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Değerli Meslektaşlarım;

Yoğun geçen bir öğretim yılının ardından siz değerli dostlarımıza başarılı ve 
özverili çalışmalarınızdan dolayı şahsım ve Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyor, sağlık ve esenlik içinde bir 
yaz tatili geçirmenizi diliyorum. 

Bu sayıda ele almak istediğim konu çocuklarımıza ne veriyoruz? Onlardan 
ne istiyoruz? Bu dersler ya da böyle bir sistemle özlediğimiz toplumu oluştu-
rabilir miyiz? Gençlerimizi, hayata hazırlayabilmek için, şu temel sorunun 
yanıtını her birimiz ayrı ayrı vermeliyiz. Ben nasıl bir insan olmalıyım? 
Çünkü birey ya da toplum olarak yaşadığımız diğer sorunların tümü bu 
genel sorunun yanıtı ile ilgilidir. Örneğin;  Kendime ve insanlara karşı nasıl 
davranmalıyım? Duygularımı nasıl yönetmeliyim? Nasıl bir vatandaş 
olmalıyım? Arkadaşlar bu düşüncelerin yanıtları eğitim öğretim süreci 
içindedir. Peki; Nasıl bir insan? Nasıl bir toplum? Nasıl bir model? (sistem)

Bugünkü şekliyle gördüğüm kadarı ile mesleğini sevmeyen, mesleğinin 
gerekliliğini yerine getiremeyen birçok mutsuz insan ile karşılaşıyorum. 
Şimdi de şu soruyu soruyorum kendime; Neden başarılı olamıyoruz? Sistem, 
Biz (Öğretmen), Veli mi? Müfredat mı?

Aslında sistemde olması gereken;  
- Aile kavramı (Anne-baba katkıları)
- Öğretmenin anlayışı, kalitesi, verimliliği
- Çevre unsurları, etkisi 
- Pozitif değerler üzerine kurulu sistem 
- Ezberci, sınava dayalı bir sistem yerine öğrenimde öğrenci merkezli,
 eğitimde toplumsal merkezli 
- Proje odaklı bir sistem (Uygulamalı)

Ancak bu takdirde doğru yetişen bireylerden doğru bir toplumu oluştururuz. 
Böylesine bir toplumda; bireysellikten, kişisel çıkarlardan ve çatışmalardan 
uzak duran, birbirini seven, birbirine saygı duyan, paylaşımcı, kavga 
etmeden konuşabilen, kendisi, ailesi, ülkesi için başarıyı yakalamayı amaç 
edinen toplumu oluştururuz. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir değişimde mesleğimizi icra ederken 
gençlerimize ve insanlarımıza; 
- Daha çok istek, heyecan uyandırmalıyız. 
- Daha çok neden, niçin, nasıl sorularını sormalarını sağlamalıyız.
- Daha kaliteli iletişim kurmalarını sağlamalıyız. 
- Daha çok dinlemeyi ve anlamayı vermeliyiz. 
- Kendilerini daha düzgün ifade edebilme yeteneklerini geliştirmeliyiz. 
- Yaşadıkları dünyayı daha iyi tanımalarını sağlamalıyız. 
- Daha fazla güne gülümseyerek başlamalıyız. 

Çünkü en büyük görev size düşüyor. Bu takdirde zararlar     Kar, Kayıplarımız     
 Kazanç hanemize yazılmış olur. 
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Açılış konuşmalarını; Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Belma AKŞİT, Türkiye Özel Okullar Derneği Eş 
Başkanı Cem GÜLAN ve Maltepe İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Faik KAPTAN’ın yaptığı sempozyum 600’e yakın 
öğretmenimizin katılımıyla düzenlendi.  

DERSLER HAYATA HAZIRLAR MI? SEMPOZYUMU

Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu işbirliği ile 4 Haziran 2016 Cumartesi 
günü, Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Reşit Galip Konferans Salonu’nda “DERSLER 
HAYATA HAZIRLAR MI?” temalı bir Sempozyum gerçekleştirildi. 

Ana salonda Prof. Dr. Yankı YAZGAN, Prof. Dr. Ayla OKTAY, Alev COŞKUN, Nasuh MAHRUKİ 
ve Cem SEYMEN’in konuşmacı olduğu Sempozyumda ayrıca 45 eş zamanlı çalıştayda 65 öğretmeni-
mizin sunumlarına da yer verildi. 
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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 okullarda yer bulmuş, yaygınlaştırmaya değer uygulama 
örneklerinin paylaşıldığı Sempozyumda öğretmenlerimiz “Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilimler, Dil 
ve Uygulamalı Dersler” alanlarında hazırlanan sunumları katılımcılarla paylaşma imkânı buldular.  

Öğrencilerimizin ve Ortaokul&lise komisyon 
üyelerimizin de konuşmacı olarak yer aldığı 
panellerle tüm paydaşların bir araya getirilmeye 
çalışıldığı Sempozyumun kapanış konuşmaları Eş 
Başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU tarafından 
yapılarak; sempozyuma ev sahipliği yapan 
Maltepe Üniversitesine, değerli görüşleriyle katkı 
sağlayan akademisyenlerimize, öğrencilerimize, 
komisyon üyelerimize, basınımıza ve etkin-
liğimize katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür 
etmesiyle etkinlik sona erdi.  

Günümüz dünyasındaki “Küreselleşme ve bilişimdeki 
hızlı gelişmeler” yüzünden yaşam biçimimiz, çalışma 
şeklimiz ve genel olarak okullarımız hızla değişmekte ve 
etkilenmektedir. Dolayısıyla 21.yüzyıl yeni bir okulu 
gerekli kılmaktadır. Yaratıcı ve yenilikçi bir düşünme tarzına 
sahip, eleştirel bakış açısını kullanabilen, kendine özgü 
öğrenme yollarını ve araçlarını keşfeden bireyler 
yetiştirmek bilgi çağı toplumunun okulunda en büyük 
sorumluluk tabi ki gereklilik olarak karşımızda durmak-
tadır.  Bu çerçevede yeni yüzyılın yeni okulunun en önemli 
görevi sayılan derslerin hayat için olduğu gerçeği, bir kez 
daha okulun aslı görevi olarak altı çizilmesi gereken kavrama 
dönüşmüştür. 



Makale

4

Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Osmangazi Üniversitesi Ögretim Üyesi

Bu makalede eğitimde nitelik arayışları ve öğretmen yetiştirme 
politikaları son hükümet programında yer alan başlıklar ışığında 
tartışılmaktadır.

Hükümet Programlarında Eğitim
Son hükümet programında “İnsani kalkınma” konusuna özel 
bir vurgu yapılmakta ve bu bağlamda nitelikli eğitim başlığı 
altında şu görüşlere yer verilmektedir; Eğitimde kalite en 
öncelik verdiğimiz konu olacaktır.  Bu kapsamda eğitimde 
kalite seferberliği başlatılarak “Eğitimde Kalite Endeksi” 
hazırlayacağız… Milli Eğitim alanında uygulayacağımız politikaların 
odağında yer alan “Öğretmen Strateji Belgesi”ni hazırlayıp 
yürürlüğe koyacağız. Öğretmenlerimizin bilgi ve becerilerini 
güncellemelerini sağlayacak “Öğretmen Akademisi Sistemi”ni 
başlatacağız… Eğitim fakültelerini ve millî eğitim sistemindeki 
yeni yapılanmaya göre bölüm, anabilim dalları, öğretmenlik 
genel ve alan yeterlikleriyle ilişkilendirilmiş bir şekilde yeniden 
yapılandırılacak… Eğitim fakültelerinde müfredatı yenileyeceğiz… 
Eğitim fakülteleri ile diğer öğretmen adayı yetiştiren yüksek 
öğretim kurumu adaylarının formasyon programlarının öğrenci 
kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını 
dikkate alarak belirleyeceğiz… 

Esasen Başbakan Sn. Binali Yıldırım’ın kurduğu 65. Hükümet 
Programı’nda yer alan bu hususlar Sn. Ahmet Davutoğlu’nun 
Başbakanlığı’nda kurulu olan 64. Hükümet Programı’nda yer 
alan başlıklardır. Bu bağlamda özellikle eğitimde kaliteyi artırma 
yönünde duyulan ihtiyaca işaret edilmesi ve bu amaçla 
“Eğitimde Kalite Endeksi”nin hazırlanacak olması önemli bir 
kazanım olacaktır. Nitekim 2015’te Yüksek Öğretim Kurulu’da 
eğitimde kalite güvence sistemini kurmak ve  akreditasyon 
hizmetleri geliştirmek amacıyla kendi bünyesinde bir “Kalite 
Kurulu” oluşturmuştur. Ayrıca son dönem hükümetlerinin 
programlarında sıkça yer alan  öğretmen akademisinin kurulacağını 

ve Öğretmen Strateji Belgesi’nin hazırlanacağına yönelik 
vurgularda önemli gelişmelerdir. Ancak bu kapsamda en acil 
başlıklar eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması, 
müfredatının değiştirilmesi ve formasyon programlarının 
öğrenci kontenjanlarının, “İhtiyaç Analizleri” ve projeksiyonlar 
ışığında belirlenmesi konularıdır. 

Özetle eğitim niteliği ve öğretmen kalitesi kavramlarıyla 
karakterize olan eğitim sorunları, karşılıklı bir neden-sonuç 
ilişkisini yansıtmaktadır.  Buna göre öğretmen niteliğinin 
düşük olması, doğrudan eğitimde kalite kaybına neden 
olurken, giderek düşen eğitim kalitesi de daha düşük nitelikte 
öğretmen yetiştirmekle sonuçlanmaktadır. Kısaca sorun iç içe 
geçmiş helezonik halkalar, metaforunda olduğu gibi çalışmaktadır. 

Başka bir anlatımla öğretmen yetiştirmede “girdi” kalitesini 
artırılamadığı için bu sistemin çıktıları eğitim sistemine yeniden 
girdi olarak katıldıklarında, döngü giderek daralmakta ve 
sığlaşmaktadır. Kuşkusuz bu durumun en önemli nedenlerinden 
biri, öğretmenlik mesleğine kabulde hiçbir akademik ölçme 
ve değerlendirme sürecine tabi tutulmayan, kamu yararı arz 
talep dengesi, insan gücü planlaması, hakkaniyet ve eşitlik 
gibi ilkeler gözetilmeden açılan formasyon programlarıdır. 
Eğitimin doğasına, amacına ve hayatın doğal akışına uygun 
olmayan bu programlara, lisans mezunlarının mesleğe yatkınlık 
ve yeterlik açısından hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmadan 
öğretmen adayı olarak kabul edilmeleri kabul edilemez. 

Öngörüler ve Beklentiler
Ayrıca eğitim fakültelerinin müfredat, bölüm ve anabilim dalı 
gibi temel bileşenler açısından yeniden yapılandırılması 
öngörüldüğüne göre mevcut yapı beklentilere karşılık 
verememektedir.  Öte yandan Öğretmen Akademisi, Kalite 
Endeksi ve Öğretmen Strateji Belgesi vb. çözüm arayışları 
sistem bütünlüğü içinde önceliklerine göre nasıl yapılanacaktır?  

Öğretmen Yetiştirme 
Politikalarında ve 
Eğitimde Nitelik Arayışları
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Doğrusu hükümet programında eğitimde öngörülen ve 
isabetli şekilde belirlenen politikaların nasıl bir eylem planı 
dahilinde uygulanacağına ilişkin bir bilgilendirme bulun-
mamaktadır. Bu durum acilen bir yol haritasına ihtiyacımız 
olduğunu düşündürmektedir. Öncelikle eğitim kamuoyu 
tarafından uzun süredir beklenen Öğretmen Strateji Belgesi 
hazırlanarak, söz konusu belgede öğretmenlik mesleğinin 
genel ve alan yeterliklerinin akademik bir vizyonla belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu doğrultuda eğitim fakültelerinde “girdi” 
kalitesini artırma yönünde hukuk, tıp ve mühendislik alanlarında 
olduğu gibi taban puan uygulamasına ivedilikle geçilmesi 
yararlı olacaktır. Nitekim YÖK başkanı Sn. Yekta Saraç’ta bu 
yönde bazı hazırlıklar yapıldığını ve öğretmen yetiştirme 
konusunda kalite odaklı bir yaklaşımın izleneceği yönünde 
açıklamalar yapmaktadır. Bu amaçla MEB ve YÖK’ün daha 
yoğun ve yakın bir işbirliği ve eş güdüm içinde çalışması 
beklenir. Bu kapsamda adı geçen kurumlardan beklentiler 
anlamında akla gelen ilk sorular şunlar olabilir:

Öğretmenlik mesleğinin genel ve alan yeterlikleri belirlenmeden 
eğitim fakültelerinde müfredat, bölüm ve anabilim dalları 
nasıl yapılandırılacaktır? Aynı şekilde öğretmenlik yeterlikleri 
belirlenmeden eğitimde kalite endeksi göstergeleri hangi 
ölçütlere göre hazırlanacaktır? Öğretmen akademisi kurulacağına 
göre, formasyon programları sürdürülecek midir?

Öğretmenin yaşam boyu ilkeleri uyarınca hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimi ve bu bağlamda mesleki eğitimin bir bütün 
olarak akreditasyonu nasıl  sağlanacaktır? 

Dileğimiz ve 
umudumuz 
çocuklarımızın 
hayatı ve dolayısıyla 
geleceğimizin en 
önemli belirleyicisi 
olan eğitimin tüm 
bileşenleri ile 
güçlendirilmesi ve 
zenginleştirilmesidir.
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Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu 26 Mart 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde 3. ETP (Eğitim 
Teknolojileri Platformu) Konferansını düzenlemiştir. Bu konferans için 100 farklı okuldan 320 sunum yapma 
teklifi gelmiştir. 

Eğitimde Teknoloji Kullanımı konusunda, 46 sınıfta aynı anda 7 paralel oturumda 400 kişi tarafından 317 adet 
sunum gerçekleştirilmiştir. ETP Konferansına sunumları izlemek üzere 2.000 izleyici katılmıştır. Organizasyo-
na ayrıca 20 firma da sponsor olmuş ve stant açmıştır. Oldukça olumlu geri bildirimler aldığımız organi-
zasyonumuz başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir.

IT Komisyonumuz 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı çalışmalarına hazırlık amacıyla 2 kez toplantı yapmıştır. 
12 Mayıs 2016 tarihinde yapılan toplantıda, Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 3. ETP Konferansının 
değerlendirmesi yapılmış olup 4. ETP Konferansının 25 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir. Tahmini olarak 2000-2500 katılımcı beklediğimiz etkinliğin düzenleneceği mekan konusunda 
inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Ayrıca Ulus Özel Musevi Okulları’ndan Evren Tombul ve SEV 
Amerikan Koleji’nden Hakan Umutlu’nun da IT Komisyonumuza dahil edilmesine karar verilmiştir.

Komisyonumuzun 25 Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğu 2. toplantıda 4. ETP Konferansı için görev dağılımı 
yapılmıştır. Ayrıca etkinlik için sunum ve izleyici başvuru tarihleri belirlenmiş olup etkinlik sitesinin yenilen-
mesi işlemleri de başlamıştır. 4. ETP Konferansı için sunum başvuruları 2 Ocak 2017 – 24 Şubat 2017 tarihleri 
arasında alınacak, sunum kabul ve ilan işlemleri 1 Mart 2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

IT Komisyonu çalışmalarına katkıları ve emekleri için değerli komisyon üyelerimize ve çalışmalarımıza her 
türlü desteği sağlayan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kuruluna en içten teşekkürlerimi sunarım. 

Türkiye Özel Okullar Derneği 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı IT Komisyonu

Çalışma Raporu

Özcan GÜCTEKİN
IT Komisyonu Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Okul Öncesi Komisyonu

Çalışma Raporu

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi Eğitim Komisyonu çalışmaları, değerli eğitim yöneticileri, 
Ayça Cenk, Ayşe İlknur Şengül, Ayten Yılmaz, Burçin Kızak, Emir Boru, Mehtap Kasapbaşoğlu, Selma  
Yıldırım, Sevinç Uz, Sibel Saltıel ve Kom.başkanı Emine Ayten Aksoy’un katılımı ve katkıları ile yürütüldü.
Yapılan toplantılarda gündem konuları ele alındı. Okul öncesi eğitimde yaşanan sorunlar ve çözümler üzerine 
konuşuldu.

İlkokul komisyonu ile birlikte VI.Temel Eğitim Sempozyumuna hazırlık çalışmaları yürütüldü. VI.Temel 
Eğitim Sempozyumu Eyüpoğlu Koleji ev sahipliğinde “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” konu başlığı ile 5-6 
Aralık 2015 tarihinde gerçekleşti.

İkinci yarıyılda, Okul Öncesi Komisyon Başkanı Emine Ayten Aksoy’un özel nedenlerle görevinden ayrılması 
nedeniyle yerine başkan yardımcısı Alev Anaokulu Müdürü Ayşe İlknur Şengül getirildi.

Komisyonumuza üye olmak isteyen eğitim yöneticileri dernek yönetimine iletildi ve aralarından seçilen Irmak 
Anaokulu Müdürü Pırıl Naz ve Çevre Erenköy Anaokulu Müdürü Meral Güner yeni üyemiz oldu.

Komisyonumuzda, anaokullarında uygulama teknik ve yöntemleri, etkinlik havuzu, dikey ilişkilendirme, PYP 
Sorgulama saati hakkında paylaşımlar yapıldı.

Okul Öncesi ve İlkokul Komisyon üyeleri ve Akademik Danışman Sn. Dr. Jale ONUR’un katılımıyla yapılan 
toplantıda VII.Temel Eğitim Sempozyumunun teması “Eğitimde Olumlu Yaklaşım: Etkileri ve Önemi”  
olarak belirlendi.

3-4 Aralık 2016 tarihinde yapılacak sempozyumun tarihi, yeri, sempozyum programının oluşturulması, davet 
edilecek konuşmacılar ile ilgili ön çalışmalar yapıldı, süreç planlandı.

Özverili ve her gün yeni bir şey öğrenme arzusu ile geçen bir eğitim-öğretim yılının ardından Okul Öncesi 
Eğitim Komisyonumuzun çalışmalarına sağladıkları katkılar için değerli komisyon üyelerimize ve çalışma-
larımıza her türlü desteği sağlayan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kuruluna teşekkürlerimi sunarım.

Ayşe İlknur ŞENGÜL
Okul Öncesi Komisyon Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği İlkokul Komisyonu 2015-2016 öğretim yılında çalışmalarını başarıyla 
sürdürdü. Düzenli toplantılarla ve eğitim öğretim ile ilgili konularda paylaşımlar, incelemeler, araştırmalar 
yaptı, sorulara çözümler arandı.

Eğitim biliminin hızla geliştiği dünyamızda, ülkemizin de bu hıza ayak uydurabilmesi ve geleceğimiz olan 
çocukların başarılı ve nitelikli bir eğitimden yararlandırılabilmesi için neleri daha iyi ve nasıl yaparız soruları 
her zaman gündemimizdeydi. 

Son yıllarda sıklıkla dile getirilen 21. yüzyılda öğrencilerimizi nasıl bir gelecek bekliyor konusunda çalışma-
larımızı sürdürdük. Bilinmeyen ancak öngörülebilen gelecekte çocuklarımızı farklı beceri, tutum ve profil 
sahibi yapmanın öneminin her geçen gün arttığını gördük. Bu doğrultuda bireysel farklılıklara önem veren ve 
bu farklar doğrultusunda farklılaştırılmış eğitimin nedenli önemli olduğunu yaptığımız çalışmalarla çevremizle 
paylaştık.

Komisyonumuzun bir diğer çalışma konusu da henüz var olmayan mesleklerde çalışacaklarını bildiğimiz 
öğrencileri yetiştiren öğretmenlerimizdi. Öğretmenlerin yetişmesine ve öğretmenlerimizin sürekli eğitimine 
ayrı bir yer vermemiz konusunda hepimiz fikir birliğindeydik. 

Bu doğrultuda hem kendi kurumlarımızda hem de derneğimizin organizasyonları ile pek çok hizmet için 
eğitim faaliyetleri düzenlendi. Bu eğitimler bir bölümü de öğretmen arkadaşlarımızın almak istedikleri ya da 
ihtiyaç bildirdikleri konulardan oluştu. 

Akademik gelişimin hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından geliştirilebilir ve sürdürülebilir olması için 
kurum kültürlerinin bu doğrultuda oluşturulması için de güç birliği içindeydik. Okul müdürlerinin yalnızca 
okulu yönetme görevi çerçevesinde kalmayıp aynı zamanda öğretim liderleri olması içinde kendimizi 
geliştirmeye devam ettik.

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu’muzun bize her konuda verdiği destek için yürekten teşekkür 
eder, hep birlikte Türk eğitim sistemine katkılarımızın artarak devam etmesini dileriz.

Türkiye Özel Okullar Derneği 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İlkokul Komisyonu

Çalışma Raporu

Gürkan DENİZ 
İlkokul Komisyon Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ortaokul Komisyonu

Çalışma Raporu

Türkiye Özel Okullar Derneği bünyesinde kurulan Ortaokul Komisyonu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının II. 
döneminde de ihtiyaç üzerine oluşturulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplantılarını düzenlemiştir. 
Toplantılarda;

1.  Yönetmelik, yönerge ve genelgelerin paylaşımı, yorumlanması, uygulanması noktasında tereddütte kalınan  
 noktalarda fikirdaşlık yapmak, gerektiğinde uzman görüşü almak, 
2.  Özel okulların yaşadığı sorunlara değinmek ve çözüm yolları noktasında deneyimleri paylaşmak,
3. Okullar arasında paylaşımcı ve etik değerler ilkelerini geliştirdiği yüksek iletişim kalitesiyle yaygınlaştırmak,
4.  Hedef kitlesi eğitimci olan seminer ve sempozyumların güncel konularla hazırlanması ve hedef kitleyle
 buluşmasında rol almak,
5.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Türkiye Özel Okullar Derneği kanalıyla edinmek istediği bilgilerde raporlar
 hazırlamak ve sunmak,
6.  Özel okullardaki iyi uygulamaların paylaşılmasına zemin hazırlamak ve böylece kurumların birbirlerini 
 beslemesine olanak yaratmak adına çalışmalar yürütülmüştür.

Toplantı esnasında komisyon üyelerinin iletişime ve işbirliğine açık olmaları, dayanışma içinde çalışmaya 
istekli olmaları bizlere güven vermiştir.

Geçen yıllarda da olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılında da lise ve ortaokul komisyonlarımızın birlikte hazır-
layacakları sempozyumda ele alınacak konu önerileri dile getirilmiş; Komisyon üyeleri, çalışmanın tüm 
aşamalarında severek görev alacaklarını belirtmişlerdir. 

Birbirimizin sesini duymak, yöntem ve usul birlikteliğine varmak açısından bizlere de katkısı çok olan bu 
toplantılarda, zaman zaman okullara özel çalışmalarla ilgili idareci arkadaşların fikirlerini paylaşmaları da 
anlamlı olmuştur. 

Enerjimiz ve sesimiz birleştiği sürece daha verimli çalışmalar yapabileceğimize inanıyor, Komisyonların ve 
üyelerinin etkili iletişimi için ortam yaratan, bizlere bu imkânı sunan ve her konuda gereken desteği veren 
Türkiye Özel Okullar Derneği’ne kendim ve grup arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

M. Banu KESKİN
Ortaokul Komisyonu Adına
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Lise Komisyonumuz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı çalışmaları kapsamında 8 kez toplanmış olup lise 
eğitim-öğretim süreçlerine yönelik güncel konuları dernek yönetimimizle eşgüdüm içinde ele almıştır.

Ortaöğretimde hızla değişen yeniden yapılanma sürecinde, gündem maddelerimizi uygulamada karşılaştığımız ortak 
sorunlarımız oluşturmaktadır. Toplantılarımızda çözüm önerilerimizi tanımlamakta ve yönetim kurulumuzdan 
destek talebinde bulunmaktayız. Ayrıca, her yıl komisyon olarak bir sempozyum veya çalıştay organize etmekteyiz.

Komisyonumuz ayrıca, liselerimizin; e-okul, ders çizelgeleri, Lise Eğitimi ve Fark Yaratan Uygulamalar, 
nakiller, IB programı vb. konularıyla ilgili olarak  soru veya sorunlarını görüşerek ilgili birimlere bildirmekte, 
MEB’nın bazı çalıştaylarında derneğimizi temsil etmekte ve çözüm noktasında gerekli çalışmaları yaparak 
yönetim kurulumuza destek olmaktadır. Bunun yanı sıra komisyonumuz, alt komisyonlar kurarak detaylı 
araştırmalar yapmaktadır. Örneğin “Farklı ülkelerin disiplin uygulamalarının incelenmesi, ortaokul-lise 
program bütünlüğü eşgüdüm çalışması” gibi ihtiyaç duyulan konularda yapmış olduğu çalışmalara ait verileri 
Bakanlık ile paylaşılmak üzere yönetim kurulumuza sunmaktadır.

Alınan tüm kararların uygulanması konusunda yönetim kurulumuza değerli destekleri için teşekkür ederiz.

Komisyon olarak 2015-2016 eğitim-öğtretim yılı içinde aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmış veya planlanmıştır;

• 13 Haziran 2015 tarihinde MEF Okulları kampüsünde “21.Yüzyıl Becerileri” çalıştayı düzenlenmiştir. Bu  
 çalıştayda ağırlıklı olarak “düşünme becerileri, çalışma becerileri, dünyada yaşama becerileri, kodlama,
 maker, STEM eğitimi” gibi konular üzerinde durulmuştur.
• Ortaokul komisyonumuzla eşgüdüm içinde 4 Haziran 2016 tarihinde Maltepe Üniversitesi kampüsünde
 “Dersler Hayata Hazırlıyor Mu?” konulu sempozyum yapılmıştır.
• Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmelikleri’nin en son hali değerlendi- 
 rilerek uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerleri yönetim kuruluna sunulmuştur. Aynı zamanda
 destek talep eden üye okullarımızın kurucu veya yöneticilerine destek verilmiştir.
• 2015 yılı ortaöğretimden liseye geçişte uygulanan kayıt sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
 değerlendirilerek yönetim kurulu ile paylaşılmıştır. Bu anlamda MEB yetkilileri ile yapılan görüşmelerde
 komisyon adına katkıda bulunulmuştur.

