirirlerken; iyimserler “Başarılı olmak
için uygun koşullar oluşmamıştı.” “Durumlar gelişmelere göre

değişir.” “Sonuç bu duruma özel hayatımın bütünü ile ilgili
değil.” ve benzeri cümlelerle durumu kişisel olmayan, geçici
ve o ana özel olarak tanımlarlar.
Buna karşılık; kötümserler, işler iyi gittiğinde “Bugün şanslı
günümdeyim”; “Bu kez çok çalıştım”; “İstenilen çok basitti”
açıklamalarını kullanırken; iyimserler, işler yolunda gittiğinde
“Ben her zaman şanslıyımdır”; “Becerikliyimdir”; “Alternatifleri
iyi değerlendiririm” değerlendirmelerini yaparlar.
Bir başka deyişle; iyimser kişiler başarısızlığı değiştirilebilir bir
nedene bağlar ve böylece bir sonraki denemelerinde başarılı
olacaklarına inanırlar; kötümserler ise başarısızlığın nedenini
kendilerinde bulup değiştiremeyecekleri, sabit bir özelliğe
atfederler (Goleman, 2005).
Bu demek değildir ki; iyimser olmak herkesi suçlamak ve
sorumluluklardan kaçmaktır ya da “Bu benim suçum değil”
demektir. Elbette, her şey harika, sorunsuz deyip Pollyannacılık
oynamak da değildir. Önemli olan gerçekçi iyimser olabilmektir.
Gerçekçi iyimserlik çalışma, anlayış ve pratik gerektirmektedir.
Hatırlanması gereken bir başka nokta da; iyimserliğin anne,
baba, öğretmen, medya ve diğerleri tarafından bireye aktarıldığı
olgusudur. Yetişkinler genellikle çocuğa direk çözümleri verir
ve düşünme fırsatı vermezler oysa çocukların yaşadıkları
problemleri tanımlamalarına yardımcı olmak, değiştirilebilir
özelliklerini vurgulamak ve olumlu beklentiler içinde olmalarını
sağlamak onlara iyimserliği öğrenmelerinde yardımcı olabilir
(Seligman, 2007).
Bu noktada öğretmenin rolü çok önemlidir. İyimser bir öğretmen,
zorlukların üstesinden gelmede ve başarısızlık karşısında tepki
vermede kendi kapasitesine inanarak, öğrencilerin akademik
performansında değişiklik yapabileceği konusunda pozitif
inançlara sahip olmalıdır.
Öğretmenler için önemle dikkate alınması gereken bir çalışma,
duygusal gelişim konusunda oldukça başarılı bir uzman olan
Carol Dweck tarafından gerçekleştirilmiştir. Dweck, okullarda
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iyimserliğin nasıl geliştiğine dair yaptığı bir araştırma sonucunda, öğretmenlerinin 3. sınıf öğrencisi kız ve erkek çocuklarına yönelttikleri
açıklamalar arasındaki farklılıkların, aynı öğrencilerin 4. sınıfta kendilerine dair yaptıkları ‘açıklama tarzları’ ile ilişkisini ortaya koymaktadır.
Öğretmenler düşük not alan kız öğrencilere; “Matematikte iyi değilsin.” “Çalışmıyorsun.” “Dikkat etmiyorsun.” gibi cümleler ile
kalıcı-kişisel- yaygın bir söylem dili kullanırken; erkek öğrenciler için; “Dikkatini konuya vermedin.” “Yeterince çalışmadın.” “Zamanı iyi
kullanmadın.” gibi cümleler kullanmakta ve geçici-dışsal-özgül durumlar olarak açıklamaktadırlar. Dördüncü sınıfa geldiklerinde bu
öğrencilerin yaşadıkları bir başarısızlık durumunda kendilerini açıklama tarzları, kızlarda: “Pek başarılı değilimdir.” “Galiba yeterince
akıllı değilim.” gibiyken; erkeklerde: “Fazla uğraşmadım.” “Çok saçmaydı.” şeklinde ifadeler olarak alınmıştır.
Sonuç olarak, öğretmenlerin zorluklarla baş etme becerisi gelişmiş, olumsuzluklar karşısında dayanma gücü olan, başarmak için
umudu yüksek, olumlu benlik algısına sahip, yaşamlarına ve geleceğe dair gerçekçi bir iyimserlik bakış açısı geliştirebilen öğrenciler
yetiştirmeleri için, kullandıkları dil ve açıklama tarzlarının önemi büyüktür.
Başarıyı destekleyen, kalıcı-kişisel-yaygın bir açıklama tarzı kullanmak için, tüm öğretmenlerin öncelikle kendilerine sonra da öğrencilerine yönelik sözcüklerinin farkında olmaları ve gerekliyse dillerini dönüştürmeleri kaçınılmaz bir gerçektir.
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Eğitim Fakültelerinde Girdi Sorunu ve
Alternatif Yaklaşımlar
Bu makalede öğretmen eğitimi ve istihdamı politikaları başlığı
altında eğitim fakültelerinin dönüşümü, program yapıları ve
alternatif yaklaşımlar irdelenmektedir.
GİRİŞ
25 Kasım 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan 64. Hükümet
programında eğitim, reformların yoğunlaştırılacağı öncelikli
alanlardan biri olarak yer almıştır. Eğitim reformu, insani kalkınma
vurgusu kavramı ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle, eğitim paydaşlarının
ısrarla önemini vurguladığı “eğitimde nitelik” konusunun
programda öncelikli olması heyecan vericidir. Eğitime ilişkin
belirlenen hedefler ve eylemler planı içinde dikkat çeken bir
konu da “Eğitim Fakültelerinde Dönüşüm”dür. Öğretmenlik
mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek ve öğretmen niteliğini
artırmak amacıyla öğretmenlik ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilmiş “Ulusal Öğretmenlik Strateji Belgesi” düzenlenmesine
ve acilen hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda
yükseköğretimde kalite ve akreditasyon çalışmalarını düzenlemek
üzere “Yükseköğretim Kalite Kurulu” oluşturulması ve eğitim
fakülteleri bölüm ve anabilim dallarının, nitelik göz önüne
alınarak yeniden yapılandırılması hedeflenmektedir. Özellikle
öğrenci kontenjanlarının belirlenmesinde bakanlık ve sektörle
işbirliği yapılarak gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir. Bu
kapsamda Eğitim Fakültesi öğrenci veya mezunları için eğitim
fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal
yapma olanağının sağlanacağı belirtilmiştir. Öte yandan
eğitim fakültelerinde verilen eğitim ile formasyon programlarına
MEB ve YÖK işbirliği ile devam edileceği eklenmiştir. Üstelik
tüm bu hedefler için 6 aylık bir sürenin öngörülmüş olması,
konunun eğitim kamuoyunun özellikle özen göstermesi
gereken bir öneme sahip olduğunun kanıtı olarak yorumlanabilir.
Bu amaçla bildiride öğretmen yetiştirme ve istihdamına ilişkin
sayısal veriler ışığında mevcut durum tartışılacaktır.
1 Eğitim fakültelerine giriş puanlarında, kayda değer ölçüde
farklılıklar bulunduğu, söz konusu farkın 250-300 puan gibi
kabul edilemez düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum
eşitlik, hakkaniyet, bilimsellik gibi ilkelere aykırı olduğu gibi
mesleğin saygınlığını ve statüsünü de olumsuz yönde
etkilemektedir. İlgili tablolardan (tablo 1, 2) görüldüğü gibi
örneğin Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğine
404 puanla girilirken, aynı program için yakın doğu üniversitesi puan açıklayamamaktadır.

Tablo 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları

Kaynak: www. osym.gov.tr

Öte yandan Ege Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne
463 puanla öğrenci kabul ederken adı geçen programa Doğu
Akdeniz Üniversitesi 252 puanla öğrenci almaktadır.
Tablo 2. Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları

Kaynak: www. osym.gov.tr

Benzer puan farkları matematik ve sınıf öğretmenliği için
olduğu gibi bütün öğretmenlik programları için de geçerlidir.
Bu amaçla eklerde ayrıca matematik ve sınıf öğretmenliği
programlarına giriş puanlarına ilişkin örnek tablolar sunulmuştur (İlgili Ek_1- Tablo 3 ve 4). Dolayısıyla YÖK’ ün tıp,
mühendislik ve hukuk fakültelerine girişte asgari taban puan
uygulaması, ivedilikle eğitim fakülteleri için de geçerli kılınabilir.
3 Eğitim fakültelerine giriş koşulları mesleki yeterlik ve yatkınlık,
kariyer vb. ilkeler ışığında gözden geçirilerek kabul sınavları
yeni bir içeriğe kavuşturulmalıdır. Bu amaçla YGS ve LYS
puanlarına ek olarak eğitim fakülteleri kısmen güzel
sanatlar fakültesine girişte olduğu gibi bir mesleki yeterlik
testiyle güçlendirilmelidir. Bu kapsamda adayların yazılı ve
sözlü iletişim becerileri, örnek ders sunuları, makale yazma
ve kollegyum gibi tekniklerle test edilmelidir.
4 Öncelikle eğitim fakültelerinin giriş koşulları akredite
edilmeli bu doğrultuda kalite güvence sistemi anlayışıyla
hem seçme hem de öğrenme-öğretme süreci, mesleğe
kabul standartları ışığında karşılıklı ilişkileri de göz önünde
bulundurularak bir bütün olarak yeniden düzenlenebilir.
5 KPSS sınav sonuçlarıyla YGS-LYS sınavları arasında gözlenen
ilişki düşündürücü ve öğreticidir. Buna göre nispeten daha
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yüksek puanla öğrenci kabul eden fakültelerin KPSS’ de başarısız olması başka bir anlatımla beklenenin aksine düşük üniversite
giriş puanlarına rağmen yüksek KPSS sonuçları sınav güvenliği açısından olduğu gibi mesleğin statüsü ve saygınlığı açısından da
kaygı vericidir.
Tablo 5. İller bazında KPSS Puan Ortalamaları

