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Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geleneksel eğitim sempozyumlarının on dördüncüsü 
ülkemizin ve dünyanın önde gelen eğitimcileri ve uzmanlarının katılımı ile 29-31 Ocak 
2015 tarihlerinde “Geleceğin Öğretmeni” başlığı altında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyuma değerli katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi 
AVCI’ya, Antalya Valisi Sayın Muammer TÜRKER’e, Bakanlık bürokratlarına ve 
ECNAIS Başkanı Sayın Simon STEEN’e teşekkür ediyorum.  

Ayrıca değerli görüşleriyle Sempozyuma katkı sağlayan akademisyenlerimize, 
çalışmalarımıza katılımları ile daima destek veren Özel Öğretim Kurumlarını temsil 
eden Dernek Başkanlarına, İTO Meclis Üyelerine, basınımıza, tüm özel okul kurucusu 
dostlarımıza, yöneticilerine ve öğretmenlerine de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Eş Başkanımız Yusuf TAVUKÇUOĞLU  
başta olmak üzere, Derneğimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Nurullah DAL, Hayik NİŞAN, 
Özlem KARSAN, Erkan ÇELİK, Mina AKÇEN, Erdoğan BOZDEMİR, Gökhan 
BAYBOĞAN, Mehtap KASAPBAŞOĞLU, Necla KARATEKİN ve Işıl Okan GÜLEN 
ile Derneğimizin Akademik Danışmanı Dr. Jale ONUR, Yönetim Danışmanı Hasan 
EREN ve Dernek Müdürü Nalan TUĞ’a teşekkür ediyorum. 

Üç gün süren Sempozyumda; ‘Geleceğin Öğretmeni’ konusu yurt içinden ve dışından 
gelen eğitim uzmanları ve akademisyenler tarafından değişik yönleriyle ele alınmış 
ve öğretmenlerin çağın hızlı değişimine nasıl ayak uydurabileceği ve öğrencilerin 
geleceğe hazırlanma sürecinde onlara nasıl yardımcı olabilecekleri, bugünden yarına 
neleri korumamız, neleri değiştirmemiz, geliştirmemiz gerektiği gibi konular felsefi, 
sosyolojik, insani ve teknik boyutlarıyla değerlendirilmiş ve geleceğin öğretmeninin 
portresi çizilmeye çalışılmıştır.  8 konferans, 4 panel ve 18 çalıştayda dile getirilen görüş 
ve önerileri içeren konuşmalar, titiz bir çalışma ile hazırlanan bu kitapta bilgilerinize 
sunulmuştur.

Hızlı gelişmelerin yaşandığı teknoloji çağında öğretmenlerimize rehberlikte bulunarak, 
onlara öğrencilerini daha iyi yetiştirme ve kendilerini geliştirme konusunda yardımcı 
olmak üzere her türlü girişimi yapmaya ve desteklemeye devam edeceğimizi belirtir, 
değerli fikir ve öneriler içeren bu kitabın, eğitim sistemimize yararlı olacağı inancıyla 
saygılarımı sunarım. 

SUNUŞ

Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Derneği

Yönetim Kurulu Eş Başkanı
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Sayın Bakanım, Değerli Konuklar,

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin düzenlemiş olduğu 14. Geleneksel Eğitim Sempozyumuna 
hoş geldiniz.

2015 yılı aynı zamanda özel okulculuğun, genel öğretim mevzuatı dışında ayrı bir 
mevzuata kavuşmasının 100. yıl dönümüdür. 02 Eylül 1915 tarihinde yayınlanan 
"Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi", özel okulların tabi oldukları usul ve esasları 
düzenleyen ve özel okulların gelişmesine, desteklenmesine, bazı farklı programlar 
uygulanabilmesine imkan ve fırsat veren bir anlayış olup tarafımızca önemli ve 
değerli bulunmaktadır.

Geçen, yüz yıllık süre içerisinde, dünya da özel öğretim alanında birçok gelişme 
yaşanmıştır. Ülkemizde de özellikle 2000 yılından bu yana özel okulculuğun, öğrenci 
ve okul sayısı açısından yüzde yüzlere varan bir sayısal artış göstermesi dikkate 
değerdir. Bu yıl özel okullarda öğrenim gören yaklaşık 170 bin öğrenciye Devlet 
tarafından eğitim-öğretim desteği verilmesi, özel okulculuğayönelik bakış açısının 
olumlu yönde değiştiğinin göstergesidir. 

Özel okullar olarak daha kaliteli hizmet sunabilmek ve gelişmiş ülkelerde ki özel 
okullaşma oranlarını yakalayabilmek için aşmamız gereken ufak engeller bulunmaktadır.

Dershanelerin özel okula dönüşmesi sürecinde mevcut özel okullar ciddi anlamda 
zarar görmektedir. Tedbirler alınmaktadır ancak yaşanan dönüşümün büyüklüğü 
karşısında bu tedbirler yeterli olamayabilir. Özellikle eğitim öğretim desteğinin özel 
okullarda okuyan mevcut öğrencilere de verilmesi önemle üzerinde durulması gereken 
bir husustur. 

Özel okulların kendi öğrenci seçme sınavlarını yapmaları, farklı eğitim ve öğretim 
programlarını uygulayabilmeleri, kendi öğrencilerine ek eğitim öğretim imkânları 
sunabilmeleri, ücretlerini belirleyebilmeleri, verecekleri burslar, okullarını ne şekilde 
yönetecekleri hala Devlet iznine tabi konulardır. 

Özel okulların e-okul gibi 15 milyondan fazla öğrencinin yer aldığı tek tip okul 
yönetim sisteminde yer almak zorunda kalması özel okulların hareket kabiliyetini 
azaltmaktadır.

Bu konularda çalışmalar yapıldığı hatta son 15 gün içinde dahi Bakanlığımızca iyileştirmeler 
yapıldığını belirtmek gerekir. Eğitim öğretim dernekleri de bu çalışmalara katkı 
sağlamaktadır. Sonuçlarının olumlu olacağı konusunda da inancımız tamdır. 

Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı
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Geçen bu 100 yılın son 25 yılı içinde özellikle Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş 
döndürücü gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim alanında da değişim yaşanmaktadır. 
Bu değişime rağmen her zaman eğitim-öğretimin çekirdeğinde öğrencinin yanında 
öğretmenin olacağı inancındayız. Bu nedenle bu yıl ki konumuzu “Geleceğin Öğretmeni” 
olarak belirledik.

Bu ismi belirlerken ciddi tereddütler yaşandığını itiraf etmeliyiz. Kısa ve çarpıcı bir 
isim belirlemeye çalışırken en kıymetli varlığımız olan öğretmenlerimiz yanlış anlar 
mı diye çekindik. Bu günün öğretmeni gelecek için yetersizdir veya bu öğretmenlerle 
olmaz gelecek için yeni öğretmenler yetiştirmek zorundayız demek istemiyoruz. 
Gelecekte öğretmenleri neler bekliyor, nelere hazırlanmalıyız, belirlemek, geleceğe 
hazır olmak arzusundayız.

50-60 yıl önce öğretmenlik kutsaldı. Notları öğretmen vermez öğrenci alırdı. Aileler 
Öğretmenin karşısında değil yanındaydı. Hiçbir veli çocuğu için hak etmediği notu en 
doğal hakkıymış gibi isteyemezdi. Okullar 100 tam puan veriyoruz diyerek öğrenci 
kaydetmeye çalışmazdı. Eğitimin temelinde yer alan ahlak ve dürüstlük gibi değerlere 
daha fazla önem verilirdi. Hiçbir veli çocuğunun sınıfında öğrenme güçlüğü olan 
veya aşırı hareketli öğrenci var diye okulun kapısına dayanıp bu öğrenci okuldan 
gönderilsin demeyi aklından bile geçirmezdi.

Bu gün sadece Türkiye'de değil tüm Dünya'da dengeler değişmiştir. Ne yazık ki 
50-60 yıl önce “Geleceğin Öğretmeni” konulu yeterli çalışma yapılmamış bu günün 
öğretmeni için yeterli tedbir alınmamıştır.  Bu nedenle geleceğin öğretmeni için 
şartları iyileştirelim, tedbirler alalım dedik ve sizleri davet ettik. Bizleri kırmadınız 
geldiniz ve destek veriyorsunuz. Bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor ve sizlere 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Saygılarımızla
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Avrupa Birliği Bağımsız Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi (ECNAIS) adına burada 
bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sizlere, Avrupa’daki uygulamalar hakkında 
bilgi vermekten mutluluk duyacağım. Bağımsız Okullar Ulusal Dernekleri aslında 
Avrupa’daki okullarla iş birliği ve lobi faaliyetlerinden oluşuyor. 1988 yılında kurulan 
konseyimiz 20’den fazla ulusal derneği bünyesinde bulunduruyor ve bu derneklerin 
aslında hepsi ülkelerindeki eğitim sistemini daha iyi hale getirmek için uğraşan 
dernekler. Finlandiya'dan Portekiz'e, Hollanda'dan Türkiye'ye birçok ülkenin üyesi 
olduğu bir konseyiz biz. Sadece Avrupa topluluğu üyeleri değil, aynı zamanda Belarus, 
Türkiye, Ukrayna gibi Avrupa topluluğu dışındaki ülkelerden de üyelerimiz var. Çok 
daha geniş bir alana yayılmayı hedefliyoruz. ECNAIS ‘ın amacı politik, dini odağı 
olmayan uluslararası bir dernek olmak. Sürekli olarak “Bağımsız okullar” diyorum 
fark etmişsinizdir. Çünkü ECNAIS bir İngiliz okul müdürü tarafından kurulmuştu ve 
bizim yönetmeliklerimize bu kavram “bağımsız” olarak geçti. Çünkü İngiltere'de 
kullanılan bir kavram, ama Avrupa'da bu aslında özel okul olarak daha çok 
kullanılıyor. ECNAIS, aslında Avrupa ülkelerindeki özel okullar arasındaki iş birliğini 
geliştirmek için kurulmuş. Bu okulların bağlı olduğu ulusal bir takım derneklerin 
arasındaki işbirliğini, lobi faaliyetlerini, aralarındaki iletişimi ve eğitim kalitesini 
yükseltmek için kurulmuş bir konsey.

Vizyonumuzdan biraz bahsetmek ve bir alıntı yapmak istiyorum. Böylelikle bizim 
nasıl bir konsey olduğumuzu daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Biz devletin 
sağladığı eğitim olanaklarına alternatif sunulması ile ilgili, insan haklarının tüm 
Avrupa ülkelerinde tartışmasız olarak kabul edilmesini savunuyoruz. Bu farklı eğitim 
alternatifleri, ulusal mevzuatlar tarafından kabul edilmeli ve desteklenmelidir ve 
aileler tarafından farklı eğitim alternatiflerinin seçilmesi devlet tarafından finansal 
olarak da desteklenmelidir. Ama lütfen unutmayın ki bu aslında bizim vizyonumuz, 
ulaşmak istediğimiz nokta, bunu yapabiliyor muyuz? O başka bir mevzu. 

ECNAIS'ın lobi faaliyetlerinden bahsetmiştim. Bununla ilgili bir kaç örnek vermek 
istiyorum. Örneğin geçen sene Nisan ayında İspanya Mayorka'da yapılan bir ECNAIS 
konferansında Avrupa parlamentosunun kültür ve eğitim komitesi başkan yardımcısı 
bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında Avrupa’nın çeşitliliğe ihtiyacı olduğunu ve 
Avrupa’nın bu çeşitliliği özel okullar aracılığıyla yakalayabileceğini söyledi. İki gün 
önce Avrupa parlamentosunda bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Bu lobi 
faaliyetlerine örnek olarak bunu da söylemek istiyorum. Bu toplantıda eğitimde 
özgürlükten bahsedildi, hem pedagojik, hem felsefik, hem de fiziksel olarak. Bir 
yandan da aslında ailelerin okul seçimindeki özgürlüklerinden söz edildi. ECNAIS bu 
yuvarlak masa toplantısında bu konularda kapsamlı tartışmalar yaptı.

Simon STEEN
ECNAIS Başkanı 
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2014 yılında Türkiye Özel Okullar Birliği'nin bizim konseyimize üye olmasıyla ne 
kadar memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Karşılıklı menfaatlerimiz çerçevesinde 
çok faydalı çalışmalar yapacağımıza inanıyor, Türkiye Özel Okullar Birliği'nin bize çok 
büyük katkıları olacağını düşünüyorum  ve eminim bizim yaptığımız çalışmalardan Türk 
Özel Okulları da faydalanacaktır. 

Türkiye Özel Okullar Birliği üye olduktan hemen sonra oldukça aktif bir şekilde 
konsey faaliyetlerine katılmaya başladı. Örneğin geçen Nisan ayında Mallorca'da 
yapılan konferansımıza Derneğin akademik danışmanı Dr. Jale ONUR konuşmacı 
olarak katıldı. Oradaki konferansın konusu “Yaşam boyu öğrenme” idi. Bu konuda 
kendisi de bir konuşma yaptı ve hem öğretmen hem okul müdürü olarak hem bir 
eğitimci olarak yaşam boyu öğrenmenin ona neler ifade ettiğini anlattı. Bu gerçekten 
çok ilham verici bir konuşmaydı, bize çok büyük katkıları oldu. 