Türkiye Özel Okullar Derneği 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Lise Komisyonu

Çalışma Raporu

Fikret MULHAN
Lise Komisyonu Başkanı
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Türkiye Özel Okullar Derneği 
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Rehberlik Komisyonu

Çalışma Raporu

Rehberlik Komisyonu her ay bir kere toplanmıştır. 
Rehberlik Komisyonu 12 Mart 2016 tarihinde Kültür Koleji’nde yapılan 18. Rehberlik Sempozyumu  
“PDR Alanında Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar” organizasyonunda yer almıştır. Rehberlik  Sem-
pozyumuna 88 okul, 200 civarı katılımcı katılmıştır.
Komisyonun organize ettiği rehber öğretmenlerin gelişimine katkı sağlayacak sinerji toplantılarının ilki 13 
Kasım 2015 Cuma günü Bülent Madi ile gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte; 
18 Ocak tarihinde Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın konuşmacı olduğu “Gençlerde Depresyon” konulu   Sinerji 
toplantısı gerçekleşmiştir.
8 Nisan 2016 tarihinde “Çocuk ve Terör “konusuyla Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner 
sinerji toplantısında bizlerle bir arada olmuştur. 
26 Mayıs 2016 tarihinde Ekin Karahan’ın konuşmacı olduğu “Engelli Bireylerin Çevre Adaptasyonu ve 
Sorunları” konulu  yılın son sinerji toplantısını gerçekleştirdik.  

Gelecek yıla dair:
Komisyonun oluşturacağı ilk e-bültenin Kasım ayında çıkarılmasına karar verildi.
Sinerji toplantıları devam edecek.
2016-2017 yılında 9. Rehberlik Sempozyumu’nun SEV Amerikan Kolejinde yapılacak. 

Zafer ÖZTÜRK / Florya Koleji
Ayça ÖZBATIR / TED Rönesans Koleji 
Selin SİMROOĞLU / FMV Özel Işık Okulları 
Prof. Dr. Şule ÇİVİTÇİ / Gazi Üniv. Vakfı Özel Okulları
Ayşegül YILDIZ / Atacan Koleji

Nur YAŞAR / Doku Kültür Anaokulu Ankara
Noyan BİNGÖL / FMV Özel Işık Okulları 
Erdem KAYA / MEF Okulları
Tuba ABLAK / Alev Okulları  
Sabriye DEDEOĞLU / Kültür Koleji  

KOMİSYON ÜYELERİ

*
*

*

*

*

*

*
*
*

Nur YAŞAR
Rehberlik Komisyonu Başkanı



Makale

12

Prof. Dr. Ercan YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

GİRİŞ
Günümüzde Aydınlanma Dönemi’nin eğitime yüklediği anlamın hala etkisi sürmektedir. Aydınlanma Dönemi, Locke’nin belirttiği 
gibi insan zihnini boş bir levha olarak görmekte, eğitimle bu levha üzerinde gerçekleşen değişimler meydana getirmeyi savunmaktadır 
(Yıldırım, 2010). Bu anlayış üzerinde kurulan modernist yönetim anlayışına dayalı okul örgütlenmesi, okula ilişkin paradigmaların 
şekillenmesini sağlamıştır. Okul makine gibi parçalardan yani sını�ardan oluşmaktadır. Her bir parçada gerçekleştirilecek işler 
tanımlanmış yani her bir sınıfta yapılacak işler eğitim programı, ders planları gibi yapılarla belirlenmiştir. İşçiler görev tanımlarındaki 
işlerle ham maddeye şekil vererek istenilen çıktıyı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Öğretmenler de öğrencilerine öngörülen 
bilgileri Locke’nin belirttiği gibi boş levhalara işleyerek değişimlerle istenilen çıktıyı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu yüzden 
modernist okul paradigması; öğretmen merkezli, ezbere ve dışsal kontrole dayalıdır. Bu okul paradigması; yüksek adaptasyon 
yeteneği olan, karmaşık konulara çözüm üretebilen, işbirliği yapabilen, içsel motivasyonu yüksek, belirsiz durumlarla baş edebilen, 
sosyal sorumluluk alabilen bireyler yetiştiren okula doğru evrilmelidir (Senge ve diğerleri, 2012). Okul paradigmasındaki bu 
dönüşümü ve evrilmeyi sağlayacak, dünyada değişim dinamikleridir. Bu değişim dinamiklerini şu şekilde bir tablo ile özetleyebiliriz 
(Fadel ve diğerleri, 2015). 

Tablo 1: Tablo Değişim Dinamikleri (Fadel ve diğerleri, 2015)

Bilgi Üretiminden Kaynaklanan
Sonuçlar 

(2020 Tahmini

•  İnsan yaşam süresinin artışı

•  Global düzeyde kurumlar ve  
 insanlar arasında bağlantı 

•  Sistemlerin ve makinelerin   
 yeteneklerinde artış

• Büyük veri ve yeni medya 

• Çevresel baskı ve talepler 

• Güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş  
 insanlar

• Küresel internet erişimi
• Sanal eğitim

• Nanoteknoloji ve kuantum bilgisayarlar
• Akıllı Robotlar

• Eğlence sektörüne talep 

• Alternatif enerji
• Tuzundan arındırılmış  su 
• Hassas tarım (verimli ve kirliliği az olan tarım) 

•  Yeni nesil genetik bilimi 

•  Mobil internet

•  İş ve bilgide otomasyon
•  Geliştirilmiş ve ilerletilmiş robotlar
•  Otomatik makineler 
•  Parça üreten 3D yazıcılar
•  Gelişmiş malzemeler

• Her yerden, herkesle, her zaman, 
 her nesne ile bağlantı
• Bulut Teknoloji 

• Enerji depolama
• Geliştirilmiş petrol ve gaz
• Yenilenebilir enerjilerde keşifler 

Gelecekteki Toplum 
(En Önümüzdeki 20-30 yıl 10 

devrimler)

Ekonomideki Yıkıcı 
Teknolojik 
Gelişmeler

Okulların geleceğini ve yapısını,  eğitim felsefesi belirleyecektir.  / Ercan YILMAZ

21. Yüzyıl Becerileri
Temelli Dönüşen Okul 
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21. YÜZYIL OKULUNUN PROGRAMININ BOYUTLARI  
Okullarda gerçekleşen eğitim etkinlikleri bir program kapsamında 
gerçekleşmektedir. 21.yüzyıl okullarında değişimin ilk adımı, 
o okullarda uygulanacak programlarda olacaktır. Okullarda 
uygulanan programlarda dört temel boyut olacaktır. Bunlar; 
bilgi, beceri, karakter ve meta-öğrenmedir (Fadel ve diğerleri, 
2015). Okullarda dersler işlenirken bu dört boyut birbirine 
eklenmiş ve iç içe geçmiş bir şekilde işlenmelidir. Her derste 
bilgiler öğretilmeye çalışırken, beceri de kazandırılmalı, 
öğrencilerin karakteri de daha nitelikli hale getirilmeye çalışılmalı 
ve üst öğrenme farkındalığı geliştirilmelidir. 

Bilgi
21. yüzyılın okullarında da tarih, matematik, kimya, �zik, 
biyoloji, coğrafya, dil (ana ve yabancı), ekonomi, psikoloji vb. 
gibi geleneksel bilgi alanlarının yanında modern disiplinlinler 
arası bilgi alanları da dahil olacaktır. Bu yeni bilgi alanlarını şu 
şekilde sıralayabiliriz (Fadel ve diğerleri, 2015).

• Teknoloji ve Mühendislik: Bu yeni bilgi alanlarının içerikleri;
 bilgisayar bilimi, programlama, robotic,  yapay zekadan
  oluşacaktır. 
• Biyoenerji 
• Medya (Digital gazetecilik ve sinema) 
• Girişimcilik ve iş geliştirme
• Kişisel finans
• Sağlık (hem mental hem fiziksel sağlık) 
• Sosyal sistem (sosyoloji ve antropoloji) 

21. yüzyılın okullarında tematik yaklaşım öğretim sürecine 
yön verecektir. Temalar, merkezi bir odak noktası sağlayan 
büyük yapılardır. Büyük yapılar; konu alanlarındaki �kirleri; 
anlaşılır ve zengin bir biçimde ve tekrarlanmalı bir şekilde 
bütünleştirir (Fogarty ve Stoehr, 1997). 21. yüzyılda eğitimde 
dikkate alınacak temalar (Fadel ve diğerleri, 2015):

• Dünya edebiyatı
• Bilgi okuryazarlığı 
• Sistemsel düşünme
• Tasarımsal düşünme 
• Çevre okuryazarlık
• Sayısal okuryazarlık

Beceriler
21. yüzyıl becerileri nasıl sını�andırılırsa sını�andırılsın bu 
beceriler; bilgi alanlarıyla ilişkilendirilmelidir. Her ikisi birden 
karşılıklı bir şekilde öğretilmeye çalışılmalıdır. Bilgiyi öğretmeye 
çalıştığımız sürecin nitelikleriyle beceriler de kazandırılmaya 
çalışılmalıdır. Fadel ve diğerlerine göre (2015) ise, 21. yüzyıl 
becerileri beş başlıkta ifade edilmiştir. Bunlar; 

• Yaratıcılık,
• Eleştirel düşünme,
• İletişim,
• İşbirliği,
• İşe koşmayı öğrenmedir 

Karakter 
Kişilerin karakteri 21. yüzyılda daha da çok önemli hale gelecektir. 
Bu süreçte ön plana çıkan karakter özellikleri şunlardır (Fadel 
ve diğerleri, 2015); 

• Farkındalık
• Merak
• Cesaret
• Esneklik
• Ahlak kuralları
• Liderlik

Meta Öğrenme (Üst Öğrenme) 
Geleceğin eğitiminde çok yönlü düşünen, yansıtıcı, kendi 
kendini yöneten, kendine güvenen bireyler yetiştirmek daha 
fazla önemli hale gelecektir. Bu özellikler daha çok; 21. yüzyıl 
eğitiminin diğer boyutu olan, meta öğrenmeyle ilişkilidir. 
Meta öğrenme becerisi, üstbiliş becerisini kapsayarak farklı 
bir özelliği ifade etmektedir. Meta öğrenmenin iki boyutu 
vardır. Bunlar üstbiliş ve zihin geliştirmedir (Fadel ve diğerleri, 
2015). 

Okullar değişimi zorlayan etkenleri, iyi analiz ederek kendi 
yapılanmasını buna doğru evirebilmelidir. Yaşadığımız 
yüzyılın en önemli değişimi bilgisayarlardır. Bilgisayarlar hızla 
hayatın tüm alanlarına girmiş ve yaygınlaşmıştır, hatta 
günümüzde ceplerde taşınır hale gelmiştir (Sargın, 2013). 
Okulları yeni yapılandırırken, özellikle teknolojik alandaki 
değişimleri ve bu değişimlerin doğurduğu artçı değişim 
alanların okula yansımalarını görmek gerekir. 

21. yüzyılın dönüşen okulların özelliğini iki boyutta inceleye-
biliriz. Bunlar yapısal ve öğretme-öğrenme sürecidir. 

Şekil 2: 21. yüzyıl eğitiminin boyutları (Fadel ve diğerleri, 2015)

21. Yüzyıl Becerileri Temelli Dönüşen Okul 

Bir örgütün içindeki değişimin hızı, dışındaki değişimin hızından 
yavaş olursa örgütün devamlılığı tehdit altında demektir. 

P.C. Schlechty
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21. yüzyılda dönüşen okulların yapısal özelliği Dönüşen 
okullarda yapısal boyutta bir takım evrilmeler meydana 
gelecektir. Yapısal boyutta oluşabilecek evrilmelerin bazıları 
aşağıda sıralanmıştır. 

İnovasyon: Okullar; yenilikçi bir okul kültürüne sahiptir. 
Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilir ve öğrenme 
çıktılarında başarıyı artıracak yenilikçi öğretimsel tasarılar 
geliştirir.  Öğretmenler eğitsel problemlere yenilikçi çözümler 
üretir.   

Güçlü liderlik: Okullar; daha dinamik, daha değişime açık,  
eğitsel amaçlara duyarlı, geliştirici, gelecek odaklı ve katılımcı 
bir liderliğe sahiptir.  

Özerk okul: Okullar; kendi eğitim programını geliştirebilen, 
kendi bütçesini �nanse edebilen, kendi personelini seçebilecek 
bir yapıya sahip olabilmelidir. 

Riske girilebilir ortam: Okullarda, özerk ve güçlendirilmiş 
öğretmenler olmalıdır. Öğretmenler eğitim sürecinde işleriyle 
ilgili kararlar alabilmeli, güvenilir bir ortamda yenilikçi �kirleri 
dile getirip uygulayabilmelidir. 

Takım bilinci: Okullarda takım çalışması ön plandadır. Ders 
zümreleri etkin bir şekilde çalışır. Hatta dersler arasında 
(disiplinler arasında) etkileşim fazladır. Derslerin konuları, 
becerileri ve temaları arasında ilişki takım çalışması bilinci ile  
kurulur.  

Katılımcı yönetim: Okullarda çalışanlar karar alma süreçlerine 
katılır. Katılımcı karar alma stratejileri uygulanır.  

Adaptasyon: Okul çevreden gelen taleplere, yeniliklere hızlı 
bir şekilde adapte olabilir ve kendini yeniden örgütleyebilir.  

Sürekli iyileşme: Okul problemlerden kaçmaz. Her problemde 
bir iyileşme fırsatı görülür.  Problemler katılımcı ve yetkilendirilmiş 
çalışanlarıyla çözülür.  

Azaltılmış bürokrasi: Okulda dikey bir örgütlenme yapısından 
ziyade yatay bir örgütlenme mevcuttur.  Karar hızlı bir şekilde 
alınır. Bölümler arasında hızlı bilgi akışı vardır.  

İşlevsel bölümler: Okulda kaynaklar etkin bir şekilde kullanılır. 
Proje tabanlı ekipler oluşturulur.  

Kişiselleştirilmiş hizmet bilinci: Okulda, sunulan hizmette 
öğrenci biricikliği dikkate alınır. Biricikliğe göre kişiselleştirilmiş 
öğretim hizmetleri sunulur. 

Sorumluluk: Okullar paydaşları için (öğrenciler, aileler ve 
personel) daha fazla sorumluluk alır.

Hesap verebilirlik: Okul amaçlarından dolayı sorumludur. 
Dolayısıyla gerçekleştirdiği eylemlerden de sorumludur. 
Kimin, kime karşı, niçin, ne düzeyde ve hangi sonuçlardan 
dolayı sorumlu tutulduğuna ilişkin sorulan sorulara cevap 
verebilir yapıya sahiptir.  

Öz değerlendirme:  Okul, amaca ulaşmak için izlenen yolun 
uygun olup olmadığını sistematik, tarafsız bir şekilde gözlemler, 
ölçümler ve inceler. 

Bölgesel işbirliği: Okul bulunduğu bölge ve çevreyle güçlü iş 
birliği kurar. Yerel düzeyde yetki ve insiyatif kullanır. 

21. yüzyılda dönüşen okullarının öğretme öğrenme 
sürecinin özelliği 

Dönüşen okulların öğretme ve öğrenme süreçlerinde de 
önemli farklılaşmalar ve evrilmeler meydana gelmektedir. Bu 
evrilmeler mevcut yaklaşımlara entegre olarak, süreci zengin-
leştirerek ve farklılaştırarak olacaktır. Okullarda evrilmeleri 
tetikleyen öğretme ve öğrenme süreçlerine ilişkin temel 
yaklaşımlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır. 

Entegre edilmiş teknoloji: Gelecekle beraber dönüşen 
okulu yeni teknolojiyi öğretme ve öğrenme süreçlerine 
uyarlayabilen okuldur. Öğretme ve öğrenme süreçlerinde 
kullanabileceğimiz yeni yöntem ve araçlar şunlardır (Öztürk, 
2014):
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 * Sanal Gerçeklik
 * Entegre e-öğrenme sistemi ve sanal sınıf
 * Günümüzde mobil eğitimde kullanılabilecek yeni nesil  
    teknolojilerden öne çıkanlar; - Cep telefonları ve cep   
    bilgisayarları(PDA) - Tablet ve dizüstü bilgisayarlarSunucu  
    sistemler (Veri Tabanı, Web, Mesaj, E-Posta Vb.) - Bulut   
    Bilişim   
 * IPTV Teknolojisi ile Uzaktan Eğitim İnternet bağlantısı
    üzerinden TV programları ve video içeriklerinin yayınlan
    ması için geliştirilmiş ağ teknolojisine “Internet Protocol 
     TV” ya da kısaca IPTV denir
 *  Bulut Bilişim (Cloud Computing)

Harmanlanmış Öğrenme: Dönüşen okullarda, web teknolo- 
jilerinin öğretimde kullanılabildiği esnek bir yaklaşım olarak 
da tanımlanan harmanlanmış öğrenme kullanılır (Geçer, 
2013).  Harmanlanmış öğrenme; öğrencilere zengin ve etkili 
bir öğrenme ortamı sunmak için geleneksel öğrenme 
ortamları ile çevrim içi öğrenme ortamlarının uyumlu 
şekilde bir arada kullanılması, harmanlanması olarak tanım-
lamaktadır (Çardak, 2012). Okullar, geleneksel öğrenme ile 
e-öğrenmenin güçlü yönlerini zaman, öğrenci, öğretmen, 
amaç, materyal gibi değişkenler bakımından bütünleştirip 
beraber kullanarak da harmanlanmış öğrenme ortamları 
oluşturur (Ünsal, 2012).

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Planı (KÖP): Dönüşen okullarda 
öğretim hizmeti kişiselleştirilmeye çalışılır. Bunun için 
Kişiselleştirilmiş öğrenme planları (KÖP) hazırlanır. KÖP, 
öğrenenin ilgisine ve öğrenme stiline göre hazırlanmış 
öğrenme deneyimi anlamına gelir (Özarslan, 2010). 
Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamlarının geliştirilmesinde her 
birey için bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. 
Öğrencilerin öğrenme süreçleri kişiselleştirilirken; bireysel 
farklılıklar, öğrencilerin öğrenme stilleri, öğrenme hızları, 
yetenekleri, beklentileri, hazırbulunuşlukları, deneyimleri, 
motivasyonları gibi birçok özellikleri dikkate alınır.  Öğren-
cilerin öğrenme hızları, bireysel farklılıkları ve yeteneklerine 
göre öğrenme süreci oluşturulur (Baylari ve Montazer, 2009 
Sampson ve diğ., 2002). 

Proje Tabanlı öğrenme: Dönüşen okullarda, öğrenci merke-
zli yaklaşımlar uygulanır. Bunlardan birisi de proje tabanlı 
öğrenmedir. 

Probleme dayalı öğrenme: Dönüşen okullarda eğitim sürecinin 
gerçek hayat durumlarıyla ilişkilendirilmesi önemlidir. Bunu 
sağlamanın ve öğrencilerin becerilerinin gelişimi için 
kullanılan yaklaşımlardan birisi probleme dayalı öğrenmedir.

Araştırma ve inceleme yoluyla öğrenme: Öğrencilerin 
bilimsel düşünme becerisi, eleştirel düşünme, yaratıcı 
düşünme gibi becerilerinin gelişimine katkı sağlayan, bilgiyi 
uygulayabilme şansı veren araştırma inceleme yoluyla 
öğrenme yaklaşımları kullanılır. 

Yetkinlik Dayalı Öğrenme: Başlangıcı ve sonu olan, kendi 
içinde bütünlük gösteren, yetkinlik alanlarını öğrencilerin 
bireysel farklılıklarını dikkate alan kişiselleştirilmiş öğrenme 
yaşantıları işe koşulur.    

Yaratım Atölyeleri: Dönüşen okullarda, 3 boyutlu printer, 
lazer kesiciler, CNC ve freze tezgahları, el aletleri ve elektronik 
birleşenler gibi araçlarla öğrenciler sını�arda öğrendikleri 
bilgi ve kavramları somut ürünlere çevirirler. 

*

*

*

*

*

*

*

Esnek öğrenme: Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına göre, 
öğrenmeyi istediği düzeyden seçmede, öğrenmenin 
gerçekleşeceği yer ve zamanı saptamada, öğrenme hızını 
ayarlamada, öğrenme ortamını oluşturmada; öğrenmeye 
ilişkin alacağı desteği belirlemede, bilgi teknolojilerinden 
yararlanmada; bireysel ya da grup olarak çalışmada ve 
öğrendikleri doğrultusunda sınanmakta esnek alanlar ve 
fırsatlar sunar. 

İzleyici değerlendirme: Öğrencinin öğrenmesinin önündeki 
öğrenmeme sorunlarının tespiti ve giderilmesine dayalı 
değerlendirmeye daha fazla ağırlık verir. 

Portfolyo değerlendirme: Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde 
bir veya birden fazla alanda öğrencinin çabalarını, 
gelişimini ve başarısını gösteren öğrenci çalışmalarından 
oluşan kanıtlara dayalı değerlendirme kullanılır. 

Uluslararası sınav sonuçları: Uluslararası yapılan (PISA; 
TIMMS gibi) sınavların ölçtüğü becerileri dikkate alan ve bu 
sınav sonuçlarıyla kendi performansını kıyaslayan değer-
lendirme yaklaşımı vardır. 

SONUÇ
Gelecek daima şimdiden daha farklı olacaktır. Okullar 
geleceği inşa etmeli, hem ona yön vermeli hem de bireyleri 
buna hazırlamalıdır. Okulların bunu sağlayabilmesi için 
gelecekte bireylerin sahip olması gereken özellikleri iyi 
tanımlanmalıdır. Geleceğe yönelik gerçekçi simülasyonlar 
geliştirilmelidir. Okullar; gelecekte bireylerin sahip olması 
gereken özelikleri kazandırabilmesi için gerekli olarak 
yapısal dönüşümleri gerçekleştirmelidir. Bireylere söz 
konusu özellikleri kazandıracak öğrenme yaşantıları 
sağlayacak hizmetleri sunabilmelidir. 
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Finlandiya Büyükelçiliği’nce desteklenen ve Finlandiya Ticaret Müşavirliği  (Finpro) tarafından 
yürütülen Education Export Finland tarafından organize edilen “Sail For Good Education” etkinliği 
için ülkemize gelen Maarit ROSSI, bu etkinlikten sonra 2 Haziran 2016 tarihinde Derneğimiz işbirliği 
ile matematik öğretmenlerimize ve bölüm başkanlarına yönelik uygulamalı bir seminer verdi.

Finpro ve Derneğimiz işbirliği ile 2 Haziran 2016 tarihinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen seminerde, Sn. Maarit Rossi “How we should change math teaching? The 
need of math education in middle grades” konularında öğretmenlerimize sunum ve uygulama yaptı. 

Varkey Foundation tarafından organize edilen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist 
arasına girmeyi başaran Finlandiyalı  matematik öğretmeni Maarit Rossi, matematiği daha eğlenceli 
hale getirmek için 30 yıldır çalışmakta ve derslerini görselleştirmekte. Öğrencilerinin grup çalışma-
larıyla ilgi çekici problemlere çözüm yolları aramasını sağlayan ve korkulan bu dersin öğrencilere 
daha ‘anlamlı’ gelmesi için konularla hayat arasında bağlantı kuran Maarit Rossi’nin görev yaptığı 

okul ‘Uluslararası Öğrenci Değer-
lendirme Programı 2012’de (PISA), 
matematik testinde Finlandiya’nın en 
yüksek puanını elde etti. Rossi, 
matematiği farklı ve ilgi çekici 
yollarla anlatmayı amaçlayan ‘Paths 
to Math’ platformunun da kurucuları 
arasında yer almaktadır. 

Küresel Öğretmen Ödülü’nün 
Finalisti Maarit Rossi’nin 

Konuşmacı Olduğu Seminer
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Sayın Maarit Rossi’nin sunumundan: 

Matematiği okulda en sevilen ders haline getirin!

Matematik ergenler arasında neden en sevilmeyen ve hatta en çok korkulan dersler arasında?  Bugün-
lerde öğrencilerin, matematikle ilgili olguların matematiğin özü olduğu gibi bir izlenimleri var. 
Birçoğu, matematiğin özünün doğru cevapları hızlı bir biçimde vermek olduğunu düşünüyor. Bu da 
matematikle ilgili olguları hızlıca hatırlamanın matematikte kuvvetli olmak anlamına geldiği gibi bir 
fikre sebebiyet veriyor. 

Öğrenciler sınava tabi tutulduklarında, kaygılanıyorlar ve bu da tam kapasiteyle düşünememelerine, 
muhakeme kuramamalarına sebebiyet veriyor. Öğrenciler kaygılandıklarında kısa süreli bellekleri 
/çalışan bellekleri kapanıyor/tıkanıyor ve bildikleri matematiksel olgulara erişemiyorlar. Matematikle 
dış dünya arasında bir kopukluk bir ayrılma hissediyorlar. Sınıflar hesaplama becerilerinde uzmanlaşma 
ve matematiksel olguların ezberlenmesine odaklanıyorlar. Üzücü gerçek şu ki öğrenme sıklıkla şans 
eseri gerçekleşiyor. Bunlar, öğrencilerin matematik eğitiminde şevkini kıran sebeplerden bazıları.

Öğrencilerin matematiğe olan ilgisini ve sevgisini uyandıralım! 

Eğitimciler olarak ilk elden biliyoruz ki görevimiz, öğrencilere matematikte ve hayatta başarılı olmaları 
için gerekli araçları vermektir. Öğrenmeyle ilgili yeni bilgi ve araştırmalar üzerine sayısız saat 
harcadık, şimdi bu bilgiyi/öğrendiklerimizi okullarımızda uygulama zamanı. 