Kaynak: www. osym.gov.tr

Tablo 5’te görüldüğü gibi genel kültür ve eğitim bilimleri
testinde ilk 10 da yer alan iller nispeten düşük YGS-LYS puanlarıyla
görülen illerdeki eğitim fakültelerinde gerçekleşmektedir.
Buna göre genel kültürde ilk 3 te Siirt Bingöl, Kırşehir; eğitim
bilimleri testinde ise Erzincan, Bayburt, Siirt illeridir; genel
yetenek açısından ise Ankara 1. sırada onu izleyen iller Kırıkkale
ve Kırşehir olarak gerçekleşmektedir. Özetle YGS+LYS puanlarıyla
KPSS sonuçları arasında eğitimin doğası ve niteliğiyle paralel
olmayan bir sonuç gözlenmektedir. Bu amaçla atanma süreci,
mesleğe kabul sınavları bağlamında, giriş sınavlarında önerildiği
gibi yeni bir yapı ve içeriğe kavuşturulabilir.
5 YÖK ve MEB öğretmen yetiştirme ve istihdam konularındaki
görev ve sorumlulukları kapsamında mümkünse iş birliği
yaparak mevcut politikaları bir bütün olarak gözden geçirilmelidir. Bu amaçla öğretmenlik mesleki yeterliklerinin
yeniden tanımlanacağı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
ivedilikle kamuoyuna açıklanmalıdır. Taslak halinde olduğu
düşünülen söz konusu belgenin bu haliyle akademik dünyanın
ve eğitim kamuoyunun bilgisine sunularak tartışmaya
açılması yararlı olacaktır. Bu doğrultuda 64. Hükümetin ilk
altı aylık eylem planına aldığı öğretmen yetiştirme politikaları
program yapıları, müfredat içerikleri gibi konular sistem
bütünlüğü içinde tartışılabilecektir. Sonuç olarak böylece
mesleki yeterliklerle müfredat içeriklerinin öğrenme öğretme
ortamlarının, ölçme değerlendirme yaklaşımlarının ve benzer
bir dizi bileşenin yeniden değerlendirilmesi daha gerçekçi
ve tutarlı bir biçimde yapılabilecektir (İlgili Ek –6 ve 7).
6 Mesleğe kabulde hiç bir akademik ölçme ve değerlendirme
sürecine tabi tutulmayan kamu yararı, arz-talep dengesi,
insan gücü planlaması ya da hayatın doğal akışına, ayrıca
eşitlik, bilimsellik, hakkaniyet gibi temel ilkelere aykırı olan
Pedagojik Formasyon Programları derhal kapatılmalıdır.
Tablo 6. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı Başvuran Aday Sayısı

Tablo 6’da görüldüğü gibi 2011 den bu yana yaklaşık 150 bin
dolayında artmıştır. Bu sayıya 2015-2016 öğretim yılında 100
bin formasyon programı mezunu ve yaklaşık 60 bin eğitim
fakültesi mezunu eklendiğinde 2016 KPSS eğitim bilimleri
sınavına yaklaşık 700 bin öğrencinin gireceği tahmin edilebilir.
Özetle mevcut öğretmen yetiştirme politikalarının sürdürülebilir nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır.
Tablo 7. ÖABT Ortalamaları

Kaynak: www. osym.gov.tr

Son üç yılın öğretmenlik alan bilgisi test ortalamalarına
bakıldığında öğretmen eğitiminin niteliğinin giderek düştüğü
anlaşılmaktadır. 50 soruluk alan bilgisi test ortalamalarının
branşlar düzeyinde incelendiğinde ise en yüksek ortalamanın
30.8 ile Türkçe öğretmenliğinde, en düşük ortalamaların ise
12.8 ile biyoloji, 14. 5 ile kimya programlarında olduğu anlaşılmaktadır. Özetle öğretmen eğitimi sadece genel kültür ve
genel yetenek boyutlarında değil, öğretmenlik alan bilgisi
testlerinde de alarm vermektedir. Ayrıca KPSS ortalamaları ve
standart sapmalarıyla ÖABT başvuran aday sayılarına ilişkin
tablolar Ek_4 ve 5’te verilmiştir.
7 Öğretmenlik mesleği bir kariyer mesleği olarak düşünülmeli ve
bu amaçla öncelikle mesleğe kabul koşullarının standartları
kabul edilebilecek bir zaman dilimi içinde yükseklisans
düzeyine yükseltilmelidir.

Kaynak: www. osym.gov.tr

46

8 MEB tarafından isabetli bir şekilde Şubat 2016 atamalarında
uygulamaya konan altı aylık aday öğretmen eğitimi eğitim
fakültelerinin girdi kalitesini yükseltmek amacıyla kabul
aşamasına çekilebilir. Böylece YGS + LYS + Mesleki Yeterlik
Sınavı kapsamında önerilen seçme sisteminin bir bileşeni

Makale

olarak da düşünülebilir. Ayrıca atanma aşamasında aday
öğretmen eğitimi de MEB eğitim fakülteleriyle (tercihen
uygulama okulu bulunan eğitim fakülteleriyle) işbirliği
içinde programlanmalıdır(İlgili Ek –6 ve 7).

Ek_4

9 Öğretmen Liseleri yeniden açılarak mezunlarının geçmişte
olduğu gibi eğitim fakültelerine girişleri özendirilmeli,
ayrıca YÖK ve MEB kaynaklarından sağlanan burslarla ilk 50
bine giren adayların eğitim fakültelerine girişleri özendirilerek girdi kalitesi yükseltilmelidir.
10 Eğitim fakülteleri 2+3 yıllık periyotlardan oluşan; ön lisans,
lisans ve yüksek lisans şeklinde bütünleşik bir program
yapısına kavuşturulabilir. Böylece öğretmen adaylarının
genel kültür ve genel yetenek düzeylerini artırmak amacıyla
ön lisans eğitimlerini üniversitelerin farklı bir dizi fakültesinden
(fen-edebiyat, hukuk, iletişim, iktisat, güzel sanatlar vb.)
alarak yetişmeleri ve daha sonra söz konusu aday havuzundan
ön lisans ortalaması+mesleki yeterlik sınavı gibi ölçütlerle
seçilen adaylar son 3 yılını eğitim fakültelerinde tamamlamaları sağlanabilir. Bu dönemin 5. Yılı yüksek lisans
programı olarak yapılandırılabilir. Ayrıca MEB’in aday öğretmen
eğitimi için öngördüğü 6 aylık yetiştirme programı da ek
eğitim programı olarak bu sürenin sonunda ek uygulama
eğitimi olarak da değerlendirilebilir. 6 aylık adaylık eğitimi
mesleki oryantasyon amacıyla ön lisans eğitiminin devamı
olarak değerlendirilebilir. Böylece farklı bir dizi fakülteden
2 yıllık ön lisans eğitimi alan adaylardan mesleki yeterlik ve
mesleğe uygunluk testleriyle ayrıca örnek ders sunuları,
kollegyum, makale yazma, yazılı ve sözlü anlatım vb.
testlerle seçilerek eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerine
yönlendirilebilirler. Böylece eğitim fakülteleri daha nitelikli
bir evrenden kalite odaklı yaklaşımlarla seçilebilir ve bu
şekilde daha seçkin bir öğrenci profiline sahip olabilir.
Ayrıca, Eğitim fakültelerine girişte adaylara bir yıllık mesleki
hazırlık eğitimi verilebilir ve bu eğitimin sonunda başarılı
olan adaylar lisans eğitimine başlama hakkını elde ederler.
Son söz olarak Rogers’ın Yarının İnsanı adlı kitabındaki
öğretmen eğitimine ilişkin şu cümlelerine yer verelim:
“…ilişkilerindeki sahicilik, takdir ve empatiye dayalı anlama
niteliklerine ilişkin yüksek bir potansiyeli olan adayları
seçmek, şuan tamamıyla mümkündür. Dolayısıyla, öğretmen
adaylarını şimdi kullanılanlardan farklı ölçütlere göre seçebiliriz.”
Ek_1
Tablo 3. Matematik Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları

Kaynak: www. osym.gov.tr
Tablo 4. Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2015-2016 Taban Puanları

Kaynak: www. osym.gov.tr

Kaynak: www. osym.gov.tr

Ek_5

Kaynak: www. osym.gov.tr

Ek_6

12 Kasım 2015 Tarihli Pedagojik Formasyon Eğitimi
Sertifika Programları Hakkında Açıklama
“Konu alanı uzmanlarıyla yapılan çalışmalar sonucu, başta
eğitim fakülteleri olmak üzere istihdam sıkıntısı çekilen bazı
programların kontenjanlarında tedrici olarak bir azaltmaya
gidilmesi ve eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programlarının
da tamamen kapatılması konusunda bir mutabakat oluşmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ataması yaptığı pek çok
alanda ihtiyacın çok üstünde öğretmen adayının atanma
talebinde bulunduğu da kamuoyunun malumudur.
Kurulumuz, yükseköğretimi planlama görevinden hareketle,
gelecekle ilgili olarak popülist yaklaşımlardan uzak şekilde
olabildiğince rasyonel planlamalar yapmayı şiar edinmiştir.
Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi
yetiştirecek öğretmen adaylarının niteliği, mesleğe bağlılık ve
yatkınlığı, mesleki yeterlilik ve yetkinliklere sahip olmaları gibi
hususlar göz önünde bulundurulması gerekirken diğer yandan
isteyen hemen herkese pedagojik formasyon belgesi vermek
suretiyle gençlerimizi gereksiz bir beklenti içine sokmak da
doğru bir yaklaşım değildir.
Bu nedenlere bağlı olarak halen yürütülmekte olan Pedagojik
Formasyon Programlarının lisansüstü düzeyde uygulanması
konusunda Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubumuzca çalışmalar
yapılmaktadır. Öğretmen Strateji Belgesi de bize bu konuda
yol gösterici olacaktır.
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Makale

Söz konusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bu programların
istihdam odaklı olarak daha sınırlı bir kontenjanla uygulanmasına karar verilmiştir.