ECNAIS olarak biz Nisan ve Kasım ayında toplantılar düzenliyoruz. İlkbaharda bir 
konferans, son baharda bir Sempozyum düzenliyoruz. Sonbahardaki Sempozyum 
Viyana'daydı ve Viyana'da Türk bir konuşmacımız vardı; Prof. Dr. İpek GÜRKAYNAK. Bu 
Sempozyumun konusu da “Eğitimde çeşitliliği nasıl sağlarız?”dı. Bu konuda Prof. Dr. 
İpek GÜRKAYNAK çok güzel bir konuşma yaptı. Aynı zamanda bu sene Nisan 
ayındaki konferansımızın da İstanbul'da gerçekleşeceğini söylemekten büyük mutluluk 
duyuyorum. Türkiye Özel Okullar Birliği bu konferansa ev sahipliği yapacak. Bu 
konferansın konusu “Öz-değerlendirme” olacak ve ana konuşmayı Prof. Dr. Üstün 
Ergüder yapacak. Bundan dolaylı da büyük bir mutluluk duyuyoruz.
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Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, hepinizi Antalya'da görmekten duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek isterim. Antalya Belek'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Eğitim insanlığın var oluşundan bu yana toplumların en önemli faaliyet alanlarından, 
en fazla ehemmiyet verilen hususlardan bir tanesi. Çünkü odağında insan var, 
odağında iyi insan yetiştirmek var. O yüzden en ilkel toplumlardan günümüzün 
modern toplumlarına, modern devlet sistemlerine kadar eğitim çok önemli bir 
faaliyet alanı olagelmiştir. Türkiye'de de eğitim, ağırlıklı olarak bir kamu hizmeti 
olarak görülmüştür. Gerek okulların yapımı, bakımı, tutumu gerek müfredatın 
hazırlanması, gerek öğretmen yetiştirme gibi birçok konu tipik bir kamu hizmeti 
olarak dizayn edilmiştir. Fakat bunun böyle olması eğitim hizmetinin belli boyutlarının 
devlet dışı aktörler tarafından yerine getirilmesine engel değildir. Neticede bir kaynak 
kullanımı vardır. Bu yükün paylaşılması toplumsal bir misyon olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aynı zamanda bizim kültürümüzde ve inanç sistemimizde insanların 
eğitim yoluyla toplumdan kazandıklarını topluma aktarma, bir hayırseverlik yarışı 
içerisine girmek gibi bir eğilim de vardır. Tabi hayırseverler devletin yaptığı 
faaliyetlere çok ciddi katkılar sunuyorlar, aynı zamanda bu işin özel sektör tarafından 
da yerine getirilmesi devletin yükünü de hafifletiyor. Özel sektör bunu hangi sebeple 
yaparsa yapsın, yaptığı iş çok değerlidir, çok kutsaldır. Bütün bunları şüphesiz ki 
takdirle karşılıyoruz. Türkiye Özel Okullar Birliği'nin düzenlediği ve her yıl değişik 
konuları gündemine alarak hazırladığı gelenekselleşen eğitim sempozyumunun bu 
sene 14.sü yapılıyor. Eğitim sempozyumlarını takdirle karşılıyoruz. Çünkü taşın 
altına elini sokmak, Türkiye’den ve dünyadan önemli beyinleri, eğitim alanına kafa 
yoran insanları bir araya toplayarak geleceğe yönelik fikirler üretmek, eğitimi masaya 
yatırmak çok önemli bir mesele.

Biraz önce kaynaktan bahsettik, Türkiye'de son yıllarda eğitime ayrılan bütçe 
payının, geleneksel olarak hep birinci sırayı işgal eden güvenlik ve savunma 
paylarının ötesine geçmesi ve birinci sırayı alması da gerçekten takdire şayan. Bu 
bakımdan da hükümetimizin, devletimizin bu konuya verdiği önemi göstermesi 
bakımından da çok önemlidir. Yine bu toplantıların Antalya'da yapılıyor olması da 
bizim için çok kıymetli. Antalya'nın mevcut olduğu otel, konaklama, yeme içme, 
toplantı yapma potansiyeli aslında Türkiye'nin sahip olduğu bir değerdir. Bunun kış 
boyu özellikle kongre turizmine açık olması Türkiye'deki kaynakların etkin bir şekilde 
kullanılmasıdır. Var olan potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. 
O yüzden inşallah bizim ev sahipliğimizden memnun kalırsınız ve artık gelenekselleşen 
bu toplantı ve bunun dışındaki toplantıların da Antalya'da yapılması hem de ulaşım 
imkanlarının, yurt dışından ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen misafirlerimizin 
ulaşım şartlarını da dikkate alarak iyi olmasını da yine dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Ümit ediyorum ki bu toplantılar Antalya'da yapılmaya devam eder ve Antalya'daki 
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bu potansiyel gerek eğitim sistemimizin gerekse milletimizin hizmetine sunulur.  

Ben çok başarılı bir çalışma temenni ediyorum. Sizleri Antalya'da görmekten duyduğum 
memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere 
bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyor ve saygılar sunuyorum.
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Türkiye Özel Okullar Derneği'ne böyle bir konuyu bir Sempozyum konusu olarak 
belirlediği için ve bizleri bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum.

Bildiğiniz gibi geçen ay yine Antalya'da yapılan 19. Milli Eğitim Şûr’asında dört ana 
tema vardı ve bunların birincisi de “Öğretmen Niteliğinin Arttırılması” ydı. Dolayısıyla 
bir anlamda Şûr’adaki müzakerelerin, istişarelerin bir devamı gibi, “Öğretmen 
niteliğinin gelecekte nasıl olması gerektiği?” konusunda çok değerli bir sempozyum 
gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Öğretmen dediğimizde yüzlerce yılın oluşturduğu 
bir kavramdan, bir meslekten, bir statüden bir misyondan söz ediyoruz. Dolayısıyla 
binlerce yıldan süzülüp gelen bu kavram, bu statü, bu misyon bu karanlıkta ne yapacak 
veya hala bildiğimiz biçimde var olmaya devam edecek mi? Geleceğin öğretmeni 
teması aslında geleceğin öğrencisi konusunu da tartışmamızı gerektiriyor. Çünkü 
öğretmenler öğrencisiz, öğrenciler öğretmensiz olamayacağına göre biz geleceğin 
öğretmeni derken aslında bir yerde  yine geleceğin öğrencisini konuşuyor olacağız 
ve onun ne olacağını bilmiyoruz. Onların nasıl bir dünyada yaşayacaklarını, bugüne 
kadar gelecekle ilgili özellikle böyle büyük ölçekli, toplumsal çapı çok geniş gelecek 
öngörülerinde nasıl yanıldığımızı, nasıl şaşırdığımızı tarih bize çok açık gösteriyor. 

Ben bunlardan bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. 1800 lü yılların başında Londra'da, 
“Ulaşım problemlerini çözmek için ne yapmak gerekir?” konulu bir araştırmada, bir 
öngörü çalışmasında ortaya çıkıyor ki o günkü teknoloji ile Londra'nın önümüzdeki 
200 yıl boyunca ulaşım problemi yaşamaması için Londra'nın yarısının ahır olması 
gerekiyor. Çünkü bildiğimiz şehir içi tek ulaşım aracı at veya atlı arabalar. O teknolojik 
düzeyin hala sürüp gideceği varsayımına dayalı bir tahmin Londra'nın yarısına da 
ahır yapmayı gerektiriyor. Oysa 50-100 sene sonra bütün bu tahminlerin ne kadar 
haklı değişkenlerle nasıl yön değiştirdiğini biliyoruz. Üniversitedeki iktisat derslerinden 
aklımda kalan ve zaman zaman çok işime yaradığını gördüğüm bir kavram var 
“Ceteris paribus” yani bütün değişkenler sabit kaldığı takdirde. Evet, modellemeler 
için zaman zaman bu kavramın himayesine sığınıyoruz ama öyle bir dünya yok, 
hiçbir değişken sabit kalmıyor, dünya hızla değişiyor ve değişmeye devam edecek, 
değişimin hızı gittikçe artıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz nitelik değiştiriyor, daha da 
değiştirecekler.

Gerek yaş, gerek meslek, gerek cinsiyet, gerek ilgiler itibari ile eğitim dünyası tam bir 
yazboz tahtası durumunda. Eskiden kovboy filmlerinde yer alan sahneyi hepiniz 
hatırlarsınız, salonda sık sık kavga çıkar, fakat bir köşede piyanist piyanosunu 
çalmaya devam ederdi. Bazı filmlerde görmüşsünüzdür piyanistin başucunda 
“Piyanist elinden geleni yapıyor, lütfen piyaniste ateş etmeyin” cümlesi asılıdır. Ben 
de böylesine bir topyekûn alt üst oluş, böylesine bir değişim ortamında Milli Eğitim 
Bakanlığı'mızın da bu değişime ayak uydurabilmek için aldığı kararlar konusunda 
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sık sık eğitimi yazboz tahtasına çevirmekle eleştirildiğimiz için, yaptığımız işin ne 
olduğunu bir de böyle anlatmaya çalışıyorum.

Türkiye Özel Okullar Birliği'ne ayrıca şöyle teşekkür etmek istiyorum. Bizim resmi 
okullarımızda şuan 852.000, yeni atayacaklarımızla birlikte 870.000' e yaklaşacak 
öğretmenimiz var. Özel okullarımızda 70.000+ öğretmenimiz var. Biz devlet olarak 
öğretmenlerimizin gerek seçiminde, gerek istihdamında, gerekse emekliliklerinde 
kendilerine elimizden gelen en iyi imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Bir takım aykırı 
örnekleri bir tarafa bırakırsak özel okullarımızın, özellikle derneğimize bağlı özel 
okullarımızın öğretmenlerimize gösterdikleri özen, gerek seçimlerinde gerek 
istihdamlarında gerekse öğretmenlerin başarılarını takdir etmekte hiç de kıskanç 
davranmadıklarını görmekten ötürü çok mutluyum ve size çok teşekkür ediyorum. 
Özellikle öğretmenlerimizin ileri meslek hayatlarında kıdemli öğretmenlerimize 
gösterdiğiniz vefa nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Vefa artık bir semt adıymış gibi 
bir yakınma çok dile getirilir, hâlbuki burada, özellikle eğitimde vefanın ne kadar 
önemli olduğunu, emeği geçen öğretmenlerimize, eğitimcilerimize göstereceğimiz 
vefanın aynı zamanda genç öğretmenlerimiz için nasıl bir teşvik unsuru olduğunu 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak resmi okullarımızda bu 
eksiğimizi gidermeye, öğretmenlerimizle ilişkilerimizde bu değerleri öne çıkarmaya 
gayret ediyoruz. 

Özel okullarla ilişkilerimiz konusunda kısa bir kaç bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 
yaptığımız yasal bir düzenleme ile anaokulundan liseye kadar bütün öğrencilerimize 
ciddi devlet teşvikleri sağladık. Bu sene 200.000 öğrenci için hazırlık yapmıştık. Bu 
duyuruda yeteri kadar başarılı olamadığımız için veya kriterleri karşılayan 
öğrencilerimiz yeterince müracaat etmediği için 167.000 öğrencimize bu yıl 535 
milyon TL destek vererek özel okullarımıza yönlendirdik. Organize sanayi bölgeler-
inde açtığımız teknik liselere yaptığımız öğrenci başına 3.500 TL - 5.500 TL 
arasında değişen destekler buna dahil değildir. Şimdi biraz önce ben bu rakamları 
telaffuz edeceğimizi Sayın Genel Müdürümüze söylerken şunu sordum “Ben şimdi 
bunu söylerim ama ya parasını alamayan okullarımız varsa mahcup duruma 
düşmeyelim” dedim. Kendisi bana “Kasım ayında 187 milyon TL ile 1. taksitimizi 
ödedik” dedi. İnşallah Şubatta da 187 milyon TL ödeyeceğiz. Son taksitimizi de 
Haziran'da yaklaşık 161 milyon TL ödemiş olacağız. Dolayısıyla iyi bir müşteriyle 
karşı karşıya oluğunuzu düşünebilirsiniz diye zannediyorum.

Biraz önce salona girerken tanıştım, Masal henüz 2-3 yaşında ama biz onun 
dünyasını konuşacağız ve dediğimiz gibi bir belirsizlikten söz edeceğiz. Biz kendimize 
göre bir gelecek tasavvur edeceğiz. Oraya yakışan, oranın beklentilerine uyduğunu 
düşündüğümüz bir öğretmen profili tanımlayacağız ve sonra önümüzdeki yıllarda 25 
yıl, sonra 50 yıl sonra birileri bu söylediklerimizi okudukları zaman veya kayıtları 
izledikleri zaman, dinledikleri zaman bize çok gülecekler. Ben hepinize başarılı bir 
çalışma diliyor, saygılarımı sunuyorum. 
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DİNAMİKLERİN YÖNETİMİ

Liderlikten ve liderlerin etkinliğinden bahsedeceğiz konuşmamızda. Bu odada hangileriniz 
lider konumunda çalışıyor? Kimler öğretmen? Şimdi iki gruptan da bahsedeceğiz. 
Liderler nasıl başarılı olabilirler? Başarıda liderlerin bir etkisi olduğuna inanıyor 
muyuz? Lider olarak etkin miyiz, etkili miyiz? Bizim ana sorumuz ve uğrunda çaba 
göstereceğimiz şeyler bunlar. Günlük hayatımızda bunu yapıyor muyuz? Etkin olup 
olamayacağımızı biliyor muyuz? Bizi etkin bir lider olmakta diğerlerinden ayıran 
şeyler nelerdir? 