Faaliyet alanımızı öğretmen merkezli eğitim modelinden, öğrenci merkezli öğrenmeye genişlettik. 
Farklı öğretme ve öğrenme modelleri arasında bir denge kurduk ve dış dünyayının pratiklerini sınıfa 
getirdik. Öğrencilere güvenli, modern ve destekleyici öğrenme ortamlarında yoğun matematik prob-
lemleriyle sınırsız çalışma imkanı verdik. 

Matematik, öğrencilere problemlerin üstesinden gelme ve kendi eleştirel düşüncelerini geliştirmelerinde 
güvenlerini kuvvetlendiren bir deneyim sunar. Öğrenciler bir problem çözmeye çalıştıklarında hep 
beraber konuşup, test edip çözümleri yorumlayabilirler. Öte yandan sorular üzerinde zevkle çalışır-
larken de biz eğitimciler onlara bir öğrenme ortamı yaratabiliriz. 



Hande BAYAR               
Klasik Bale Eğitmeni

Günümüzde Bale,  kuralları belli akademik dans tekniğinin, 
başka sanatsal öğelerle de birleştirilerek bir sahne gösterisi 
oluşturacak biçimde sunulmasıdır. Son derece disiplin gerek-
tiren, yoğun çaba ve sabırla, gerekli becerilerin zaman içinde 
kazanıldığı, insan vücudunun estetik açıdan en zirve noktasının 
sergilenebildiğinin şekilsel ispatıdır. 

Bale, uzun yıllar süren bir eğitimle öğrenilir. Bu eğitim 
sürecinde bale tekniğinin yanında mimik, solfej, dekor, 
kostüm, bale tarihi, karakter dansları gibi eğitimler de 
alınmaktadır. Erkek dansçılara ”Balet” kadın dansçılara 
“Balerin” denir. Bale egzersizlerinde tayt, mayo, gösterilerde 
ise “tütü” denilen özel etek ve bunun gibi giysiler kullanılır. 
Özellikle tütü minik balerinlerin hayallerini süsler..Bale 
terminolojisinde ayakların tam parmak ucunda durmasını 
sağlayan ayakkabıya “Point yada Puant” denir. Uyuyan Güzel, 
Fındıkkıran, Kuğu Gölü, Ateş Kuşu, Copellia, Giselle Dünyaca 
ünlü bale eserleridir.

Bir gösteri sanatı olarak bale, genellikle müzik  eşliğinde, 
dekor ve  sahne giysileriyle sunulan son  derece  titiz bir 
danstır.  Bale; dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü 
anlatabilir ya da hiç bir öykü olmadan yalnızca müziğin dans 
aracılığıyla bir yorumu biçiminde sunulabilir. Bu görsel 
ahengin sahnelenme aşamasına kadar olan süreçte, hiçbir 
dansçının kolay yetişmediğini ve bu becerilerin doğuştan 
gelmediğini bilmek gerekir. Fizyolojik olarak motor becerilerden

biri olan esneklik, sürekli çalışmalarla,  zamanla gelişen ilerleyen 
ve aynı zamanda körelip gerileyebilen bir beceridir. Maalesef 
ki yaşadığımız �ziksel çevremiz, çocuklarımızın hareket 
ihtiyaçlarını, sosyal gelişimlerini, psikolojik ve �zyolojik gerek-
sinimlerini karşılayamadığı gibi yanlış beslenme ve gelişen 
teknolojik cihazların sağladığı hareketsiz yaşam koşulları, 
aileleri de bir hayli çaresiz bırakmaktadır. Tüm bu olumsuz 
koşulların aşılabileceği yegâne mekân spor alanlarıdır ve 
doğru hareket eğitimi çocuklarımızın postür gelişiminde 
önemli rol oynamaktadır. Eğitimsiz kişiler tarafından uygula-
nan egzersizler çoğu zaman faydadan çok zarar da verebilir, 
kalıcı spor sakatlıkları yada şekilsiz vücut gelişimi, düzeltile-
meyen veya çok zor düzeltilebilen eklem rahatsızlıkları, kas ve 
kemik problemleri bu süreçte karşılaşılabilen ve en sık 
görülen şikayetler arasındadır. Bilinçli aile, doğru eğitmen, 
yeterli uyku ve dinlenme, sağlıklı beslenme risk faktörlerini 
minimum değerlere indirmeye yetecektir.
      
Tam da bu noktada Bale, düzgün fiziğin, zarafetin, disiplinin, 
emeğin, başarma duygusunun, hayal gücünün, güçlü karakterin, 
gülümseyen suratların, hatta bazen birkaç damla gözyaşının 
yanaklardan süzülerek sahne parkelerinde unutulmaz 
hatıralar olarak saklı kalacağı bir sanat olarak karşımıza 
çıkıyor…    

Yazı
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Finlandiya’lı Meretniemi ailesi beş üyesiyle beraber Haziran ayında dünya turu için Türkiye’den 
yelken açtı. 8 Haziran 2016’da Finike, Antalya’dan başlayan ve altı yıl sürecek Sail for Good Education 
adındaki bu yelkenli yolculuğunun amacı, yenilikçi dijital öğrenme teknolojilerine de odaklanarak 
eğitimde Finlandiya’nın uzmanlığını dünyaya tanıtmak olacak. Seyahat, özgün bir dijital okulun 
kurulacağı tekne ile gerçekleşecek ve yolculuk rotası boyunca dünya genelinde çeşitli eğitim etkin-
likleri de düzenlenecek. 

Ailenin babası ve yelkenlinin kaptanı olan Tuomo Meretniemi’ye göre, dünya seyahati ile bir değer 
olarak eğitimin, diğer ülkelere de ihrac edilmesi fikrinin bir araya getirilmesi  ailenin altı yıl sürecek 
seyahati boyunca okul çağındaki yaşları üç ile yedi arasında değişen  okul çağındaki üç çocuğunun  
eğitim ihtiyaçlarına çözüm bulabilme arayışından ortaya çıkmıştır.  

“Sail for Good Education” isimli bu proje, teknolojinin ve dijital öğrenim araçlarının yeni kullanım 
alanlarını deneyimleyerek eğitimi tüm çocuklar için her an her yerde ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor. 
Bu proje kapsamında, teknede benzersiz bir dijital okul yaratılacak: Ailenin teknesi, yeni Fin müfredatı 
ve Fin şirketleri tarafından sağlanan yeni dijital eğitim araçları ve metodları için bir geliştirme 
laboratuarı olacak. 

"Sail for Good Education -  Eğitim için Yelken Aç”

Teknolojinin Modern Araçlarıyla 
Eğitim
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“Aslında, çözmeye çalıştığımız dijital çağın getirdiği zorlukların dünyadaki diğer okulların da üstesinden 
gelmeye çalıştığı zorluklarla aynı olduğunu farkına vardık. Finlandiya eğitim, teknoloji ve inovasyonda 
dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma niteliğini taşımakta. Bunların harmanlanmasıyla, eğitim Finlandi-
ya’nın diğer ülkelere aktarabileceği önemli bir değer haline dönüşecektir.” - Tuomo Meretniemi

“Meretniemi ailesinin dünya turu Finlandiya’nın eğitimdeki uzmanlığının teknoloji sayesinde yerelleştirilebi-
leceğini kanıtlamak için mükemmel bir fırsat” - Seppo Keranen, Future Learning Finland Program Direktörü

”Bizler yeni nesil öğrenme metodları, teknolojileri, yazılımları ve dijital öğrenim materyalleri için bir platform 
olarak hareket edeceğiz” - Tuomo Meretniemi

Finlandiya Ekonomi Bakanlığı tarafından da desteklenen ve Finpro’nun eğitim ihracat programı olan “Education 
Export Finland” "Sail for Good Education -  Eğitim için Yelken Aç” projesinin paydaşlarından biri. 
Derneğimizce de desteklenen bu proje eğitimde Finlandiya’nın uzmanlığının bilinirliğini sadece bu seyahat 
projesi ile değil, ziyaret edilen ülkelerde gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla da arttırmayı amaçlıyor. 
Finlandiya’da,  dijitalleşmenin değeri ve gelecekte beraberinde getirecekleri giderek önem kazanmaktadır. 
Internet erişimi ve bağlanabilirlik  yaygınlaştıkça ve ilerleme hızını sürdürdükçe dijital eğitim konsepti tüm 
dünya ile paylaşılabilen bir değer haline gelecektir. 

Sail for Good seyahati Haziran 2016’da Türkiye’den başladı ve aile yolculuğu boyunca 75 ayda 75 ülkeyi 
ziyaret edecek. Meretniemi ailesi 2022 sonbaharında Finlandiya’ya geri dönmeyi planlıyor. 

Daha fazla bilgi için: www.sailforgood.org 



Selda MANSUR           
Bağımsız Eğitimde Proje Yönetimi ve Akreditasyon Danışmanı
Uluslararası Bakalorya IBPYP Resmi Danışmanı 

* Ana �kir
Alışkanlıkları sorgulayarak nitelikli alternati�erle değiştirme 
cesareti ve azmi, bireylerin ve toplumların refah düzeyini 
artırır.

Özet
“Eskiden plan mı vardı, kervan yolda düzülür”, “Hele şu günlük 
işleri bitirelim, projenin bitiş tarihine daha çok var, bakarız”, 
“Proje masrafından kısalım, hem ucuz olsun, hem çabuk 
bitsin, hem kaliteli olsun”, “O konunun yetkilisi X, ben sadece 
kendi işime bakarım”… Bunları sıklıkla duyuyor musunuz veya 
söylüyor musunuz? Bu yaklaşımlarla okul projeleri yürütmek, 
planlı olmaktan daha zor ve masra�ıdır.

Bu yazıda, okul geliştirme projelerinin kolay ve başarılı olması 
için “neden, nasıl, ne” öncelik sırası irdelenmekte ve Proje 
Yönetimi bakış açısı uygulamanızı kolaylaştıracak bilgi ve 
öneriler sunulmaktadır. Siz okuyucuların, kendi okulunuzun 
proje kapsamını, paydaşlarını, risklerini, zaman-bütçe-insan 
kaynaklarını, iletişimi, süreç ve kalite kontrolünü, standartlar 
ve entegrasyon temeli üzerinden planlamanız ve uygulama-
lanız için farkındalık kazanmanızı amaçlıyorum.

Bu kapsamda, “paylaşılan eğitim liderliği” ve “yönetişim” 
kavramlarına değiniyorum. Okul geliştirme projelerine örnek 
olarak, IB (Uluslararası Bakalorya) otorizasyon süreçlerine 
atıfta bulunuyorum, ancak yazıdaki önerileri, başka projeler-
iniz için de kullanabilirsiniz.

Proje = ?  Proje Yönetimi � ?
Proje Temelli Öğrenme yaklaşımının eğitim literatürüne 
girmesi ve okullarda yaygınlaşmasıyla birlikte, proje kavramının 
tanımı da çeşitli karmaşalara yol açmış, öğrencilere klasik 
yöntemlerle ödev vermenin yeni adı olarak kullananılması 
yaygınlaşmıştır. 

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı 
değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi 
belirli bir süre ve sınırlı bir �nansman dahilinde, birtakım 
kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi 
göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek 
şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve 
hede�er doğrultusunda özgün bir planı başlatma, 
yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.  (1)

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına 
ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize 
edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. (2)

Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı 
uygulanır: genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da 
değer katmak için… Projelerin esneklik payı ile birlikte 
belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır....  Projelerin geçici 
olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis 
amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı 
yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça 
farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir… 
Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve 
amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş 
proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje 
kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir. (5)

Okul gelişimi kapsamında, innovasyon, akreditasyon vb 
çalışmalar, bu tanım çerçevesinde değerlendirildiğinde ve bu 
tanımın okullarda kullanımı yaygınlaştığında, okul çalışanları 
ve öğrencilerin proje tanımının da değişmesi ve dolayısıyla 
planlama-uygulama-sonuçları değerlendirme anlayış ve 
becerilerinin gelişmesi de sözkonusu olabilecektir.

Bu tanımla bağlantılı olarak, 

Proje Yönetimi, bir disiplin olarak ülkemizde genellikle 
mühendislik ve/veya iş yönetimi profesyonellerinin katıldığı 
eğitimler ve girdikleri sınavlar sonucu elde ettikleri PMP 
(Project Management Professional) serti�kası kapsamında, 
işyerlerindeki projelerin yönetiminde koordinasyonu üstlen-
meleri olarak tezahür etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, 
2006’da yayınlanan ve 2010’da eklemeler yapılan Ortaöğretim 
Proje Hazırlama Dersi Öğretim Programı ile bu disiplinin lise 
öğrencilerine kazandırılması için bir temel oluşturmuştur. (3) (4)

Proje Yönetimi bakış açısı, Planla-Yap-Hatırla (Plan-Do-Re-
view) döngüsü temelinin üzerine kurulmuştur ve projeleri, 
işletme operasyonu olarak tanımlanan, düzenli olarak yapılan 
işlerden ayırır:
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Neden Nasıl, Ne: Proje Yönetimi Bakış Açısıyla 
Okul Proje ve Akreditasyon Süreç Yönetimi
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Bu bağlamda, bir okul geliştirme projesinin farklı entegrasyon 
ve paydaş yönetimi açısından, aşağıdaki sorulara yanıt 
aranması, projenin okula uygunluğunun belirlenmesi için 
yararlı olacaktır:

Örneğin, son yıllarda dünya genelinde ve ülkemizde yaygınlığı 
ve aynı zamanda saygınlığının artış ivmesi giderek 
yükselmekte olan  Uluslararası Bakalorya (IB) programlarının, 
sizin okulunuz için uygun bir değişim ve gelişim aracı olup 
olmadığını belirlemek için, şu sorulara, üst-orta yönetimden 
belirleyeceğiniz bir ekip ve tercih ederseniz öğretim kadronuz 
ve hatta okul velilerinden temsilcilerin katılacağı bir çalışma 
toplantısında aşağıdaki soruları irdelemeniz yararlı olacaktır. 
Bu soruları, okul gelişimi aracı olarak kullanabileceğinizi 
düşündüğünüz başka programlar için de kullanmanız yararlı 
olacaktır:

IB ve sizin okulunuzun ilkeleri, inançları, değerleri örtüşüyor 
mu? Örtüşüyorsa, felsefeniz bir misyon bildirgesi olarak 
özetlenmiş haliyle, kağıt üstünde mi kalıyor, yoksa sahiden 
okul işleyişinin temeli mi? IB programları, bunun için uygun 
bir araç mı? İnsan kaynaklarınızın zaman ve eğitimi için 
yapmanız gereken bütçe yatırımınıza değer mi?

Nitekim, IB programları da aynı şekilde, adaylık başvurusu 
öncesi yaklaşık altı ay sürecek bir �zibilite çalışması 
yapılmasını öngörür. Bu kapsamda, Felsefe ile başlayan, 
Organizasyon ve Müfredat başlıklarıyla devam eden Program 
Standartları ve Uygulamalarının irdelenmesini öngören bir 
kurum içi öz-değerlendirme sonucunda, başvuru belgelerine 
ek olarak, tüm otorizasyon süreine yönelik bir Eylem Planı ve 
bütçe hazırlanarak başvuru yapılır.

Nasıl?
Bu Eylem Planı ve bütçe, adaylık süreci boyunca bir taslak 
olarak değerlendirilir ve gerekli değişiklikler, eklemeler yapıla-
bilir. Fizibilite ve planlama sürecinde mümkün olduğunca fazla 
proje paydaşının, okul yönetimiyle birlikte çalışması, bakış 
açılarını farklılaştırarak risk yönetimi planlamasını sağlam-
laştıracak, dolayısıyla bütçe ve Eylem Planı’ndan sapmaları 
azaltacak ve dolayısıyla projenin başarısını artıracaktır. 
Paydaşların en baştan sürece katılması onların motivas- 
yonunu ve projeyi sahiplenme düzeylerini artıracak, “Paylaşılan 
eğitim liderliği” ve “yönetişim” kavramlarının okulda hayata 
geçmesini kolaylaştıracağından, insan kaynakları ve zaman 
yönetimi de olumlu yönde etkilenecektir.

NEDEN?

Önce proje �krinizin nedenini inceleyin, okulunuzun 
felsefesine, amacına, değerlerine uyuyor mu?

Yoksa geçici bir trend veya modaya mı kapılmak üzeresiniz?

Yoksa aslında felsefeniz geçerliliğini yitirdi, artık 
kurumunuzu tam ifade etmiyor ve okul olarak sizler 
değişmek istiyordunuz ve bu trend/moda gibi görünen 
“şey”,  kurumunuzun değişebilmesi için iyi bir araç, bir fırsat 
mı?

ÖZ-DEĞERLENDİRME - cesaret - SORGULAMA - zorlukların 
tespiti - DEĞİŞİM AZMİ

Dolayısıyla, okul gelişimi kapsamında, her yıl düzenli olarak 
aynı şekilde yapılan çalışmalar proje tanımı kapsamında 
değildir. Bir çalışmann proje olarak tanımlanabilmesi için, bir 
başlangıç ve bitiş tarihi, belirli bir kapsamı, zaman aralığı ve 
bütçesi olması gerekir. Bu bağlamda, bir okulun, müfredat 
uygulamalarını geliştirmek için ulusal veya uluslararası bir 
akreditasyon sürecinden geçmesi, bir projedir. Akredita-
syonun bir kapsamı (yapılacak işler, uygulamaya geçirilmesi 
gereken standartlar), zamanı (akreditasyon başvuru öncesi ve 
sonrası, akreditasyon alınıncaya dek geçecek zaman) ve 
bütçesi (akreditasyon sürecinin gerektirdiği harcamalar) 
vardır.

Proje yönetimi, beş süreç ve dokuz bilgi alanını kapsar. 
Okulunuzun proje kapsamını, paydaşlarını, risklerini, 
zaman-bütçe-insan kaynaklarını, iletişimi, süreç ve kalite 
kontrolünü, standartlar ve entegrasyon temeli üzerinden 
planlamanız ve uygulamanız için farkındalık kazanmanız 
amaçlandığından, bu yazıda, bu süreç ve bilgi alanlarının, bir 
okul gelişimi projesi bağlamında nelere tekabül ettiklerine, 
farklı başlıklar altında değinilecektir:

Okul geliştirme projelerinin kolay ve başarılı olması için 
“neden, nasıl, ne” öncelik sırası 
Proje Yönetimi disiplininde, Başlangıç Süreci öncesinde, projenin 
işletme/kurum/kuruluşa (okula) uygunluğunun tespiti için bir  
�zibilite (proje gerekliliklerini karşılayıp karşılayamaya-
cağınıza dair özdeğerlendirme) süreci öngörülür. Bu süreçte, 
projenin kapsam, zaman ve bütçe açısından proje sponsoru 
(en üst karar alıcı) ve proje koordinatörü tarafından belirle-
necek kişiler tarafından, proje, bilgi alanları başlıkları altında 
incelenir ve kurum için uygun olup olmadığına karar verilir. 
Uygunsa süreç başlatılır ve planlama sürecine geçilir. Bu 
süreçte, �zibilite çalışmaları sonuçları ve riskler değerlendirilir, 
proje ekibi oluşturulur, paydaşlarla bilgi paylaşımı yapılır.

Neden?
Liderlik ve işletme yönetimi alanlarında tanınmış bir yazar, 
konuşmacı ve danışman olan Simon Sinek, “İnsanlar 
yaptığınız şeyi değil, onu yapma nedeninizi satın alır” der. (6)

Proje yönetim süreçleri
Başlangıç süreçleri
Planlama süreçleri
Yürütme süreçleri
İzleme ve Kontrol süreçleri
Kapanış süreçleri

Proje yönetimi bilgi alanları
Entegrasyon yönetimi
Kapsam yönetimi
Zaman yönetimi
Maliyet yönetimi
Kalite yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi
İletişim yönetimi
Risk yönetimi
Satınalma yönetimi (5)



Ne?
Proje �zibilite ve uygulama süreçlerince, tamamlamanız 
gereken çalışmalar, kurum olarak karşılamanız gereken 
standartlar hakkındaki belgeleri ekip olarak dikkatlice okuyun 
ve irdelemek, “. Proje için gereken bütçe, zaman, insan 
kaynağı, vb hakkında, duyduklarınızı risk yönetimi açısından 
değerlendirin, ancak karar ve uygulamadal, resmi belgelerde 
okuduklarınıza inanın: Projeniz neyi kapsıyor? Neyi kapsamıyor? 
Bu soruların yanıtları, sizin kurumunuzun felsefesi, kaynakları 
ve işleyişi bağlamında şekillenir. Farklı kurumların farklı 
koşulları bağlamında, proje işleyişi farklı zaman, kaynak ve 
risk yönetimi gerektirir.

Uluslararası Bakalorya programları akreditasyon sürecinde, 
aklınızda tutmanız gereken önemli bir nokta şudur:

Süreç ve kalite kontrolü için, sürekli takip edilen ve güncellenen 
bir eylem planı, tutanaklar, işleyiş esasları belgeleri oluştur-
manız ve kullanmanız ve paydaşlarla iletişimi düzenli ve 
verimli tutmanız, projenizin başarı düzeyini yüksek tutacaktır.  
Söz uçar, yazı kalır!

Saygı, etik değerlere bağlılık, hede�eriniz ve yaptıklarınızın 
bütünlüğü, işbirliği, dürüstlük, şe�a�ık, okul geliştirme için bir 
araç olan akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamanızı ve 
hem süreç boyunca hem akreditasyon sonrasında okulunuzun 
“niteliği yüksek” bir kurum olmasına katkıda bulunacaktır.

Maliyet yönetiminin başarısı için, �zibilite aşamasında, aşağıdaki 
şemada özetlenen seçimi yapmanız, bütçe hazırlığını gerçekçi 
ve bütçe kullanımını verimli kılar.

Bir IB programı sunmak üzere yetkilendirilmiş bir IB 
Dünya Okulu olmak için büyük kararlılık ve profesyonellik 
gerekir. Bu, okulların etkin bir şekilde IB programlarının 
gelişim süreçlerine dâhil edildiği bir IB Topluluğu’na ait 
olmanın uzun vadeli anlamlarına, IB değerlerine ve 
misyonuna yönelik kararlılık ve anlayış gerektirir.
      
Ayrıca öğretmenlerin programın ve pedagojik yaklaşımların 
esaslarını öğrenmeleri, okulun yetkilendirme öncesindeki 
hazırlığının değerlendirilmesi ve sonrasında sürekli bir 
profesyonel gelişimin ortaya konulması da zaman alır. (7)

Proje yönetiminde gösterilen temel çaba, proje hedef ve 
amaçlarına ulaşmaya çalışırken önceden belirlenmiş 
proje kısıtlarının da dışına çıkmamaktadır. Tipik proje 
kısıtları kapsam, zaman ve bütçedir. (8)

Okul gelişim projelerinde, yatırım buzdağının altındaki büyük 
ve görünürlüğü az olan öğretmen eğitimine verilen önem, 
projenin kendisi geçici olsa da, okulda yarattığı değişim ve 
fayda etkilerinin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Okul 
çalışanlarınız, akreditasyon sürecinin kendi mesleki gelişim-
lerine büyük bir yatırım olduğunu anlayıp bunu önemli bir 
fayda olarak benimsediklerinde, projenize katma bir değer 
eklenecektir. Bir okulu iyi bir okul yapan en temel unsurlardan 
birisi, öğretmenlerinin niteliğidir.

Proje döngüsü 
“Projeyi planla, yürüt, izle, kontrol et, kapat, çıkardığın dersleri 
not et, bu dersleri, bir sonraki projeyi planlarken aklında tut” 
olarak özetlenebilen proje döngüsü, başarıyla tamam-
ladığınız bir projeden kurum olarak edindiğiniz deneyimlerin, 
yeni projelerinize ışık tutmasıyla, okulunuzda sürdürülebilir 
bir değişim ve gelişime temel olacaktır.

Okulunuz bu sayede, “taze” ve “güncel” kalabilir. Bu sayede, 
okul gelişimine yaptığınız yatırım, gittikçe artan bir nitelik ve 
dolayısıyla itibar artışı getirebilir.

Çünkü,, “İnsanlar yaptığınız şeyi değil, onu yapma nedeninizi 
satın alır”. (6) Çünkü, alışkanlıkları sorgulayarak nitelikli 
alternati�erle değiştirme cesareti ve azmi, bireylerin ve 
toplumların refah düzeyini artırır.
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* Bu yazı Selda MANSUR’un 15. Geleneksel Eğitim Sempozyumundaki 
   konuşma metnidir.
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A. Şima SUNDER
Lions Quest Yaşam Becerileri Programı Eğitimler Koordinatörü, Pedagog 

Peki sosyal duygusal eğitimin eğitimciler üzerindeki etkisi 
nedir? İşte akademik referanslarla sunmak istediğim bazı etkiler:

Duygularını tanıma, anlama, isimlendirme, ifade etme ve 
kontrol etme becerisine sahip yetişkinler, daha  sabırlıdırlar, 
daha kolay empati kurarlar, sağlıklı iletişimi desteklerler ve 
güvenli öğrenme ortamları yaratırlar. (Brackett, Katella, 
Kremenitzer, Alster, and Caruso, 2008). 
Öğretmenlerin duygusal becerileri, öğrencilerinin davranış 
biçimini, okula bağlılık derecelerini ve akademik perfor-
manslarını etkiler. (Baker, 1999; Hawkins, 1999; Schaps, 
Battistich, & Solomon, 1997; Sutton & Wheatley, 2003; 
Wentzel, 2002). 
Duygularını kontrol edebilen öğretmenlerin  ders anlatırken 
ve sınıf içinde daha az öfkelendikleri ve daha olumlu 
davranışlar sergiledikleri gözlemlenmiştir.  (Brackett, Mojsa, 
Palomera, Reyes, & Salovey, 2008).
Güçlü SDE  değerlerine ve becerilerine sahip Okul Yöneticileri,  
okul  çalışanları arasında daha olumlu ve daha güvenli bir 
ortam yaratır ve bunu korurlar.  (Patti and Tobin, 2006). 