Kaynakça

Bu dönem, pedagojik formasyon programı açma yeterliliğine
sahip üniversitelere tahsis edilen toplam kontenjan 15.000
olarak belirlenmiş olup söz konusu kontenjanın alanlara göre
dağılımı, talep ve istihdam dengesi de gözetilerek üniversitelerin ilgili kurulları tarafından yapılacaktır.” (YÖK, 2015).

incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye Örneği). Turkish

Ek_7

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi Duyurusu 2014
a Öğretmenlik, niteliği/doğası gereği açık öğretim ve uzaktan
eğitimle kazandırılabilecek bir meslek değildir.

Aydın, A. (2015). Eğitim politikası. Ankara: Pegem Akademi.
Aykaç, N., Kabaran, H., & Bilgin, H. (2014). Türkiye’de ve bazı Avrupa Birliği
ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılmalı olarak
Studies, 9(3), 279-292.
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Report.
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OSYM (2012). KPSS Sonuçları. www.dokuman.osym.gov.tr…2012/KPSS. (Erişim

b Bir koordinasyon kurulu olması gereken YÖK’ün, asıl görevi
öğretmen yetiştirmek olan eğitim fakültelerinin görüşlerini
almadan, toplumun geleceğini ilgilendiren bu tür stratejik
konularda tek başına karar vermesi, istediği zaman eğitim
fakültelerindeki bazı bölümleri diğer fakültelere aktarması,
bunu yaparken diğer fakültelerin görüşünü alırken eğitim
fakültelerinin görüşünü almaması asla kabul edilemez.
c Toplumun en çok öğretmenin niteliğinden yakındığı ve
yüz binlerce adayın atanmak için sırada beklediği bir
dönemde, niteliği artırmaya dönük herhangi bir ölçüt
olmaksızın, yukarıda bazılarını zikrettiğimiz bugüne kadar
aldığı kararları yok sayarak, neredeyse üniversiteye devam
eden ya da üniversite mezunu olan herkese pedagojik
formasyon sertifikası vermeye dönük böyle bir karar, en
hafif ifadeyle, öğretmenliği bir meslek olarak kabul
etmemek, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanını
yok saymaktır.
d YÖK’ün pedagojik formasyon sertifika programını, bir
döneme sığdırma yönünde üniversitelere yapmış olduğu
baskı yanlış olduğu gibi, bu son kararla pedagojik
formasyon sertifika programlarını yasal zorunluluk nedeni
ile adeta yasak savma kabilinden yapılmasını istemesi,
bilim adına, ülkenin yarınları ve geleceği adına, kaygı verici
bir durumdur.” (EFDEK, 2014).
Çünkü çocuklar küçük yaşlarda kalplerinde büyük bir
duyarlılık ve merhamet taşırlar. Çevrelerindeki ihtiyaç
sahibi canlılar için nasıl yardımlarda bulunabilecekleri
tartışılabilirler. Kullanmadıkları oyuncak, kitap, ve giysilerini
onlar için paylaşmaktan mutluluk duyarlar. Her canlının
kendileri kadar şanslı olmadığını ve eşit imkanlara sahip
olmadığını gördüklerinde, sahip oldukları onlar için daha
kıymetli olur. Değer bilme farkındalıkları ve talepkar olma
istekleri, paylaşma ile gelişir ve daha mutlu bireyler haline
gelirler.
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Yazı

Mehtap KASAPBAŞOĞLU
Özel Kaplumbağa Anaokulu Kurucusu

Erken Çocukluk Döneminde
Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Eğitim, birçok becerimizi geliştirmemizi, kendi işlerimizi
yapmamızı, yaşamımızı sürdürebilmemizi sağlayabilir. Ancak
insan sosyal bir varlıktır. Sosyal gelişimi için diğer insanlarla
iletişimini düzgün sürdürebilecek sosyal becerilere ihtiyaç
duyar.

kendilerinden daha büyüklerle ilişki kurduğunda, ihtiyaçlarının
anlaşılmasını ve ilişki kurmanın kolaylaşmasını sağlıyor.
Kendisinden küçük çocuklarla ilişki kurma eğiliminde olan
çocuklar ise olayları ve oyunları kontrol etme eğiliminde
olabiliyorlar.

Sosyal beceriler denilince, ilişkilerimizi yönetirken gösterdiğimiz
becerilerden söz ederiz. Sosyalleşme ve paylaşma insani
becerilerin belki de en zorlayıcı olanlarından biridir. Bu becerileri
en kolay şekilde geliştirmenin yolu deneyimlemek ve yaşamaktan geçer. İşte bu yüzden, paylaşımın yaşam şekli olduğu
küçük yerleşim alanlarında yada kırsal kesimlerde bu beceriler
kendiliğinden gelişebilmektedir.

Bu durumda akranları ile birebir zaman geçirerek paylaşma,
sıra bekleme, dinleme, kendini ifade etme, rekabet, problem
çözme, kaygı durumları ile baş edebilme gibi becerilerini
geliştiremiyorlar.

Özellikle yoğun ve hızlı bir hayatın yaşandığı yüksek katlı
apartmanlarda birbirinden habersiz yaşayan, komşuluk
ilişkilerinin asansör kabinleri ile sınırlı kaldığı şehir yaşamlarında
ise insanlar ve tabi ki de çocuklar giderek bireyselleşmeye ve
teknolojik oyuncaklar ile vakit geçirerek yalnızlaşmaya başladılar.
Kalabalık ve yoğun şehir yaşamında sosyal becerileri yüksek
yetişkinler sosyalleşme ihtiyaçları için fırsat yaratabilirken
özellikle kardeşsiz büyüyen çocuklar bu anlamda dezavantajlı
durumda kalmaktadırlar. Ebeveynleri yoğun çalıştığından
günlerinin büyük bir kısmını evlerinde bir bakıcı eşliğinde
geçirmekte ve arkadaş olarak çoğunlukla teknolojik oyuncaklar
olan TV izlemekte ve i-padleri ile oynamaktadırlar.
“Hadi misafirlerimize hoş geldin desene”
Sosyal becerileri geliştirmek amacı ile yetişkinlerin çocuklarına,
“hadi hoş geldin desene misafirlere, öğrendiğin şiirini okusana,
okulda yaptıklarını göstersene” diye sürüp giden zorlamaları
ise sosyal becerilerin gelişimini desteklemediği gibi baltalayıcı
bile olabiliyor. Yine sosyalleşmeleri adına AVM’ lerdeki aktivite
ve oyun salonlarında geçirdikleri kontrolsüz ve denetimsiz
zamanlarında sosyalleşmeye olumsuz etkileri olabiliyor.
Zaman zaman çocuklar çevrelerindeki kendilerinden yaşça
büyük yada küçük çocuklarla zaman geçirtilerek daha sosyal
olması desteklenmek isteniyor. Ancak sürekli olarak çocuklar

Aksine;
* çevrelerinde ki her şeyin onlara ait olduğunu düşünüyorlar,
* aşırı talepkar oluyor ve istek ve ihtiyaçlarını erteleyemiyor
ve bekleyemiyorlar,
* ihtiyaçlarının başkaları tarafından yapılmasını bekliyorlar,
* problemlerini çözemiyor, kaygı durumları ile baş edemiyorlar.
Bu beceriler erken çocukluk döneminde deneyimlenmediğinde, çocuklar ilkokul yaşlarında da arkadaşlık ilişkileri
kurmakta zorlanmaya devam ediyorlar.
* Paylaşmak, sıra beklemek, yardım istemek, soru sormak,
cevap vermek onlara zor ve gereksiz geliyor.
* Atölye ve kulüplere, grup oyunlarına, gösterilere katılmıyor
proje ve sorumluluk almak istemiyorlar.
* Takdir etmiyor ve eleştirilmekten hoşlanmıyorlar.
Bu durum onları daha fazla isteksiz ve mutsuzlaştırıyor, okula
gitmek istemiyorlar ve sonuç olarak ve buda akademik becerilerine
olumsuz olarak yansıyor.
Oysa bu beceriler sosyal bir grubun, bir takımın parçası
olabilmek için olmazsa olmaz beceriler. Ve bunlar doğuştan
gelen yetenekler değil, aslında yaşanılarak kazanılan becerilerdir. Yani çevremizde gördüğümüz sosyal anlamda yetenekli
olduğunu düşündüğümüz kişiler aslında doğuştan yetenekli
falan değillerdir. Onlar çok küçük yaştan itibaren akranları ile
birlikte sosyal ortamlarda büyümüş ve bu becerilerini geliştirme
fırsatı bulmuş kişilerdir.
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Yazı

İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar çünkü birbirlerinden korkuyorlar.
İnsanlar birbirlerinden korkuyorlar çünkü birbirlerini tanımıyorlar.
İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar çünkü birbirleriyle konuşmuyorlar.
İnsanlar birbirleriyle konuşmuyorlar, çünkü birbirleriyle iletişim kuramıyorlar.
Martin Luther King