Çok özel bir liderin özellikleriyle başlamak istiyorum. Sizler de yer değiştiriyor 
musunuz? Bu değişimi gerçekleştiriyor musunuz? Kendi okullarınızda gün be gün 
dönüşümü gerçekleştiriyor musunuz? Gerçekten bu üzerinde çalışmamız ve uğrunda 
savaşmamız gereken bir şeydir. Yüzyıllardan beri insanlar daima zayıflıklara 
odaklanırlar. Belki kendimize meydan okuyarak çok iyi bir lider olabilmek için kendi 
güçlerimiz üzerinde odaklanmalıyız. Bir mesleki uzman olarak çok büyük bir etki 
sahibi olabilmek için kendi gücümüze odaklanmalıyız. Umarım ben, size buna 
ulaşmak için bir amaç verebilirim. 

Günlük hayatımızda bizlere neler oluyor? Kendi mesleğimize ilk adımlarımızı 
attığımız zaman ne görüyoruz? Bir sürü tutkumuz hevesimiz var ve bir fark yaratmak 
istiyoruz. Öğrencilere ulaşmak istiyoruz, herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bir etki 
yaratmaya çalışıyoruz. Büyük bir hevesle doluyuz. Yıllar içinde büyük deneyimler ve 
yetkinlikler kazanıyoruz. Böylece ne yapacağımızı gerçekten bilir hale geliyoruz. Ve 
bu meslekte özel anlarımızı deneyimlemeye başlıyoruz. “Evet işte ben bunun için bu 
mesleğe girdim” dedirten anlarımızı yaşamaya başlıyoruz. Günlük hayatta fark 
yaratan ve ben bunu başarıyorum dedirten anları yaşamaya başlıyoruz. Siz de hâlâ 
bu anları yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa yavaş yavaş bir yerde fazla 
kaldığımız bir alana mı gidiyoruz? Yavaş yavaş bu işin sıradan ve rutin haline geldiği 
bir noktaya mı gidiyoruz? Her gün ne yapacağımızı biliyoruz ama tutkumuz artık 
eskisi gibi değil mi? Ne oldu bize birden bire? Şöyle oluyor. Gün etrafımızdan geçip 
gidiyor. Her gün aynı ritimdeyiz ve farkına bile varmadan günlük hapishanemize 
girmiş oluyoruz. Umarım siz bu günlük hapishaneye girmemişsinizdir. 

Kendinizi düşünün şu anda neredesiniz? Yeni bir işe mi giriyorsunuz, deneyimsiz 
misiniz, özel anlarınızı mı yaşıyorsunuz, yoksa gününüz yanınızdan geçip gidiyor 
durumunda mısınız? Olağanüstü liderler ve olağanüstü profesyoneller, günlük 
deneyimlerinde olağanüstü anlar dedikleri kutucukta kalırlar. Orada kalmak için üç 
tane farklı şeyin bir arada olması gerekir. Tutku, ne yapacağını bilmek, ekibinin bizim 
ne yapmamıza ihtiyacı olduğunu bilmek gerekiyor. Sizler, kendi ekibinizle ve 
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öğretmenlerinizle her gün kaç tane toplantı yapıyorsunuz? Onlara ben bu durumda 
ne yapmalıyım diye kaç kere soruyorsunuz? Bunu sorarken de günlük aktivitelerinizin 
kurumun yararına ne kadar katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz? Bu üçünün 
birleşimi liderlik için bizim optimum nokta dediğimiz şeydir. Siz bu optimum noktada 
mısınız yoksa profesyonel bir hobiyi mi ele alıyorsunuz? Tutkunuz olur, yapmak 
istediğinizi yaparsınız ama kimse bunu sizden istemiyordur. Siz güzel şeyler yapıyor 
olabilirsiniz ya da bu yaptıklarınız gündelik bir iş haline gelmiştir ve ya yetkinliğiniz 
vardır, insanların ihtiyacı olan şeyleri yapmaya çalışıyorsunuzdur ama tutkunuz 
yoktur. Bir başka durumda da tutkunuz vardır, insanların ihtiyacı olan şeyleri 
yapıyorsunuzdur ama yetkinliğiniz yoktur. Bunların üçünü bir araya getirmeden o 
optimum noktayı yakalamak mümkün olmayacaktır. Hayat çok kısa ve her gün bu 
noktayı yakalamak için çalışmak gerekiyor.  

Ekiplerin başında optimum noktadaki liderler ve profesyoneller olmadığı zaman bir 
çok şey için çok büyük çabalar harcamaları gerekiyor. Hepimizin bu noktada 
olduğumuz an en mutlu olduğumuz andır. Ben bu konuda Hollanda’da eğitim liderleriyle 
ilkokul, ortaokul, üniversite düzeyinde biraz araştırma yaptım. Onların hangi 
düzeyde olduklarını incelerken arkalarındaki hikayelerini anlamaya çalıştım. Bu 
konularda global anlamda da araştırmalar yapılmış. İki araştırmacı 30 yıl boyunca 
etkin liderliğin ana faktörlerinin neler olduğunu belirlemiş. En iyi 10 listesindeki liderleri 
diğerlerinden farklı kılan hangi özellikler olduğunu ve günlük hayatlarında bu etkiyi 
yaratabilmek için neler yaptıklarını incelemişler. Bizim için ilginç olan bu araştırmanın 
sonuçlarını kendimize uyarlayabilecek durumda olmamızdır. 

Liderlerin etkinliklerini kanıtlayabilmek için ana faktörleri nasıl bulduklarını ve nasıl 
modellediklerini göstermek ve araştırmanın sonuçlarına da değinmek istiyorum. 
Araştırmalarında buna “liderlik çadırı” demişler. Biliyor musunuz Hollandalılar kamp 
yapmayı çok severler. Ben şahsen çadırda konaklamayı sevmem ama bir çadırım 
olsaydı Ömer Şerif’inki gibi çok büyük bir çadır olmasını isterdim. Şimdi siz de bir 
profesyonel lider olarak kendi çadırınıza sahip olduğunuzu düşünün. Siz de böyle 
büyük ve geniş bir çadır istemez misiniz? İçinde kendinizi rahat ve özgür 
hissedebileceğiniz bir çadırınızın olmasını istemez misiniz? Peki böyle büyük bir 
çadırınızın olması için ne gerekir? Bu çadırı geniş ve büyük tutabilmek için beş tane 
büyük ayak gereklidir. Bu beş ana ayağın hem yüksek hem de geniş olması gerekir. 
Bu beş sütun etkin liderleri diğerlerinden ayıran özellikleri simgeliyor. 

Siz kendinizi bu büyük çadırda mı görüyorsunuz ve sizin çadırınızı tutan direkler bu 
beş yüksek ve geniş sütun mu? Günlük hayatınızda uyguladığınız aktiviteler bu 
sütunlardan bir tanesi mi? Kendinize günlük hayatınızda bir etki yaratıp yaratmadığınızı 
sorun. Yaratıyorsam ne ile ve kimin üzerinde yaratıyorum? Günlük akışınızdaki 
ilişkileriniz kiminle? Öğretmenlerinizle ve çalışanlarınızla bu etkileşiminiz olabilir. 
Araştırmalarda gördük ki günlük öğrenci başarılarının organize edilebilmesinde 
çalışanların işi benimsemiş ve hevesli olmaları çok önemlidir. Öğrencilerimizin mutlu 
ve hevesli olmaları kendi başarılarını etkiler. Öğretmenlerin de mutlu ve hevesli 
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olması onları etkiler. Bütün bu söylediklerimde yine çok önemli olan şey liderliktir. 
Liderlik, hem çalışanların işi benimsemesi, hem öğrencilerin mutlu olması, tatmini, 
hem de daha gelişmiş öğrenme sonuçları için çok önemlidir. Her gün devam 
ettirdiğiniz liderlik süreci bu sonuçların alınabilmesi için kilit konumundadır. 

Hollanda’da yapılan araştırmalarda çok ilginç sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Bizler 
daha az etkin öğretmenler ya da liderler olarak adlandırılıyorsak eğer, daha az etki 
sahibiyiz demektir. O yüzden bunu bilmek önemlidir. Sonuçlara göre daha az etki 
sahibi liderler daha az öğrenci tatminine yol açıyor, çalışanların işi benimsemesi 
giderek azalıyor ve işi bırakmayı düşünenlerin oranı artıyor. Sizler bir lider ve 
profesyonel olarak gerçek anlamda bir fark yaratıyorsunuz. Bu durum, Hollanda’daki 
eğitim liderlerine özel bir durum değil. Bunu bütün dünyada gözlemliyoruz. 

Sizin etkin bir lider olarak göründüğünüz ve etrafınızdaki çalışanların işlerini ne 
kadar benimsediği ve onların ne kadar etkilediği ilgi uyandırır. Bu tüm dünyada 
aynıdır. Bizim günlük hayatımızda bu etkiyi yaratabildiğimiz gerçeğini gözler önüne 
seriyor. 

Biliyorum ki sizlerin arasında da farklı kurumlardan liderler ve öğretmenler var. Ben 
şimdi sizlere farklı eğitim kademelerinde liderlik etkinliğiyle ilgili farklılıklar görüp 
görmediğimizi göstereceğim. Bu araştırmanın sonucunda etkinliğin farklılaştığını 
gördük. İlköğretim okullarında liderlik etkinliği daha fazla iken orta okullarda daha az. 
Çalışanların işlerini benimsemesi konusunda da ilköğretim okullarında oran daha 
fazla iken ortaokullarda daha az. Bu durum bizi şaşırttı. Aslında ortaöğretim 
kurumlarındaki liderlerin etkinlik konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını gördük. 

Etkinliği iyi olan liderlerle olmayan liderleri karşılaştırdığımızda bu liderleri ayıran 
özellikler nelerdi? Bunu 16 yetkinlik çerçevesinde gördük. Bu 16 yetkinliğin içinde 8 
tanesi gerçekten eğitim açısından anahtar öğelerdir. En etkin liderlerin %10’unda bu 
yetkinliklerin olduğu da keşfedilmiştir. 

1. Hedefleri yükseltmek
2. Sonuca yönlendirmek
3. Dış dünyada ne olup bittiğini takip etmek
4. Stratejik bir plana sahip olmak
5. Takım çalışması ve işbirliğine açık olmak
6. Etrafındakilere ilham vermek ve onları motive etmek
7. Yenilikçi olmak
8. Teknik uzmanlığa sahip olmak
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Bunlara baktığımız zaman etkin olmayan liderlerin takım çalışmasında zayıf, ilham 
verme ve motivasyon konusunda zayıf olduklarını gördük. İki tane önemli ders aldık. 
Aslında etkin liderler etkin olmayanların farkına baktığımız zaman nasıl bu kadar 
fark oluyor diye düşündük. Gerçekten etkinliğimizin başkaları üzerindeki etkisini 
araştırdık. Birçok insanın bunu anlamakta zorluk çektiğini gördük. Etrafınızdaki 
insanların sizin hakkınızdaki algısının aslında onların gerçekliği olduğu çok önemli 
bir ön görüdür. Sizi başkalarının gerçekte nasıl gördüğünü biliyor musunuz? Başkaları 
üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunuzun farkında mısınız? Araştırmalarımızda 
insanların kendilerini çok iyi gördüklerini fark ettik. Örneğin ben 30 senelik bir liderim, 
çok iyi deneyimlerim var, hiç kimse bana ne yapacağımı söyleyemez denilebiliyor. 
Aslında en kötü liderler kendilerini fazlasıyla değerli görürler ve gözlerinde büyütürler, 
en iyi liderler ise kendilerini daha küçük görürler. 

En iyi liderler, genellikle geri bildirim isterler ve alırlar. En iyi liderler, eleştiriye açıktırlar 
ve optimistiktirler. İnsanların terfi aldıkça geri bildirim almaya daha az açık 
olduklarını görüyoruz. Ben terfi ettim, çünkü beni buraya terfi ettirdiler, neden daha 
fazla geri bildirim isteyeyim ki, belki de aptal görünürüm, artık zaten çok iyi bir 
pozisyondayım, zayıf bir insan değilim, kim olduğumu biliyorum, diye düşünebilirler. 
Yaşlandıkça da fazla geri bildirim isteme isteğimiz azalır.

Sizce bu skalada erkekler kadınlara göre daha farklı bir sonuç alıyorlar mı? 
Kadınlarla erkekler arasında geri bildirim konusunda fark var mı? Geri bildirim 
almaya kadınlar mı erkekler mi daha açıktır? Evet haklısınız, erkekler daha az geri 
bildirim istiyorlar. Bazı erkekler, geri bildirim isterlerse kadın gibi olacaklarını 
düşünürler. Geri bildirimi kadınların almaya ihtiyaç duyduğu, kendilerine güvensiz 
olduğu ve ne yapacaklarını bilemedikleri için geri bildirim almayı tercih ettikleri 
düşünülür. Artık erkekler için bu düşünce ve tavrı değiştirmenin zamanı geldi bence. 

Kendimizi geliştirmek için ne yapmaya çalışıyoruz ve neye odaklanıyoruz? Ben 
çocukken karnemi göstermek için eve geldiğimde çok heyecanlıydım. Müzikte, 
resimde çok iyi olduğumu göstermek istiyordum ama annem babam, aslında fende 
de matematikte de daha iyi not alabilirdin dediler. Ama ben müziği çok seviyorum 
dediğimde annem babam ama sen dünyada ayakta kalmak istiyorsan matematiğinin 
de iyi olması gerekir denildiğinde zayıf noktaya odaklanılıyor. Her zaman zayıf 
noktalarımıza odaklanıyoruz. Büyük ihtimalle bu, sizin okullarınızda da öyledir. Ama 
araştırmalara göre çok ilginç olan bir şey var ki eğer zayıf noktalarınıza odaklanırsanız 
siz aslında etkinliğinizi arttırmıyorsunuz. Güçlü noktalarınıza odaklandığınız zaman 
etkinliğinizi çok daha fazla arttırıyorsunuz. 