*

*

*

*

Okullarda Sosyal Duygusal Eğitim (SDE) yaklaşımına ait 
yöntemlerin kullanılması, olumlu sınıf iklimi ve güvenli bir 
öğrenme ortamına destek vermekle kalmaz, aynı zamanda 
öğrencilerin empati, dürtü kontrolü ve öfke yönetimi beceril-
erini de destekler. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize rol model olan biz eğitimcilerin 
de tüm bu önemli çıktıları nedeni ile SDE programlarını 
seçerken büyük bir hassasiyetle içerikleri incelemeleri gerek-
mektedir. Eğitimcilerin sosyal duygusal eğitim programlarını 
seçerken bu programların diğer mevcut programlardan 
farklarını ve güçlü yanlarını belirlemeleri, söz konusu 
programların uluslararası bir bilinirlik ve network içine dahil 
olma imkanı sunup sunmadıklarını araştırmaları ve akademik 
bir ölçümleme ile başarılarının kanıtlandığından emin 
olmaları büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
müfredatı ile bu programların örtüşüp örtüşmediğini incele-
meleri ve yeri geldiğinde bu programların, IB (International 
Baccalaureate) ile PYP (Primary Years Programme) gibi 
program kazanımlarını uygulamalar ile destekleyip destekle-
mediğini göz önüne almaları gerektiğine de inanıyorum.

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi 
“Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir”. Bu 
nedenle el birliği ile geleceğe, daha uyumlu, güvenli, sağlıklı, 
başarılı, üretken ve mutlu hazırlayacağımız gençlerin yetişe-
bilmesi için sosyal duygusal becerilerin 3-4 yaş civarında, 
bebeklik çağından itibaren temel gelişim dönemi içerisinde 
başlayarak, yaşam boyu aşamalarla süreklilik içerisinde 
kazandırıldığını unutmamamız gerekmektedir. 

Uzun yıllar Türk Milli Eğitimi, çağdaş eğitim hedefleri ve dünya 
liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün  açtığı akıl-bilim yolunda 
çalışma kıvancını duyarak yaşamını sürdüren bir eğitimci ve 
eğitim bilimci olarak, hayatımız boyunca duygularımızın, 
öğrenme yöntemlerimizi, eğilimlerimizi ve bildiklerimizi, 
tahmin ettiğimizden daha fazla, yönlendirdiğine gönülden 
inanıyorum.

21. yüzyılda da aranan temel kişisel niteliklerin edinilebilm-
esinin, özellikle gençlerde ve çocuklarda duygusal ve sosyal 
zekanın bilinçli olarak geliştirilmesine bağlı olduğu araştırma-
larla desteklenmiştir. Nitekim, 2004 yılında bu konuda 
gerçekleştirilen araştırmalara göre sosyal duygusal becerileri 
gelişmiş öğrencilerin; okula ve öğretmenlerine karşı daha 
güçlü bir aidiyet duygusu hissettikleri, öğrenmeye daha açık 
ve daha motive oldukları kanıtlanmıştır. Ayrıca bu öğrenciler-
in, problemli ve olumsuz davranışlar yerine olumlu 
davranışlara eğilim gösterdikleri, daha az kaygı, tedirginlik ve 
stres taşıdıkları; sınavlarda daha başarılı olup, daha yüksek 
sonuçlar elde ettikleri tespit edilmiştir.

Günümüzde, bireysel başarı için gerekli nitelikler arasında yer 
alan ve Sosyal Duygusal Eğitim (Social Emotional Learning)’i 
oluşturan değerler, özfarkındalık (duyguları tanımlama, 
kendini doğru algılama, güçlü yönlerinin farkına varma, 
özgüven duygusunu edinme), özyönetim (dışarıdan 
etkilenme kontrolü, stres yönetimi, özdisiplin, motivasyon, 
hedef belirleme, organize olma becerileri), sosyal farkındalık 
(toplumsal bakış açısı edinme, empati kurma, takdir etme 
yöntemleri geliştirme, başkalarına saygı gösterme), kişiler 
arası iletişim (sosyal yükümlülük, ilişkileri oluşturma, takım 
çalışması, çatışma çözme, yardım etme ve yardım isteme) ve 
sorumluluk alarak  karar verme becerileridir. 

Eğitim yaşamımızda hepimizin idealinin, güçlü, kişilikli, 
kararlı, güvenli, ne istediğini bilen ve geleceğini planlayabi-
lecek niteliklere sahip olan gençler yetiştirmek ve bu amaçla 
okullarımızda öğrencilerimize ihtiyaçları olan becerileri 
kazandırmak olduğundan eminim. İşte bu sorumluluk içinde 
çalışırken, hızla ilerleyen dünyamıza ayak uyduracak, uyum 
sağlayacak, sosyal duygusal açıdan güçlenerek büyüyen 
gençler yetiştirme amacını güden programların eğitimcilerimiz 
açısından takibinin önemi de gün geçtikçe artmaktadır. 

Zira, unutulmamalıdır ki, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
kendilerini rahat ve demokratik bir şekilde ifade edebilmeleri 
için gerekli becerileri edinebilmeleri amacıyla öncelikle 
kendilerine doğru rol model olabilecek, bilinçli farkındalık 
yaratabilecek öğretmenlere ve ailelere ihtiyaçları vardır.

Sosyal Duygusal Eğitimin Önemi



* Yüzyılımızın en belirgin özelliklerinden biri, hızlı ve sürekli 
bir değişim sürecine sahne olmasıdır.  Küreselleşme ile birlikte 
hızla değişen bir dünyada maddi ve manevi olarak devamlı 
tüketmeye meyilli insanoğlunun yaşamı da bu hıza ayak 
uydurmak zorunda kaldı. Sürekli olarak değişen teknolojik, 
sosyal, ekonomik ve siyasal yapılar; sadece yaşam tarzımızı ve 
standartlarımızı değil, aynı zamanda yaşam çizgimizi de 
etkiledi. Bireylerin yaşamını ruh sağlıklarından toplumdaki 
statülerine kadar pek çok boyutta olumlu ya da olumsuz 
etkileyebilecek olan eğitim sistemimiz içinde sanat eğitimi 
çok önemli hale geldi. 

Makinalaşan ve teknoloji ile iletişimin çok kolay hale geldiği 
dünyamızda yalnızlaşan insanın tutunabileleceği ve insani 
değerlerini yitirmeden yaşayabileceği tek sığınma alanı olarak 
sanat  kaldı .Herbert Read, “Sanatın Anlamı” adlı kitabında 
sanat eğitiminin amacının “iyi sanat eseri yaratılması değil, 
daha iyi insanlar ve toplumlar yaratılması”olması gerektiğini 
vurgular (Read, 1994:24).

Sanat, bireyin yaşamının hemen hemen her anında onun 
ayrılmaz bir parçasıdır denilebilir. Çünkü “insanlar her nereye 
bakarlarsa baksınlar sanat ve tasarım çalışmalarını görebilirler. 
Sanat biçimleri ve tasarım ürünleri hemen her gün insanlara, 
kullandıkları bir sabah kahvaltısı tabağında, elbiselerinde, 
mobilyalarında, sofra takımlarında görünür” (Brommer&Horn, 
1985:8).

Sanat; en genel anlamıyla hayal gücünün ifadesidir. Tarih 
boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair �kirler 
sürekli değişmiş, zaman içinde değişikliklerle yeni tanımlar 
yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından hala 
tartışmalı bir kavram olarak varlığını sürdürmektedir. Açık 
olan nokta ise sanatın insanoğlunun yeryüzünde yaşamaya 
başladığı zamandan beri var olduğu, evrensel bir değeri 
olduğu ve her kültürde farklı olarak dışavurduğudur.

Sanat toplumsal varlıktır. Bireylerin ve ortak yaşamın 
özünden kaynaklanan, içinden gelen gerçek yaşam 
duygusudur.

Sanat bir dildir. İnsanları, milletleri ve çağları sanat eseri 
tanıtır. Taş Devrinden bu yana binlerce yıldan beri sanat, 
anlatım aracı olarak kullanılmıştır.

İnsan yaşamında sanatın birçok görevleri vardır. Sanat 
olmazsa yaşamın değeri olmaz. Çünkü güzeli, iyiyi 
tanıtmak için sanat gereklidir. Bütün dünya insanları 
arasında yakınlaşma, bütünleşme, ortak duyguları paylaşma 
ve zevk almak için sanat önemli bir köprüdür.

Sanatta estetik değerlerin yanısıra toplumun özbenliği 
vardır. Bu benlik ise; sanatın estetiğini ortaya koyan 
insanın içinde yaşadığı milletin zekası hayat felsefesi, 
ahlak, nizam, maddi manevi duygu ve istekleridir.

Sanat, toplumun öz değerlerinden doğar ve gelişir.  

Sanatkar, yaratıcı yetenek ve kudretin yanısıra, içinde 
yetişip geldiği toplunum din, dil, örf ve adet gibi öz değer-
lerinden alır. O zaman sanat eseri bir mizacın ifadesi 
olduğu kadar, bir toplumun da eseri olarak ortaya çıkar.

*

*

*

*

*

*
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Toplumsal yaşam sanatçıyı ve toplumu, sanat eserini, sanat 
eseri de toplumu etkilemektedir. Sanatçı, yaşadığı çağın 
özelliklerinden, toplumunun dili, inançları, dil ve edebiyat 
birikimi, yaşama biçimleri ve coğrafyasından beslenir ve 
etkilenir, ortaya koyduğu eserlerle toplumu etkiler. Sanat 
eseri yapıldığı dönemin kültürel, teknolojik, toplumsal, 
mimari özelliklerini t Eğitimin içinde sanat eğitim, insanın 
toplumsal ve bireysel yaşamında daha duyarlı, problemlere 
çözüm üretebilen ve en önemlisi de sorgulayan bir birey 
olarak yetişmek açısından hayati eğer taşıdığı artık 
yadsınamaz bir gerçektir.  Yaratıma dayanan bir eğitim 
vermek, çocuğu ölçmek, yönlendirmek, çok duyarlıklar ve 
itina gerektiren ciddi bir iş diye düşünüyorum. Çünkü 
çocuğun dünyasında yaptığımız gezinti bizimkine çok benze-
memektedir. Büyüklerin dünyasındaki gerçeklik ve kurallar 
yığını, çocuğun hayal dünyasını zedeleyebilir. Çocuklarda 
tamamen renkli hayallerle dolu sınır tanımayan yaratım  
gücünü keşfetmek ve hataların da başarılar kadar bu dünyaya 
ve insana ait olduğunu fark etmesini sağlamak, yaşamı 
sevmesi ve pozitif bakmasını sağlamak sanat eğitiminin en 
önemli amacı olmalıdır. Çocuğun dünyasından içeri baktığımızda 
hatalar, hayaller, oyunlar, abartılar, isyanlar, olduğundan farklı 
görmeler, alabildiğine özgürlükler, korku ve korkusuzluk 
duygularını ifade eder ve tanımlarlar. Çocukların hayata bakışı 
yetişkinlerden farklıdır ve oyuna dayalı hayal dünyalarında 
gelecekle ilgili yaşamının oluşmasında küçük ipucları bir 
sanat eğitimcisinin gözleminden kaçmamalıdır. Çocukların 
klişe ve şablonlarla değil de kendi özgün dünyalarını keşfet-
meleri sağlanırsa hayattaki başarılarının sağlam temellere 
oturması sağlanabilir. Sevecekleri işle uğraşmaları ve 
yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmeleri sağlandığında her 
çocuk başarıyı yakalayabilir. Ezbere dayalı eğitim çocuğun 
yaratıcılığını önlemektedir.       

Bunun yerine hayal gücünü besleyecek özgürlükler sunarsak; 
dünyaya korkuyla değil de umutla bakmalarını sağlarız. 
Onların bu harika dünyasından bizim de alacağımız çok 
örnekler vardır. Bırakalım çocuklar sınırlarını kendileri çizsinler. 
Nasıl ifade edeceği çocuğun kendisine bırakılmalıdır. Yolda 
yürürken, pikniğe gittiğimizde, oyun oynarken çevresinin 
şekline ve rengine dikkat etmelerini ve renkleri fark etmelerini 
sağlamalıyız. Böylelikle çocuğun biçimsel dünyasını sığlıktan 
kurtaracak ve yaratıcı zekâsını ortaya çıkarmış oluruz. Çevredeki 
canlı ve cansız varlıkların eskizlerini yapmalarını sağlayarak 
el-göz koordinasyonunu sağlarız. Oran-orantı sağlamak için 
de uzaktaki evleri ve insanları bir birleriyle kıyaslarız. Kompo-
zisyon oluşturmak için ise oran – orantı, ritim, çizgi, leke, ifade, 
zaman ve mekân duygusunun çocuklara gelişim basamakları 
dikkate alınarak verilmelidir. Görsel sanatlar çocuğu duygu ve 
zihinsel anlamda gelişimini sağlar. Biri eksik olduğunda 
iletişim ve uyum bozuklukları görülür. Bu yüzdende çocuk-
larımızın tam anlamıyla gelişimlerini tamamlanası, gözlem 
yapıp senteze varması problem çözmesini sağlar. Bu sonuç 
çocuğu küçük deneyimlerle yaşama hazırlar. Eğitim sistemim-
izde bilerek veya bilmeyerek görsel sanatların çocuk gelişimi 
üzerindeki etkisi göz ardı edilmiş gibidir. Okullarımızda 
haftada bir saatlik görsel sanatlar eğitimi verilmektedir. Bu bir 
saatlik eğitimin yukarıda belirttiğimiz faydayı sağlayacağını 
beklemek yersiz olur. 

Öğretmen yetiştiren Eğitim Fakültelerinde yapılan son 
değişiklik ile uygulamanın neredeyse sıfır noktasına indirgenerek 
salt teoriye yer verilmesi ciddi sorunlar yaratmıştır. Hepimiz 
de biliriz ki yaparak yaşayarak öğrenme en önemli öğrenme 
biçimidir. Uygulama dersi esnasında öğrenilecekler, teori 
dersinde öğrenilecekler kadar önemlidir. Çünkü öğretmen 
adayı da aynı yöntemle öğrencilerine hitap edecektir. Her 
şeyde denge önemlidir. Tabii ki kültürlü ve nasıl öğretmesi 
gerektiğini bilen, farklı yöntemlerle öğretim yapan öğretmen 
önemlidir. Öğrencinin modeli öğretmendir çünkü. Öğrencinin 
kafasını bilgiyle ya da çizgiyle doldurmanız önemli değildir. 
Önemli olan ayıklamaktır. Öğrenciyi kendi kişiliği, kendi alanı 
çerçevesinde zenginleştirmek yerine öğrenci bireyselliğini 
yok etmek yarar değil zarar vermekten başka işe yaramaya-
caktır. Burada önemli olan bu enerjinin doğru alana kanalize 
edilmesidir. İşte genelleme yapacak olursak Bilim Eğitiminin 
yanında Sanat Eğitimi de bu nedenle gereklidir. İ. San ise 
(2004) “Sanat Eğitimi kişiliğin uyumlu bir bütün olarak 
gelişimi sürecinde bireydeki yaratıcı ve üretici güçlerin 
gözetilip geliştirilmesini amaçlar” demektedir. Bu anlamda 
yaklaşımlar ve yöntemler önemlidir. Nitekim hiçbir zaman 
öğretim yöntemi tek değildir. Hele söz konusu Sanat Eğitimiyse. 
Çünkü bu eğitimin, bireysel ayrıcalıklara göre yapılması 
gereklidir. Yani yöntem tahtaya çizilen şablonun yinelenmesi 
değildir. Seçilen malzeme yaratıcılığa atılan adımlardan 
biridir. Bu nedenle önerilen tek tip malzeme öğrencinin 
yaratıcılığına, beklentisine hitap etmeyebilir. Bu yüzden 
öğrencinin tercih ettiği alanla ilgili malzeme küçümsenme-
melidir. Tam tersi yaratıcılık bağlamında bir alanda öğretilenlerin 
diğer alanlarla ilişkilendirilmesi öğrenciye zenginlik katacaktır.

Yaratıcılık her alanda bilinmeyeni bulma, özgün olma, her 
yeni karşılaşmaya, probleme farklı çözümleme uğraşısıdır. 
Yaratıcılık bir tür meydan okumadır hayata.  Bunları yaparken 
başka alanlardan beslenmek gerekir. Tüm bunların yerini 
bulması ve değerlendirilmesi de öğrenciyi araştırmaya 
yöneltmek ve daha çok seçenek sunmalarını sağlamakla olur. 
Çok konu yerine yeterli konu ve bu yeterli konunun araştırıl-
ması, fazla olasılık ve seçeneklerin olmasına dikkat edilmesi, 
yönlendirilmesi söz konusudur; müdahale edilmesi değil. 
Sınırları zorlamak alışkanlıkları sorgulamak... İşte Sanat Eğitimi 
budur bir anlamda. 

Sanat Eğitimi bir disiplin eğitimidir. Öğrenciyi çalışma tarzında 
özgür bırakmak ama çalışmasında disiplin istemek. Ancak bu 
disiplinle, düşünsel derinlik ve estetik problemlerde tasarım-
lar yaratılabilir. Yaratıcılık disiplinle örtüşür. Yaratıcı bireyler 
özgürlüğüne düşkündür, yetilerini alışılmadık biçimde deneyim- 
leyerek farklı şekilde aktarırlar. Yaratıcı birey bilgiyle donatıl-
malıdır. Fazla kaynaktan yararlanan e ve araştıma yapan 
kişinin daha yaratıcı olduğu ar bilinmektedir.. Sentezleme ve 
analizi çok iyi kotaranlar daha yaratıcı bireylerdir. Yaratıcılar, 
olanakları zorlar. Özünde farklılık yatar. Önceden birbiriyle 
ilişkisi olmayan kavram ve görsel unsurlar arasında bağlantılar 
kurma yeteneğidir yaratıcılık. Tabii hayal gücü olmadan da 
düşünce üretilemez. Yaratıcı insan okuyan, gözlemleyen, 
dinleyen ve araştıran bireydir.

Yaratıcı öntemler; Beyin Fırtınası, bir konu üzerinde yoğunlaşma, 
not alma yöntemi,   sentez, görsel incelemeler (bazan aykırı 
unsurlardan bir uyum yaratılabileceği gibi…). 



İletişim, yaşantımızı etkileyen en önemli özelliktir. Sanat da bir 
şekilde iletişim serüveninin içinde yer alır. Eğitimin bu 
bağlamda payı çok büyüktür ve sanatla eğitim arasında bir 
ilişki vardır. Sanatı kavramak, sanat eserinde iletilmek, duygu 
ve düşünceyi anlatmak da bir sanat kültürünü gerektirir. 
Sanat insanın özsel güçlerinin dışa vurumudur ve gelişmeyi 
sağlar. İnsanın en önemli özelliği öğrenmek ve bunu deney-
imlerinde kullanarak gelişmektir. 

“Tasarım eğitiminde, bilinçaltı ve bilinçüstü düşünme olgusu 
ve duyusunu kendine özgü bir bütün haline getirme amaçlan- 
malıdır. Bu bağlamda algı eğitimi de yapılmalıdır.”  Yetenek 
kalıtımsal olabilir ancak yaratıcılık öğretilir ve geliştirilebilir. 
Yaratıcı yetiler entelektüel birikim ve becerilerden kaynak-
lanır. Bu da eğitimle gelişebileceğinin bir göstergesidir. Tabii 
bunda araştırmanın önemi çok büyüktür. Çünkü daha çok 
araştırma yapanların, daha az araştırma yapanlara göre 
yaratıcılıkları daha çok gelişir. Burada öğretmene düşen 
görevlerden biri de öğrenciye kendini eğitme olanağı 
tanımak, oto kontrolünü sağlamasına fırsat vermektir. 
Öğrenciye eğitimde kazandırılacak yaratıcılık, yaşantısı 
boyunca her alanda kullanacakları bir süreç, bir düşünü tavrı 
olacaktır. Bu arada sanat kadar bilimle, bilim kadar sanatla da 
ilgilenmek bilmek-hissetmek, mantık-sezgi arasında gidip 
gelmeler yaşamı daha da hareketlendirecek ve zenginleştire-
cektir. Yaratıcılığı geliştirilmiş insan diğerlerinden farklıdır her 
anlamda beklentileri, yaptıkları ve düşünü sistemiyle. Bu 
nedenle eğitimin içinde önemle yer alması güzel bir dünyanın 
temeli olması açısından önemlidir. Çünkü insanın doğasında 
seçmek, beğenmemek, daha iyiyi istemek vardır. Eğitimle 
bunlar bilinçlenecek ve yükselecektir. Bazı alışkanlıkların 
değişimi böyle gerçekleştirilir. Bu nedenle öğrenciler cesaret-
lendirilmelidir. Yaratıcılığın reçetesi yoktur, bireye göre değişir. 
Ama bu, öncelikle öğrenciyi ayrı bir kişilik olarak kabul 
etmekle olur. “Sanat Eğitimi öğrencinin algı alanının genişle-
mesine, sözlü iletişimin yanında sanatsal bağlamda farklı bir 
alanda iletişimin gerçekleşmesine, kişisel gerginliklerin 
azalmasına, ilgi ve merakın yoğunlaşmasına ve teknik becerinin 
gelişmesine neden olur” Önemli olan öğrencinin çevreyi 
gözlemleyip tepki göstermesi, ayırt etmeyi ve yargılanmayı 
öğrenmesidir. Bunlar öğrencinin görsel, sessel, devinimsel 
ifade gücünü artıracaktır. “Görsel dilin gelişmesi, görsel 
düşüncenin de gelişmesini beraberinde getirecektir. 
”Öğrenme tarzı; zihinsel yeti ve duyuşsal alandaki ilgi, beceri 
ve değerlere ilişkin davranışları değiştirecek ve dengeli bir 
şekilde geliştirecektir. Başlamak gözlemlemekle olur ve 
uygulama, analiz, sentez, değerlendirme sanat eğitiminin 
bileşenleridir. Yaratma; gözlem, bilgi, ilke, deney, merak, 
araştırmayla gerçekleştirilir. Bu bağlamda parçaları birleştirerek 
bütün oluşturmak böylece bütünlük içinde çeşitlilik sağlamaktır.

 İnsan; zihnini, duyularını, duygularını kullandığı sürece vardır. 
Temel Tasarım bu işlevsellik nedeniyle gerçekleştirilir. Not 
almayı öğrenmek -çizerek ya da yazarak-; yıllarca soru sormayan, 
tek boyutlu, tek çözümlü daima öğretmenin istekleri doğrul-
tusunda görmeye alıştırılmış öğrencilere, kazandırılacakların 
başında gelmelidir. Araştırma, bulma, değiştirme, ekleme, 
çıkartma, yerine koyma, yeniden düzenleme, tersine çevirme, 
birleştirme; beyin fırtınası üzerine çalışmaların püf noktalarını 
oluşturur.

Bu arada duygular eğitilirken zihne dayalı yetiler de gelişir. Bu 
da bu alanda edindiklerimizin başka alanlarda da kullanılabi-
leceğini gösterir. Sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve 
izlenimlerini anlatabilme, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir 
düzeye ulaştırma amacıyla yapılan bir etkinliktir. Bir kültürel 
yoğunluktur. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak gerekir; 
Sanat Eğitimi bireyseldir. Bireyin yaratıcı güç ve yetisini 
eğitmek, yaşamına aktarmasına olanak tanımak için vardır. 
Seçmek, paylaşmak, gelişmek için Sanat Eğitimi vardır. Sanat 
Eğitimi analiz ve sentezi öğreterek yaratıcılığı geliştirir. 
Öğrencinin yaşamı sorgulamasını ve toplumda birey olarak 
yerini almasını sağlar. 

Hayal gücünü çalıştırır; içsel güç, enerji, duygu, duyum ve 
algının yaratıcı çabayla dışa çıkmasını, tercih edilen malze-
meyle şekillendirmelerine nedendir. Sanatın sosyo-kültürel, 
psikolojik amaçları vardır. Sanat Eğitiminin amacı; sanatın özü 
ile bütünleşip gelişmesidir; bireyin psikolojik farklılıklarını da 
gözeterek, ruhsal gereksinmelerinin doyurulmasıdır ve ruh 
sağlığı bakımından dengeli bir birey yaratma cabasıdır.” 
Bilindiği gibi Sanat eğitiminin amaçlarının başında “sanatın 
evrensel dilini kullanabilme” önemli bir alır. İnsanın, sanatsal 
düşünce yoluyla dışa vurumu önemli olup, ancak bu yolla 
kazanılan deneyimler, kişinin kendini anlatmada önemli bir 
araç olabilir ve kişiyi özgünleştirmeye başlayabilir. Özgün 
anlatım çabası, özgün düşünmenin temelini oluşturan 
eleştirel düşünmeyi ve sentez-yorum yapmayı birlikte 
getirmektedir (Alakuş, 2007:14-20). 

Bireye eğitimi için gerekli bilgileri vermek lazımdır ama 
bunların, yaşamsal özellik taşıması da gereklidir. Nasıl endüstri,  
Bauhaus gibi bir okulu beraberinde getirdiyse modern yaşam 
da Sanat Eğitimini Bilim Eğitimi yanında gerekli kılmış, ayrıca 
uygulamaya yönelik yöntemlerinde çağa uygunluk gerek-
tirmiştir. Sanat eğitimi; bilgi verme, görme ve diğer yetileri 
geliştirme, duyguya yaşam verme ve hayal dünyasının eylemini 
gerçekleştirmedir. Kısaca Sanat Eğitimi başkalarıyla buluşma 
köprüsüdür.