Peki o zaman ne yapmalıyız?
Öncelikle çocuklarımız 2-2,5 yaşından itibaren bütün bu
sosyal becerileri deneyimleyebileceği, akademik kaygılardan
uzak, çocuğun özellikle kendi yaş grubundan oluşan oyun
gruplarında, haftada en az 2-3 gün, günde 2-3 saatlik zamanlarını geçirmeye başlamalılar.
Çocuklar bu yaşlarda paralel oyun dönemlerinde olduklarından
öncelikle birlikte oyunlar oynamayı tercih etmeyeceklerdir.
Onların oyunları aynı ortamda yan yana gelerek benzer
oyunları ve davranışları taklit etmek olacaktır. Birbirlerinin
oyuncaklarını ilk başlarda elinden almaya çalışırken doğru
yönlendirmeler ile istemeyi, sırasını beklemeyi, rekabet etmeyi,
kaygı yaratan durumlarla baş etmeyi öğrenecektir. Başka bir
arkadaşının yaptığı doğru veya yanlış davranışları izleyecek ve
öğretmenin verdiği geri bildirim ile ne yapması ya da
yapmaması gerektiğini modelleyecektir. Yaptığı davranış
engelliğinde bunun sadece kendisi için olmadığını sosyal bir
kural olduğunu algılamaya başlayacaktır. Bu şekilde akranları
ile etkileşimde olarak paylaşmayı ve sosyalleşmeyi öğrenmeye
başlayacaktır.
Sosyal sorumluluk projelerinin somut sonuçları
paylaşılmalı
Erken çocukluk döneminde, sosyal sorumluluk çalışmaları
aslında soyut gibi görünmektedir. Bu yaşta çocukların bu
çalışmaların önemini ve yaptıkları çabaların nereye gittiğini
anlayamayacakları düşünülebilir. Oysa çalışmalar çocukların
yaş grupları düşünülerek yapıldığında, somutlaştırıldığında
ve özellikle çocuklar sürecin içine dahil edildiğinde ve somut
sonuçları paylaşıldığında kazanımları farkındalıkları büyük
oluyor. Bu çalışmalar süreklilik arz ettiğinde çevre ve toplumla
ilgili olanları daha fazla fark etmeye başlıyorlar.
Bu noktada aileleri de sürece dahil etmek büyük önem taşımakta.
Okul ortamında yapılanlar çocukların eğitiminde başrolü
oynasa da ailelerin davranışları ve model olmaları bu davranış
ve alışkanlıkların kazanılmasında ve kalıcı hale gelmesinde
büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde yapılan bu
projeler ile çocuklar sosyal sorumluluk bilincini erken yaşta
geliştirerek, ilerleyen yıllarda daha etkili olabilecekleri bu tür
projelerde yer alma istediğine sahip olacaklar ya da kendi
projelerini yaratabileceklerdir.
Yalnız değilim ve çevreme karşı sorumluluklarım var
Çocuklar 4 yaşından itibaren artık evrende yalnız olmadıklarını,
yaşadıkları dünyayı kendileri ve ailelerinden başka insanlarla,
bitkiler, hayvanlarla paylaştıklarını ve onlara karşı sorumlulukları
olduğunu kavramaya başlarlar. İşte bu noktada onlara paylaşma
ve yardımlaşmanın yakın çevremiz dışında, uzağımızdakiler,
tanımadıklarımız ve hatta doğa içinde yapılmasının önemi
anlatılmalıdır.
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Çünkü çocuklar küçük yaşlarda kalplerinde büyük bir
duyarlılık ve merhamet taşırlar. Çevrelerindeki ihtiyaç sahibi
canlılar için nasıl yardımlarda bulunabilecekleri tartışılabilirler.
Kullanmadıkları oyuncak, kitap, ve giysilerini onlar için paylaşmaktan mutluluk duyarlar. Her canlının kendileri kadar şanslı
olmadığını ve eşit imkanlara sahip olmadığını gördüklerinde,
sahip oldukları onlar için daha kıymetli olur. Değer bilme
farkındalıkları ve talepkar olma istekleri, paylaşma ile gelişir
ve daha mutlu bireyler haline gelirler.
Bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldığında;
* Projenin amacı çocuklara onların anlayabileceği somut
görseller ile kısaca anlatılmalıdır.
* Bu ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamak için neler yapılabilir hep birlikte tartışılmalıdır.
* Proje boyunca yapılacak çalışmalar belirlenip çocuklar
arasında görev dağılımı yapılmalıdır.
* Proje için gerekli duyuru, afiş, resim çalışmaları ve bunların
asılması, duyurulması çocuklar tarafından yapılmalıdır.
* Proje sonlandığında ihtiyaç sahibinin duygu düşünceleri
çocuklarla görsel ve somut olarak paylaşılmalı ve onlarında
bu konudaki yorumları alınmalıdır.
* Projeye aileler de dahil edilmeli ve ebeveynler davranış ve
düşünceleri ile çocuklarına model olmalıdır.
Bu süreç içinde çocukların birçok sosyal becerileri ve algıları
doğal olarak gelişirken, akademik, dil, bilişsel, motor becerileri
de gelişmektedir. Ayrıca bu çalışmalar sırasında sosyal çevresinde
ilişki kurduğu kişilerden aldıkları olumlu geri bildirim ve takdir
sayesinde özgüvenleri gelişmektedir.
Bu durum onları, çocukluk döneminde daha mutlu paylaşımcı,
uyumlu, girişken yaparken, yetişkin olduklarında da, başarının
sadece akademik yada kariyere bağlı olmadığının farkında,
yaşamsal becerileri üst düzeyde gelişmiş, çevre ile ilişkileri
kuvvetli sevilen, aranan, sözü dinlenen bir birey yapacaktır.
Her ebeveynin çocuğu içinde isteği bu değil midir?
Bu anlamda bizim okulumuzda her yıl farklı ihtiyaç sahipleri
için sosyal sorumluluk projeleri yürütülür. İhtiyaç sahibi
insanlar, doğa ve çevre, hayvanlar ve engelliler için yaptığımız
bu projeler başından sonuna çocukların içinde aktif görev
aldığı projelerdir. Çocuklar bu projelere büyük bir heyecan ile
katılır ve görev alırlar. Her proje sonuçlandığında çocukların
duygu ve düşüncelerini öğreniriz. Ne hissettiklerini sorduğumuzda birçoğu mutlu olduklarından ve yaptıkları işle ilgili
gurur duyduklarından bahsederler. Kendilerini işe yarar
hissetmenin, toplumda kabul görmenin erken yaştaki gururu
ve mutluluğudur bu, ileriki yaşlarına yansıyacak.

Saygıyla Anıyoruz

Yaşamı Boyunca Öğrenen-Öğreten
Bir Eğitimci: İbrahim ARIKAN
Öğrenci: Nasıl yaptı, bilmiyorum? Sizce nasıl yaptı? Öğretmenlerimi ailemmiş, arkadaşlarımı kardeşimmiş gibi hissettiren o
muydu acaba? Etrafımıza örülen dört duvar arasında almamızı
istediği öğretileri, bilgileri ve geleceğimiz hakkındaki uyarıları
bu şekilde mi aklımızda tutabildi? Onun yaptığı sır gibi bir şey.
Hatta sır değil, sihir gibi... Yok olduğun dünyadan ardına
baktığında yüzlerce insanın hayatını değiştirerek yaşamda iz
bırakmış olmak, sihir gibi bir şey...

Üstün insani ve ahlaki değerlere, yüksek ruh ve karaktere,
tükenmez öğrenme ve öğretme arzusuna, engin vatan ve
insan sevgisine sahip olmayı gerektiren, önemli ve kutsal bir
mesleğin mensuplarının oluşturduğu koca bir aile kuran Sn.
İbrahim ARIKAN’ın eğitim aşkı anlatmakla bitmez. Onun bu
ülkenin eğitim sistemine kattığı değerleri kendisiyle biraz
daha yakın olarak çalışmış kişilerden dinlemek belki de Sn.
İbrahim ARIKAN’ın arkasında bıraktığı izleri anlamamıza bir
nebze olanak daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Öğretmeninden öğrencisine; çalışanından öğrenci velisine kadar
bakınız onu nasıl anlatmışlardır:
Öğretmen: “Öğretmenliğimin 2. ayında ilk ders gözlemim, sınıfımın
kapısının sizin tarafınızdan çalınması güleryüzünüzle içeri
girip en arka sıralardan birine oturmanızla gerçekleşti. O anı
bir ömür boyu unutamam. Heyecandan elimi kolumu nereye
koyacağımı bilemediğim, boğazımda kocaman bir yumrunun
oluştuğu o ilk dakika hayatımın en uzun dakikasıydı. Ve sonra
ne oldu, nasıl oldu bilemem ama itiraf ediyorum sınıfımdaki
varlığınızı bile unuttum. Şimdi düşündüğümde o dersle ilgili
hatırladığım tek şey havada uçuşan tebeşir tozu ve gülümseyen
bir yüzle bana bakışınız. Dersin sonunda yanıma geldiniz ve
elinizi uzattınız. Bense tebeşirli elimi size uzatmaya utandığım
için diğer elimi uzattım. Ve işte tam o an, aklıma kazınan o
cümleleri söylediniz “Sakın bana tebeşire bulanmış o eli uzatmaya
çekinme. Ben senin asıl o tebeşirli elini sıkmak için geldim.”
Belki o gün bu cümlelerin altındaki o büyük anlamları göremeyecek kadar genç ve toydum, yanaklarımın kızarmasına engel
olamadım ama bugün böyle bir cümleyi ancak sizin gibi
kendini eğitime adamış, öğrenene ve öğretene karşı yüce
gönüllü bir eğitim duayeninden başka kimsenin söyleyemeceğinin bilincindeyim. Birkaç yıl sonra yine bir ders sunumu
sonrasında bana “Öğrencilerine o otuz iki dişini bundan on yıl
sonra da yirmi yıl sonra da göstermeye devam et devam et ki
onlar da sana senin onlara baktığın gibi bakmaya devam
etsin.” dediniz. O on yıl, yirmi yıl ne çok zaman gelmişti bana.
“Bir çırpıda geçer.” dediniz. Geçti hocam.