Başarılı ve etkin olan insanların güçlü olan yönlerine odaklandıkları zaman iyiden 
çok iyiye ve mükemmele doğru ilerlediklerini görüyoruz. Diyelim ki etkin bir lider 
olmak için sahip olmamız gereken tüm noktalarda iyiyiz, o zaman sizce günlük 
hayatınızda işinizdeki etkiniz nasıldır? Bütün gerekli öğeleri yerine getiriyorsunuz 
ama 100 kişi içinde sadece 34.sünüz. İyi olduğunuzu düşünüyorsunuz ama 34. sünüz.
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Yani aşağıdan yukarıya 34.sünüz ve önünüzde daha 66 kişi var. Aslında elimden 
gelen her şeyi yapıyorum ama ilk sıraya çıkmak için daha yapmam gereken çok şey 
var. Çok çalışıyorum, bütün yetkinliklerim var ama sondan 34. yüm. Çünkü aslında 
etkin olmadığınızı hissediyorsunuz. Aslında yapmanız gereken o yetkinliklerden 
sadece bir tanesine daha fazla odaklanıp onu en iyi şekilde ilerletmektir. Bir tane 
güçlü olduğunuz alan üzerine odaklanarak sondan 64.ye yükselirsiniz. Bu müthiş 
değil mi? Bu bizim düşünme biçimimizi değiştirmiyor mu? Bugünden itibaren nerede 
etkin olmak istediğinizi düşünmenizi istiyorum. Hangi güçlü yönünüzü seçip ona 
odaklanmak istiyorsunuz? 

Liderlerin etkinliğine ve başkaları üzerinde sahip olduğu güce bakacak olursak tabi 
her zaman tartışmalı bir konu da biliyorsunuz ki kadınlarla erkeklerin performanslarındaki 
kıyaslamadır. Sizce bu konuda cinsiyet önemli midir? Araştırma sonuçlarına bakacak 
olursak liderlerin genel etkinliği çerçevesinde kadınların daha iyi bir performans 
gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Belki çok büyük bir fark değil ama anlamlı bir fark var. 
Bu sonuçlar bütün dünyada böyle mi derseniz bazı yerlerde kısmen farklı sonuçlara 
ulaştık. Kuzey Amerika’da, Avrupa’da kadınlar daha iyi Güney ve Orta Amerika’da 
böyle değil, Orta Doğu’da kadınlar daha etkin, Asya’da nerdeyse başa baş durumdalar, 
Afrika’da ise erkekler daha iyi performans gösteriyorlar. Nerdeyse bütün kıtalarda 
kadınlar daha iyiler. Bunun sektörlere ve dallara özel bir şey olup olmadığını da 
inceledik.  Yöneticilerin düzeyi ne kadar yükselirse kadınların etkisi o kadar fazla 
artıyor. Yani kadın yönetici bir kurumun ne kadar üst düzeyine çıkarsa etkinliğinin o 
kadar daha fazla olduğunu gördük. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Acaba daha çok mu 
çaba gösteriyorlar? Çok ilginç bir sonuç daha var ki kadınlar daha çok erkeklerin 
baskın olduğu dallarda yönetici olduklarında erkeklerden daha fazla iyi performans 
gösteriyorlar. 

Eğitim alanında da kadınların daha etkin yöneticiler olduklarını görüyoruz. Umuyorum 
ki bu kadar çaba gösteren erkek yöneticiler de eğitim alanında daha fazla çaba 
göstereceklerdir. Daha çok performans göstermenizi istiyoruz çünkü birbirimize 
destek olmaya çok ihtiyacımız var. Sizler için bakması görmesi belki zor olabilir ama 
yapılan araştırmalarda etkin lideri oluşturan 16 faktörden 13’ünde kadınların önde 
oldukları görülmüştür. Hem farklı sektörlerde hem de eğitimde kadınların daha etkin 
liderler oldukları görülmüştür. 

Peki bu doğuştan gelen bir şey midir? Kadınlar erkeklerden daha farklı bir tür mü? 
Böyle mi doğuyorlar? Bu araştırma sonuçlarını gördüğü zaman insan merak ediyor. 
Bunun da sonuçları ilginçtir. Kadınlara ve erkeklere farklı yaş dönemlerinde baktığımızda 
aslında mesleklerinin başında aynı performansı sergiledikleri görülmüştür. Hatta 
erkekler biraz daha iyi durumdalar ama zaman geçtikçe erkekler eskisi gibi çabalamamaya 
başlayınca kadınlar daha iyi performans sergiliyorlar. Ama 60 yaşından sonra yine 
erkeklerin etkinliği biraz artıyor. Ama gerçekten umuyorum ki yeni nesillerle bu grafiği 
daha iyi bir duruma getirebiliriz. Buna çok ihtiyacımız var.
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Nesiller arasındaki farklılıklar nasıldır? Yeni neslin işlerini daha çok benimsediklerini, 
daha interaktif olduklarını ve daha fazla iletişim halinde olduklarını görüyoruz. Liderlik 
kalıplarının da buna göre değişmesi gerekecek. Bu aslında iyi bir haber. Çünkü bu 
aşamada kadınların ve erkeklerin birbirlerine destek olarak büyümeleri gerekecek. 
   
Şunu söylemek istiyorum ki gerçekten etki sahibi olmak istiyorsak, bu meslek buna 
değer diyorsak, o zaman davranışlarımıza çok dikkat etmeliyiz ve nasıl yürüyüp, nasıl 
konuşup, nasıl göründüğümüzün farkında olmalıyız. Bunlardan birinde yapacağımız 
en küçük bir iyileştirme gerçekten çok fark yaratacaktır. Eğer gerçekten de bunlardan bir 
tanesine odaklanabilirseniz, kendi optimum noktanızı bulabilirseniz, kendi yetkinliğinize 
güvenebilir bir noktaya gelebilir ve kendi ekibinizle konuşarak organizasyonunuzun 
ve kurumunuzun neye ihtiyacı olduğunu, önümüzdeki yıllarda daha iyi ilerleyebilmek 
için ne yapmanız gerektiğini iletişimle bulabilirseniz o zaman gerçekten büyük bir 
etki yaratabilirsiniz. 
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GELENEK VE GELECEK İKİLEMİNDE ÖĞRETMEN OLMAK: 
METAKOGNİTİF BİR BAKIŞ

Benim bu tarz toplantılardaki konuşmalarda arz etmeye çalıştığım bir tasnif vardır. 
Konferanslarda, panellerde ve seminerlerde bulunanları genelde ikiye ayırırlar. Birincisi 
“gelenler”, ikincisi ise “gönderilenler”dir. Bilebildiğim kadarıyla hepiniz buraya geldiniz. 
Gelenle gönderilen arasında çok büyük bir fark vardır. Aslında gelecekteki eğitim 
kurgusunda öğrencilerimizi gönderilen kıvamından gelen kıvamına getirebilirsek en 
büyük işi yapmış oluruz. Umarım hepiniz buraya gelerek, burada olmuş olursunuz ve 
keyifli bir 45 dakikalık etkileşimi geride bırakmış oluruz. 

Gelecek söz konusu olduğu zaman eğitim için konuşmak gerçekten zordur. Çünkü 
gelecek için en temel gerçeklerden birisi belirsizliktir. Bu belirsizlik özellikle eğitim 
için daha fazladır. Ayrıca bilhassa eğitimde insanlık tarihi boyunca bir çizgisellik söz 
konusu değildir. Yani evrimsel bir durum söz konusu değildir. Eğitim dün nasılsa, 
özellikle felsefi temelleri açısından bugün de aynıdır.  Hatta bazen dünde eğitim adına 
daha önemli, değerli ve işlevsel öğretileri bulabilmek mümkündür. Özellikle bu, 
öğretmenlik için tam bir gerçeğimizdir.  Aslında bizim ütopyamız “kendi kendine 
öğreneni yaratmak”tır. Yani her öğrenenin yine kendisinin öğretmeni olması 
başlıca ütopyamızdır. Bu ütopya, ilk insanla birlikte ortaya çıkmıştır. Adem, ilk insan 
olmasının yanı sıra ilk öğretmendi. İlk insan olduğu için de tabi ki kendisinin 
öğretmeniydi. Kendisinin öğretmeni olmak bir perdenin ortadan kalkması ve gerçekten 
kendini adaması ve var etmesi bir iç yolculuğuyla ve yine bilinçle keşfetmesidir 
diyebiliriz. 
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Geleceği konuşurken öğrenme, öğretme ve öğretmenlik adına dün ne söylendiğini 
bilmek gereklidir. Çünkü geleceği tayin edecek olan büyük ölçüde o düşüncelerdir. 
İnsan, toplum, millet, etkileşim, rejim ve sistem konularıyla ilgili önceden beri söylenen 
pek çok şey vardır. Gelecekteki eğitim tasavvuru da bu çerçevede oluşuyor. Dolayısıyla 
gelecekteki öğretmenlik ve eğitim için her halükarda siyasetten topluma, ekonomiye 
ve daha birçok şeye bakmak gerekiyor. 

Gelecekteki eğitimin nasıl olacağı sorusuyla her çağda ilgilenilmiştir. Biz de acizane 
10-15 yıl kadar önce birkaç çizimle gelecekteki eğitimin nasıl olacağını ifade etmeye 
çalışmışız.

2000’li yıllarda ben konuşmuştum ve bir öğrencim çizmişti bu resmi. Sanki bu yıllarda 
konuşulan biyolojik tıp merkezli eğitime benziyor değil mi? 

Bu da biyolojik sistemi temel alarak 
herkesin farklı öğreneceğini ifade 
etmeye çalışan bir resimdir. 
Öğrenmenin tıp odaklı olarak daha 
farklı bir hal alacağını öngören bir 
resimdir. 
(Çizer Öğretmen Ahmet Ercan)

28 Geleceğin Öğretmeni



Yani bu resimlerden de anlaşılacağı üzere gelecekteki eğitimle hep ilgilenilmiştir ve 
herkesin bir görüşü olmuştur. Özellikle son çizimde bana şöyle bir mesaj varmış gibi 
geldi “ne yani, neden uğraşıyorsunuz, yine çocuklar sınıfta olacak, oturma düzeni 
birbirine benzeyecek, böyle bir şeyler olacak”. 

Geleceğe dair temennilerimiz olabilir. Bildiğimiz ve emin olduğumuz bir şeyler varsa 
onları paylaşabiliriz. Bir de “elimiz mahkum, bu da olacak” diyebiliriz. Somut bildiğimiz 
pek bir şey yok aslında. Ben son bir iki haftadır bu konuyu daha çok araştırdım. 
Özellikle Türkiye’ye dair OECD ülkeleri içinde ilkokul, ortaokul ya da lise olsun 
hepsinde bayan öğretmen oranı az. Bu veri, gelecek için kullanılabilir.

Bu resmi de internetten buldum. Gelecekteki 
toplumu ifade eden bir resim olarak karşıma çıktı.

Yandaki resme dikkat etmenizi istiyorum. 1910 
yılında, Fransa’da bir dergide yayınlanmıştır. 
Herhangi bir söz yok ama yukarda bir tarih var 
gördüğünüz gibi. 2000’li yıllarda eğitimin bu 
şekilde olacağını düşünerek yapılmış bir çizimdir. 

TÖZOK
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Başka bir somut veri 2014 OECD’ye göre Türkiye’deki mesleğe yeni başlayan 
öğretmenle tecrübeli öğretmen arasındaki ücret farkı çok azdır. Diğer ülkelerde 
mesleğe yeni başlayan öğretmenle tecrübeli öğretmen arasındaki ücret farkı daha yüksektir.

Yine çarpıcı başka bir bulguya göre Türkiye’deki öğretmenlerin bir yıl boyunca 
öğretmenlik yaptıkları saat miktarı azdır. Birkaç yıldır MEB’de öğretmenlerin ders 
saatlerini artırmaya yönelik düşünce içindedir.
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Bu gerçeklere ilave başka gerçekler de bulunabilir. Bunlardan hareket ederek de 
gelecekte eğitim ve öğretmenin ne şekilde olacağı ile ilgili yorum yapılabilir. Ya da az 
önce ifade ettiğim gibi “keşke gelecekte öğretmenlik şu şekilde olsa” diye bir öngörü 
yapılabilir. Her durumda dikkatli olmak gerekir. Dünü bilmek, bugünü anlamlandırmak 
ve geleceği ona göre düşünmek gerekir. Aksi takdirde ilginç durumlara düşülebilir.

Yine söylediğim çizerin birkaç çizimini paylaşmak istiyorum.

TÖZOK
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Geleceğe dair teknoloji vs. üzerinde 
düşünürken çok emin olmayalım ve 
belirsizliği bu şekilde bir mizahla aşalım. 

Bu resimde bugünkü eğitimle ilgili biraz 
abartı olsa da bunu çevirip öğretmenin 
sözlerini değiştirdiğimizde gelecekte de 
bu yaşanabilir. Örneğin “şu bilgisayarları 
almanız, şu kadar saat alıştırma 
yapmanız gerekir vs.” formaliteler 
çıkabilir. Biz insanız. Bunu nasıl 
ürettiysek, gelecekte de biçimi değişecek 
şekilde benzer durumları yaşayabiliriz. 