Ayrıca disiplinler arası çalışmalar da yaptırılmalıdır. Ancak bu, 
öğrenciye, onun kişiliğini yok edecek ve onu dolduracak 
şekilde değil besleyecek, ayıklayacak nitelikte yaptırılmalıdır. 
Bunda öğrencinin alt yapısı gözetilmeli, kitle eğitiminden 
kaçınılmalıdır. Başka alanlardan besleneceği bilgi, uygulama, 
görgüyü kendi alanıyla ilişkilendirmesine olanak tanıyarak; 
disiplinler arası etkileşim, sağlıklı hale getirilmelidir. Yoksa 
başka yerlerden transfer edilenler boşlukta kalacak, böyle bir 
altyapıya sahip olmayanlar da anlam bulmayacaktır. 

Günümüzün eğitim anlayışı, eğitimin temel değişkenlerinden 
biri olan yönlendirme programlarını; bilim, teknoloji ve değer 
yargılarında oluşan değişkenler doğrultusunda düzenlemek 
ve geliştirmek zorunluluğunu gündeme taşımıştır. Çünkü 
öğrenim süreci içinde özellikle bazı öğrenim kademelerinde 
öğrenciler ders, sosyal ve eğitsel çalışmalar, kurs, iş ve meslek 
seçimi kararlarını vermek durumunda kalırlar. Bu aşamalarda 
öğrencilerin etkili karar verebilmeleri, ancak, resmi ve özel 
yönlendirme etkinlikleriyle küçük yaşlardan itibaren bilgi ve 
farkındalıkları artırılarak sağlanabilir.
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1. Niçin Yönlendirme?
“Hayvanlar insanlara bakıp özenerek, kendilerini geliştirebi-
lecekleri bir okul kurmaya karar verirler. Tavşan, kuş, balık, 
sincap, ördek diğer bütün hayvanlar bir araya gelerek bir 
hayvanlar kurultayı oluştururlar. Hep birlikte bir öğretim 
programı hazırlarlar. Tavşan programa koşmanın konmasını 
önerir. Kuş uçmanın, sincap ağaca tırmanmanın, balık 
yüzmenin konmasında diretir. Böylece öğretim programına 
hayvanların tümünün önerdikleri dersler konur. Daha sonra 
her hayvanın tüm derslere katılmasını zorunlu kılarlar. Sonun-
da tavşan yokuş yukarı tırmanmada en başarılı hayvandır, 
kimse onu geçemez. Ama tavşandan uçması de istenince iş 
değişir. Tavşan uçmaya çalışırken düşer ayağı kırılır, zavallı 
hayvan koşamaz da artık. Benzer bir durum kuşun başına 
gelir. Kuş uçma dersinde çok iyidir. Havada taklalar atar, türlü 
gösteriler yapar ama öğretmenler bununla yetinmez, kuşun 
gelişmiş çok yönlü hayvan olması için onunda köstebek gibi 
toprağı kazması ve yer altında tünel yapmasını isterler. Kuş 
toprağı kazmaya uğraşırken kanatları ve gagası kırılır ve 
eğitim böylece sürüp gider. Son sınıfa gelindiğinde ise zekası 
çok gelişmemiş sıradan bir hayvan olan yılan balığı okulu 
birincilikle bitirir. Çünkü herşeyi biraz olsun yapabilmiştir. 
Sonunda yetenekleri yok diyerek aşağılanan hayvanlar okulu 
bırakır ve kendi yetenekleri yönünde yaşamlarına devam 
ederler.” 

Bu kıssa’dan çıkarılması gereken hisse, kişilik, zekâ ve yetenek 
açısından birbirinden farklı olan öğrencilerin, bu özelliklerini 
gözardı eden standart bir eğitim sürecine dahil edilmeleri 
durumunda beklenen başarıyı elde edemeyecekleridir.

Her bireyin; ilgi, istek ve yeteneklerine uygun bir alan ve 
eğitim programı vardır. Bu anlayış bireysel potansiyelin çeşitli 
yönlerden birey ve toplum için en uygun şekilde geliştirilmes-
ine yönelik olup, kalkınma, zenginleşme, daha fazla gelir, 
daha iyi iş sağlamayı amaçlamaktadır. Bu da çocukların ve 
gençlerin akademik başarıları, yetenekleri, ilgileri, kişilik 
özellikleri doğrultusunda çeşitli programlara yöneltilerek 
yetiştirilmeleriyle sağlanabilir. Bunun içindir ki, eğitim sistemi-
nin önemli değişkenlerinden olan yönlendirme sürecinin 
birey ve toplum yaşamındaki önemi yadsınamaz.

Eğitim süreci boyunca okullarda yürütülen yönlendirme 
çalışmaları, eğitimsel yönlendirme ve mesleki yönlendirme 
olmak üzere iki gruba ayrılır. Eğitimsel sorunlarla ilgili olarak 
eğitim sisteminde bireye ve bireylere götürülen yardım 
etkinliklerine eğitimsel yönlendirme, bireye mesleksel tercihler 
yapmasında, bir meslek alanına yönelmesinde, bu meslek 
alanı içinde bir meslek seçmesinde ve mesleğe hazırlanmasın-
da götürülecek etkinlikleri içeren yönlendirme çalışmalarına 
meslekî yönlendirme denilmektedir. Bu iki kavram daha 
detaylı incelenirse;

Eğitimsel yönlendirmenin temel ilkesi bireyi tanımak, onun 
kendisini tanımasına, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda 
başarıya ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu anlamda da 
eğitimin içinde  hayati öneme sahip olan sanat eğitimine 
yönlendirme çok daha önemli görülmektedir.

“Meslekî yönlendirme yalnız belli yaşlardaki öğrencilere belli 
yıllarda götürülen bir yardım olmamalıdır” ilkesinden yola 
çıkılarak meslekî yönlendirme konusunda son yıllarda sıkça 

uygulanan mesleksel gelişme kavramı üzerinde durulmalıdır. 
Bu kavram, mesleğe yönelme, meslek seçimi, mesleğe giriş, 
mesleğe uyum, meslekte gelişme ve meslekte emekli oluşu 
kapsayan bir kavramdır. Bu açıdan ele alındığında meslekî 
yönlendirme okul sürecini aşan, bireyin kariyer gelişimini 
izleyen bir hizmet yelpazesi olarak algılanmalıdır.

Sonuç olarak, sanat eğitimi kişinin yaşamsal fonksiyonlarını 
yerine getirmesinde ruh sağlığı, uyum ve koordinasyonunda, 
sorgulamayı öğrenerek eleştirel düşünce, yaratıcı ve üretken 
olmayı hede�eyen bir ders olarak hayata katkısı yadsınamaz. 
Bu gerçekten hareketle hem sanat eğitimi yetiştiren kurumların 
öğretim programlarını daha özgürlükçü, eleştirici yöntemlerle 
geliştirmelidir. Devlet politikalarında sanat eğitimine verilen 
önem artırılmalı, ders saatleri ileri ülkelerdeki statülerine 
getirilmeli, yönlendirme ve meslek edindirme de yetenek ve 
istek göz önünde bulundurulmalıdır. 
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kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivas- 
yonunu doğrudan etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, 
neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun 
çevresinin zengin uyaranları ile ve çocuğa ne gibi olanaklar 
sunulduğuyla yakından ilişkilidir. Erken çocukluk eğitimi, insan 
gelişiminin en erken dönemidir ve insan hayatının diğer 
dönemlerinin temelini oluşturur. Ancak bu dönem yalnızca 
gençlik ve olgunluğa hazırlık olarak değil, kendi başına da 
önemlidir. Yaşamın her döneminde, insanın o dönemde yerine 
getirmesi gereken gelişimsel görev ve sorumluluklar vardır. 

Bu dönemde verilen eğitimin, çocuğun gelişim döneminin 
gerekliliklerine ve çocuğun ihtiyaçlarına uygunluğu ve destek-
leyiciliği çok önemlidir. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde 
kullanılan eğitim modellerinin ve programların içeriği ve 
beklentiler, diğer bir ifade biçimi ile çıktılara dikkat çekilmelidir.

High- Scope yaklaşımı temelini, okulöncesi eğitim için, “Perry 
Presschool Project” olarak geliştirilen bir projeden almaktadır. 
Daha sonra ise bu programın daha etkin olması hede�enerek 
yeni arayışlar geliştirilmiştir. Bu arayışların sonucunda ise, 
High/Scope yaklaşımı çocuklarda daha etkili  bir model olarak 
geliştirilmiştir. High/scope yaklaşımı, okulöncesi yaştaki çocukları 
gelecek yıllarında okullarda başarılı olabilecekleri şekilde 
hazırlamak amacı ile; 1962 yılında Amerika Birleşik Devletler’inde 
etkili bir yaklaşım olarak David P. Weikart’ın başında bulunduğu 
bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra, 1967 yılında 
Weikart ve ekibi, programı geliştirmek için o yıllarda ülkede 
uygulanan “Language Training Curriculum” ve “The Unit-Based 
Abroach” yaklaşımlarını da değerlendirerek, üç yaklaşımın bir 
sentezini oluşturmaya çalışmıştır. 

High scope yaklaşımının, farklı sosyo-ekonomik ailelerden 
gelen okulöncesi yaştaki  çocukların eğitiminde etkili olduğu 
ilerleyen yıllarda gözlenmiş ve programın başarısı kanıtlanmıştır.

High scope yaklaşımında yetişen çocuklar, en genel anlamda 
diğer yaklaşımlarla eğitim alan çocuklardan farklı olarak kendi 
seçtikleri çalışmaları planlayıp, başlatabilen ve çalışması 
hakkında düşünebilen, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle etkili 
bir şekilde işbirliği yaparak çalışabilen, yaptıklarını etkin dil 
kullanımı ile ifade edebilen ve tüm bunların sonucunda da, 
gelecekteki eğitimsel deneyimlerinde başarılı, problem çözmede 
ve karar vermede etkin bireyler olmaları için cesaretlendiril-
mektedir.

GİRİŞ
High/scope sözcüğü, en genel anlamda,’’yüksek hede�er ve 
uzaklara uzanan görev’’ anlamına gelmektedir. Teori ve 
uygulamanın sentezlendiği bu eğitim modelinin temeli yaklaşık 
kırk yıllık çocuk gelişimi araştırmalarına, uygulamalarına ve 
eğitim değerlendirmelerinin sonuçlarına dayanmaktadır. 
Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimine 
önem veren lisanslı bir yaklaşım olan hıgh scope, her ne kadar 
erken çocukluk dönemi eğitim anlayışının içinde yer alsa da, 
eğitimin tüm kademelerinde uygulanabilecek öğrenen 
çocukları merkeze alan bir dizi ilkeleri eğitimcilerin rehber-
liğine sunmaktadır. Bu makalede okulöncesi eğitim yaklaşımı 
olarak bilnen “High Scope” yaklaşımının tüm eğitim kademeleri 
ve eğitim programlarınınin içinde yer bulabileceği üzerine 
yeni bir tartışma oluşturulmaya çalışılacaktır.

Kısa bir tarihçe bilgisinin ardından “high scope” modelinin 
temel ilkeleri ele alınarak her bir ilkenin çocuklar üzerindeki 
etkileri ve bu modelin eğitimin her kademesindeki eğitimcilere 
nasıl rehberlik edebileceği ortaya konmaya çalışılacaktır. 
Erken çocukluk eğitimi çocukları ilköğretime hazırlayan, 
evdeki eğitim ve yetişme olanaklarını destekleyen, dil ve 
sosyal açıdan var olan eşitsizlikleri erken dönemde ortadan 
kaldırmayı amaçlayan bir modeldir. Okul öncesi eğitim, 
çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 
kadar geçen 0-6 yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocuk-
ların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan; 
�ziksel, zihinsel,  sosyal- duygusal ve dil gelişimlerinin büyük 
ölçüde tamamlandığı, gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlan-
maktadır. 

High/Scope programı erken çocukluk döneminde uygulanan 
bu kuramlardan yalnızca biridir. Okul öncesi dönem, beyin 
gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en 
yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun 
bilişsel, dil, sosyal- duygusal ve motor gelişimi için güçlü bir 
zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi 
dönem olarak adlandırdığımız yaşamın ilk altı yılında çok hızlı 
büyürler ve dil, bilişsel, sosyal- duygusal ve motor gelişim 
alanlarında şaşırtıcı bir hızla gelişirler.

Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu 
dönem, beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu 

Okullarda “HIGH–SCOPE” Esintisi



High Scope yaklaşımı, çocuğun gelişim sürecinde kendi doğal 
ilgi, eğilim ve amaçlarındaki yapıcı güçten faydalanabilmesini 
hede�emektedir. Bu hede�n gerekçesi ise, çocukların kendi 
kişisel ilgi ve amaçlarını gerçekleştirdiklerinde en iyi şekilde 
öğrendikleri gerçeginin eğitim bilimleri alanında yapılan 
araştırma sonuçlarıdır.

Etkin öğrenmenin içsel ve insana özgü yönüyle High Scope, 
evrensel bir eğitim modeli ve çağdaş bir eğitim modelinin 
gerektirdiği gelişimsel anlayış özelliğine sahiptir. Çocuğun 
gelişimsel yaş düzeyine göre düşünsel ve sosyal gereksinim-
lerini göz önünde bulundurmak ilkesine dikkat çekilmektedir.
UNICEF tarafından ‘’En İyi Eğitim Sistemi’’ ile ödüllendirilen, 
high/scope programının amacı,’’Gelişimsel Olarak Tutarlı Bir 
Eğitim’’ sağlamaktır. High-Scope, gelişimi destekleyen bir 
temel yaklaşım olarak düşünüldüğünde, yaşam boyu öğrenme 
içinde de sürdürülebilirliğini vurgulamak yanlış olmayacaktır. 
Bu tutarlılığı ise diğer eğitim kademelerinde de devam 
ettirmek mümkündür.

High Scope yaklaşımında temel ilke dayanağı ‘’Etkin 
öğrenme’’dir. Etkin öğrenme; çocuk (öğrenen) tarafından 
başlatılan ve devam ettirilen öğrenme sürecidir. “Etkin 
öğrenme” çocuğun yeni bir kavramı yaşantısı içinde kazandığı 
deneyimleri sonucu keşfetmesidir. Öğrenen deneyim kazanırken,  
duyularını aktif olarak kullanmak zorundadır, bu nedenle 
dokunur, tadar, bakar, dinler ve koklar. Bunun sonucu olarak, 
öğrenen yeni materyal ya da durum hakkında kalıcı bilgiler 
kazanır. High- Scope, etkin öğrenmenin de temelini oluşturan 
Piaget’in yapılandırmacı kuramından temel alır. Piaget’in 
gelişimsel yaklaşımı ve bu gelişimsel yaklaşımın ve çocuğun 
yetenekleri sonucunda ortaya çıkan gereksinimlere cevap 
verecek nitelikte çevre düzenlemesi organize edilmelidir. 
Planlanan eğitim programlarının çerçevesinde bu ortamlarda 
çocuk özgür bırakılır.  Bu gelişimsel ve özgürlük çerçevesinde 
çocuk akademik, toplumsal, kültürel, dutygusal alanlarda 
zengin ve çeşitlilik gösteren deneyimler kazanır.

Elbette ki High-Scope yaklaşımının hayata geçirilebilmesi için 
bu alanda bir vizyona, bilgiye ve beceriye sahip kaliteli eğitim 
kadrosuna ihtiyaç bulunmaktadır. Nitelikli eğitim kadrosunun 
yanısıra çocuk merkezli tüm yaklaşımlarda önem kazanan, 
çocuk, aile ve okul üçgeninde işbirliğine ihtiyaç duyulmak-
tadır. Çocukların özgürce deneyim kazanmalarında okul- 
öğretmen kadar aile de önemli ve eşit bir paydaş olarak rol 
alırsa bu model başarılı olur. 

High-Scope Yaklaşımında “Etkin Öğrenme” nin Yorumlanması
High-Scope yaklaşımında “etkin öğrenme” nin yorumlanması 
diğer yaklaşımlardaki “etkin öğrenme” yorumları ile benzer-
likler gösterse bile, bu yaklaşımın daha iyi anlaşılabilmesi ve 
uygulanabilmesi için High-Scope modelinde ve etkin 
öğrenme yaklaşımında yer alan ilkelerin gözden geçirilmesi 
yararlı olacaktır. 

Etkin öğrenmenin malzeme, kullanma, seçim, dil ve destek 
olmak üzere 5 uygulama unsuru bulunmaktadır. Aşağıdaki 
bilgiler okunurken ve tartışılırken okuyucu, bu bilgilerin 
sadece okulöncesi dönemde değil her öğrenme kademe-
sinde kullanılabileceğini de göz önünde bulundurmalı ve 
değerlendirilmelidir.

1- Malzeme; Öğrenme ortamlarında, çocuğun çeşitli biçim-
lerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme 
olmalıdır. Diğer bir ifade biçimi ile malzemeler nitelik ve 
nicelik olarak zenginleştirilmelidir. Farklı malzemelerle 
kazanılan deneyimler, öğrenenin yaşantısında çeşitlilik 
oluşturacaktır. Her bir çeşitlilik ise, yeni durumlara uyum  
sağlamakla alakalı olup, Piaget’in zeka tanımı ile örtüşmekte-
dir. Piaget, zekayı çevreye uyum sağlama becerisi olarak 
tanımlamaktadır. Bu sadece okulöncesi dönem eğitim ortam-
larında değil her türlü öğrenme ortamında öğreneninin 
merak ve öğrenme ile ilgili girişimde bulunma cesaretini 
artıracaktır. 

Eğitimin her kademesinde en etkin öğrenme ortamı olarak 
kabul edilen sını�arda çocukların doğrudan etkileşimde 
bulunabileceği zenginleştirilmiş malzemelere ihtiyaç duyul-
maktadır. Malzemelerde her çocuğa yetecek sayı kadar 
çeşitliliğin de önem kazandığı unutulmamalıdır.

2- Kullanma; Çocuk deneyimleri için ortamda bulunan her 
türlü nesneyi, eğitim materyalini özgürce kullanma fırsatına 
sahip olmalıdır. Bu nedenle ortamdaki �ziksel düzenleme de 
önem kazanmaktadır. Malzemeler öğrenenin çok kolay 
erişebileceği dolap ve ra�arda yer almalı ve çocuklar eşit 
fırsatlarda malzemeye ulaşabilmelidir. Çocuklar gün içinde 
tercih ettikleri çalışma köşeleri arasında geçiş yapma fırsatları 
bulmalıdır. Çalışma köşeleri çocukların gelişimsel ihtiyaçları 
ve yetenekleri doğrultusunda çeşitlendirilmeli ve donanımları 
sağlanmalıdır. Çocuklara araştırma ve deneme özgürlüğü 
verilmelidir.

3- Seçim; Çocuklar sınıf ortamlarında yapmak istedikleri 
çalışmalarla ilgili ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi 
malzemeleri kullanacağına kendileri karar vermelidir. Elbette 
çocukların ihtiyaçları doğrultusunda müfredat, eğitim 
programları ve amaçlardan söz etmemiz gerekmektedir. 
Eğitim programında yer alan hede�er ve çocuğun kazanımları 
doğrultusunda öğrenme köşelerinin düzenlenmesi ve yeni 
uyaranların yerleştirilmesi önem kazanmaktadır. İşte bu nokta 
da ise öğretmenin rolüne vurgu yapmak gerekir. Öğretmen 
öğrenme ortamlarını düzenlerken çocukların seçimlerini 
özendirecek eğitimci bilgisine ve yaratıcılığını kullanmaya 
dayanan bir formasyona sahip olmalıdır. Çocuklar eğitim alma 
ve yetiştirilme süreçlerinde yoğun olarak yetişkin tarafından 
yapılan seçimler doğrultusunda deneyimler kazanırlar. Bu ise, 
öğrenende yaptığı seçimlerin sorumluluğunu alma ve 
sonuçları ile baş etme konusunda gerçekleşecek bir deneyimi 
engeller. Böylesi bir tecrübeden yoksun kalan bireyler yaşam-
larının tüm aşamasında karşılaştıkları problemlerin sonuçlarından 
diğer insanları sorumlu görerek sorumluluk almaktan kaçabilirler. 
Tercih yapma ve sorumluluk alma gibi bir takım gelişimsel 
kazanımlardan yoksun kalabilirler.

4- Dil; çocuk yapmakta olduğu şeyi anlatmalıdır. Açık uçlu 
sorular (örn, bunu nasıl yaptın? Başka ne yapabilirsin? Neden 
bunu seçtin?) sorularak çocukların düşünerek cevap vermesi 
ve kendi sözcüklerini seçmesi sağlanmalıdır. Yapılan herhangi 
bir iş üzerine, bireyin kendini ifade etme deneyimi ile birey 
kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulabilir. Kullandığı sözcükler 
ve ifade tarzı bireyin kendisini ifade etme sınırları ile diğer 
insanlarınkendisi ile ilgili algının biçimlenmesini sağlar. Dili 
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High Scope Eğitim Programlarının merkezinde bulunan 
planla - yap - değerlendir süreci, çocuklara önemli öğrenme 
deneyimleri kazanmaları ve problem çözmeleri için çok 
sayıda fırsat sağlayan, özgüvenlerini ve bağımsızlıklarını 
destekleyen, sorumluluk alma ve zaman denetimi ve yönetimi 
ile ilgili yeteneklerini geliştiren sıralı bir etkinlik dizisidir.

Planlama Zamanı: Her çocuk; çalışma zamanı içinde ne 
yapacağına kendi ilgi alanlarına göre karar verir ve belirtir. Bu 
planlamanın yapılabilmesi için öğretmenin çeşitlendirilmiş 
alternati�ere ve program amaçlarına göre düzenlenmiş 
öğrenme köşelerine ihtiyaç vardır. Çocuk bu planlamayı sözel 
veya sözel olmayan yollarla yapabilir. Bir köşeyi işaret etmek, 
bir köşeyi, nesneyi ya da birlikte çalışacağı çocuğu göstermek 
veya adını söylemek, yapacağı şeyin resmini çizmek, yapmaya 
karar verdiği eylemi uygulamak, bir yetişkini bir nesneye veya 
bir yere götürmek v.s. bu seçimlerin ifade biçimidir. Çocuklar 
planlarını yetişkinler kadar akranları ile de tartışırlar. Bu çocuk-
ların düşüncelerine ilişkin zihinsel görüntüler oluşturmalarına 
yardımcı olur. Planlama işini bitirince ilgi alanına gider ve 
çalışmaya  diğer bir ifade biçimi ile keşfetmeye başlar. 
Sını�arın hemen giriş bölümünde öğrenme köşelerinin 
sembolik anlatımı olan, günlere göre bölünmüş sınftaki 
çocukların fotoğra�ı listesinden oluşmuş bir pano kullanıla-
bilinir. Çocuk sınıfın girişinde güne plan yaparak, seçtiği 
köşeyi kendi fotoğrafı ile eşleşecek şekilde işaretleyerek 
başlayabilir. Bu öğretmen için aynı zamanda bir kayıt sistem-
idir. Böylece, her bir çocuğun öğrenme köşelerinden hangis-
ine daha çok eğilim gösterdiği, seçim yaptığı “istatistiksel” 
olarak da kayıt altına alınmıştır demek yanlış olmayacaktır. Bu 
gösterge aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarının eğilimini 
belirlemede önemli bir ipucu olacaktır. Öğretmen ise eğitim 
programlarını geliştirirken, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını 
değerlendirme fırsatı bulacaktır.

Çalışma Zamanı
Çalışma zamanı her çocuğun kendi planı uyarınca çalışmaya 
başlamasıyla gerçekleşir. Günün en uzun faaliyet dönemi olan 
çalışma zamanı, genellikle 45-60 dakikalık bir zaman 
diliminde gerçekleşir. Çocuklar çalışma zamanında istedikleri 
malzemeler ile çeşitli ilgi köşelerinde çalışırlar ve bu malzeme-
lerle etkin olarak ilgilenirler. Yapmakta oldukları şey hakkında 
bir yetişkin ya da arkadaşlarıyla konuşurlar. Gerektiğinde bir 
yetişkinden ya da arkadaşından yardım isteyebilir ve 
çalışmasını bitirdiği zaman da kullandığı malzemeleri daha 
önceden yeri belirlenmiş olan ve depolanma alanı olarak  da 
öğrendikleri yere kaldırırlar.. Bir öğretmenin hatırlaması 
gereken; çocuklara zaman yönetimi konusunda müdahale 
etmek ve plan yapmak yerine rehberlik yapması gerektiğidir.

Hatırlama zamanı 
Etkinliklerin yapılandırıldığı, “planla-yap-değerlendir” süreci 
sona erdiğinde, çocuklar çalışmayı bitirmiş sayılır. Çocuklar 
çalışma zamanında neler yaptıklarını gerek sergileme gerekse 
sözel ifadelerle akranları ve yetişkin ile paylaşarak bu süreci 
tamamlarlar. Çocuklar genellikle çalışmanın başında 
yaptıkları planlarına bağlı kalmadan ve yaptıklarından farklı 
şeyler anlatabilirler. Bu noktada ise hatırlama becerisine ilişkin 
stratejiler devreye girer. Örneğin, öğretmen çocuğun 
hatırlaması için ipuçları vererek iyi bir bellek çalışması yapılır. 
Çocuklar birlikte etkinliğe dâhil olan diğer çocuklardan, 
etkinlik sürecinde neler yaşandığından, karşılaştıkları 

kullanma fırsatları ile birey sözcük dağarcığını genişletirken, 
kendisini dinleyen akran ve yetişkinlerin varlığı ile kendisini 
değerli hisseder, kendisini önemser, öz yeterlilik, özgüven ve 
özsaygı gelişir. Bu duygu ise yaşam boyu öğrenmenin alt 
yapısını oluşturur.