İbrahim Arıkan, ”Şansını kendin yaratırsın.” sözünün bir canlı
örneğiydi. Yaşadığı şartlardan hayal bile edilemeyecek kadar
yukarı çıkıp insanları da beraberinde götürmeyi, insanların
kendilerini geliştirmeye yöneltmelerini hedefledi. Atatürk’e
olan saygısını, ülkesinde yüzlerce Atatürkçü çocuk yetiştirerek
kanıtladı. Bilimin ışığına, sevginin gücüne inandı.
Çalışan: Önce insan, sonra eğitimci, yönetici, değerli büyüğümüz
Sn. İbrahim ARIKAN; sizin için çok daha fazla vasıflar sayılabilir
aslında.
Aramızdan ayrılışınız hepimizde derin üzüntü yaratmıştır.
Büyük özverilerle geldiğiniz bu noktanın hikâyesini hepimiz
biliyoruz, bu hikâyenizin tüm gençler için yol gösterici,
cesaret verici olması dileğimdir. Sizi tanımak için, birebir
tanışmak değil, her alanda, insanlık için, özellikle de eğitim
için yaptıklarınızı kavramak yeterlidir. Işığınız, tüm gençliğin
ışığı olsun. Gülen yüzünüz her zaman hatırımızda olacak, sizi
minnetle anacağız.

İşte ben böyle söylemlerle öğrendim mesleğimin değerini,
öğrencilerimi sevmeyi. Hizmet ettiğimiz o yüce amacı. Böyle
öğrendim öğretmeyi. Ben bitmeyen öğrenmenin ne demek
olduğunu, aldığın eğitimin izlerini bir ömür boyu taşımanın
gerçek anlamını böyle öğrendim.”
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Veli: Taşlı, topraklı, çamurlu bir yoldan, küçücük bir bavul ile
çıktığınız bu yolun, aydınlık, çağdaş, yenilikçi bir geleceğe ve
kocaman bir eğitim ailesine uzanan bir yolculuğun son
durağı… Zan- netmeyin yok oldunuz, bir nesli eğitim ile
yoğurdunuz, eğitimcinin, eğitmeni oldunuz, ailenizin gururu,
öğrencilerinizin onuru oldunuz. Ne mutlu size! Nurlar içinde
uyuyun.”
Yalnızca oluşturduğu eğitim ailesinin mensupları değil; onu
tanıyan herkesin onun aziz hatırasının ardından söyleyecekleri
vardı elbet. Örneğin bir köşe yazarımız, İbrahim Bey’in sonsuzluğa
uğurlandığı gün gazetedeki köşesinde: “İbrahim ARIKAN bir
nesil yetiştirdi, Atatürkçü, aydın, saygılı, bilgili, soruşturan ve
meraklı bir nesil yetiştirdi. Her şeyden öte o bize bir kan bağı
olmadan aile olabilmeyi öğretti ve biz de kocaman bir Aile
olduk. Ona nasıl minnettar olduğumuzu açıklamaya kelimeler
değil sayfalar yetmez...” diyerek İbrahim ARIKAN’ın Türk eğitim
sistemine kattıklarının anlatmakla bitirilmeyeceğini dile getirmiştir.
Tabii ki İbrahim Bey ile ilgili onun ardından söylenenler bu
kadar değil ben sizlerle burada sadece bir kısmını paylaşabildim.
Son olarak onu daha iyi anlamak adına 2010 yılı bir bahar
ayında İbrahim Hocamız tarafından okula davet edildiğimde
tutmuş olduğum yaklaşık kırk sayfalık notlarımdan birkaç
tanesini aşağıda sizlerle paylaşmak isterim:
* Bu okul, çocuklar için yapıldı. Bu çocukları laik, demokratik,
Atatürkçü sisteme sahip çıkan öğrenciler olarak yetiştirmeliyiz.
* Okulun amacı lider yetiştirmek. Lider suçlayarak ve kişiliğini
zedeleyerek yetişmez. Kuru disiplinle değil, içsel saygıyla yetişir.
* Dersi dört duvar arasına sıkıştırmayın. Örneğin Tarih,
Coğrafya derslerine bakın, çocuklar çok sıkılır. Savaşlar
sınıfta olmadı ki... Bazen çocukları o ortamlara götürün,
yerinde görsünler. Sınıfı dört duvarın dışına taşımak lazım.
* Disiplin; nerede ne yapacağını bilmektir.
* Başarı, mutlu insanlarla yakalanır. Öğretmen mutlu olmalı ki
öğrencisi mutlu olsun.
* İlkeli okul olalım. Veli odaklı değil, her zaman eğitim odaklı
olalım. Biz her zaman doğruyu yapalım gerekirse bir öğrenci
ve ben kalırım.
* Doğru olan fikir kimden gelirse gelsin uygulayın.
* Ders derste yapılır, öğretme de öğrenme de derste olur.
* Okulda bilgiyi davranışa dönüştürmeliyiz. Eğitim bilgiyi
davranışa dönüştürme sürecidir. Genelde okullarda yapılan
maalesef takrir.
* Program yetişmezse yetişmesin, öğretmen konuyu öncelikle
öğretmeli. Alt bilgi olmazsa öğrenme olmaz. Müfettiş ne
derse desin çocuğun anlaması önemli. Müfettiş sizden çok
mu daha iyi biliyor? Siz onlara da liderlik yapın.
* Öğretmen öğretici; bilgi aktarıcı sorumluluğunu zaman
zaman sorgulamak durumundadır. Sonuçta öğretmenin
öğrettiği öğrencinin öğrendiği kadardır. Çocuğu mutlaka
aktif hale getirmeliyiz.
* Bizim okulda serbest kıyafet anlayışı var. Çocuğun giydiğine
karışırsanız okuldan soğur. İnsan yemeği kendisi için yer
ama elbise başkası için giyilir. Giysisine saygı önemli. Tabii ki
bunun bazen istenmeyen tarafları da olabiliyor. Aşırı giyim
olabiliyor, okula Fenerbahçe formasıyla geliyor. Bunları da
biz anlatacağız.

52

* Çocuklara saygı duyalım. Hata yaptıklarında ikna edelim,
hatasını bilsin. Öğrenci psikolojisi çok önemli.
* Yeri geldiğinde öğrencinin kazanımları için veliyi de eğitmemiz
gerekir.
* Okul her zaman açık olmalı. Akşamları da çocukları eğitebiliriz.
Okulun yönergeleri çok önemli. Her bir maddesi günlerce
üzerinde durularak hazırlandı. Bu aslında bir model, çok iyi
* anlamak lazım.
Yöneticilik pozitif fark yaratmaktır.
* Ben bu okulu para kazanmak için yapmadım. Ben bu okulda
devlete olan borcumu ödüyorum. Bu devlet beni okuttu bu
günleri gördüm. Ben de borcumu ödemeye devam edeceğim.
Aslında bu notlar ömrünü eğitime adamış bir insanın sözlerinden
başka bir şey değil.
İbrahim Hocamızın öğrencilerine verdiği değer ve Atatürk sevgisini ise lise kantinimizin yapım sürecindeki bir anı ile paylaşmak isterim.
Lise öğrencilerimizin kantin olarak kullandıkları alan çocukların hoşlanmadıkları, karanlık ve kasvetli bir özellikteydi.
-Doğrusu bu benim de hoşlanmadığım bir durumdu.- Bu
sorunu çözmek için lise arkasında bulunan boş alanı yeni
kantin yeri olarak İbrahim Hocamıza önerdim, kabul etti ve
yerinde keşif yaptık. Bu keşif sırasında “Yapacağınız kantinin
yeri öndeki Atatürk heykelinin biraz arkasında ve yüksekliği
akşamki gölgesini etkilemesin!” dediğinde durumu tam anlayamadığımı kendisiyle paylaştım. İbrahim Hocamız “Müdür bey
akşam üst kapıdan girişte lise binasına sen bak sonra
görüşürüz.” dedi. Akşam özellikle üst kapı civarından lisenin
yan tarafına baktığımda gözlerime inanamadım. Karşımda
bütün bina boyunca Atatürk’ün kocaman bir gölgesi duruyordu. Durumu çok net anlamıştım. Ertesi gün hocamızın yanına
gittiğimde “Tam olarak anladın mı?” diye sorduğunda “Evet
Hocam çok iyi anladım.” dedim. İbrahim Hocamız “Müdür bey
o alana aslında bir şey yapılmasını özellikle ben istemedim
ama madem öğrenciler için iyi olacak, yapın ama Atatürk’ün
gölgesini etkilemesin, görüntüyü bozmasın!” açıklamasını
yapıp gerekli yerlere talimat verdikten sonra öğrenci kantinimiz
yapıldı. Tüm bu süreçte hiçbir maliyet sorusu, konusu dahi olmadı.
“Öğrenci için iyi olacaksa yapın ama Atatürk’ün gölgesine
dokunmayın” cümlesi ona dair sanırım her şeyi anlatıyor.
Ne mutlu bizlere ki seni tanıma, düşüncelerini anlama ve
yaşama geçirme şansına sahip olduk. Sorumluluğumuz daha
da arttı ama altından kalkacak gücümüz var ve o gücü de
seninle edindik.
Aslında Sn. İbrahim ARIKAN eğitime dair sevdasını uygulamalarıyla birlikte eğitim tarihimize yazdırıken tüm ülkemiz gençlerine
bıraktığı emanet yandaki fotoğrafta çok net görülüyor.
Sana söz İbrahim Hocam; bizlere bıraktığın emanetinin farkındayız,
gölgesine dahi dokundurmayacağız.

Fikret MULHAN
MEF Lisesi Müdürü

Yazı

Gürkan TAVUKÇUOĞLU
Oyuncu - Eğitmen

Meçhul ve Malum Drama
*Bu yazı, Gürkan TAVUKÇUOĞLU’nun XV. Geleneksel Eğitim
Sempozyumundaki sunum metnidir .