Bizim eğitim kültürümüzde genellikle yeni bir hamle yaptığımız zaman bir önceki ya 
da mevcut durumu değersizleştirerek ya da ötekileştirerek sıçramaya çalışılıyor.  
Gelecekle ilgili bir şey söz konusuysa bu yine yaşanabilir. Mevcudu, dünü, birikimi 
ötekileştirmek eğitim ve öğretmenlik için en büyük tehlikedir. Eğer bunu yaparsak 
Socrates’ten, Jan Jack Rouse’den, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’ndan vs. yüzlerce 
otorite ve birikimden faydalanamayız. Ötekileştirme diye bir problem, eğer geleceğe 
dair topyekün bir çalışmaya başlarsak her halükarda karşımıza gelir. Çünkü bunu 
hep yapıyoruz. Müfredatları, ders kitaplarını değiştirirken ya da öğretmenle ilgili 
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Bilgisayarsız sınıfta öğretmen ders 
anlatırken çizilen bu karikatürü 
görüyorsunuz. Şimdi de son model 
teknolojik ürünleri dikkate alırsak o 
halde bile başımıza buna benzer bir 
durum gelebilir. 

Liberal bir düşünürün ifade ettiği bir 
söz vardır. “Devlet ne kadar büyürse 
özgürlük o kadar kısalır.” Osmanlı 
döneminde söylenen bir söze göre de 
“fıkıh genişledikçe yozlaşma artar.” 
Yani ayrıntı arttıkça ve mevzuat 
büyüdükçe, programlar sürekli yenilenip 
kapasiteleri arttıkça başımıza bunlar 
gelebilir.

Burada da kitabi ve didaktik bir durum 
söz konusu. Geleceğe ve tılsımlı olan 
şeylere çok güvenip benzer durumları 
yaşayabiliriz. 



değişik düşünceleri ifade ederken ötekileştirmeler yapıyoruz. Bu da bir teknikleşmeye 
ve yabancılaşmaya yol açıyor. Bence geleceği düşünen idareci, öğretmen ya da 
eğitimci bunu dikkate alırsa çok faydası olur. 

Aynı arkadaşım bu konuyla ilgili kendisinden bu sempozyum için ricam üzerine 
yukarıdaki resmi çizdi. Burada da yaptığımız abartılı yaklaşım ve değerlendirmelere 
ışık tutacak bir durum var. Öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen etkileşimi ikisi 
de birbirine zıt birer tarafmış gibi algılamaya yol açan söylemlerimiz oluyor. Oysa 
hiçbir şekilde öğretmene olan bağımlılık bu çizimde de görüldüğü gibi bitmiyor. 

Öğretmenliğin ve eğitimin çok irdelenmesi güzel ama bir noktada problem olabilir. 
Kırkayağa sormuşlar “yirmi beşinci ve yirmi altıncı ayakların yürürken nasıl hareket 
ediyor” diye. Kırkayak tarif etmek istese de edemediği gibi yürümeyi de unutmuştur. 
Öğretmen ya da eğitim için biraz böyle olmak gerekir. Bu sunumun başlığında geçtiği 
gibi metakognitif bir bakış, bir üst biliş önemlidir. Özellikle de eğitime dair değer- 
lendirmeleri değerlendirmek için çok gereklidir. Ancak öğretmen, kendinden hareket 
eden, özgürlük peşinde koşan, öğretmen olmaya çalışan öğretmen, çok da fazla 
mercek altına alınmamalıdır. 

Kendimizden de yola çıkarak, kendi gözlem ve hayat tecrübelerimizden hareketle 
böyle bakarsak öğretmenliğe dair dün de, bugün de ve yarın da çok şey söyleyebiliriz. 
Biz ne söylersek söyleyelim yüzbinlerce öğretmenimizin her birinin söyleyecek çok 
şeyi olabilir. Filozofig olarak buna kapıyı açık tutmak gerekir. Kitap budur, öğreti 
budur, söylenilmesi gereken budur dememek ve onlara da bir kapı aralamak gerekir. 
Bir düşünürün ifade ettiğine göre “Eğitimli insan önemli bilgi sağlıyorsa, bilgi insana 
hakim olursa bu, kafada bir tekerlek yaratır. Buradan da bir şey çıkmaz. Önemli olan 
kafadaki tekerleği kırmak için bilgiye hakim olmaktır.” Yani bilgiyi kendi emrinin altına
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alabilmek daha önemlidir. Böyle bir hal gerçekleşirse eğitilmiş insandan ziyade 
özgürleştirilmiş ve özgür insan karşımıza çıkar. Bugün için veya gelecek için böyle 
bir kavramı temele alabiliriz. 

Eğitimin çok konuşulmasıyla birlikte bir biçimsellik yaratması tehlikesine yol açacağını 
dikkate alıp özgür insan ve özgür öğretmen yaratılmasını temel alabileceğimiz bir 
gerçek olabilir. 

Değişmek ve farklı olmak özellikle son 15-20 yıldır çok ifade ediliyor. Gelecek söz 
konusu olduğunda da eminim en başta gelecek kavramlardan birisidir. Fakat bunu 
zorlamak bir işe de yaramayabilir. İyi olmak gibi temel bir hedefin ötesinde değişmeye 
veya farklı olmaya çalışmak iyiyi terk etmeye yol açabilir. 

Öğretmenlik, ilk insan mesleğidir ve kadim bir meslektir. Büyük Türk düşünürü 
Farabi bunu ifade eden güzel bir söz söyler. “Üç tür öğretmen vardır. Birincisi mesleği 
gerçekten öğretmen olanlar, ikincisi anne babalar, üçüncüsü ise devlet adamlarıdır. 
Bu üç grup da öğretmendir ve hemen hemen toplumun tamamını yansıtır.” Bu denli 
zengin bir mesleği belli başlı kavramlarla bir sınırlama problemi yaratabiliriz. 
Öğretmenlik öğretmenliktir. Zaman zaman yeni sınırlar ve kalıplar yaratabilecek 
nitelikte olan kavramları da kullanırken dikkat etmek gerekir.

Günümüzün öğrencisi de öğretmeni de eylem tiryakiliği diye ifade edeceğimiz bir 
durumla karşı karşıyadır. Bunun haberini çok eski yıllarda Ivan Illic diye bir düşünür 
verdi. Sürekli ilerleme miti diye de ifade etmiştir. Sürekli ilerlemeye çalışmak, güzel 
görülmekle birlikte öğrenen ve öğretmen üzerinde bir baskı yaratabilir. Sanki 
gelecekle ilgili tasavvurlarda ve değerlendirmelerde de bu var gibi. Mesleki eğitim, 
belge ve sertifika önemlidir. Ancak bunlar öğretmeni baskı altına alan bir hale 
dönüşmemelidir. 

Öğretmenliği bir imkân meselesi olarak görmek de sıkça gördüğümüz bir durumdur. 
Öğretmenlik için bir takım araç, gereç ve materyallere fazla vurgu yapılmaktadır. 
Öğretmenlik bu şekilde  nesneleştirilmekte ve  değersizleştirilmekte. Öğretmenliği 
imkânın da ötesinde değerlendirmek gerekir.  

Öğretmenin özgürlük sorunu bence gelecekte rejimlerin ve siyasal yapıların neden 
olduğu sorunlar olarak karşımıza çıkmayacak ve gelecekte öğretmen işinin çok tarif 
edilmesi, yeni müfredatlar, kitaplar ve teknolojiler nedeniyle özgürlüğünü kaybedebilir. 
Özgürlük, öğretmen için de gerekli bir temeldir.

Öğretmenlik usul odaklı çalışmalarla sınırlı olan bir teknik bir alan mı? Yoksa  
bunun ötesinde teorik bir alan mı? 
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Öğretmenlik, eğitim gibi belirli sınırlar içinde kalmak değil daha karmaşık bir  
kurgu ortaya koyabilmektir. Dewey’in söylediği gibi yani aşağı eğitim ile yukarı  
eğitimin olmadığına inanarak hepsini bir araya toplayabilmektir.

Bir eğitimci, pedagog ve düşünürün ifade ettiği bir problem var. Özgürleştirilmiş 
eğitim, evcilleştirilmiş eğitim. Bunu ben öğretmenlik için uyarlamaya çalıştım. 
Özgürleştirilmiş öğretmen/ evcilleştirilmiş öğretmen. Modern anlamda evcilleştirilmiş 
öğretmen, işinin çok fazla tarif edilmesiyle yaratılacak bir kişidir. Uysal olmasının bir 
baskıyla ortaya çıkması şart değildir. Modern anlamda bugün öğretmen, bir takım 
yeniliklerle ve modellerle evcilleştirilmiş bir hale gelebilir. Bu çelişki de eğitimi tıkayabilir. 

Eğitim tarihinde seyreden mücadele şu, kendisi için yapılan eğitim anlamlandırmalarıyla 
başkasını geliştirmek için yapılan eğitim anlamlandırmalarının bir savaşı vardır. 
Kendisi için ya da başkası için. Kendisi için yapılan anlamlandırma, başkası için 
geliştirilen sistemler her halükârda bir çıkmazı yaşatabilir. Kendinden yola çıkarak 
kendisi için eğitim ve öğretmenlik temel olursa daha özgür bir durum ortaya çıkabilir.

Az önce de ifade ettiğim gibi ütopya bile sayılmayacak bir durum, herkesin kendisinin 
öğretmeni olmasıdır. Bu anlamda dayanıklı kök bilgiye sahip olmak önemlidir.
 
Bu anlamda üç önemli işlev vardır. Yetiştirmek, geliştirmek ve olgunlaştırmak. Bu 
işlevleri öğretmen gerçekleştiriyor. Üçü de farklı. Okullarda yetiştirilir, mesleğe atılan 
kişiler geliştirilir. Bir de olgunlaştırmak ve ustalaştırmak vardır ki bugünün gerçeği 
gelecekte de öğretmen bu üç unsuru hatırlamalıdır. Yani her zaman olgunlaştırmaya 
çalışmak doğru bir yol olmayabilir. 

Ahlâk eğitimi nasıl olmalıdır diye 1930’larda yazılan Yeni Didaktik diye bir kitapta da 
bunu gördüm. Ahlâk eğitimi, iyi, davranış, adalet vs. duyguları içselleştirmeye dayalı 
eğitim için şu söyleniyor. “Çocuğun ezberleri olsun. Ezberinde bir hikâye, şiir olsun.” 
Ezber, yöntem olmanın ötesinde kişiliğe dair bir araç olabilir. Ezberden çok çektiğimiz 
için çok uzaklaştık. Aslında bir topluluk ruhu ve millet yaratma adına hepimizin ortak 
ezberlerinin olması bir gerçektir. Bundan dolayı okul da öğretmen de bir ezberle karşı 
karşıya kalabilir. 

Geriye dönüp bakmak, her zaman için önemli bir yöntemdir. Gelecekteki öğretmenin 
belki de başka vurgulardan dolayı ıskalayabileceği ve dikkate almayabileceği bir 
durum olabilir. Geriye dönüp bakmak zordur ama bu ileriye dönük bir adımdır. 

Bilelim ki bugünden başlayan ve ileriye doğru olan bir ikilem söz konusudur. Bu da 
eğitim ve kurs ikilemidir. Kurs bellidir ve bununla ilgili söyleyecek bir şey yoktur. Kurs,
eğitimle bir değildir. Kursun yeri vardır. Ancak önümüzdeki dönemlerde eğitim 
dediğimiz kurumlar da kurs vari bir yapıya dönüşme tehlikesi yaşıyorlar. Kursla  
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eğitim bir değildir. Üniversitelerimiz, okullarımız ve öğretmen öğretisi de bu tehlikeyi 
yaşamaktadır. 

Güzel bir teoriye göre karınca olmak, örümcek olmak ve arı olmak metaforu bilim 
insanlarını eleştirmek için ileri sürülmüştür. Karınca gibi sürekli biriktirme. Sürekli 
biriktirmek ne işe yarayacak? Örümcek gibi de hep kendini doğrulayan ağı örme. Arı 
gibi hep farklı yerlerden topla, başkalaştır ve farklı bir ürün ortaya koy. Öğretmenin 
de gelecekte bu üç canlıyı da dikkate alarak arı gibi (çalışmayı kastederek değil) 
olması önemlidir. 

Sistemimizin özellikle Türkiye’de en önemli sorunlarından birisi görünür kılmak, aşırı 
somut olmaya çalışmak, eğitim için, öğrenme için, zihin için görünmezlik de bir 
durumdur. Görünür olmak değer haline geldiği vakit hep göstermeye çalışıyoruz. Şu 
kadar saat ders yaptık, şu kitabı izledik ve şu alıştırmayı çözdük gibi öğrenmeyi, 
okulumuzu, eğitim sistemimizi sürekli göstermeye çalışıyoruz. Görünmezlik de 
önemli bir değerdir. Hintli bir düşünürün bununla ilgili önemli bir sözü vardır. “Eğitim, 
çaydaki şeker gibi olmalıdır.” Çay söylendiği zaman şeker söylenmez ama ima edilir 
ama söylenmez. Eğitim de böyle olmalıdır. Eğitim sürecini ve öğretmenliği biçimsellikten 
kurtarmak için biraz görünmez hale de getirmek gerekir. Yani ön plana geçmiş olan 
görünürlüğü arka planda bırakmak gerekir. 