5- Destek; Yetişkinler ve akranlar çocuğun problem çözme ve 
yaratıcılık çabalarını görüp, teşvik etmelidir. Problem çözme 
ve tercih yapma konularında ilerleyemeyen ve uğraşıya 
odaklanamayan çocuklara, farklı açılarda düşünme ve 
alternati�i seçimler yapabilme fırsatları verilerek etkinlikler 
tamamlamaları sağlanabilir. Çocuklarda kendi kendine zaman 
yönetimi inisiyati� genellikle görülmez ve çocukların 
uğraşılarında zaman yönetimi yetişkinin yönergesi altındadır.  
Bu ise ileri yıllarda etkin olmayan zaman yönetimi sonucunda, 
esnek düşünme becerisini engelleyen bir faktör olarak 
karşımıza çıkabilir. Destek sözcüğü eğitim alanında öğrenene 
yardım etmek anlamında kullanılabilmektedir. High-Scope 
yaklaşımında verilecek destek, içeriğinde öğrenenin kapasitesi 
ve gelişimsel yaş özelliğine göre farklı düşünme yolları için 
rehberlik edebilmeyi işaret eder. Bu ise yaratıcılık, eleştirel 
düşünme ve üretkenlik gibi özelliklerin kazanılmasını sağlar.

Hıgh-Scope Modelinde Öğretmen Olmak
Yukarıda ele alınan temel ilke ve özellikler bu yaklaşımda 
öğretmenin yeri ve sorumlulukları üzerine açık bilgiler ortaya 
koymaktadır.

Öğretmen çocukları kendi kendilerine bir şeyler yapmaya 
teşvik eder. Onların yerine problem çözmez, tercih yapmaz, 
karar almaz sadece çocukların çözüme gidebilecek seçenekleri 
düşünmelerine fırsat verir.

Çocuklar bir gün içindeki olayların sırasını ve hiyerarşisini bilir. 
Geziler, özel ziyaretler, sınıf içi olaylar sürpriz olmaz. Değişik-
likler çok önceden çocuklara haber verilir.

Öğretmen, her çocuğun uğraşısı ile ilgili olarak düşünmesine, 
gözlem yapmasına, akıl yürütmesine ve konuşmasına fırsat 
veren zaman yönetimi içindedir. Her çocuğun kendini ifade 
etmesine fırsat tanır.

Öğretmenler, çocukların araç ve gereçlerin kullanımı 
konusunda beceri kazanmalarına yardımcı olur. Araç ve 
gereçlerle birebir ve özgürce yaşantı içinde olmak, çocuklar 
için yeni keşifler yapmak demektir. Çocuklara bedenlerini 
farklı biçimlerde kullanmalarını sağlayan etkinlikleri sunan 
öğretmen, sınıf içi kadar açık hava faaliyetlerini ve okul 
dışındaki mekanları da zaman zaman günlük programına 
dahil edebilir.

High/Scope Modelinde Eğitim Programı
Etkin öğrenme yaklaşımı, düzenlenmiş öğrenme ortamı ve 
günlük program, yetişkin-çocuk etkileşimi bu modelde temel 
unsurlardır. 

Çocukların bulundukları değişik gelişim seviyeleri ve öğrenme 
özelliklerine göre bireysel olarak desteklenmeleri sağlanır.

High scope kurumsal olarak Piaget’nin yapılandırmacı kuramını 
ele almıştır.



problemlerden söz edebilirler, ürettiklerinin resmini çizebilir 
veya modelini geliştirebilirler. Bu sürecin gözden geçirilmesi 
aslında çocuğun kendini tanımasına diğer bir ifade biçimi ile 
kendisinin ilgisinin ne olduğuna ve becerilerinin sınırlarını 
keşfetmesine de yardımcı olur.

Küçük Grup Zamanı
High-Scope ilkeleri için sınıf içinde çocukların öğrenmelerine 
yönelik etkin çevre düzenlemesi yapan öğretmen, zaman 
zaman da küçük ve büyük gruplarla çalışmalar yürütür. Küçük 
grup zamanı içinde her öğretmen “kendisinin planladığı ve 
sunduğu bir faaliyet” le  ilgili çalışmak üzere küçük bir grupla 
toplanır. Malzemeleri öğretmen seçip sunmakla birlikte, her 
çocuk bu malzemelerle kendi isteği ve düşüncesi doğrul-
tusunda çalışır ve kendi kişisel ürününü oluşturur. Öğretmen 
tarafından planlanan bu etkinliklerde çocukların kültürel 
özellikleri ve kültürel farklılıkları öğretmen tarafından göz 
önünde bulundurulur. Her ne kadar planlama öğretmen 
tarafından yapılsa da problemlere çözüm üretme ve farklı 
�kirlerin ortaya konması için çocuklara fırsat yaratma esastır.

Büyük Grup Zamanı
Büyük grup zamanı çoğu kez çember zamanı olarak da 
adlandırılır. Tüm grup üyelerinin önemli bilgiler paylaşıp 
büyük bir grup halinde buluştukları bir zaman dilimidir. 
Öğretmen ve çocuklar için, 10-15 dakika boyunca oyunlar 
oynamak, şarkı söylemek, hareket ve müzik aktivitelerine 
katılmak, hikâye anlatma etkinliklerini gerçekleştirmek 
önemli bir etkileşim fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Grup 
tartışmaları yapmak ve projeler oluşturmak, proje sonuçlarını, 
önemli haber ve duyuruları paylaşmak gibi etkinliklere 
katılmak için bir araya gelen grup üyeleri farklı �kirler ileri 
sürmek ve farklı olan �kirler üzerine düşünmek için fırsat 
yakalamış olurlar. Çocuklar büyük grup etkinliklerinde, 
toplumsallaşmanın yanısıra zihinsel, dil ve hareket gibi 
gelişim alanlarına yönelik yeni beceriler kazanırlar.
 
Açık Hava Faaliyetleri Zamanı
Çocukların bahçeye çıkarak çeşitli oyunlar oynadıkları, 
koşarak, tırmanarak, sallanarak, sürünerek, araştırmalar 
yaparak fiziksel olarak etkin oldukları zaman dilimidir. Çocuk-
lar içeride oynadıkları oyunları, daha geniş bir ortamda, doğal 
çevrelerini ve o an yaşadıkları bölgeyi tanıyarak, değişen hava 
koşullarını ve mevsimleri yaşayarak sürdürürler. Yine olmak 
istedikleri alanları seçme özgürlükleri vardır.

Değerlendirme 
Öğretmenler gün içerisinde çocukların etkinlikleri boyunca 
her bir çocuğun önemli gelişimsel davranışları, deneyimleri 
ve ilgileri üzerine kısa notlar alır. Günlük ekip çalışması değer-
lendirme toplantısında öğretmenler, bu notları tartışırlar ve 
bu gözlemlere dayanarak çocukların büyüme ve gelişmelerini 
kolaylaştıracak, destekleyecek etkinlikler planlarlar ve öğrenme 
ortamlarını zenginleştirecek planlar yaparak materyal ve 
organizasyon gereksinimlerini çocuklara sunmak üzere 
belirlerler. Sınıf ortamı ve okul koridorlarında, panolarda 
sergilenen her bir ürün, çocukların performansı ve gelişimi 
için çok önemli ipuçları sunar. Sergilenen ürünlere ilişkin 
özellikle çalışma süreci fotoğra�anırsa, bu sürecin içinde 
çocukların hangi aşamalardan geçtiği ve süreç içindeki detaylar 
hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olacaktır. Bu bilgiler bize 
hem etkinliğin amaçları, hem de çocuğun tüm gelişim alanları 
ile ilgili bilgi verecektir.

Hıgh/Scope Eğitim Ortamı
High/Scope modelinin ilkelerini uygulamaya yönelik sını�arın 
düzenlemesi, çocukların tercihlerini belirleyip ona göre 
davranabileceği yeterli ve çeşitliliğin olduğu uyarıcı bir eğitim 
ortamı oluşturulmalıdır. Düzenli bir çevrede daha iyi 
öğrendikleri inancını yansıtan sını�ar iyi tanımlanmış köşelere 
bölünmüştür, kolayca ulaşılabilen pek çok malzeme vardır ve 
her öğrenme köşesinde yer alan malzemeler ilkeler doğrul-
tusunda yerleştirilmiştir. Bu nedenle çocuklar bağımsız olarak 
hareket edebilirler ve sınıfın her köşesine oldukça hakimdirler. 
Bu ise çocuklarda bulundukları ortama karşı bir aidiyet 
duygusu yaratacaktır. Çocuklar kendilerini daha güvende 
hissedeceklerdir. Bu ise çocuğa öğrenme için cesaret, 
motivasyon ve girişimcilik kazandıracaktır.

Sınıf düzeni beş adımda oluşturulabilir:
1- Yer Bulmak: Sınıf, aktif olması beklenen çocuklara ve çeşitli 
araçlarla malzemelere yetecek kadar geniş olmalıdır. Sınıfta 
çocukların görebileceği ve erişebileceği bir dolap ve raf 
sistemi olmalıdır. Çocukların kendi davranışları yoluyla öğrene- 
bilecekleri, yaratabilecekleri, arkadaşlarıyla çalışabilecekleri 
ve çalışmalarını sergileyebilecekleri bir mekana ihtiyaçları 
vardır. Evler, jimnastik salonları, sını�ar, bodrum katları, çatılar, 
konteyner odalar,  gibi birçok mekan High/Scope sınıfı haline 
getirilebilir. Diğer taraftan, bu düzenleme ilkokul, lise gibi her 
sınıf kademesinde de uygulanabilir.

2- Sınıfın Bölünmesi: Eğitim yılına dört ya da beş temel köşe 
hazırlayarak başlanması önerilmektedir. Çocukların ilgi, istek 
ve ihtiyaçlarını öğrendikçe köşe ve köşelerdeki materyal sayısı 
ve çeşitliliği arttırılır. Köşeler sadece malzemelerin depolandığı 
bölgeler olarak düşünülmemeli, çocuklara malzemeleri 
kullanabilecekleri kadar yer ayrılmalıdır. Alçak ra�ar kullanılarak 
sınırlar oluşturulabilir. Köşeler oluşturulurken çocukları sınıfın 
içinde dolaşmaya teşvik edecek hiçbir malzemenin bulun-
madığı “boş” alanlardan kaçınılmalıdır.

3- Malzemeleri Seçme, Kaldırma, Etiketleme: Bütün köşeler 
için çeşitli biçimlerde kullanılabilecek çok amaçlı malzemeler 
seçilmelidir. Bu yaratıcılığı teşvik eder ve çocukların dikkat 
süresini arttırır. Eğitim yılının başında malzeme çeşitlerini 
sınırlı tutmak, çocukların seçim yapma ve temizlik konularında 
güçlük yaşamalarını önler. Daha sonra çocukların deneyim 
kazanmalarına paralel olarak malzeme çeşitliliği artırılmalıdır. 
Böylece çocukların seçme becerileri daha etkili gelişecektir. 
Malzemelerin sınıf içinde yerlerinin olması çocukların organize 
olmasını kolaylaştıracaktır. Bu organizasyon için ra�ar, kutular, 
dolaplar etiketlenebilir. Böylece çocuk malzemelerin gruplan-
ması ve korunması konusunda da temel becerleri kazanabi-
lecektir.

4- Çocukların Sınıfı Öğrenmesi: Okulun başladığı ilk birkaç 
ayda ilgi köşeleri ve malzemelerle ilgili çocukların sınıfta keşif 
yapmalarına öncelik verilmelidir. Bu amaçla çocukların, 
köşelerin oluşturulması, depolama ve etiketleme süreçlerine 
mümkün olduğunca katılmaları sağlanmalıdır. Bu çocuklara 
“sınıfın sahibi olma” duygusu verir. Çocuklarla konuşurken 
köşelerin isimlerini kullanmak için fırsatlar yaratılabilir, bir 
malzemenin hangi köşeye ait olduğu sorulabilir ya da her gün 
bir köşede küçük grup faaliyeti uygulanarak köşenin tüm 
özelliklerinin çocuklar tarafından keşfedilmesi için fırsat 
verilebilir.
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5- Çocukların Çalışmalarının Sergilenmesi: Sınıfta çocuk-
ların göz seviyesinde ürünlerin sergilendiği alanlar oluşturulabilir. 
Bu köşelerde çocukların anlayabileceği ya da üretilme  
sürecine katkılarının bulunduğu nesneler sergilenmelidir. 
Çocukların üretimlerine ve esinlenmesine yardımcı olabilecek 
model  materyaller ya da başka çalışmalar da sergilenmelidir.

SONUÇ
 High-Scope uygulanabilir bir model olup, çocukların yaş ve 
gelişimsel özellikleri ile esneklik sağlanabilmektedir. Bu 
özelliği de çocukları ve öğretmenleri rahatlatmaktadır. Öğret-
menin kendi ve çocukla ilgili ortaya koyduğu performans 
kaygısı en aza indirgenerek eğitimin kalitesi artabilmektedir.

Bu çalışmanın satır aralarında, High-Scope modelinde vurgu-
lanan pek çok ilkenin, eğitimin her kademesinde kullanılabi-
leceğine vurgu yapılmıştır. Modelin bütünlük ve tutarlılık ile 
etkili olacağı bilinse de, bir noktadan başlanarak öğrenme 
ortamlarında High-Scope esintisi yakalamak mümkün olacaktır. 
Gündelik hayatın içinde, çocukların, yaş ve gelişim düzeyler-
ine göre, özellikle seçme fırsatı verilmesi ile çocukları 
düşündürmek ve karar vermelerini sağlamak mümkündür. 
Gündelik etkinlik ve uğraşılarda dili aktif kullanmaya yönelik 
çocuk ve yetişkinler için pek çok fırsat vardır. Elbette etkin 
konuşma beraberinde, etkin dinleme becerilerini de gerekli 
kılar. Bireyin düşünce ya da nesnel üretimi üzerine konuşmak, 
üretileni değerli kılarken, bireylerde sorgulama, analiz ve 
sentez yapma becerileri gelişir. Dil ve düşünce arasındaki ilişki 
özellikle çocukluk döneminde aktif kılınmalıdır.

Yukarıdaki tüm bilgi ve görüşlere dayanarak, her bir 
eğitimcinin, hatta ebeveynin çocuğa olan yaklaşımında, 
High-Scope modeli tam olarak uygulanamasa da, mutlaka 
bazı esintiler yaratılabilmesi çocuğun gelişimini olumlu 
yönde etkileyecektir. 
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HIGH-SCOPE YAKLAŞIMI İÇİN OKUMA ÖNERİLERİ

Seçim Panosu Öğrencilerimiz kendi tercihleri doğrultusunda köşelerini seçtiler  ve o köşedeki  çalışmalarına başladılar

* Bu yazı Prof. Dr. Mesude ATAY’ın 15. Geleneksel Eğitim 
   Sempozyumundaki  konuşma metnidir.
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Okan Kolejinde High-Scope esintisi; Evim ve ailem ünitesinde çeşitli evler hakkında sohbet ettik. Her öğrenci kendi 
hayalindeki evi arkadaşlarıyla paylaştı. 2 grup oluşturduk ve birbirimizin fikirlerini dinleyerek, ortak karar vererek 
hayalimizdeki evleri tasarladık.

Güneş Sınıfı «Koleksiyonlar»  konumuzda  sınıf koleksiyonumuzu oluşturmaya karar verdik.  Ne koleksiyonu oluşturabi-
leceğimizi  belirlemek için  sınıf tartışması oluşturduk ve ortak karar alarak yaprak koleksiyonu oluşturmayı planladık.
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Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nin 
Kuruluş Yıldönümü

Üyemiz Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi, kuruluşunun 170’nci yılını Fransız Sarayı’nda 
düzenlenen yardım amaçlı özel bir balo ile kutladı. 

21 Nisan Perşembe akşamı Fransız Sarayı’nda gerçekleşen kuruluş yıldönümü balosuna Derneğimiz yönetim 
kurulu üyelerinin yanısıra Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin eski mezunları, öğretmenler ile iş, sanat ve cemiyet 
hayatının tanınmış simalarından yaklaşık 500 kişi katıldı. 

Balo sırasında, “Anadolu’da Bir Kızım Var” bağış kampanyasına destek olmak amacıyla Uğur Batur’un yöne-
timinde mini bir müzayede düzenlendi. Müzayededen elde edilen gelir ve gecede yapılan diğer aktivitelerden 
toplanan bağışlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki genç kızlara eğitim bursu olarak verilmek üzere ÇYDD’ye 
aktarıldı. 
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Otizm nedir? Kalıtsal bir durum mu yoksa başka etkenler mi neden 
oluyor?  Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında 
fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Beynin ve sinir 
sisteminin yapısını ya da işleyişini etkileyen bir sürecin sonucu 
ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizmin genetik temelleri olabi-
leceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hakimdir. Otizm 
hakkında en iyi bilinen gerçeklerden birisi de otizmin her ırk, dil, din 
ve coğrafyada görüldüğü gerçeğidir. Otizmin çocuk yetiştirmek 
özellikleriyle yada ailenin ekonomik koşullarıyla ilişkisi yoktur.

Dünyada son yıllarda hızla artıyor. Bununla ilgili rakamları 
paylaşabilir misiniz? Bu artışın nedeni nedir? Otizmin görülme 
sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 
2.500 çocuktan birine konan otizm tanısı, 2000’li yılların başında 
150, 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde görülürken, 2014’te %30 
artış göstermiştir. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile 
dünyaya gelmektedir. Dünyada her 20 dakika da bir çocuk otizm 
tanısı almaktadır. 

Türkiye'de otizmli çocuklara yönelik verilen eğitim yeterli mi? Bu konuda neler yapılması gerekiyor? 
Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir.  Dolayısıyla bizim için 
burada en önemli nokta  olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada en az 30 saati 
bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamak. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok kıymetli. 
Vakfımızın da kuruluş amacı, erken tanı ve eğitimle çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata 
kazandırmak ve ekonomiye yük olmaktan çıkıp katkıda bulunacak bağımsız bireyler haline getirebilmek. 

Tohum Otizm Vakfı olarak bugüne kadar neler yaptınız? Tohum Otizm Vakfı olarak 2003 yılından beri 
birçok ilke ve farklı projeye imza attık. Vakfımızın yürüttüğü çalışmalarla 13 yılda toplam 98 binin üzerinde 
otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark yaratmış olduk.

Ülkemizde bu konuda sağlıklı bir 
istatistik maalesef yok. Dünyada 
kabul edilen 68’de 1 oranını ele 
alarak Türkiye için yaptığımız nüfus 
projeksiyonuna göre, ülkemizde 
0-18 yaş yaklaşık 352.000 otizmli 
çocuk ve gencimizin, eğitim, sağlık 
ve sosyal hizmetlerden faydalanmak 
için beklediğini söyleyebiliriz. Nüfusa 
projeksiyon yaptığımızda ülkemizde 
yaklaşık 1.142.586 otizmli birey 
olduğu ve bu durumdan etkilenen 
4.568.000 aile ferdi bulunduğu tahmin 
edilmektedir.

Betül Selcen Özer / Genel Müdür

TOHUM OTİZM VAKFI



Haber

39

Otizm konusunda ülkemize model ve örnek bir okul kazandırdık. 

Özel Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulumuzda 710 çocuğumuza burs desteği ile eğitim verdik.

21 tane ulusal ve uluslararası proje yaptık. 

Devletimizin otizmli çocuklara eğitim veren 20 okuluna; öğretmen eğitimleri, müfredat ve materyal desteği 
sağladık. 

8.275 öğretmen, 1.515 sağlık personeli ve 10.119 aileye otizm konulu eğitimler verdik. 

Otizm ile ilgi öğretmenlerin ve ebeveynlerin eğitimindeki eksiklikleri giderebilmek için,   dileyen herkesin 
ücretsiz olarak ulaşabileceği 19.760 kullanıcısı olan Otizm Eğitim Portalı’nı (www.tohumotizmportali.org) 
yayına açtık. 

96.000 adet Otizm Eğitim Kiti, ‘Otizm Şimdi Ne Olacak?’, ‘Otizm’de Eğitim, Terapi ve Tedavi Yöntemleri’ 
kitapçıklarımızı ücretsiz olarak dağıttık. 

Türkiye’de ilk defa 46 bin çocuğu otizm riski taramasından geçirdik.

Aile ve uzmanlar eğitici eğitimleri için verdiğimiz seminer ve eğitimlerin Türkiye çapında yaygınlaştırılabilmesi, 
yeni teknolojik uygulamaların geliştirilmesi için 2015 yılında Sürekli Eğitim Birimini hayata geçirdik ve 
yapılan eğitimlerle toplam 5.664 aile, eğitimci ve üniversite öğrencisine ulaştık.

Türkiye’de ilk defa otizmli çocukların eğitimi için yazılımlar geliştirdik ve ilk Türkçe uygulama olan Tohum 
1 & Tohum 2 ve Kavram Öğretimi tablet uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıma sunduk.

Türkiye’de ilk kez otizmli gençler için iş ve yaşam müfredatı Vakfımız tarafından geliştirildi, Beylikdüzü 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin her yerinden Vakfımıza ulaşan ailelere danışmanlık hizmeti vermek ve otizmli çocuklarına 
eğitsel değerlendirme yapabilmek için Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu bünyesinde Rehberlik Birimi 
açtık ve yapılan değerlendirmeler, eğitimlerle bugüne kadar toplam 3.844 aile, eğitimci ve üniversite öğrencisine 
ulaştık.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vakfa yardım etmek isteyenler ne yapabilir? Nasıl desteklere ihtiyacınız var?
Daha önce de belirttiğim gibi otizmin tek tedavisi, tek çaresi, tek ilacı eğitim. Ne kadar çok çocuğa eğitim 
bursu  sağlayabilirsek onların geleceği için o kadar umutlu olabiliriz. O yüzden otizmli çocuklara en büyük 
destek onların eğitim alabilmelerine fırsat vermek ve yardım etmektir. Şu anda eğitim bekleyen binlerce çocuk 
var. Türkiye’de otizmli çocukların eğitim alacağı okullara da çok ihtiyaç var. Okul yapıp bağışlamak isteyen 
hayırseverlerin ve duyarlı kişilerin bu konuya ilgi göstermeleri çok önemli bir destek olabilir. Tohum Otizm 
Vakfı olarak her türlü desteğe hazırız. Okulun mimarı planı dahil olmak üzere öğretmen eğitimlerine, müfredat 
geliştirilmesine destek verebilir ve materyal desteği sağlayabiliriz. Biz diliyoruz ki Türkiye'nin her yerinde 
Tohum Otizm Vakfı Okulu gibi bir okul olsun…

Destekleriniz için bize  www.tohumotizm.org.tr adresinden  ve 0212 244 75 00 no’lu telefonumuzdan ulaşabil-
irsiniz. Tüm telefon operatörlerinden TOHUM yazıp 5290’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. 
Ayrıca bağış yapmak istediğiniz takdirde Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankaları 5055 numaralı hesaba 
dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Tohum Otizm Vakfı’na yapacağınız her katkı çocuklarımızın umut 
ettiğimiz gelecekleri için çok önemli bir adım olacaktır.
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OTİZM NEDİR?
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir 
gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı 
sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile 
yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar 
göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. 

Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel ve 
ailesel etkenlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Dünyada otizmin görülme sıklığı 68’de 1’dir. Dolayısıyla, ülkemizde de her 68 
çocuktan 1’inin otizmden etkilendiği düşünülmektedir. Ayrıca, otizmin erkek 
çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan 4 kat fazladır.

ERKEN TANI ve EĞİTİMLE, OTİZMLİ BİR 
ÇOCUK YENİDEN DOĞABİLİR
Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi, erken tanı 
ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. 

Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak 
eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde 
otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, gelişim 
sağlanıyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve hatta 

OTİZMİN TEMEL BELİRTİLERİ
Otizmin temel belirtileri arasında;

6-9 aylıkken; konuşanın yüzüne bakılmaması, sese sesli yanıt vermeme, göz kontağı yetersizliği, karşılıklı 
gülümsemenin olmayışı veya nadir oluşu, adı çağrılınca bakmama, dokunma ve diğer duyusal uyaranlara 
aşırı veya az tepki, beslenme sorunları, garip duruş, aşırı tekrarlayıcı hareketler, bazı objelere veya 
parçalarına aşırı ilgi, tekrarlayıcı belli objelerle oyun diyebiliriz. 

9-36 ay arasında; Gülümsemeye yanıt az veya yoktur. Konuştuğunuzda yüzünüze bakmaz veya az bakar. 
İlgilendiği olay veya nesneye işaret ederek başkası ile ilgisini paylaşmaz. Etkileşime girmek zordur. İşaret 
ettiğiniz objeye bakmaz, adını seslendiğiniz de bakmaz. Beş sessiz harften daha fazlasını çıkarmaz.

3 yaş ve sonrası içinse; kısıtlı taklit, yalnızlığı tercih etme, başkalarına bakmama, sosyal gülümseme eksikliği, 
yüz ifadesinin azlığı, ağrıya duyarsızlık, tadlara duyarlılık, tekrarlayıcı davranışlar olarak sayabiliriz.

bazı otizmli çocuklar ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Dolayısıyla 
bizim için burda en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyabilmek ve haftada enaz 
30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamak. Özelllikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitim çok kıymetli. 
Vakfımızın da kuruluş amacı, erken tanı ve eğitimle çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata 
kazandırmak ve ekonomiye yük olmaktan çıkıp katkıda bulunacak bağımsız bireyler haline getirebilmek.

Ancak, ülkemizde ailelere sağlanan eğitim desteği arzu edilen noktadan çok uzaktır. Otizmli çocukların ailelerine 
ayda 12 saat (8 saat doğrudan çocuğun eğitimi 4 saat ise aile eğitim için) destek eğitim ücreti ödenmektedir. 
Bu ücret RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi) raporu olan aileler için aylık 653,40 TL’dir. Araştırmalar erken 
çocukluk ve okul öncesi döneminde (özellikle 3-5 yaş arası) yoğun destek sunulmasının pozitif sonuçlarını 
ortaya koyduğu için bu dönemde mutlaka otizmli çocuklar için eğitim saatleri ve desteği arttırılmalıdır.