“Geleceği kurmak için ihtiyacımız olan şey, yeni analitik
modellemeler değil, hayal gücü ile ortaya konan tasarımcı ve
bütüncül çözüm modelleridir.” cümlesinden yola çıkarak kreatif
düşünmeyle başlayan yaratıcılık süreci nedir ve yöntemden
paradigmaya giden yolculuk nasıl olmalıdır. Didaktik eğitim
anlayışının dışına çıkmak,maksimum düzeyde etkileşimli
öğretim metotları bulmak gerekli. Her geçen gün teknoloji ve
bilgi öğrenimi negatif ilişkiyi gösterirken eğitim için bilişsel,
duyusal,direnişsel harman tetiği aranmaktadır. Bu arayış bize
bilgiyi aktarmak yerine öğrenimi bilgiye ulaştıran dramayı
işaret etmektedir. İlgiyi nasıl çekmeli, nasıl motive etmeli
peşinde olmak yerine disipline edilmiş özgürlük içinde
kurgusal oyunlar ve gerçek deneyimlerle varolan drama ile
keşif süreçlerini incelemek gerekmektedir. Böylelikle eğitimin
asıl görevi olan çabayı öne çıkarıp ilgiyi yoğun ve toplu hale
getirerek, dağınıklıktan uzak empati kuran ve problem
çözebilen bireyler yetiştirebiliriz. Öğretmenliğin temelinde
olan yaratıcı drama temel eğitim sürecinde etkin olmakla birlikte
akademik eğitim içinde unutulmayan,kolay algılanan,hayata
adapte edilebilir bilgi aktarma modelidir. Günümüz eğitim
yöntemleriyle drama nasıl uygulanır ve teknikler teoriden
uygulamaya nasıl geçirilir. Drama meçhul bir kargaşa olup
çocuktan uzaklaşmalı mı yoksa malum bir drama ile sahne mi
almalı.
İNSAN
İnsan sadece yaşar mı ? Yani nefes alıp verir mi ? İnsan yarışır,
insan inanır, spor yapar,akıl yürütür,sever,aşık olur yada nefret
eder. Herşeyi içinde barındıran bu yapının adı insan ve aynı
zamanda dramdır. Dram hayatın ta kendisidir.
Peki neden hisseder,neden üretir ? Kanunları getirir sonra da
kendi bozar, bozanlar için ceza getirir sonra cezaları hiçe
sayacak yolları bulur, bu yolları düzene sokacak gruplar
oluşturur ve bu grupların yaptırımı için yeni kanunlar getirir.
Hayat bir döngü bir sarmal içinde çapaklı yada bol patikalı
kısmen tehlikeli kısmen keyifli bilinmeze giden ama sorgulayabileceğimiz, geleceği görmesekte tahminler geliştirip korunup
kendimizi taşıyabileceğimiz bir dramdır. Bu dramın her biri
film ve içinde oyuncular olan insanlardan ibarettir. Ne para, ne
çevre, ne doğa , ne bilgi bizi insan olmak ve bu dramı yaşamaktan
çıkaramaz. Ancak öğrenme ile biz insanoğlu şekil alır ve
etrafını etkileyen, etkilenen bir obje ve süje olarak devam
ederiz hayatımıza.

Bu dramın içinde aklımızdan geçireceğimiz herşey aslında bir
oyundan ibarettir. Öğrenme eşdeğerli bir oyun. Oyun ikiye
ayrılır bu durumda. Birincisi deneyim ve gözlem üzerine
kurulu öğrenme, ikincisi ise tüm herşeye direnme ve gelişme.
OYUN
Oyun ne demek diye bir çok açıklama bulabiliriz.
Ama bize gereken bu işin bilir kişilerinin yani çocukların ne
dediğidir.

Oyun = Tiyatro
Neden mi ? Bir düşünelim Tiyatroyu..
Perde kapalı,dışarda bekleyiş var. Heyecan ve acaba ne izleyeceğiz,
nasıl olacak. İçerde ise başlanıgıcı ve bitişi belli de olsa an ve
an herşeye gebe bir zaman dilimini bekleyen oyuncu. Ve
perde açılır. Işıklar yanar. Suretler belirir karşılıklı. Tabi ışıklar
perdeye dönük olduğu için oyuncunun gözleri kamaşır. Tüm
ilgi ondadır. Ona bu ilgiyi verenlerin yüzleri ise henüz belirgin
değildir.
Sonra oyun, süresi boyunca oynanır. Oyuncu neşeliyse daha
da keyifli olur oyun. Daha da üstesinden gelinir saatlerin.
Oyuncuya yeri gelince sahne de eşlik eder rolü gelen diğer
oyuncular. Onlar da girer ve çıkarlar sahneden. Ve nedense
hiçbir zaman tam olarak bir arada aynı cümleyi aynı şekilde
kurmazlar. Onlar ayrıştırılmış seyircinin içinden gelen bambaşka
karakterlerdir. Öğretirler fark ettirmeden ve öğrenirler farkına
vara yada varmaya. Ne varsa oyunun içinde izleyenler de
üzülür ve güler oyuncuyla. Oyun komikte olsa acılı da sonu
gelince bir burukluk olur bitti diye.
Perde karanlığa kapanır ve sonrası bilinmez.
İşte böyle bir şey tiyatro ve oyuncu.
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Tiyatroya bakınca hayatı, oyuncunun temel özelliklerine
bakınca ise öğretmeni görüyoruz. Tüm bu süreç ise dramatik
bir nefes. Herkes sosyal, estetik hayatlarında ve bireysel
gelişimlerinde ruhsal,fiziksel ve hissel olarak bu süreci yaşayarak
öğrenir. Ancak drama işte tam bu noktada oyundan doğarak
devreye girer. Dramatik olan bu süreci algılama, çözüm
üretme ve yönetme konusunda önemli bir ön yolculuk olur.

Dramatizasyon değildir. Metne bağlı olmaz. - Kurgu ve doğaçlama
odaklıdır.
Taklit yada olma eylemi gerekmez. - Rol yapma ve deneme
gerekir.

“Geleceği kurmak için ihtiyacımız olan şey, yeni analitik
modellemeler değil, hayal gücü ile ortaya konan tasarımcı ve
bütüncül çözüm modelleridir.” cümlesinden yola çıkarak her
modelin bir devri vardır ama hayal gücünün sınırları olmadığını
bir daha vurgulayalım. İleriye gidebilmek için yolun açık
olması lazım. Göremesek bile açık olduğunu bilmek gerek.

Eğitimde Drama kısaca ne yapar ?

NASIL ÖĞRETMEN ve NEDEN DRAMA ?

* Metne bağlı yapılan canlandırma dramatizasyon, seyirci ile
yapılırsa tiyatro,
içine yaşantı katılırsa drama olur.

* Bilgiyi aktarmak yerine öğrenimi bilgiye ulaştırır
* İlgiyi nasıl çekmeli,nasıl motive etmeli peşinde olmak yerine
disipline edilmiş özgürlük içinde kurgusal oyunlar ve gerçek
deneyimlerle varolan drama ile keşif süreçlerini incelemek
gerekmektedir.
* Eğitimin asıl görevi olan çabayı öne çıkarıp ilgiyi yoğun ve
toplu hale getirerek, dağınıklıktan uzak,empati kuran ve
problem çözebilen bireyler yetiştirebiliriz.
* Öğretmenliğin temelinde olan yaratıcı drama temel eğitim
sürecinde etkin olmakla birlikte akademik eğitim içinde
unutulmayan,kolay algılanan,hayata adapte edilebilir bilgi
aktarma modelidir.
Drama'nın Yararları
Empati becerileri
Gelişmiş konuşma yetisi
Kelime dağarcığı
Hayal gücü
Sorgulayabilme yetisi
Eleştirme bilgisi
Kritik düşünme

Yukarıdaki 4 öğretmen arasında muhakkak ki hepsinin belirgin
gelişen yöneleri vardır. Ancak eğer amaç öğretmek ve öğrettiğimizin kalıcı ve kullanılabilirliği ise uygulayıcı model ve drama
devreye girmelidir.
•
•
•
•

Ezbere yönelik ve zevk aldırmayan öğrenim
Didaktik eğitim anlayışının dışına çıkmak
Maksimum düzeyde etkileşimli öğretim metotları bulmak
Bilişsel,duyusal,direnişsel harman tetiği aramak

Drama nedir? - Ne değildir ?

Konsantrasyon
Odaklanabilme
Dinginlik
Mutlu olmak
Doyum yaşamak
Öz güven
Problem çözümü
ve çok daha fazlası

Tiyatro yada oyunculuk değildir. - Ama tekniklerini kullanır.
Tiyatro gibi sonuca odaklı değildir. - Sürece odaklı, tam öğrenme
amacındadır.
Katılımcı süreç boyunca aktiftir. - Tiyatro gibi izleyici kalmaz.
Işık,dekor,kostüm vb. öğretme merkezlidir. - Tiyatroda ise
izleme yöneliktir.
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Bilimsel Yöntemler
Arama
Araştırma
Sorgulama
Kıyaslama
Çözümleme
Kategorilendirme
Sentezleme
Belgeleme
Yorumlama

Yazı

Kullanılan Teknikler
Rol Kartı
Doğaçlama
Emprovizasyon
Gölge Oyunu,Maske
Kukla
İmge
Karakter çalışmaları
Eşya,nesne dönüştürme
Yeniden canlandırma
Foto hikaye
Resmin hikayesi
.... 100 'e yakın teknik kullanılıyor
Doğaçlama Teknikleri
Temadan yola çıkarak
Sinopsisten yola çıkarak
Geriye Dönüş
Zincirleme
-kelimelerle
-aksiyon,mekan,tipleme
Fotoğraf Öyküsü
Öykü-Masal tamamlama ve değiştirme
Şiirden yola çıkarak
Anıdan yola çıkarak
Müzik ve şarkı sözü
Gazete veya reklam kullanımı
Atasözü ve deyim açıklama
Resmin öncesi...

Yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin,
doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreci bir lider eşliğinde yürütülür.
Spontaniteye, şimdi ve burada ilkesine, –mış gibi yapmaya
dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden
doğrudan yararlanır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir
durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın)
tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir
yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek
konuyu rahatlıkla oluşturabilir.
DRAMA DERSLERİ İÇİN 4 TEMEL AŞAMA
Energising - Harekete Geçirme
Focus - Odaklanma
Enemble - Uyum,Birlik
Improvisation - Doğaçlama
ÖNEMLİ NOTLAR
Brian way ;
"Gelişim çizgisel bir beceri ilerlemesinden çok 7 bireysel
boyutun çembersel bir ilerlemesi yoluyla olmaktadır." / 1967
1. Konsantrasyon
2. Duyular
3. Hayal Gücü
4. Fiziksel Varlık
5. Konuşma
6. Duygu
7. Zeka

Harriet-Finlay Johnson;
“Neden anaokulunda var olan oyunlar diğer yaş grupları için
de devam etmiyor? Ben böyle bir şey yapmak istiyorum,
öğretmenin ortaya çıkardığı ya da yönettiği oyun yerine
çocuğun kendi oyununu ortaya koymasını sağlamak lazım.”
D. Heathcote;
"Ben öncelikle öğretme işinin içindeyim, oyun yapma değil;
hatta oyun yapmaya dahil olduğum zamanlar bile. Ben her
şeyden önce çocukların düşünmesi, bir şeyi başka şeylerle
ilişkilendirebilmesi, iletişim kurması için yardım etmekle meşgul
oluyorum. Ben öncelikle sınıfın ilgi alanlarını genişletmesine
ve yeteneklerini diğer insanlarla ilişki kurmak üzere dönüştürmesine
yardım etmekle ilgiliyim. Bu sürecin sonunda iyi bir tiyatro da
ortaya çıkabilir; fakat ben önce bu süreçten iyi insanların
çıkmasını istiyorum”
SONUÇ
İşin özünde sanat her dalıyla insanlığa ve huzura açılan bir
eğitmendir. Tiyatro ile düşüncelerini, müzik ile ruhunu, resim
ile bakış açını, dans ile bedenini eğitebilirsin. İşte sanat eşittir
hayat.
Hem toplumun içinde kaybolmayan aynı zamanda farklılığını
samimiyetle yaşatan hem de hayatın tüm gerçekliği ve
genişliğinden faydalanıp öğrenmeyi yaşayarak yapan bireyler
yetiştirmemiz gerek. Unutmayalım ki bahsi geçen öğrenci bir
can.
Emile Durkheim; "Eğitim ,yetişmiş kuşağın birikimlerini yetişmekte
olan kuşağa yöntemli bir şekilde aktarmasıdır."
Drama bir yolculuktur. Eğitimde drama ile bu yolculuk büyük
bir macera olur. Örneğin tarih dersi; Tarihe bir yolculuk. Bir
gün İstanbul'u feth edersin adın Fatih olur,bir gün Venedikte
bir tacir olursun. Rol kartın ne derse sen o'sundur. Artık
yaşarsın ve yaşadıkça kalıcı tam bir öğrenme başlar.
Çocukların yaptığı herşey sanat. Demek ki sanat ile doğuyoruz.
Peki neden vazgeçiyoruz ve ne kaybediyoruz farkında mıyız ?
Hayat direncimiz,motivasyonumuz giderken bir yandan da
yaratıcı yönümüzü kapamış oluruz. Fikirlerimiz veri kaynaklı
olmaya başlar. Bir süre sonra üretimden uzak sadece çok
çalışan bir halimiz olur.
Günümüzdeki teknolojik kargaşanın getirdiği anti sosyal
bireylerin yetişmemesi için fiziksel ve motor gelişimlerin
önemi vardır. Bu nedenle spor ve sanatın temel amaçlarını
barındıran tiyatro ve drama oyunlarını ders ve eğitim süreçlerinde
daha yoğun kullanmalıyız.

D. Heathcote;
"Eğer dünyayı çocuklar için daha basit ve anlaşılır yapacak bir
yol varsa neden kullanılmasın ?"
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Mind Lab Metodu
Mind Lab, 10 yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine, gelişen müfredat
yapısı ile eğitim kurumlarına, öğretmen ve öğrencilere sağladığı
katkının yanında farklı sektörler ve uzmanlık alanları için
geliştirdiği yeni yapılanmalarla devam etmektedir.
Uluslararası bir metot olan Mind Lab’in özünde çocukların
zorlanmadan, eğlenceli bir ortamda, sosyal, duygusal, bilişsel
ve etik becerilerinin geliştirilebileceği, kalıcı öğrenmenin
daha kolay sağlanabileceği ve öğrenilen her kavramın farklı
disiplinlere de transfer edilebileceği gerçeği yatar.
Mind Lab metodu uygulamalarında olduğu gibi, oyun ile
hazırlanmış bir ders, öğrenen kişinin iletişim kurduğu çevreyi
daha iyi tanımasına ve anlamasına yardımcı olur. Bir bireyin
nasıl düşündüğünü, hangi durumda nasıl davrandığını, karar
verirken neleri dikkate aldığını, stres altında nasıl hareket
ettiğini, günümüz dünyasında en önemli becerilerden bir
tanesi olan zaman yönetimini nasıl gerçekleştirdiğini gözlemlemek
ve uygun bir gelişim çalışma planı oluşturmak için vazgeçilmez
bir olanak sağlar.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Mind Lab Metodu, eğitime katkıda bulunmanın en iyi yolunun
okulların eğitim kalitesini geliştirmek için gösterdikleri çabayı
desteklemek olduğuna inanır. Bu kapsamda okul öğretmenlerini
yenilikçi, eğitsel programlarla ve pedagojik araçlarla güçlendirmeyi
hedefler, zengin pedagojik içeriği ve profesyonel pedagoglar
tarafından geliştirilmiş özgün uygulaması ile önce öğrencinin
ihtiyaçlarını belirler ve öğretmenlerin uygulamayı bu çerçevede
planlamaları için onlara yol gösterir ayrıca sistematik bir
şekilde hedeflenen gelişim seviyesini takip eder.
Mind Lab, sosyal, duygusal, etik ve bilişsel alandaki becerilerin
gelişimini periyodik olarak aylık/dönemlik ve ünite bazlı
akademik çalışmalarla destekli, ölçme/değerlendirme kriterlerine
göre belirler.
Öğrenciler için hazırlanan;
• Genel Değerlendirme
• Uygulama öncesi yaşa özel hazırlanmış ön test
• Ünite sonrası kazanım değerlendirme testi
• Uygulama sonrası yaşa özel hazırlanmış son test
• Bireysel raporlar
…gibi veriler hem veliler hem de eğitimciler için önemli
bilgilendirmeler içerir.
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ULUSLARARASI MIND LAB OLİMPİYATLARI
Mind Lab Metodu’nun sınıf içi uygulamalarının yanı sıra
eğitim kurumlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere
sunduğu çok farklı etkinlikler de vardır. Bu etkinliklerden biri
olan Uluslararası Mind Lab Olimpiyatları bütün okullarımız ve
öğrencileriniz tarafından en çok ilgi gören etkinliktir.
Olimpiyatlarda, tüm yıl boyunca Mind Lab eğitimi çerçevesinde
çocuklara verilmeye çalışılan bilişsel, sosyal, duygusal ve etik
beceriler kapsamında bir değerlendirme yapılır. Çocuklar
karşılaşmalarda bu becerilerden özellikle takım çalışması, öz
disiplin, empati ve hedefe varma kararlılığı becerilerini
sergileme olanağı bulurlar.
Mind Lab Olimpiyatları, dünyanın birçok ülkesinden çocuğu,
heyecanlı ve keyifli bir rekabet ortamında bir araya getiren
keyifli bir süreçtir. Bu süreç, okullardaki uygulamalar ile başlar,
okul turnuvaları ve yerel karşılaşmalarla devam eder ve
uluslararası şampiyona ile sonuçlanır. Her okul takımı, yaşları
9 ila 12 arasında olan dört oyuncudan oluşmaktadır. Yerel
turnuvaların Nisan-Mayıs aylarında tamamlanmasını takiben,
uluslararası şampiyona, Haziran ayının ilk yarısında, her yıl
farklı bir ülkede gerçekleştirilir.
Bu yıl,7 Mayıs’ta Cemile Sultan Korusu, İstanbul’da gerçekleşecek
olan Türkiye Finali’nin ardından, 12-18 Haziran tarihlerinde,
Yunanistan’ın Halkidiki kentinde yapılacak olan Uluslararası
Mind Lab Olimpiyatları’na katılmak için öğrenciler, öğretmenler
ve veliler hazırlıklarına devam etmektedir.

Haber

MIND KIDS
Mind Kids eğitim aracı olarak düşünce oyunlarını kullanan ve
bu alanda uzman dünyaca ünlü pedagoglar tarından geliştirilen
ve okullarda uygulanan Mind Lab müfredatından farklı olarak
yaz/kış okullarında, etüt merkezlerinde, hafta sonu/ okul
sonrası aktivitelerinde uygulanmak üzere tasarlanan en güncel
eğitim programıdır. 4 -12 yaş arası öğrencilerin, aylık veya üç
aylık kurlar şeklinde uygulama yapabilecekleri Mind Kids,
çocukların düşünme becerilerini ve buna bağlı olarak da
temel yaşam becerilerini geliştirir.