Yakın zamanda Türkçe’ye çevrilen ve bu başlığı ifade eden Cahil Hoca kitabını 
görmüşsünüzdür. Bu kitap, baştan sona kadar cahil hoca olmanın faziletini 
anlatmaktadır. Özünde cahil hoca olmanın eşitlik yarattığını savunmaktadır. Bilen ya 
da bilgili hoca olmak baskıdır ve eşitliğe aykırı bir durumdur. Orada her durumda 
örselenmiş, bastırılmış bir kişi çıkar. Buradan hareketle metafor ya da filozofi 
anlaşılır. Yani denkliği sağlamak için çarpıcı olsun diye Fransız yazar kitabına böyle 
bir başlık atmıştır. Biz de buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. 

Görüyoruz ki zamanında öğretmen bize dair ne gördüyse biz onu hayat içinde ortaya 
çıkardık. Öğretmenin görmesi ve tanık olması önemlidir. Elimde bir yetki olsa şu şartı 
öne sürebilirim. “Bugün sınıfında ne gördün?” Görmekten kasıt emek isteyen, 
zerafet, dikkat ve nezaket isteyen, öğretim ilke ve literatürlerine geçmeyen bir ilkedir, 
diye burada sizinle paylaşmak istedim. Burada sizinle öğretmenin her halükârda 
görmesi gerekiyor, diye de paylaştım. Gören öğretmenler yaratırsak gelecek farklı olur. 

Benim acizane bu Antalya sempozyumlarında gördüğüm, bazen bir şeyleri ön görü 
ya da temenni olarak ifade ediyorum ve onlar bir şekilde gerçekleşiyor. Yıllar önce 
Anadolu liseleri kapatılmalı demiştim ve kapatıldı. Meslek liseleri bu haliyle kalmasın 
ve dönüşüm geçirsin demiştim, o da bakanlığın planlarına girdi. Öğretmen liseleri 
kesinlikle kapatılsın, çünkü bir anlamı yok demiştim, bunlar da kapatılmak üzere 
kenara yazıldı. Geleceğe dair madem öğretmen, eğitim ve okulla ilgili konuştuk şimdi 
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yine bir ön görümü paylaşmak istiyorum. Herkesin öğretmen olması eğer bir temel 
değerse eğitim fakülteleri gelecekte köklü bir biçim değiştirebilir. Anadolu liseleri ve 
öğretmen liseleri için kullandığım kelimeyi kullanmak istemiyorum. Böyle bir duruma 
karşı hazır olalım. Eninde sonunda bununla yüzleşebiliriz. 

Son olarak ifade etmek isterim ki 21.yüzyılın eğitimini tasavvur ederken Avrupa 
Konseyi şöyle bir öğretiyi temel almıştır. Alternatif eğitimi ilave eğitim olarak devreye 
sokmak. Biz, genelde bu kavramları gördüğümüzde kafamıza yatarsa “yaşasın” 
diyoruz ve var olan sistemi tamamen elimizin tersiyle geriye itip onu hayata geçirmeye 
çalışıyoruz. Oysa ki alternatif eğitim üzerine düşünebiliriz. Amerika’daki ev okulunun 
oranı %3,4’lere yaklaşmıştır. Yani iki milyon öğrenci bu şekilde eğitiliyor. Toplamda 
alternatif eğitim alanların oranı %12’lere yaklaşmıştır. Gelecekte muhtemelen ilâve 
olarak bir anti tez olarak değil mevcut sistemi güçlendirecek ve pekiştirecek bir yapı 
olarak karşımıza alternatif eğitim ve okul gibi kavramlar gelebilir. 

Son olarak bir arkadaşım ve meslektaşımın ifade ettiği ve çok hoşuma giden 
bir sözü gelecekle ilgili ters çevirerek bir ilân haline getirdim. Ben bu şekilde 
bir öğretmen arıyorum.
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KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK (HİZMET ODAKLI)

Sizden şimdiye kadar liderlikle ilgili öğrendiğiniz her şeyi unutmanızı isteyeceğim. 
Çünkü liderlik, bir tavırdır, davranıştır. Liderlik, bir numara ya da aldatmaca değildir. 
Liderlik, kim olduğunuzla ve varlığınızla alakalı bir tavırdır. Bugünün kilit mesajı 
benim için bu. Siz de bu hizmet odaklı liderliğin ne demek olduğu ile ilgili daha fazla 
bilgi isterseniz bunun diğerlerine hizmet etmek için nasıl ilham verdiğini görmek 
isterseniz bugün beni birazcık daha iyi dinleyebilirsiniz.

Hizmet odaklı liderlik, zamandan bağımsız insani bir kavram üzerine kurulmuştur. 
Hizmet odaklı liderlik terimi 1970’de bir makalede Robert Greenleaf tarafından 
tanımlanmıştır. Hizmet odaklı lider öncelikle hizmet etmeye odaklanmıştır ve insanın 
doğal olarak hizmet etme hissinden ortaya çıkar. Sonra hizmet odaklı kişi, koşullar 
nedeniyle liderlik etmeye karar verir. Bu lider, gücünü paylaşır. Öncelikle başkalarının 
ihtiyaçlarını ön plana alır. Mümkün olduğunca kişileri geliştirmeye ve performanslarını 
artırmaya odaklanır. Yani hizmet ve liderlik beraber gider. 

Benim iki kızım var. Bazen bir baba olarak da görüyorum ki onlarla oynarken aynı 
zamanda hizmet ediyorum. Sırtıma alıp atçılık oynarken aynı zamanda onlara 
hizmet ediyorum ama anneleri daha net bir tavırla hizmet ediyor onlara. “Hadi 
bakalım yemek hazır masaya gelin” diyor. Anneleri onlara böyle bir hizmet verirken 
ben de onları oyunlarla yönlendirip eğlendirerek hizmet veriyorum. Bir kurumsal 
hiyerarşide düşük bir konumdaysanız hiç lider olamayacağınızı mı düşünüyorsunuz. 
Liderlik inisiyatif ve sorumluluk almakla ilgilidir. Herkes büyük bir lider olabilir. Çünkü 
herkes hizmet edebilir. Bu hizmet odaklı liderliğin temelidir.

Buradaki söz konusu olan varlık durumu ile ilgili birkaç şey daha söyleyebilirim. 
Genellikle hizmet odaklı liderler için dinlemek önemlidir. Dinlemeyi çok iyi bilirler. 
Çünkü dinleyemezlerse hiçbir şey öğrenemeyeceklerini bilirler. Dinleme, anlama, empati, 
iyileştirme güdüsü ve bunların hepsi böyle bir kişinin karakterini oluşturur. Aynı 
zamanda da insanların kendilerini geliştirebilmeleri ve bir toplumu oluşturabilmeleri için 
kendini adayabilmesi  de söz konusudur. Yani burada öğretmenlik yapmak için sadece 
bir sınıfa odaklanmamaktan bahsediyorum. Bir topluluk yaratabilmektir önemli olan. 

Birilerinin hizmet odaklı lider olup olmadıklarını nasıl anlarsınız? Bu kişinin 
etrafındaki kişiler büyümeye ve gelişmeye başlıyor mu? Bu kişinin etrafındaki kişiler 
daha sağlıklı, daha bilge, daha hür ve daha özerk bir hale geliyor mu? Başkalarından 

Dr. Ronald De BRUIN
Greenleaf Center – Belçika 
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ilham alarak bu yönde ilerliyor mu? İşte bunların cevabı evetse burada böyle bir lider 
olduğunu anlarsınız. 

Bu sabah bir sürü istatistik dinledik. Şimdi ben de size başka bir istatistik göstermek 
istiyorum. 

Üst Yöneticilerin Büyük Hataları

Yukarıda Harvard Business Review’in yaptığı bir anketin sonuçlarını görüyoruz. 
Burada liderliğin ölümcül hataları ile ilgili bir liste var. Üst düzey liderlerin yaptığı en 
büyük hataların en başında başkalarının gelişmesine olanak sağlamak var. İkinci 
olarak iş birliği ve ekip çalışması var. Eğer lider bunları kendisi fark ederse 
değiştirilebilir ve düzeltilebilir şeylerdir. Bir kuruluştaki kişileri düşünün genellikle bir 
çaba ve zorluk yaşarlar. Çünkü ortama ya da iş arkadaşlarına uyum sağlayamazlar. 
Doğu ve batı felsefelerinin uyumsuzluğunu yaşayabilirler. Özellikle sizler de bunların 
tam ortasında olduğunuz için bunu daha iyi hissediyorsunuz. Bunlar insanlara acı 
verir ve zorluklar yaşatır. İnsanlar dört boyutludur. İnsanların ruhu, aklı, bedeni ve 
kalbi vardır. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman bütünsel bir insanı oluştururlar. 
Tabi bunlara bağlı olarak da insanların ihtiyaçları söz konusudur. İnsanın ruh ve 
akılla ilgili nasıl ihtiyaçları olabilir? Akıl büyümek ve gelişmek, beden hayatta kalmak, 
kalp sevebilmek ister. Bu anlamda daha zor olan konu ruhun neye ihtiyacı olduğudur. 
Arkasında bir miras bırakabilmek, bir katkıda bulunabilmek, anlamlı bir şeyler yapabilmektir 
ruhun ihtiyacı olanlar. Genellikle bu insanların bütünsel bir ihtiyacıdır. Herhangi bir 
şirkette çalışan bir kişi, aklı adına yaratıcı olmayı ister, bedeni adına iyi bir ücret 
alabilmek ister, kalpleri adına kendilerine iyi davranılmasını isterler. Ruhları adına da 
ilkeli bir şekilde insani ihtiyaçlara karşılık verebilmeyi isterler. Burada bunlardan bir
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tanesini bu denklemin dışında bırakırsanız o zaman onlara insan olarak davranmamış 
olursunuz. Bu da insanların acı çekmesine ve kendilerini oraya ait değilmiş gibi 
hissetmesine neden olur. 

Bu sabah Margaret hepimize değişimi ve dönüşümü birlikte gerçekleştirelim dedi. 
Ben de şunu söylemek istiyorum. Buradaki dönüşüm tabi ki eskiden yeniye doğru 
olacak ama eski neydi yeni ne olacak? Eskinin işe yaramadığını biliyoruz ama yine 
de daha tam olarak işe yaramaya başlamadı. Eski dediğimiz zaman endüstriyel çağ 
yönetim anlayışından bahsediyoruz. Komuta ve kontrol etmekten, yukarıdan 
aşağıya doğru bir komuta zincirinden bahsediyoruz. Verimliliğin çok önemli olduğu 
bir noktadan yola çıkıyoruz. Şimdi bilgi çağında, yeni bir paradigmaya doğru yola 
çıkıyoruz ve insanların bütünsel olarak ele alındığı ve beraber çalışıp ortak yaratımlar 
yapabildiği, insanlara güç kazandırılan ortamlarda çalışıldığı ve etkinlik adına 
sonuçlara odaklanıldığı bir yere doğru gidiyoruz. Ama biz bir geçiş dönemindeyiz ve 
bir anlam ve katkı arayışından ortaya çıkan bir dönem bu. Daha fazla insan, manuel 
iş gücü olarak değil düşünmek için para alıyor. Ama kurumlarımızın çoğu hâlâ 
endüstriyel çağın yönetim paradigmasına göre şekillendirilmiş biçimde. İşte bizim 
sorunumuz da buradan kaynaklanıyor. 
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Hizmet odaklı yönetimden bahsederken diyoruz ki, bu acıya neden olan ne ve 
hizmet odaklı yönetim buna nasıl katkıda bulunabilir? Nasıl hizmet odaklı lider 
olunur? Bunu nasıl yapacağız? Hayatınızda bir noktada bir karar vermek gerekiyor. 
Siz egonuzun peşinden güce doğru mu gitmek istiyorsunuz, yoksa diğer taraftan 
daha bilinçli ve daha farkında bir tavırla şu anda insanlığın neye ihtiyacı olduğunu 
anlayıp o yönde mi ilerlemek istiyorsunuz? Yani egonuzun peşinden mi gideceksiniz 
yoksa bilincinizin peşinden mi?
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Eğer egonuzun peşinden giderseniz ruhsal merkezinizde ego olur. Ego yapısı gereği 
güvensiz bir şeydir. Ego, sürekli dışardan bir şeyler vasıtasıyla güvence ister. Yani 
kendini güvende hissedebilmek için iyi bir unvan, güzel bir ev, iyi bir araba ister. Ego, 
hep dış faktörlere bağımlıdır. Kendini teyit için sürekli dışarı bakar. Akıl adına 
baktığımız zaman kendini bir kurban gibi hisseder ve çevresinin de kurbanıdır 
aslında. Beden adına baktığımız zaman hep düşkünlük halindedir. Kalp adına 
baktığımız zaman da hep aynaya bakar gibi karşısındakinden teyit bekler. 

Skalanın bir ucunda bunlar varken diğer ucunda da bunların tam tersi var. Buradaki 
başlangıç noktamız dışardan içeri doğru değil, içerden dışarı doğru olur. Burada bir 
farkındalık ve anlayış içerde oluşur. Ne yapılması gerektiğine dair bir vizyon vardır. 
Bunu uygulayabilecek içsel bir disiplin söz konusudur. Bunu yapmak için de yine 
içten gelen bir tutku ve mutluluk vardır. İçerden dışarı doğru oluşan bilinç, vizyonu 
getirir, vizyon, disiplini getirir, disiplin de bir tutkuyla uygulandığı zaman içerden 
dışarıya doğru parçalanmış değil bütünsel bir yapı içinde bir gelişim olur. İşte bunlar 
iki tane zıt uçtur. 