*

*

*
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BİZ KİMİZ?
Tohum Otizm Vakfı 2003 yılında otizmli çocukları erken tanı ve eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar 
ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlabilmeleri sağlamak amacıyla kurul-
muştur. Vakfımızın bizden önce kurulan otizm ile ilgili vakıf ve derneklerden farkı ise sadece örnek bir model 
okul kurmakla kalmayıp, devletimizin otizmli çocuklara ve ailelerine verdiği sağlık ve eğitim hizmetlerine 
yurt çapında destek olmak gibi daha kapsamlı amaç ve hedeflerle kurulmuş olmasıdır. Biz kar amacı olmayan, 
kamu yararına kurulmuş olan bir eğitim ve sağlık vakfıyız. Çalışmalarımızı hem ulusal hem de uluslararası 
çapta sürdürüyoruz. Kaynak yaratma çalışmalarımızda elde ettiğimiz tüm gelirleri ise Vakfın amacına yönelik 
faaliyetler için kullanıyoruz.

2003 yılından beri çalışmalarımızı bilimsellik, önderlik ve öncülük, paylaşımcılık, kurumlar arası iletişim ve 
iş birliği, kaynaklarda verimlilik ve etkililik, güvenirlik, şeffaflık ve insana ve çocuğa değer vermek ve en iyi 
hizmet haklarını gözetmek ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz.

2003 YILINDAN BUGÜNE NELER YAPTIK?
Tohum Otizm Vakfı; 2006 yılında kurulan Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda otizmli çocuklara 
PCDI1 modelinde eğitim sunmaktadır. Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, Türkiye’de örnek model okul 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Okulumuzda bugüne kadar 1.257 öğrenciye birebir eğitim verdik, 710 
öğrenciye burs desteği sağladık.

21 tane ulusal ve uluslararası proje yaptık. 

Devletimizin otizmli çocuklara eğitim veren 20 okuluna; öğretmen eğitimleri, müfredat ve materyal desteği 
sağladık. 

8.275 öğretmen, 1.515 sağlık personeli ve 10.119 aileye otizm konulu eğitimler verdik. 

Otizm ile ilgi öğretmenlerin ve ebeveynlerin eğitimindeki eksiklikleri giderebilmek için, dileyen herkesin 
ücretsiz olarak ulaşabileceği 20.120 kullanıcısı olan Otizm Eğitim Portalı’nı (www.tohumotizmportali.org) 
yayına açtık. 

96.000 adet Otizm Eğitim Kiti, ‘Otizm Şimdi Ne Olacak?’, ‘Otizm’de Eğitim, Terapi ve Tedavi Yöntemleri’ 
kitapçıklarımızı ücretsiz olarak dağıttık. 

Türkiye’de ilk defa 46 bin çocuğu otizm riski taramasından geçirdik.

Aile ve uzmanlar eğitici eğitimleri için verdiğimiz seminer ve eğitimlerin Türkiye çapında yaygınlaştırılabil-
mesi, yeni teknolojik uygulamaların geliştirilmesi için 2015 yılında Sürekli Eğitim Birimini hayata geçirdik 
ve yapılan eğitimlerle toplam 5.664 aile, eğitimci ve üniversite öğrencisine ulaştık.

Türkiye’de ilk defa otizmli çocukların eğitimi için yazılımlar geliştirdik ve ilk Türkçe uygulama olan Tohum 
1 & Tohum 2 ve Kavram Öğretimi tablet uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıma sunduk.

Türkiye’de ilk kez otizmli gençler için iş ve yaşam müfredatı Vakfımız tarafından geliştirildi, Beylikdüzü 
Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde uygulanmaya devam ediyor

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tohum Otizm Vakfı otizm konusunda ABD’nin önde gelen okulu Princeton Child Development Institute’nin (PCDI) ile 2005 senesinde bu okulun aynı modelini Türkiye’de 
kurmak üzere bir know-how anlaşması yapmıştır. Bu okulda, otizmli çocukların eğitiminde dünyada kabul görmüş ve yararlılığı bilimsel olarak kanıtlanmış, “Davranışçı 
Yöntem” metodu uygulanmaktadır.



Türkiye’nin her yerinden Vakfımıza ulaşan ailelere danışmanlık hizmeti vermek ve otizmli çocuklarına 
eğitsel değerlendirme yapabilmek için Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu bünyesinde Rehberlik Birimi 
açtık ve yapılan değerlendirmeler, eğitimlerle bugüne kadar toplam 3.844 aile, eğitimci ve üniversite öğren-
cisine ulaştık.

Tohum Otizm Vakfı kurulduğu günden bu yana 98.000’in üzerinde otizmli çocuk ve ailenin hayatında fark 
yaratmıştır. 
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OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI VE ARTIŞ ORANI
Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artmaktadır. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine 
konan otizm tanısı, 2001 yılında 250, 2013 yılında ise 88 çocuktan birine denk gelirken, 2014’te %30 artış 
göstererek doğan her 68 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya gelmektedir. Dünyada her 20 dakika da bir çocuk 
otizm tanısı almaktadır. 
Ülkemizde, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk ve gencimiz eğitim, sağlık ve sosyal 
hizmetlerden faydalanmak için beklemektedir. Nüfusa projeksiyon yaptığımızda ülkemizde yaklaşık 
1.142.586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen etkilenen 4.568.000 aile ferdi bulunduğu tahmin 
edilmektedir.

TÜRKİYE’DEKİ BİREYLERİN OTİZM ALGISI VE BİLGİ DÜZEYİ
Türkiye’deki bireylerin otizm algısı ve bilgi düzeyini ölçmek için GFK Türkiye sponsorluğunda bir araştırma 
yapılmıştır. Tohum Otizm Vakfı için yapılan araştırma; GFK tarafından 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte 
olan yüz yüze Omnibus çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler hanelerde “Yüz Yüze Anket 
Tekniği” kullanılarak, Türkiyenin 7 bölgesinden 15 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon), 15 yaş ve üstü, ABC1C2DE 
SES grubunda, 1.237 tüketici ile görüşülerek Türkiye’nin otizm farkındalık karnesi çıkarılmıştır. Her 68 
çocuktan birinin otizm riski ile doğmasına, her 20 dakikada 1 çocuğun otizm tanısı alıyor olmasına rağmen 
araştırma sonuçlarına göre ülkemizde hala otizmin ne olduğu, neden olduğu, belirtileri ve tedavisi tam anlamı 
ile bilinmediğini görülmüştür. 

“Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi” araştırmasına katılanların yalnızca %29’u otizmi 
duyduklarını belirtmiştir. Başka bir ifadeyle araştırmaya katılanlar arasında her 10 kişiden sadece 3’ü otizmi 
duymuştur. Otizmi duyanlar arasında ise sadece %7’si otizmin belirtilerini bildiğini belirtmiştir. Otizmin 
tedavisinin nasıl olacağına ilişkin soruya ise %73 oranında herhangi bir fikrim yok cevabı verilmiştir. Erken 
tanı ve eğitim otizmin tek tedavisi olmasına rağmen, araştırmaya katılanlar otizmin tedavisinde kullanılan 
temel yöntemin hastanede tedavi olduğunu belirtmişlerdir.  Araştırmaya katılanlar arasında otizmin duyul-
masındaki en büyük pay sahibi %79 ile televizyon olurken, televizyonu %36 ile yazılı basın ve %30 ile sosyal 
medya takip etmektedir.

*

*
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ÖZEL EĞİTİM NASIL OLMALI? 
Otizmin bilinen bir tedavisi yoktur. Bugün için bilinen en etkili yol eğitimdir.

Eğitim;
▪ Eğitime mümkün olduğunca erken başlanmalı ve bireysel özelliklere ve gereksinimlere uygun olmalı. 
▪ Öncelikle birebir eğitim sonrasında, küçük grup ve büyük grup eğitimleri şeklinde ilerlemeli. 
▪ Eğitimin içeriği otizmde görülen yetersizlikleri iyileştirmeye yönelik olmalı.
▪ Mutlaka bilimsel dayanaklı tekniklere yer verilmeli.
▪ Haftada en az 30 saat olmalıdır.

Tohum Otizm Vakfı’nın kuruluş amaçlarından birisi, otizm konusunda model ve örnek olabilecek bir okul 
kurmak ve bu okulu öğrencilerin, eğitmenlerin ve faydalanmak isteyen tüm uzmanların hizmetine sunmaktır. 
Buna bağlı olarak Tohum Otizm Vakfı, 2006 yılında Şişli’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Tohum Vakfı 
Özel Eğitim Okulu’nu eğitime açmıştır. Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, ABD’nin otizm konusunda en 
gelişmiş, bilimsel ve veriye dayalı, otizm müfredatına sahip Princeton Child Development Institute’un 
knowhow’ı ile senede 11 ay eğitim vermektedir. Bu eğitim sisteminde, çocuğun ihtiyaçlarına göre bir eğitim 
programı çıkartılmakta, bu program her gün düzenli olarak takip edilmekte ve bir sene boyunca hangi beceril-
eri öğreneceği önceden tespit edilmektedir. Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda her öğrenciye 1,5 eğitmen 
hizmet vermektedir. Okulumuz sadece ulaştığı öğrencilere eğitim vermekle kalmayıp aynı zamanda kendi 
öğretmenlerine, staj yapmak isteyen özel eğitim öğrencilerine ve devlet okullarındaki öğretmenlere gözlem 
yapmak üzere kapılarını açık tutarak daha büyük kitlelere ulaşmaktadır.

GELECEKLERİNİ BİRLİKTE AYDINLATMAK İÇİN
Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarına ve  otizmli çocuklarımızın eğitim fonuna katkı sağlamak isterseniz 
Akbank, Garanti ve Yapı Kredi Bankaları 5055 numaralı hesaba dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz. Yine 
tüm telefon operatörlerinden TOHUM yazıp 5290’a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Her türlü 
desteğiniz için bize www.tohumotizm.org.tr adresinden ve 0212 244 75 00 no’lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. 
Tohum Otizm Vakfı’na yapacağınız her türlü katkı çocuklarımızın umut ettiğimiz gelecekleri için çok önemli 
bir adım olacaktır. 



Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Toplantısı 

KidZania’da Gerçekleşti   
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Türkiye Özel Okullar Derneği aylık olağan yönetim kurulu 
toplantısı KidZania İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Toplantı öncesi aktivite alanlarını gezen Yönetim Kurulu üyeleri, 
Eğlenirken Öğrenme (Edutainment) Sektörü’nün öncüsü 
olan KidZania'nın konsepti ve değerleri ile ilgili bilgi edindi. 

Türkiye'nin pek çok şehrinden okul gezileri için tercih edilen KidZania İstanbul, son olarak Türkiye 
Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantıya başta 
Yönetim Kurulu Eş Başkanları Yusuf Tavukçuoğlu ve Cem Gülan olmak üzere Başkan Yardımcısı 
Nurullah Dal ve çok sayıda üye katıldı. 

Toplantı öncesi KidZania aktivite ünitelerini gezen üyeler, dünyanın en hızlı büyüyen Keşif ve 
Eğlence Cumhuriyeti KidZania hakkında detaylı bilgi aldı. Üyeler,  19 ülkede 24 şehirde, çocuklara 
özel olarak tasarlanan, kendi karar ve seçimleriyle gerçek yaşamı ve meslekleri deneyimlediği, ilgi 
alanları doğrultusunda yeteneklerini keşfettiği sıra dışı çocuklar ülkesini gezerek fikir alışverişi yaptı.  



PDR ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN
4. SİNERJİ TOPLANTISI

Okullarımızdaki rehberlik çalışmalarına yön vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde oluşturulan “Rehberlik 
Komisyonu” muzun katkılarıyla, belli aralıklarla okul psikolojik danışmanlarına yönelik olarak alanda çalışan-
ların bilgilerine ve deneyimlerine katkıda bulunmak amacıyla Dernek merkezimizde “Sinerji Toplantıları” 
yapılmasına başlanılmıştır. 

Okul psikolojik danışmanlarına yönelik düzenlenen sinerji toplantılarının dördüncüsü;  doğuştan serebral 
palsisi olan ve şuan üniversite son sınıfta okuyan Ekin Karahan’ın konuşmacı olduğu “Engelli bireylerin 
çevre adaptasyonu ve sorunları” konusuyla 26 Mayıs Perşembe günü  Dernek merkezimizde gerçekleştirilmiştir.   

Ekin KARAHAN’dan….

6 Ağustos 1993’te Ankara’da, Serebral Palsi’li bir birey olarak dünyaya geldim. Uzun yıllar yoğun bir biçimde 
fizik tedavi aldım, beni ileriye götürme olasılığı olan hemen hemen her yolu denedim. Liseye kadar olan eğiti-
mimi ODTÜ Kolejinde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi %50 burslu İktisat bölümünü kazandım.

Güzel ama zor bir çocukluğum oldu. Hayattaki bazı gerçeklerle erken yaşlarda, zorunlu olarak tanıştım. 8,5 
aylıkken başlayan ve hayatımdan hiç çıkmayan terapi, çocukluğumun çok büyük bir bölümünü kapsadı. 
Ailemin bilinci sayesinde, terapiyle ve disiplinle yoğurulmuş, kaybetme seçeneğimin olamayacağı bir yola 
girmiştim. İlkokul ve ortaokul yıllarında başarılı bir öğrenci değildim, haftanın neredeyse her günü gördüğüm 
terapi zamanımın çoğunu aldığından dolayı, sağlığımı her zaman birinci planda tutarak, dersleri ikinci plana 
atmıştım. Bu durum, özellikle lise yıllarıma kadar hem ailem hem de okuldaki öğretmenlerim tarafından toler-
ansla karşılandı. Benim diğer çocuklardan farklı yetiştiğimi, önceliklerimin farklı olduğunu, sorumluluk-
larımın ise daha fazla olduğunu biliyorlardı. Geriye dönüp baktığımda, bu süreci iyi ve bilinçli öğretmenlerle 
geçirmiş olmamın ne kadar büyük bir şans olduğunu  anlıyorum. Buna müteşekkirim.
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Türkiye Özel Okullar Derneği’nde yapmış olduğum sunumda, özel gereksinimli bireylerin okul hayatına 
entegrasyonunun ve okul ortamında yaşayabilecekleri sorunların ne denli önemli bir konu olduğunu vurgulamaya 
çalıştım. Sunumuma gelen PDR öğretmenlerine temelde anlatmak istediğim nokta, özel gereksinimli bir 
bireye verilen psikolojik desteğin, diğer çocuklara uygulanan yaklaşımlardan daha farklı olması gerektiği idi. 
Hem kendi tecrübelerime, hemde çevre gözlemlerimle söyleyebileceğim şey, özel gereksinimli bireylerin okul 
yıllarının sancılı ve yorucu geçtiği. Hem tedavi hem eğitim gören bir birey hem fiziksel hem de ruhsal anlamda 
çok zorlanıyor olabilir. Daha çok küçük yaşlardan kendi yaşıtlarının üstlendiği sorumluluklarının çok daha 
ağırını üstlenmelerinden dolayı sıkıntılarını, üzüntülerini, korkularını ve bu durumun yarattığı daha nice problemi 
kendi içlerine atabilir. Eğer birey, bu psikolojik sorunları paylaşacak bir aileye sahip değilse bu uzun vadede, 
kemikleşen ve bilinçaltına yerleşen sorunlara dönüşür. Bana göre PDR öğretmenlerinin özel gereksinimli 
bireylerle ilgilenirken ele almaları gereken ilk nokta çocuk ile aile arasındaki ilişkinin nasıl olduğudur. Gerçekten 
çocuğunun her anlamda yanında olan, tedavisiyle ilgilenen, sorunlarını dinleyen aileler, çocuklarının en değer-
li PDR’cileri olabilir. Öte yandan ailesinde ciddi sorunlar yaşayan bireyler, kendi sorunlarını okuldaki PDR 
hocalarına anlatmayı seçebilirler. Kendi adıma konuşmam gerekirse, o zamanlarda karşılaştığım birçok 
zorluğu ailem, özellikle de annem can kulağıyla dinlerdi. Aşamadığım birçok zorluğu onun benim yanımda 
olup beni desteklemesi sayesinde aştım. Tabiki de PDR hocalarıyla paylaştığım sayısız derdim ve sorunum 
oldu ancak aile bir çocuğun sahip olduğu tek gerçek destekçidir. Çocuklara etkili anlamda yardım etmek isteyen 
PDR öğretmenleri, bu çocukların diğer çocuklardan çok daha farklı ve spesifik sorunlarının olduğunun farkın-
da olmalı, aile-çocuk ilişkisini çok iyi anlamalı, uzun lafın kısası, çocuğu her yönüyle tanıyabilmelidir.

Ülkemizde 600 bini Serebral Palsi’li olmak üzere toplam sekiz buçuk milyon engelli vatandaş yaşıyor. Bu 8 
buçuk milyon vatandaşın sadece 500  bini çalışabilecek eğitim seviyesine sahip. Eğitim alma ayrıcalığına 
sahip özel gereksinimli bireylerin bu süreçte çok büyük karmaşaların içine sürüklendiğini düşünüyorum. Bu 
bağlamda PDR öğretmenleri, her çocuğun kendi potansiyelini bulmasına ve psikolojik sorunlarını çözebilmesine 
yardımcı olmalı.
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Hakan UMUTLU 
SEV Amerikan Koleji IT Bölüm Başkanı 

okulların da birçoğu her öğrencinin tablet veya bilgisayar 
kullandığı 1:1 ve BYOD (Bring Your Own Device - Kendi 
cihazını getir) projeleriyle eğitim teknolojilerinde biz de varız 
demeye başladılar.

Geldiğimiz noktada tüm etkinlik ve konferanslarda; teknolojik 
altyapı iyileştirmeleri, fırsatları artırma projesi (FATİH), özel 
okulların 1:1/BYOD projeleri, STEM, Maker, Nesnelerin İnterneti, 
Artırılmış Gerçeklik (AR), Virtual Reality (VR), 21.yy becerileri, 
teknoloji entegrasyonu modelleri, yöntem & teknikler vb. 
konularda paylaşımlarda bulunuyor. Evet, olması gereken de 
zaten bu. Fakat bu paylaşımlarda belirsizlik ve kaos içerisinde 
kalmış eğitim paydaşlarına veya bireysel başarı hikayelerine 
rastlayabiliyoruz.  Organizasyonel anlamda tüm paydaşlara 
yayılmış gerçek başarı hikayeleri bulmak çok zor olabiliyor. 
Gerçek başarı hikayesinden kastımızın yeri geldiğinde verimli 
bir şekilde IT kaynaklarının kullanılması ve derse entegre edilmesi 
olduğunu vurgulayalım.

Teknolojik değişimler, bilginin üretim hızı ve çok seçeneklilik, 
eğitim camiasi içinde de karmaşa ve kaosa sebep olabiliyor. Bir 
organizasyon, tüm paydaşlarıyla eğitim teknolojilerindeki 
karmaşa ile başedebilmek için “Eğitim Teknolojilerinde Akılcı 
Sadelik Modeli” üzerinden bir sadeleşme sürecine girebilir. 
(Yves Morieux’un İş dünyası için  Akılcı Sadelik Yaklaşımını 
inceleyebilirsiniz. Bizim modelimiz Yves Morieux’un yaklaşımı 
ilham alınarak oluşturulmuştur.)  Eğitim Teknolojilerinde Akılcı 
Sadelik Model Bileşenleri;

1.  Anlama ve Haberdar Olma
Kurumunuzda eğitim teknolojileri anlamında tam olarak ne 
olup bittiğini tüm paydaşlar bilmelidir. Eğitim teknolojileri 
vizyon, misyon ve hedeflerinden tüm paydaşlar haberdar 
olmalıdır. Tüm paydaşların sürece katılımı projenin sahiple-
nilmesini ve başarıya ulaşmasını kolaylaştırır. Tüm sürecin 
takip edilebileceği temel bir dijital öğrenme ortamınızın olması 
raporlamanıza ve gerektiğinde geribildirim vermenize imkan 
sağlar. Ayrıca kimin ne yaptığını biliyor olmanız başarı hikaye-
lerinin paylaşılmasına zemin hazırlar. Öğrenenler için ekstra 
öğrenme alanı sunacak diğer araç ve programları bu temel 
öğrenme ortamını üzerinden bağlantılayabilirsiniz. Eskiden

Karmaşa ve belirsizlikler hayatımızın önemli bir parçasını 
teşkil ediyor. Bireysel olarak karmaşa ve belirsizlikleri yönetmek 
nispeten daha kolay olabiliyorken, bu işi bir organizasyon 
seviyesinde yönetmek çok da kolay olmayabiliyor.  “Yenilik” ve 
“çözümler” ile mevcut durumu daha da kompleks bir 
karmaşaya dönüştürebiliyoruz. Birçok organizasyonda olduğu 
gibi bu karmaşa ve belirsizliklerle başetmek eğitim kurumları 
için de çok kolay olmayabiliyor.

Eğitim alanındaki karmaşaların en büyüğü de eğitim teknolojileri 
alanında yaşanmaktadır. Kolaylaştırıcı, çözüm veya fırsat 
olarak gördüğümüz eğitim teknolojileri serüvenimize bir göz 
atalım; 

Eğitim teknolojilerinin, insanoğlunun “Nasıl öğretirim / Nasıl 
öğrenmelerine yardımcı oluruz”u düşünmeye başlamasıyla 
başladığı kabul edilir. Taş devrinde mağara duvarına öğretme 
amaçlı çizilen görseli çizmeye yarayan yontulmuş taşa kadar 
gidebiliriz. Kağıt, kalem, matbaa, kara tahta, radyo, televizyon, 
bilgisayar, internet derken eğitim teknolojisi kavramının 
içerisinde pedagojik yaklaşımlar ve insan faktörü de girmeye 
başladı. Eğitim Teknolojilerinin bir bilim dalı olduğunu, 
sadece araçlar üzerine çalışmadığını, öğrenme ve teknoloji ile 
üzerinde çalıştığını da dipnot olarak ekleyelim. 

Teknoloji dur durak bilmiyor; Artırılmış Gerçeklik, Sanal 
Gerçeklik, Hologramlar, Giyilebilir Teknolojiler, Nesnelerin 
İnterneti gibi yeni trendler eğitim ortamlarına da girmeye 
başlıyor.  Değişime işaret eden “ICQ kullanmış efsane nesil”, 
“Msn Messsenger’da titreşim yolllamış efsane nesil”  gibi  
tanımlarla kendimizi ifade ederken  bugünün üniversite öğren-
cileri de “Bilgisayar laboratuvarında ders yapmış efsane 
nesil”  gibi sözlerle kendilerini tanımlamaya  başladılar bile. 
Bugünkü öğrencilerin bir kısmı da “Derste tablet kullanmış 
efsane nesil” şeklinde ileride kendilerini tanımlayacaklar.

Teknoloji başdöndürücü bir hızla değişirken  ülkeler de   FATİH 
(Türkiye),  Macellan (İspanya), Akash (Hindistan) gibi büyük 
eğitim teknolojileri projeleri gerçekleştirmeye başladılar. Özel 

Eğitim Teknolojilerinde 
Akılcı Sadelik



Yazı

48

kitaplarla ağır hale getirilen okul çantalarını,  uygulamalarla 
ağır hale getirilen tabletlere dönüştüren paydaşlarınıza destek 
olup sadeleşmelerine yardımcı olabilirsiniz..

2.  İşbirliğini Teşvik Etmek
Eğitim teknolojileri projelerinin başarıya ulaşmasında tüm 
paydaşların hem birbirleriyle hem de IT & Eğitim Teknolojileri 
departmanıyla işbirliği içinde çalışması projenin verimliliğini 
artıracaktır. Özellikle bireysel veya bölüm bazında eğitim 
teknolojileri rehberlik hizmeti vermek, eğitimcilerin kendi 
öğrenme ihtiyaçlarına göre ilerlemelerini sağlayacaktır. 
Paylaşım günleri planlanlanarak deneyimlerin paylaşılması 
projeyi bir adım daha başarıya yaklaştıracaktır. Geribildirim, 
eleştirel arkadaş olma, yaşam boyu öğrenme, öğrenenler 
topluluğu gibi kavramlara daha fazla odaklanın. Ulusal ve 
uluslarası ortak çalışmalarla diğer okul, üniversite ve STK gibi 
kurumlarda işbirliği fırsatları yaratın.

3.  Gücü Doğru Dağıtmak
Sadece onay mekanızmaları olan ara karar vericileri kaldırmak 
hızlı aksiyon almak adına önemlidir. Eğitim teknolojileri 
projelerinin başarısı tüm paydaşlara bağlıdır. Tek sorumlu 
IT bölümü, Eğitim teknolojileri koordinatoru veya okul 
müdürü değildir. Örneğin gerektiğinde bir departman gerekli 
sorumluluğu alıp bölümünün kazanımları yanında okul ICT 
çıkış becerilerini müfredata entegre etmekte gerekli güce ve 
yeterliliğe sahip olmalıdır.  Yada bir veliye projenin neden 
gerekliği olduğunu gerekçeleriyle açıklayabilmelidir.

4. Geleceği Görmek
Tüm paydaşlara projenin başarılı olması halinde ne olacağını 
gösterebilirseniz projeyi sahiplenmeleri artacaktır. “21.yy 
yetkinliklerine ulaşmak”, “geleceğin mesleklerine hazır 
olmak”, “değişime ayak uydurabilmek” hatta “değişimi 
gerçekleştiren olmak” odağınızda olmalıdır.  Böylelikle 
değişimin gerisinde kalmaktan ve bilginin üretim hızını 
yakalayamamaktan kurtulabilirsiniz.

5. Esnek  Stratejik Plan
Düzenli bir şekilde ilerlemek projenin başarıya ulaşmasında 
çok önemlidir. Bu sebeple yapılandırılmış sistematik bir yol 
haritası ve stratejik planlama hedefe giden doğru yolu işaret 
eder. Teknoloji ve bilginin üretim hızıyla gerçekleşecek 
bazı değişimler ve geribildirimler doğrultusunda stratejik 
planın kolayca revize edilebiliyor olması gerekir. 