MIND LAB AKADEMİ
Mind Lab, gelecek nesillere hem bilişsel hem sosyal hem de
gelişimsel doğruyu en verimli şekilde aktarabilmek ve onlar
için en güvenli ve mutlu olacakları ortamları yaratmayı hedefler.
Bunu gerçekleştirmek için de öncelikli olarak eğitimciyi eğitmenin,
ayrıca farklı meslek gruplarında ve iş dünyasında yenilikçi
akımları takip eden, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini
önemseyen kurumlara katkıda bulunmanın gerekliliği inancı
ile bir çok akademisyen ve alanında uzman eğiticilerin katkısıyla
oluşturduğu Mind Lab Akademi projesini başlatmıştır.
Mind Lab Akademi, okul yöneticileri, eğitimciler ve iş dünyasından
gelen yoğun eğitim talebi üzerine Ağustos 2015’de Mind Lab
Eğitim Hizmetleri çatısı altında kurulmuştur ve uzman kadrosu
ile farklı alanlarda en kaliteli eğitim hizmetlerini sunmayı
hedeflemektedir.
Mind Lab Akademi, gerek Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği,
gerekse çeşitli üniversitelerimiz ile iş birliği içinde çalışmaktadır.
İlk eğitimi, Ekim 2015’de Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin
Odakule’deki Merkezinde gerçekleştirmiştir. Ayrıca Aralık
başında, yine Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından
organize edilen V. Temel Eğitim Sempozyumu’nda ve XV.
Geleneksel Antalya Sempozyumu’nda da çalışmalarını sürdürmüştür. Bilgi Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle, ‘’21. Yüzyılda
Öğretmen olmak’’ konulu sertifika programını başlatılmıştır.
Mind Lab Akademi, okulların ihtiyaçlarına özel hazırlanan kısa
veya uzun süreli( dönemlik, yıllık) eğitim programları ile okulları
yönetici koçluğu ve danışmanlık alanlarında, workshop ve
seminerler ile velileri farkındalık ve okul iklimine uyum alanında,

ACCELIUM
Mind Lab’in yeni geliştirdiği farklı sektörlerler için de kullanılabilecek olan ‘’Accelium’’ Programı, Lise öğrencileri ve profesyonel
alanda yetişkinlerin kişisel becerilerinin farkına varması ve
onları geliştirmesini sağlayan oyun bazlı online eğitim sistemidir.
Accelium programı hazırlanırken yararlanılan metodun özünde,
en iyi öğrenme yolunun ilgi çeken, eğlendiren ve daha fazlası
için merak uyandıran deneyimlerin kazanılması olduğu yatmaktadır. Oyun oynamayı bir sanat olarak değerlendiren Accelium,
oluşturduğu online içerikle, uygulayıcının pratik yapacağı,
düşünce stratejilerini hata yapma endişesi olmadan uygulayabileceği, sonuçları değerlendirebileceği ve en doğru karara
varmak için yönlendirmeler alabileceği, kısacası hem etkili
öğrenmeyi hem de gerçek yaşam durumlarını simule eden bir
platform sunar.
Mind Lab 2016 – 2017 eğitim döneminde Accelium programını
okullarda Lise öğrencileri ile yapmayı planlarken, onların
gelecek planlarını oluşturmasında, önemli kararlar alırken
kişisel becerilerinin farkında, doğru planlama yapabilen ve
bunları doğru stratejiler ile uygulayabilen yetişkinler olarak
desteklemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma okullarda 12 haftayı
kapsamaktadır.
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Elgiz HENDEN
Eğitim Danışmanı

“Deniyorum, Öyleyse Daha İyi
Öğreniyorum!”
Her geçen gün öğrenme ve öğretme teknikleri ihtiyaçlara
uygun şekilde gelişiyor, değişiyor. Beceriye dayalı öğrenme
de, aslında var olan, ancak son dönemde tekrar gündemde
olan öğrenme yöntemlerinden biri. Klasik bilgiye dayalı
öğrenmenin aksine, beceriye dayalı öğrenmede, kişi deneme,
tecrübe etme yoluyla öğreniyor. Bilgi ve beceriler okuma
veya ezberleme yerine, bizzat içinde bulunarak, egzersiz
yaparak ve farklı senaryoları deneyerek kazanılıyor. Böylece
daha kalıcı bir öğrenme elde ediliyor.
Bir başka deyişle, klasik öğrenme şekilleri öğrenciye “ne”
düşüneceğini öğretirken, beceriye dayalı öğrenme “nasıl"
düşüneceğini öğretiyor.

Bilgi ve beceriler okuma
veya ezberleme yerine,
bizzat içinde bulunarak,
egzersiz yaparak ve farklı
senaryoları deneyerek
kazanılıyor.

Aslında bu öğrencilerin klasik “şimdi bu öğrendiklerimi ben
gerçek hayatta nerede kullanacağım?” sorusunu da ortadan
kaldıran bir öğrenme yöntemi. Ortaokulda bir fen öğretmeninin
elektrik akımını eğlenceli bir şekilde uygulayarak öğrettiği bir
örneği ele alalım. El ele tutuşan 5-6 öğrenci ile bir daire
oluşturup, en baştaki öğrenciye tel bağlı bir pil verildiğini
düşünün. Halkadaki ilk ve son öğrenci ele ele tutuşmuyor
olsun. Elektrik devresi henüz çalışmaz. Sonra bu iki öğrenci de
el ele tutuşursa devre tamamlanır ve elektrik akımı oluşur.
Oldukça düşük voltajla çalışan pil halkadaki öğrencilerin iğne
batması gibi hissettiği minik bir elektrik akımı oluşturur. Böylece
vücudun elektriği ilettiğinin yanı sıra ellerini bıraktığında
akım kesintiye uğradığından kapalı devre nedir, açık devre
nedir deneyerek öğrenmiş olurlar. Aslında bu örnek biraz uç
bir örnek gibi görünse de elektrik bilgisi güçlü olan ve öğrencilere zarar gelmeyeceğini bilen bir ortaokul öğretmeninin
yaptığı bir uygulama.
Dünya çapında fenomen olan MIT Fizik profesörü Walter
Lewin’in enerjinin korunumunu anlattığı derste yaptığı
hesaba göre salınan bir sarkacın önünde duruyor. Ucunda
gülle bağlı bir sarkaç tam çenesini dağıtacak hızda kendisine
yaklaşıyor ama çenesine çarpacağı anda geri hareket etmeye
başlıyor. Bize göre hayatını riske ettiği bu ders, sadece o
derste bulunan öğrenciler için değil, tüm dünyadaki fizik
hayranları için unutulmaz bir ders oluyor. Gerçi Lewin’in
neredeyse bütün dersleri öyle. Aslında bilgisini kullanarak
kendini veya başkalarını riske atmadan akılda kalacak şekilde
ders anlatıyor.
Bir başka örnek vermek gerekirse; oyundan sonra ellerini
neden yıkamaları gerektiğini anlatabilmek için deterjan
deneyi yapabilirsiniz. Küçük bir kaba su koyup, içine kurşun
kalem ucu açabilirsiniz. Bir kulak pamuğunu sudaki kirlerin
arasına sokarsınız suya bir şey girdiği için biraz dağılacaklardır.
Ama sıvı deterjan sürdüğünüz bir kulak pamuğunu suya
sokarsanız, tüm kirler bir anda civa gibi kabın kenarlarına hızla
hareket eder ve orada çizgi halinde toplanır. İşte kirler de
sabun sayesinde elden böyle kaçıp giderler.
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3) Grup çalışmasını teşvik edin:
Öğrenciler birbirlerinin yanlışlarından da öğrenirler. Örneğin
tohumunu fazla sulayan çocuğun, tohumu çürüdüğünde,
sınıftaki diğer öğrenciler “neyin yapılmayacağını” da öğrenmiş
olurlar. Bu yüzden bireysel çalışmalar kadar, grup çalışmaları
da önemli. Ve tabi tecrübelerinin sonuçlarını paylaşmaları.
4) Proje ödevleri
Eve verilen proje ödevleri için anne-babalar, ödev sanki
kendilerine verilmiş gibi harıl harıl çalışıyor, harikalar
yaratıyorlar. Eğer amaç öğrencinin öğrenmesi ise, uygulamalı
bir ödev bile olsa, madem evde yardım alma ihtimali var, sizin
gözetiminizde, okulda yapılması en verimlisi olacaktır.
5) Araştırın, araştırın, araştırın

Evet, yaparak öğrenmenin,
öğrenilen şeye dahil
olmanın daha kalıcı olduğu
muhakkak. Peki,
öğrencilerin “yapamam”
aşamasından “yaptım”
aşamasına gelmeleri için

En iyi bildiğiniz konuda bile yenilikler eklemeye, başkalarının
nasıl öğrettiğini araştırmaya vakit ayırın. Internet kaynak
konusunda bir derya. Öğretmenler uygulamalarını birbirleriyle
paylaşıyorlar. Bu tip gruplara, forumlara üye olup gelişmeleri
takip edin.
Beceriye dayalı öğrenme vakit alan, zamana yayılan bir öğretme
şekli. En büyük dezavantajı da bu. Hedefin “bir sınavda başarılı
olmak” olduğu eğitim sistemimizde, beceriye dayalı öğretme
çok hayalperestlik gibi gelebilir. Ancak, en azından öğrencilerinizin “neden bu bilgiye ihtiyaç duyacağım” sorusunu cevaplayarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü bilgi hayatın içinde
işe yaradığı, kullanıldığı zaman kalıcı bir şekilde beceriye
dönüşebilir.
Yani aslında beceriye dayalı öğrenme, yaşamaktan başka bir
şey değil.

onları ne şekilde
destekleyebiliriz?
1) Önce “neden” sorusunu cevaplayın:
“Çünkü müfredatta var” ya da “sınavda çıkacak” gibi sözler
öğrenciler için, özellikle günümüz öğrencileri için yeterli bir
cevap değil. Öğrettiğiniz bilgiyi nerede kullanabilirler, neden
öğreniyorlar açıklarsanız, ilgilerini daha rahat çekebilirsiniz.
Örneğin “negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler”
bilgisini asansörün zemin kattan daha alttaki katlara gidişi ile
anlatabilirsiniz.
2) Onları dahil etmenin bir yolunu bulun:
Yukarıda verdiğim örnekler ya da örneğin toprağa ektiğiniz
bir tohumun çimlenmesi, filiz vermesi, biraz zaman alacak
ancak öğrencinin bizzat görerek, yaparak öğrenebileceği bir
şey. Ama ya edebiyat öğretmeniyseniz? Onda da neyi öğretiyorsanız, öğrencinizden o tarzda yazmasını isteyebilirsiniz.
Diyelim Yahya Kemal işliyorsunuz, Yahya Kemal olduğunu
düşündürüp bir dörtlük yazmasını isteyebilirsiniz. Böylece
şairin tarzını, mevcut şiirlerini öğrenecektir.
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