Nasıl bütünleniriz? Bu kolay bir soru değil. Pek çok insan bu sorunun peşinde 
koşarak bir ömür geçirir ve bazen de hiç anlayamaz. Sadece yaşamak bile 
doğduktan sonra bir hedef olabilir. Bir tarafta egomuzun ön planda olduğu bir hayat 
yaşarız. Diğer tarafta bilinçli  olarak tutarlı, birbirimize yardımcı olarak, destek 
olarak, hizmet ederek, başkalarına ve çevremize saygı duyarak yaşarız. Bu nasıl 
çalışır? Şu anda hepinize bakıyorum ve hepiniz her gün eğitim alanında çalışan 
insanlarsınız. Eğitim bir sürü alanda oranlara bakar, fragmanlara böler ve bütün 
büyük resmi anlamaya çalışır. Bu yolda daha fazla sorumluluk vererek, idareyi daha 
fazla ele alarak, holistik olarak sadece liderlik açısından baktığımız zaman bile 
egonuzu takip etmekle bilincinizi takip etmek arasındaki seçimi nasıl yaparsınız? 
Benim şahsi deneyimlerimde bazen bir kriz durumuyla karşılaştığımızda kendinize 
gelmek için bir duvara çarpmanız gerekebilir. Yaşamımıza bundan sonra nasıl 
devam edeceğimizle ilgili kendimizi resetlememiz gerekir diye düşünebiliriz. O 
koridoru daraltmamız gerekebilir. Bazı durumlarda bu değişimi yapmazsınız ama 
kendi kendine açılmasını sağlarsınız. Eğer bilinçli bir insansanız ve egonuzu takip 
etmiyorsanız bir şekilde 21. yy. liderliği tamamen bir paradigmadır. Başlangıç 
noktanız seçim yapma özgürlüğünüzle başlar. Aynı zamanda davranışlarınızı 
yönlendiren evrensel olan şeffaflık, saygı, dürüstlük gibi ilkeler de vardır. Bu ilkeler, 
dünyanın neresinde olursanız olun geçerlidir. Aynı zamanda dört tane de zekâ 
biçimi vardır. IQ zihinsel zekâdır. Aynı zamanda fiziksel zekâmız vardır. Fiziksel 
zekâmız vücudumuzun verdiği sinyaller nasıl değerlendirdiğimizle ilgilidir. Duygusal 
zekâ bildiğiniz gibi eğitimlerimizde, seminerlerimizde günden güne daha fazla duyduğumuz 
bir şeydir. Kalbimizle alâkalı olan bu zekâmız, diğer insanları anlayabilmemiz, insanlarla 
olan duygu alış verişini doğru şekilde yönetebilmemiz konularını da içerir. Bir de ruhsal 
zekâ vardır. Bu sizin başlangıç noktanızdır. Bunun üzerine kendinizi geliştirebilirsiniz. 
Bütün iyi liderler, kendilerini bunlar üzerine geliştirerek, bütün bir kişi haline getirmiştir. 
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Hepiniz Nelson Mandela’yı tanırsınız herhalde. Güney Afrika’da hayatının 27 yılını 
hapishanede geçirdi. Hapishaneden çıktığı zaman çok sert bir insana dönüşmüştü. 
Daha sonra yumuşamış ve “ülkeme nasıl hizmet edebilirim” diye kendine sormuştu. 
Hapishanede her gün bir şiir okuyordu. Invictus adında bir şiirdi. Bunun filmi de yapıldı. 

Fethedilmeyen
Beni saran gecenin karanlığında,
Uçsuz bucaksız bir çukur gibi siyah,
Dinleyen varsa teşekkür ettim tanrılara
Fethedilmeyen bu ruhum için.
Olayların pençesinde ümitsiz
Kaçmadım, bağırmadım.
Kader döverken ruhumu
Başım kanlar içinde, ama eğilmedim.
Bu öfke ve gözyaşları içerisindeki zaman
Ancak gerçeklerin korkusunun gölgesinde
Yılların getirecekleri yine de
Korkusuz ve korkmamış bulacaklar beni.
Fark etmez kapının ne kadar dar olduğu
Nasıl cezalarla dolu olduğu kitabın
Kaderimin efendisi benim:
Ruhumun dümeni benim ellerimde.
William Ernest Henley’den
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Gördüğünüz gibi çok fazla satır var ama özünde bana ne olursa olsun “ben kendi 
kaderim efendisiyim, kaderimi ben yönlendiririm, ruhumun kaptanı da benim” diyor. 
Yani “kapı ne kadar dar olursa olsun kaderimin efendisi benim” demek istiyor. 

Günlük çevremizde eğer liderlik bir seçimse ve pozisyon değilse ben kendim aslında 
ne yapacağıma, inisiyatif alıp, nerede nasıl davranacağıma karar verebilirim. Peki 
bu nasıl olur? Size ne yapmanız gerektiği söyleninceye kadar bekleyip ne olacağını 
görebilirsiniz. Fakat en üst seviyede siz ne yapmanız gerektiğini bilir ve yaparsınız. 
Eğer sorumluluk alır ve o sorumluluğu yerine getirebileceğinizi gösterirseniz 
insanların size olan güveni artar. Siz farkında bile olmadan liderliğinizi geliştirmiş 
olursunuz. Kendi gücünüzü kendiniz sağlamalısınız. Bunu başkalarından beklemeyin.

Değişim ve bir fark yaratmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir organizasyon 
içinde başka insanların da hizmet etmesini sağlamak için onlara nasıl ilham verebilirsiniz? 
Buradaki seçim çok basittir. Güven ortamı mı yoksa güvenin çok düşük olduğu bir 
ortam mı oluşturuyorum? Bir organizasyonun en önemli noktası onun kültürüdür. 
Düşük seviyede güvenin olduğu bir ortamdan bahsediyorsak o zaman vizyon ya da 
değerler paylaşılmaz ve gerçekten inisiyatif alacak gücü kendimizde hissedemeyiz. O 
yüzden de siz bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. 
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Bunun tersine bakarsak insanların 
güven ortamına sahip olduğu, birbirlerine 
güven telkin ettiği ve bunu modellediği 
bir ortamdan bahsedersek orada mantıklı 
sayıda insanları işin içine sokarak aslında 
içinde bulunduğunuz organizasyonu geliş- 
tirmek için çaba sarf edersiniz. O yüzden 
de burada bu yolu bularak insanları 
işlerine çok daha bağlı hale getirebilirsiniz. 
İzci gibi onların yollarını bulmasına 
hizmet edebilirsiniz.
Lütfen onlara yapmaları gereken şeyleri söylemeyin, onların kendi beceri ve potan-
siyellerini ortaya çıkarmalarını ve bunu gerçekleştirmelerini sağlayın. Onları aynı 
hizaya getirin ve onlara ihtiyaçları olan gerekli gücü sağlayın. Bu içten dışa ardışık 
bir süreçtir. Bu aslında insanın potansiyelini ortaya çıkaran bir modeldir. Siz zaten 
doğru yolda mısınız? Size nasıl yardımcı olabilirim? Bunu yaparken işi onların kendilerinin 
yapmalarını sağlayacaksınız. Sadece onlara yardımcı olmak istediğinizi hissetti-
receksiniz. 

Buna ilâve olarak bu adımların hiçbirini kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü eğer kendine 
güven ortamını modellemeden yarın her şeyi daha iyi yapacağız derseniz bunu
gerçekleştiremeyebilirsiniz. İnsanlarla iletişiminizi doğru kurmazsanız beraber çalıştıklarınız  
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size ya da kendisine güvenmiyor olabilir. O yüzden de ne zaman değişim gerekiyorsa 
bu değişimi gerçekleştirirken bu süreci takip etmelisiniz.

Size vermek istediğim son mesajlardan bir tanesi de aslında insanlara hizmet etmek 
gerçekten kolay bir şey değildir, sonuçta insanlar bu değişimi bir şekilde gerçekleştirirler. 
Hepinize yaşam boyu hizmet edebilme tavrı ya da davranış biçimi diliyorum. 

Öğretmenler rol model oluştururlar, çünkü öğrenciler onları örnek alırlar. Sizin 
davranışlarınızla nesilleri etkileme gibi önemli bir rolünüz var. Eğer okullar hizmet 
odaklı liderlik kavramını benimserse öğrencilerine de doğru şekilde model olabilirler. 
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FİN DERSLERİ: DÜNYA, FİNLANDİYA’DAKİ EĞİTİMSEL DEĞİŞİKLİKLERDEN 
NELER ÖĞRENEBİLİR ?

Bugün size biraz kendi ülkemden, Finlandiya'dan bahsetmek istiyorum. Finlandiya'nın 
en iyi eğitim sistemine sahip oluğunu ikna etmek için burada bulunmuyorum. Ben bu 
tarz karşılaştırmaları ve bu tarz rekabetçi yaklaşımları sevmiyorum. Bence eğitim 
rekabet üzerine kurulu bir şey değil, iş birliği üzerine kurulu bir şey. Eğer Türkiye'de, 
Finlandiya'nın şimdiye kadar son 30-40 yılda yaptığı şeyi yaparsanız her şey yoluna 
girer demek istemiyorum. Çünkü eğitim çok daha karmaşık bir şey. Başka birinden 
bir şey alıp kopyalayıp uygulamaktan daha zor bir iş. Finlandiya’da biz hiç kimseden 
bir şey kopyalamadık. Biz zor yoldan, itinayla, başka ülkelerin örneklerinden bir 
şeyler öğrendik. Onun üzerine de bugün uyguladıklarımızı oluşturup devreye aldık. 
Evet aranızda işi için sosyal medya kullanan var mı? Twitter mesela harika bir 
araçtır. Sanırım bütün eğitim liderleri ve öğretmenlerin işlerini yaparken öyle ya da 
böyle bir şekilde kullanıyor olması gerekiyor sosyal medyayı. Örneğin; bu sunumu 
almak istiyorsanız twitter hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Eğer beni twitter’da 
takip etmek istemiyorsanız ya da sosyal medya kullanmıyorsanız web sitemden de 
bu sunumu alabilirsiniz. 

Bu salonda Finlandiya'ya giden var mı? Eğer benim ülkeme gittiyseniz ellerinizi 
görebilir miyim? 10 kişi. Peki Finlandiya'ya gidecek olan var mı? Geri kalan herkes. 
Evet, bazen insanlar bana şöyle der; Dünyada iki tip insan vardır: Finlandiyalılar ve 
Finlandiyalı olmak isteyenler. Evet, biraz Finlandiya’dan bahsedelim kısaca. Ondan 
sonra size belki de bir şekilde Finlandiya'nın bu kadar eğitimde saygın olmasının 
arkasında yatabilecek, neden olabilecek bazı şeylerden bahsedelim. Bence 
Finlandiya'nınki dünyanın en iyi eğitim sistemi değil ama incelemeye değecek bir 
sistem. Ben,  başka ülkelere gittiğim zaman gördüm ki hiç bir yerde, hiç bir ülkede 
mevcut eğitim sistemlerinden çok çok mutlu olan bir topluluk yok. Yani Finlandiya'da 
bile insanlar, anne-babalar, vergi ödeyen vatandaşlar okul sistemine güvenemeyecek-
lerinden bahsediyorlar ve çocukları için endişeleniyorlar. Yani Finlandiya'da da bu oluyor. 
 Dünyanın hiçbir ülkesinde kimse çok mutlu değil eğitim sisteminden. Ama  onda
dokuzu en azından sistemi beğeniyorlar Finlandiya'da. 

Sizin kafanızda nasıl bir resim var Finlandiya'yla ilgili? Gözünüzü kapadığınız zaman 
ve “Finlandiya' deyince ne geliyor gözünüzün önüne? Normalde insanlar Finlandiya'yı 
düşündükleri zaman hiç bir şey gelmiyor gözlerinin önüne. Yani Finlandiya'da ne 
olduğunu hiç bilmiyor bile olabiliyorlar. Ama bir kaç imaj bile varsa şöyle bir şey 
olurdu mesela burada buz var, karanlık var, aydınlık var, kar var, soğuk var. 
Finlandiya'da hep böyle olduğunu zanneden birkaç kişi var yani hiç yaz yokmuş gibi 
zanneden. O yüzden Finlandiya'dan pek çok kişi yazları Antalya'ya, Türkiye'ye 
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geliyor. Yazın bile böyle olduğunu zannediyor insanlar. Ama değil aslında ve bazen 
Finlandiya'daki çocukların okulda başarılı olmalarının sebebi bu hava koşulları da 
diyen veya düşünenler olabiliyor. Yani Finlandiya'da yapacak hiç bir şey yok, 
sabahın köründe okula gitmekten başka, içerde kalmak, matematik, okuma, bilim 
gibi şeylerle uğraşıp eve dönüp bir sürü ödev yapmak. Buradaki gibi futbol oynamak 
için ya da başka bir spor yapmak için dışarı çıkılmıyor. O yüzden Finlandiya'daki 
çocuklar hep evde kaldıkları için ev ödevi yapıyor değil mi? Tabi dünyada başka 
teoriler de var. Belki de hava koşullarını bazı ülkelerde eğitimin daha iyi olmasının 
nedeni olarak gösterirler. Mesela Kanadalılar, onlar da çok iyi bir performans gösteri-
yorlar. Çünkü onların da havası Finlandiya'nın havasına ve iklimine benziyor. Evet, 
buzda yüzme, siz yapar mıydınız bunu, biraz garip gelebilir kulağa ama yine de 
denediğiniz zaman göreceksiniz ki bu çok güzel bir duygu. Özellikle yüzdükten 
sonra bütün vücudunuzdaki o dalgalanmayı hissetmek. Tabi ki suya girmek zor ama 
sudan çıktığınız zaman çok güzel bir duyguyla çıkıyorsunuz. Ve kayak, bunu tarif 
etmek zor, gelip de burada çok güzel bir dokunuş hissettikleri zaman ne demek 
istediğimi anlıyor insanlar. Dolayısıyla Finlandiya'ya gelirseniz ben sizi buzda yüzmeye 
götürürüm. Finlandiyalıların yaptığı pek çok komik ve eğlendirici şey var. Eğitimde de 
pek çok komik ve eğlendirici uygulamalar var. En azından bazı insanlar derler ya 
“Finlandiyalılar başka ülkelerde olmayan şeyleri yapıyorlar” diye, biz sanırım 
ülkemizde başka bir yoldan ulaşmaya çalışıyoruz, kimsenin yürümediği yoldan 
yürümeye çalışıyoruz. 