Her ne kadar karmaşa ve kaoslar ile başedebilmek için belirsiz-
lik durumlarından kurtulmaya çalışıyor olsak da değişimin bu 
kadar hızlı olduğu bir dönemde planlamamızın tahmin 
edilebilir ve kontrol edilebilir eksenlerinde “Güvenli 
Belirsizlik” alanı da eklemek gerekiyor. Değişim sonucunda 
ortaya çıkabilecek hatalar için bu alan şart. Akabinde revize 
aksiyon planı oluşturmak gerekiyor.

Yukarıda özetlemeye çalıştığım gibi organizasyonel anlamda 
tüm paydaşlara yayılmış gerçek bir eğitim teknolojileri 
başarı hikayesi bulmak çok zor olabiliyor. Bunun için biraz 
sadeleşip, paydaşların birbirinden haberdar olduğu, işbirliği 
ve sorumluluk duygusu ile gelecekçi bir yaklaşım şart.





538 sendika, konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu, 20 Temmuz 2016 tarihinde TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın kabulünde darbe girişimine karşı ortak bir açıklama yaptı. 

Türkiye Özel Okullar Derneği’ni temsilen eş başkanlarımız Yusuf Tavukçuoğlu ve Cem Gülan’ın da katıldığı 
ziyarette, ortak açıklamayı okuyan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meclisin, 15 Temmuz cuma günü 
demokrasiye kasteden alçakça saldırıların hedefi olduğunu söyledi. 

Bizler, ülkemizin 538 sendika konfederasyonu, meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak, bugün yüce 
Meclisimizi ziyaret ederek, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. Bizler, milli iradeye sahip çıkıyoruz.
 
Geleceğe ve çocuklarımıza daha güçlü, daha huzurlu; daha müreffeh, daha demokratik bir ülke bırakmak 
hepimizin görevidir. Bu nedenle, hızla hep birlikte çalışmaya odaklanmalıyız.

Hisarcıklıoğlu’nun okuduğu ortak açıkla- 
mada şu ifadeler yer aldı:
 
Bugün burada bir araya gelen bizler, 
ülkemizin geleceği için demokrasi dışında 
bir seçenek görmüyoruz.Cuma gecesinden 
sabahın ilk ışıklarına kadar halkımızın 
direnişi, ülkemizin geleceğine dair 
hepimizi umutlandırdı. Ülkemizin bütün 
de- mokratik kurumları ve milletimiz, bu 
alçakça saldırı karşısında demokrasimizi 
sahiplendi.

Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız ve Başbakanımızdan başlayarak, mecliste grubu bulunan tüm siyasi 
partilerin genel başkanları ve kitle örgütleri ilk andan itibaren dik durarak, darbecilerin hesaplarını boşa 
çıkardılar. Türkiye, bir bütün olarak kendisine yakışanı yaptı. Demokrasimiz olgunluk imtihanını başarıyla geçti.

Türk demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik 
kurumları, artık kaba kuvvete teslim olmayacak kadar 
güçlü olduğunu kanıtladı. Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi 
ve ekonomik kazanımlarına kast edenler, başarısız oldular. 
Bizler, önde gelen sivil toplum kuruluşları olarak, Cuma 
gecesinin o karanlık saatlerinin birlik ve beraberlik içinde 
aşılmış olmasından mutluyuz.

Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini hiçe 
sayan, bu darbe teşebbüsü; ülkemizin 
kurumsal altyapısının güçlendirilmesi 
gerektiğini hepimize gösterdi. Bu yönde 
tedbirlerin alınacağı, adımların atılacağı 
yer; Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

STK’LARDAN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI 
TBMM ZİYARETİ
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VII. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU

Türkiye Özel Okullar Derneği Okul Öncesi Eğitimi ve İlkokul Komisyonu üyelerinin işbirliği ile düzenlenen 
ve gelenekselleşen VII. Temel Eğitim Sempozyumu, 3-4 Aralık 2016 tarihlerinde “Eğitimde Olumlu 
Yaklaşım: Etkileri ve Önemi” temasıyla üyemiz İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Okulları‘nın ev sahipliğinde 
yapılacaktır.

XVI. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU

Geleneksel olarak her yıl sömestr tatilinde düzenlediğimiz ve eğitim-öğretim çalışmalarına önemli katkılar 
sağlayan  Geleneksel Eğitim Sempozyumlarının on altıncısı 26-28 Ocak 2017 tarihlerinde Antalya Kaya 
Palazzo Otel’de gerçekleştirilecektir. 

“Eğitimde Öngörüler / Forecast in Education” temasıyla düzenleyeceğimiz Sempozyum; Türk ve yabancı 
konuşmacılarımızın katkılarıyla konferanslar, eş zamanlı sunumlar ve paneller olmak üzere 3 tip oturumda 
izlenebilecektir. 

XIX. REHBERLİK SEMPOZYUMU

Her yıl bir özel okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenen ve gelenekselleşen Rehberlik Sempozyumu, bu alandaki 
deneyimlerin, mesleki yeniliklerin ve uygulamaların paylaşılmasına imkân sağlamakta, öğretmenlerin kişisel 
gelişimine ve eğitimimize hizmet eden bir etkinlik olarak devam etmektedir.  Bu amaçla 11 Mart 2017 tarihinde 
üyemiz Özel SEV Amerikan Koleji ev sahipliğinde düzenlenecek olan 19. Rehberlik Sempozyumu’nun 
konusu “Zorbalık” olarak belirlendi.  

IV. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonumuzun katkılarıyla 2016-2017 öğretim yılında dördüncüsü 
düzenlenecek olan Eğitim Teknolojileri Konferansı (ETP2017), 25 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. 

DERNEĞİMİZİN 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 
AKADEMİK ÇALIŞMALARI 

TARİH ETKİNLİĞİN ADI YERİ

3-4 Aralık 2016 VII. TEMEL EĞİTİM SEMPOZYUMU

XVI. ANTALYA SEMPOZYUMU

19. REHBERLİK SEMPOZYUMU

IV. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

26-28 Ocak 2017

11 Mart 2017

25 Mart 2017

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI 
ÖZEL OKULLARI

KAYA RİU OTEL

SEV AMERİKAN KOLEJİ

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ
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Doç. Dr. Muhittin ÇALIŞKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Bilge Defterin aşağıdaki amaçlara ulaşmada katkıları olacağını 
düşünüyoruz:

- Çocukların özgüven gelişimine katkı sağlamak,
- Geleceğin bilim insanları için, yazarları için bir başlangıç olmak, 
- Yazmaya teşvik etmek,
- Çocukların fikirlerini paylaşabilecekleri bir ortam sunmak,
- Bilimi çocukların odak noktası yapabilmek,
- Bilimi sevdirmek,
- Buluş yapmaya özendirmek,
- Soru sormaya, merak etmeye, okumaya, araştırma yapmaya
 özendirmek,
- Çocukların bilime, sanata katkılarını fark ettirmek.

Bilge Defter’in hayalleri de var:

Basılı olarak da yayımlanmak. Bu şekilde derginin basılı 
haline yazarlarına gönderebileceğiz. Çocukların basılı 
dergiden daha da hoşlanabileceklerini düşünmekteyiz. 
Bunun için sponsor arayışımız devam etmektedir.

Uluslar arası bir dergi olmak. Böylece uluslar arası bir paylaşım 
ortamı sağlamak. Dil öğrenmeye katkı sağlamak.

Dergi ekibini çocuklardan oluşturmak. Derginin yayımlan-
masında çocuklara sorumluluk vermek. 

Bilge Defter’in amaçlarına  ve hayallerine ulaşmasında okulların, 
öğretmenlerin, kurumların, sivil toplum örgütlerinin, velilerin 
kısacası eğitimle ilgili tüm paydaşların desteği çok önemli. 
Desteklerinizi bekliyoruz.

Ayrıntılı bilgi için: http://bilgedefter.com/

* Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan 
uygulamaya. (Geliştirilmiş 14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

“Piaget, araştırma kariyerine birçok bilim insanından çok önce 
başlamıştır. 1907 yılında, henüz 11 yaşında çocuk iken 
Neuchatel’de evlerine yakın bir parkta albino serçeleri gözler; 
onlarla ilgili küçük notlar alır ve doğa tarihi dergisine gönder-
ir. Bu notlar dergide yayımlanır. Bu yayından aldığı güçle 
okuldan sonraki boş zamanlarında doğa tarihi müzesi yöneti-
cisi olan Monsieur Godet’ye bazı koleksiyonları gruplamada 
yardım etmesine izin verilir. Neuchatel gölünün kıyısında 
büyümek onun tatlı su yumuşakçalarına ilgi duymasını 
sağlamış; Paul Godet’nin bu alanda uzman olması da Piaget 
için iyi bir çıraklık eğitimi olanağı doğurmuştur. Piaget 
otobiyogra�sinde, 1911’de Paul Godet öldüğünde henüz bir 
okul çocuğu olarak yumuşakçalar hakkında çok şey bildiğini 
yazmaktadır. İsviçre, Savoy, hatta Kolombiya yumuşakçaları 
hakkında kimseden yardım almaksızın bir dizi makale yayım-
lamıştır. Belli yabancı bilim adamları Piaget’yle tanışmak için 
davet etmişler ancak henüz bir okul çocuğu olduğundan 
kendini onlara göstermeye cesaret edememiş ve onur verici 
bu davetleri reddetmiştir….Yumuşakçalarla ilgili çalışmasının 
Piaget’nin gelecekte entelektüel kariyerini belirlediği söylene-
bilir….”*

Yukarıdaki paragrafı ilk okuduğumda zihnimde şu soru 
belirdi. Albino serçeleri ile ilgili aldığı küçük notlar dergide 
yayımlanmasa idi, Piaget, gelecekte sahip olacağı entelektüel 
kariyerine yine sahip olabilecek miydi? Hayır, kesinlikle sahip 
olamazdı diyemedim. Ama şu bir gerçek ki, küçük notların 
dergide yayımlanması onun için bir dönüm noktası, bir 
dokunuş. Sonra başka sorular geldi aklıma: Bizim Piaget’ler 
var mı? Var ise onların küçük notları küçük notlar olarak kalıp 
gidiyor mu? Dokunan var mı onlara?

Çocukların özgüvenlerinin nasıl artırılabileceği cevap 
aradığım sorulardan biridir. Çocuğun kendi adını ve yazısını 
bir dergide görmesinin onun özgüvenini olumlu yönde 
etkileyeceğini düşündüm. O zaman bir dergi çıkarmalıydık 
yazarlarının çocuklar olduğu. Geleceğin bilim insanlarının ilk 
makalelerinin, edebiyatçılarının ilk ürünlerinin yayımlandığı 
bir dergi. Çocuklar için özgüven kaynağı, bir dokunuş olmalıydı 
bu dergi. İşte Bilge Defter bu düşüncelerle doğdu. Şimdilik 
çocukların yazılarının yayımlandığı elektronik bir defter.

Dünyaya Çocuk Gözüyle Bakış: 
Bilge Defter
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
33. DÖNEM YÖNETİM KURULU’NUN

MART 2015

26 Mart 2015 tarihinde Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak, iki yıllık dönem için yeni yönetim 
kurulu oluşturuldu. 

Yönetim Kurulunun kendi arasında gerçekleştirdiği toplantı sonucu, Eş Başkanlığa Cem GÜLAN ve Yusuf TAVUKÇUOĞLU, Başkan 
Yardımcılığına Nurullah DAL ve Erkan ÇELİK, Muhasip Üyeliğe Özlem KARSAN, Genel Sekreterliğe Hayik NİŞAN, Yönetim Kurulu 
Üyeliklerine Erdoğan BOZDEMİR, Mina AKÇEN ve Gökhan  BAYBOĞAN seçildi.  

NİSAN 2015

Üyesi olduğumuz ECNAIS (Avrupa Birliği Ulusal Özel Okullar Birlikleri Derneği) tarafından 16-18 Nisan 2015  tarihlerinde “Gelişim 
Kültürü için Öz-Değerlendirme” temalı konferans, Derneğimiz işbirliği ile Suadiye Otel’de gerçekleştirildi. 

21 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen TOBB Ekonomi Şurası ile 28 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi Toplantısına 
Eş Başkanımız Cem Gülan katıldı. 

Okullarımızdaki rehberlik çalışmalarına yön vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde özel okullarımızın yönetici ve öğretmenlerinin 
katılımıyla rehberlik komisyonu oluşturuldu. 

Bakanlığın EBA Portalı’ndan özel okul öğretmenlerinin de yararlanması için Bakanlığa talepte bulunuldu.  

Genel Kurul’da kabul edilen TÖZOK kısa adımızla ilgili oluşturulan yeni logomuzla Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunarak, 
patent işlemlerimiz neticelendirildi. 

İl Dernekler Müdürlüğünden gelen “Tüzük değişikliği” ile ilgili yazı gereği Dernek adlarında “Birlik” kelimesinin kullanılması uygun 
bulunmadığından Derneğimiz adının bir sonraki Genel Kurulda yapılacak Tüzük değişikliğine kadar “TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR 
DERNEĞİ” olarak kullanılmasına karar verildi. 

MAYIS 2015

9 Mayıs 2015 tarihinde üyemiz TED İstanbul Koleji ev sahipliğinde “21. Yüzyıl Eğitimcilerine Rehberlik” temalı 17. Rehberlik 
Sempozyumu düzenlendi. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde 12 Mayıs 2015 tarihinde yapılan toplantıya Derneğimiz eş başkanları Cem Gülan 
ve Yusuf Tavukçuoğlu katıldı. 

Artı Eğitim Dergisi tarafından düzenlenen “Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri 2015” töreninde Derneğimiz“Sınırları Aşan Eğitim Özel 
Ödülü”ne layık görüldü. 

18. Rehberlik Sempozyumuna başvuran okullar arasından yapılan kura çekimi sonucu Sempozyumun, Özel Kültür Koleji ev 
sahipliğinde yapılmasına karar verildi. 

Ekonomi Dergisine (A Haber Plus) özel okullarımızı tanıtan ilan verildi. 

5. Temel Eğitim Sempozyum kitabı bastırılarak tüm özel okullara gönderildi.  

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Era Kolejleri kurucu temsilcisi Sezai Eyüpoğlu ile Maltepe Uğur  Asırlık Anadolu Lisesi 
kurucusu Volkan Üçok’un üyelik başvuruları kabul edildi.  

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunarak 2015-2016 öğretimi yılında TEOG sonucuna göre öğrenci 
alacak özel okullarla ilgili ortak kayıt takvimi uygulayabilmeleri ve gazetelerde ortak kayıt ilanı yapabilmeleri ilişkin izin talep edildi.  



HAZİRAN 2015

Bakanlıkta özel okullara öğrenci alımıyla ilgili 3 Haziran 2015 tarihinde yapılan görüşmelere Cem Gülan,  Yusuf Tavukçuoğlu ve Mina 
Akçen katıldı.  

Özel okullarımızın öğretmenlerine yönelik 13 Haziran 2015 tarihinde üyemiz MEF Okulları ev sahipliğinde  “21. Yüzyıl Becerileri” 
konulu Çalıştay düzenlendi.  

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Özel Seviye Batıkent Okulları adına Ünsal Gündoğan’ın üyeliğinin kabul edildi.  

16 Haziran 2015 tarihinde Ankara’da yapılan TOBB Eğitim Meclisi Yönetim Kurulu toplantısında yeni  yönetim kurulu seçildi. Başkanlığa 
Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği adına YİK Başkanımız da olan Dr.  Yusuf Ekinci, Başkan Yardımcılığına ise Derneğimiz adına eş 
başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu ve Özdebir Başkanı  Faruk Köprülü seçildi. 

Artı Eğitim Dergisi’ne üyemiz özel okulları tanıtan ilan verildi.  

EYLÜL 2015

3-4 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da TOBB ‘un düzenlediği konferansa Derneğimiz adına Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.  

Kurucu temsilcisi değişikliği nedeniyle FMV Özel Işık Okulları adına Erdoğan Bozdemir’in üyeliğinin düşürülerek yerine Prof. Dr. 
Na�ye Güneç Kıyak’ın üyeliği kabul edildi.   

Dernek yönetim kurulu üyesi Erdoğan Bozdemir ile Denetleme Kurulu Başkanı Kemal Nakipoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi nedeniyle 
yerlerine yedek üyelerden Mehtap Kasapbaşoğlu’nun asil yönetim kurulu üyeliğine, Behiye Ömeroğlu’nun ise asil denetleme kurulu 
üyeliğine alınmasına karar verildi.

EKİM 2015

8 Ekim 2015 tarihinde Finlandiya Büyükelçiliği işbirliği ile üyemiz Ste. Pulcherie Fransız Lisesi’nin ev sahipliğinde Helsinki Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hannele Niemi’nin konuşmacı olduğu seminer gerçekleştirildi. 

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Özel Burçak Eyüboğlu Ana ve İlköğretim Okulunu temsilen Erdoğan Bozdemir’in üyeliği 
kabul edildi.  

12 Ekim 2015 tarihinde üyemiz Florya Koleji evsahipliğinde Slovenya’dan ülkemizi ziyarete gelen 60 okul temsilcisine Türkiye’deki 
özel okullar sektörü hakkında bilgi paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. 

20 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi toplantısına Yusuf Tavukçuoğlu katıldı. 

14. Antalya Sempozyum kitabı bastırılarak tüm üye okullara gönderildi. 

KASIM 2015 

7 Kasım 2015 tarihinde Elazığ ve çevre illerdeki üyelerimizin katılımıyla üyemiz Özel Bilgem Okulları ev sahipliğinde kurucular 
toplantısı ve öğretmenlere yönelik olarak Dr. Özgür Bolat’ın konuşmacı olacağı seminer düzenlendi. 

13 Kasım 2015 tarihinde Dernek merkezimizde Rehberlik Komisyonumuzun katkılarıyla pdr öğretmenlere yönelik Dr. Bülent 
Madi’nin konuşmacı olduğu sinerji toplantısı düzenlendi.  

19-21 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan Sofya’da yapılan ECNAIS konferansına derneğimizi temsilen akademik danışmanımız Dr. 
Jale Onur katıldı. 

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan; Özel Çağdaş Öncü Okulları adına Erkan Şen’in, Özel Gülay Kışlak Anaokulu adına Gülay 
Kışlak’ın ve Özel Abaküs Doğa Anaokulu Sevinç Yılmaz’ın üyelik başvuruları kabul edildi. 

ARALIK  2015

5-6 Aralık 2015 tarihlerinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji evsahipliğinde “Sosyal ve Duygusal Öğrenme” temalı VI. Temel Eğitim 
Sempozyumu gerçekleştirildi. 
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ARALIK  2015

15 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen TOBB Eğitim Meclisi Toplantısına Dernek eş başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU,  Bakanlık 
ile yapılan görüşmelere ise eş başkanımız Cem Gülan ve başkan yardımcımız Nurullah Dal katıldı.  

21 Aralık’ta TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Beşir Atalay, Derneğimizin de başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Eğitim Meclisi 
üyeleri tarafından ziyaret edilerek eğitime ilişkin görüş alışverişi yapıldı. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü 24 Aralık tarihinde eş başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU tarafından ziyaret edilerek 
sektörümüzün sorunları arz edildi.  

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan; Özel Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı İlkokulu adına F. Sibel  Küpeli’nin, TED Adana 
Koleji adına Taha Altaylı’nın, Renkli Hayaller Anaokulu adına Ömer Tatari’nin, Kuzey Anaokulu adına Esra Çebi Kaptan’ın, Küçük Şeyler 
Anaokulu adına Müge Laçin’in ve Ankara Emek Anaokulu adına Orhan Demir’in üyelikleri kabul edildi. 

Derneğimiz bünyesinde mali konular ve personel özlük hakları konularında çalışmak üzere özel okul mali  d a n ı ş m a l a r ı n d a n 
oluşan  Mali Konular Komisyonu oluşturuldu. 

OCAK 2016

Derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunan;  TED Kocaeli Koleji adına Nilgün Çelebi’nin, TED Atakent Koleji adına Uğur Boz’un, 
Metod İlkokulu-Ortaokulu adına Barış Kılıç’ın, Malatya Çamlıca İlk ve Ortaokulu adına Mustafa Sarıtaç’ın, Diyarbakır Marif İlkokulu-
Ortaokulu adına Haşim Merdoğlu’nun ve İMİ Eğitim Kurumları adına Erol Gözen’in üyelikleri kabul edildi. 

Artı Eğitim Dergisi’ne üye özel okullarımızı tanıtıcı ilan verildi.  

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nda koruma altında bulunan Zırhlı Gergedan Samir’in yıllık bakım masra�arının bir 
kısmı Derneğimizce üstlenildi.  

15. Geleneksel Eğitim Sempozyumumuz “Okul ve Eğitim” temasıyla 28-30 Ocak 2016 tarihlerinde Antalya Kaya Palazzo Otel’de 
yaklaşık 1200 katılıcı ile gerçekleştirildi. 

ŞUBAT 2016

3 Şubat 2016 tarihinde MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıya Derneğimiz adına Bşk. Yrd. Nurullah 
Dal katıldı. 

2 Şubat 2016 tarihinde Dernek ve iktisadi işletmesinin merkezinin de bulunduğu Odakule İş Hanında çıkan yangın sonucu 
merkezimiz kullanılamaz hale gelmesi ve İSO’nun binayı 1 yılda yenileceğini bildirmesi üzerine bu süre zarfında hizmette kesinti 
olmaması nedeniyle Dernek merkezimiz  1 Mart 2016 tarihinden itibaren Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Zambak Apt. No.7 K. 5 D. 5 
Taksim – İstanbul adresine taşındı.  

MART 2016

12 Mart 2016 tarihinde üyemiz Kültür Koleji ev sahipliğinde “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Güncel Yaklaşımlar ve 
Uygulamalar” temasıyla 18. Rehberlik Sempozyumu düzenlendi. 

Derneğimiz IT Komisyonu organizasyonunda 26 Mart 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde  yaklaşık 2000 kişinin 
katılımıyla 3. Eğitim Teknolojileri Platformu gerçekleştirildi. 

VI. Temel Eğitim Sempozyum kitabı bastırılarak tüm üye okullarımıza gönderildi. 

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye 23 Mart 2016 tarihinde dernek yönetim kurulu olarak hayırlı 
olsun ziyareti yapıldı. 

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan; Altınşehir Koleji Bursa adına Umut Gökçe’nin, Elazığ Yörünge  Okulları adına Nedim 
Durgungül’ün ve Armada Ortaokulu adına Fuat Yücel’in üyelikleri kabul edildi.
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NİSAN 2016

Rehberlik komisyonumuzun desteğiyle, özel okul rehber öğretmenlerine yönelik 8 Nisan 2016 tarihinde Dernek merkezimizde Prof. 
Dr. Özgür Öner’in konuşmacı olacağı “Terör ve Çocuk” konulu seminer düzenlendi.  

19 Nisan’da Ankara’da yapılan TOBB Toplantısına eş başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu katılarak sektör sorunlarını dile getirdi. 

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Yalova Doğa Okulları adına Oktay Çolak’ın ve Tuzla Özel Fen Koleji adına Z. Gülay 
Örsçekiç’in üyelikleri kabul edildi.  

2 Nisan 2016 tarihinde Ankara TED Koleji’nde yapılan foruma yönetim kurulu olarak katılımda bulunuldu. 

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne atanan Sayın Kemal Şamlıoğlu, diğer özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek 
başkanları ve eş başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu tarafından 6 Nisan tarihinde ziyaret edilerek hayırlı olsun dileklerimiz iletildi. 

Derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan Sayın Dr. Muammer Yıldız’ı  28 Nisan 
2016 tarihinde makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

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. 

MAYIS 2016

Okul psikolojik danışmanlarına yönelik düzenlenen sinerji toplantılarının dördüncüsü;  doğuştan serebral  palsisi olan ve şuan 
üniversite son sınıfta okuyan Ekin Karahan’ın konuşmacı olduğu “Engelli bireylerin çevre adaptasyonu ve sorunları” konusuyla 26 Mayıs 
Perşembe günü  Dernek merkezimizde gerçekleştirildi.    

Rehberlik komisyonumuzun desteğiyle, özel okul rehber öğretmenlerine yönelik Mart 2017 tarihinde düzenlenecek 19. Rehberlik 
Sempozyumu’nun ev sahipliği, gelen ev sahipliği talepleri arasında yapılan kura çekimi sonucu üyemiz SEV Amerikan Koleji’ne 
verildi. 

Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Vatan Okulları adına Turay Kesler’in, İlk Kalem Anaokulu adına FatmaYavuz’un ve Adana
Seyhan Okulları adına Yılmaz Oktay Seçmen’in üyelikleri kabul edildi.  

24 Mayıs 2016 tarihinde MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantı ile 31 Mayıs 2016 tarihinde TOBB Türkiye 
Eğitim Meclisi toplantısına eş başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu katıldı. 

Erken yaşta bilgisayar bilimleri eğitiminin yaygınlaştırılması alanında bilgi birikimi paylaşımı yapılarak, özel okullarda okuyan öğren-
cilerin, öğretmenlerin ve velilerin bilgisayar bilimleri eğitimlerini global standartlarda öğrenmelerine yönelik ücretsiz eğitimler, 
seminerler, etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla CODE.ORG TÜRKİYE Robincode Bilişim Teknoloji ve Girişimcilik Derneği ile 
Derneğimiz arasında bir protokol yapıldı.  

HAZİRAN 2016

Finpro ve Derneğimiz işbirliği ile 2 Haziran 2016 tarihinde üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev sahipliğinde, ‘Küresel Öğretmen 
Ödülü’nde bu yıl ilk 10 finalist arasına girmeyi başaran Finlandiyalı  matematik öğretmeni Maarit Rossi tarafından matematik 
öğretmenlerimize yönelik seminer gerçekleştirildi. 

Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu işbirliği ile 4 Haziran 2016 Cumartesi günü, Maltepe Üniversitesi Kültür 
Merkezi Reşit Galip Konferans Salonu’nda “DERSLER HAYATA HAZIRLAR MI?” temalı Sempozyum gerçekleştirildi.  
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