“Beyaz Leylaklar” kitabını okuyan var mı aranızda? Bana Finlandiya'yı tarif eden bir 
kitap olduğundan bahsedenler oldu. Finlandiya'da neler olduğunu anlayabilmemiz 
için sizi 2000 yılına geri götürmem gerekiyor. 2000 yılında burada, Antalya'da bir 
toplantı yapılmıştı bütün dünyanın eğitim liderleriyle birlikte. Farklı ülkelerden eğitim 
liderleri, bakanlar gelmişti ve böyle bir toplantıda “Siz eğitimde dünyanın en iyi ülkelerden 
birinin liderliğini yapıyor olsanız hanginiz olurdunuz?” diye sorsam o toplantıda 
herkes elini kaldırırdı. İngiltere, Norveç, İsveç, Avusturalya kendini iyi görürdü. Yani 
pek çok kişi öyle bir toplantıda “Bence bizim ülkemiz dünyadaki en iyi eğitim sistem-
lerinden birine sahip” derdi. Çünkü 2000 yılında güvenilir ölçüm araçları yoktu 
elimizde. Mesela OECD ülkeleri içinde şuanda yapılmış olan bu PISA çalışmalarını 
yürütmekte olan organizasyon bu kadar gelişmemişti ve 2000 yılında ilk ölçümlerini 
yapmaya başladılar. O yüzden bu tarihten önce pek çok spekülasyon vardı dünyadaki 
lider ülke bu konuda kim diye. Bir tek ülke vardı aralarında, o da çok fazla bir beklen-
tisi olmayan Finlandiya'ydı.  Hatırlıyorum ben Finlandiya hükümetiyle beraber 
çalışıyordum ve 2000 yılında PISA dediğimiz bu ilk uluslararası çalışmalar yapıldığı 
zaman bizler ortalarda bir yerlerde çıkacağımızı umuyorduk. İsveç'ten iyi olmak 
istediğimizi biliyorum o zamanlar. OECD ilk sonuçları yayınladığı zaman Almanya 
gibi bir sürü ülkenin aslında çok yüksek beklentileri vardı, ilk üçe girmeyi 
bekliyorlardı. 2001'in Aralık ayında sonuçlar geldiğinde dünya çapında büyük bir şok 
yaşandı. Çünkü bütün bu ülkelerin beklediği sıralamadan çok farklı bir sıralama 
gelmişti. Bu gördüğünüz 25 ülke aslında bu sınav sonucunda ilk 25'e giren ülkelerdi. 
Finlandiya için aslında büyük bir sürprizdi bu tablonun en başında yer almak. 
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Danimarka, Amerika, Fransa, Almanya, gerçekten çok şoke oldular. “Neden böyle 
oldu?” diye sorguladılar. Biz Finlandiya'da bunu çok büyütmedik, ilk reaksiyonumuz 
aslında şöyle olmuştu;  “Belki de OECD bir hata, bir yanlışlık yaptı, biz o kadar da iyi 
olamayız?” diye düşündük. Biz aslında ortalarda bir yerde olmayı bekliyorduk diğer 
İskandinav ülkeleri gibi. O yüzden de çok fazla büyütmedik, abartmadık, çok fazla 
sevinmedik ve ondan sonra dedik ki “OECD'nin PISA sınavıyla alakalı,üç sene 
sonra yeniden bir çalışma olacak, bakalım üç sene sonra nasıl bir sonuç alacağız?” 
diye düşündük. O yüzden de biz beklemeyi tercih ettik. Fakat bir baktık ki gene biz 
birinci sıradayız ve İsveç on dördüncü sırada. Belki gene OECD'nin ikinci defa aynı 
hatayı yaptığını düşündük ve yeniden üç sene beklemeye karar verdik. Üçüncü 
seferde aslında bu sonucu alırsak belki de eğitim sistemimizde, okullarımızda farklı 
bir uygulamamız var ve ona daha yakından bir bakarız diye düşündük. 

Ben o zaman üniversitede profesördüm ve gerçekten OECD'nin bu iki çalışmasında 
Finlandiya'nın nasıl birinci sıraya yerleştiğini gerçekten hiçbirimiz bilmiyorduk ve 
hiçbirimiz bunu açıklayamadık. Sonra üçüncü sene oldu ve bu sefer de fen ağırlıklı 
bir sınav yapıldı. Bu fen ağırlıklı sınavda da yine Finlandiya birinci oldu. Bu sefer 
Finlandiya'da üzerinde konuşmaya değer bir olay olduğunu fark ettik. Dünya çapında 
mesleki bir takım tartışmalar yapıldı. Eğitim alanında iyi performans gösteren Güney 
Kore, Finlandiya, Hollanda, Japonya gibi ülkelerin aslında neler yaptığını ve incelemek 
için bir takım araştırmalar başlatıldı. Ben de çok uzun zamandır araştırmalar yapan 
bir profesörüm. Bu ülkeler eğitimde ne yapıyorlar, neden bazı ülkeler milyonlarca lira, 
dolar ya da euro harcadıkları halde eğitim alanında bu kadar başarılı olamıyorlar. 
Bunları incelemeye başladık. Size şunu sormak isterim, “Siz eğitimsel deneyiminize 
dayanarak ya da bilginize dayanarak bir okul yöneticisi, öğretmeni olarak bunu nasıl 
açıklardınız? Finlandiya, PISA öncesinde ve sonrasında devam eden çalışmalarda 
nasıl bu kadar başarı sağladı? Ne olabilir? Neden bu başarıyı yakalamış olabilir 
Finlandiya?”. Tahminde bulunmanızı istiyorum. Sizce Finlandiya'nın bu yüksek 
performansı kazanmasını sağlayan sebep nedir? Evet, öğretmen dedik. Aslında 
Finlandiya'da gerçekten iyi öğretmenler olması gerekir. Ayrıca okul ve sınıf ortamı, 
okul kültürü, eğitim felsefesini ve eğitimi aslında toplumun nasıl doğal olarak 
içselleştirdiği de önemli. Benimde aslında kafamda iki tane fikrim var. Bu belki 
birazcık daha farklı bir bakış açısı, bana göre eğer gerçekten neden Finlandiya'nın 
bu uluslararası karşılaştırmalı ortamda daha iyi bir başarı yakalamasının sebebini 
yeni yazdığım kitapta da işliyorum. Bence okulun dışındaki faktörlerin okul 
başarısındaki katkısı çok büyük oluyor. İnsanlar, kültür, politika okulun dışında neler 
olup bittiğinin okul başarısında çok büyük etkisi var.

Finlandiya'da ekonominin ne durumda olduğu hakkında dünyanın geri kalanına 
bakarak karar verirseniz, rekabete, teknolojiye, inovasyonlara bakarsanız, aslında 
Finlandiya'nın diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek başarılara sahip olduğunu 



görürsünüz. Sosyal bir takım göstergelerde aslında gerçekten Finlandiya'da çok iyi 
gözüküyor. Sabah Margareth, erkek ve kadın liderlerden bahsetti, ben buna çok 
katılıyorum. Finlandiya'da hükümetin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Parlamentoda 
daha fazla kadın bakanımız var ve ekonomistlerimiz de kadın. Gerçekten bu çok 
önemli ve kadınlar bu haklara 1906 yılında sahip oldular. Aynı zamanda anne olmak 
için de ideal bir ülke Finlandiya. Sağlık hizmetleri bakımından en iyi ülke seçilmiş. 
Aynı şekilde Hollanda’da da bu imkânlar yüksek ama Finlandiya gerçekten en iyi 
dört ülkeden biri çocuk açısından. Aslında toplum çocuklara anneler için, aileler için, 
küçük çocuklar için ne kadar destek veriyorsa, iyi birer vatandaş olarak 
yetiştirilmesine nasıl katkıda bulunuyorsa eğitim kalitesi de o oranda artıyor. Belki 
sorularımızın cevaplarından bir tanesi de budur, diğeri de teknolojik ilerleme. Dünyadaki 
en yüksek teknoloji kullanan ülkeyiz biz. Amerika 9 uncu sıradayken Finlandiya 
birinci sırada. Büyük ihtimalle Angry Birds'ü biliyorsunuz. Kaçınız Angry Birds 
oynadınız? Hemen hemen herkes oynamıştır. Angry Birds'ün Finlandiya’da 
tasarlandığını biliyor musunuz? Bu sempozyuma ilk geldiğimiz zaman öğrendiğiniz en 
önemli şey ne diye sorsak bence Angry Birds'ün Finlandiyalı olduğunu öğrendim derim 
herhâlde. Burada, Birleşmiş Milletlerin mutluluk endeksi var. Bu endekse göre 
Finlandiyalılar dünyanın en mutlu halklarından biri. Yani onun için bu konferanstan 
eve döndüğünüz zaman eşinize şunu söyleyebilirsiniz "Hayatım bu harika sempozyumda 
iki şey öğrendim; bir tanesi Angry Birds Finlandiyalıymış ve Finlandiya'da mutlu 
insanlar varmış" diyebilirsiniz. 

Buna benzer bir konferansta “Finlandiya'nın Angry Birds'ü ve mutlu insanları var” 
dediğim zaman dinleyenlerden bir tanesi; "Bizim ülkemizde çok çok mutlu kuşlar 
ama çok öfkeli insanlar var" demişti. Tabi ki bu da  eğitim nedeniyleydi. Tabi 
Finlandiya gibi teknolojik olarak gelişmiş bir ülke olduğu zaman, insan doğal olarak 
teknolojinin her şeyin çözümü olduğunu düşünüyor değil mi? Her noktada teknolojiye 
gidilmesi gerekiyor, her şey teknoloji ile değiştirmek mi gerekiyor, kitapların yerine 
teknoloji mi koymak gerekiyor? Mesela e-booklar, e-kitaplar, i-padler gibi şeyler mi 
koymak gerekiyor?  Bazılarınız “Evet” diyor, bazılarınız “Hayır” diyor. Şuna bir bakın 
[burada video gösteriliyor]. Evet eğitim performansına bakılması için öncelikle sistemi 
incelemek gerekiyor. Nasıl böyle bir noktaya varıldığı, başka şeyleri açıklamaktan 
çok daha büyük bir önceliğe sahip. Bir kaç tane faktör var bunu etkileyen, öncelikle 
güçlü bir kamu okulları sistemimiz var. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin 
hazırladığı bu konferansta görüyoruz ki ve bize söylendiğine göre Türkiye’de pek 
çok çocuk devlet okullarına gidiyor. Finlandiya'da da böyle işte. Aslında pratik 
anlamda bakıldığı zaman Finlandiya'da hiç özel okul yok gibi birşey. Sizin 
derneğinize benzer bir derneğe üye olan bazı okullar var ama aslında bunların hiç 
biri özel okullar statüsünde değil. Son kırk yıl içinde Finlandiya bütün herkes için 
geçerli olabilecek ve iyi olabilecek bir eğitim sistemi için çok uğraştı ki anne babalar 
çocukları için başka bir okul seçmek zorunda kalmasın. Her mahalledeki okul, her 
çocuk için yeterince iyi olabilsin. 
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Bu günkü okul sistemimiz şöyle, erken çocukluk eğitimimiz var. Türkiye'dekinden çok 
daha farklı bir sistemimiz var bu konuda. Çünkü bu ülkenin önündeki zorluklardan bir 
tanesi de çok düşük oranda bir okul öncesi eğitime katılım var. Finlandiya'da okul 
sistemimizden bahsettiğimiz zaman, altı yaşında okul öncesinden başlıyoruz ve 7 
yaşından itibaren de dokuz yıllık temel eğitimden bahsediyoruz. Burada aynı tipte 
okuldan bahsediliyor. Okullar aynı değil ama programlar ve eğitimin nasıl işlendiği 
aynı. Burada Türkiye'de olduğu gibi erken yaşta bir seleksiyon uygulamıyoruz, bir 
tarama yapmıyoruz. Kimin farklı tipte okullara ya da sınıflara geçeceğine dair bir 
sistem uygulamıyoruz. İlk dokuz, on yıllık eğitiminde biz bütün çocukların aynı  birliktelik 
içinde, aynı tip okullarda okuması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim sistemimizin 
temelinde bu var. Ondan sonra sistemin geri kalanına baktığınız zaman sizde ki gibi 
mesleki okullar var, akademik liseler var, ondan sonrada daha üst eğitim var. 
Yaklaşık %60 oranında yüksek eğitime devam ediyorlar ve bunların hepsi de kamu 
fonlarıyla oluşturuluyor. Özel finanse edilen okullar yok, tabi bu eğitim sisteminin 
güçlü yönlerinden bir tanesini oluşturuyor. Finlandiya'da iyi okullardan ziyade iyi bir 
sisteme sahip olmak odağı üzerinde çalışılıyor.

[Burada eğitim bakanlığının hazırladığı 3 dakikalık bir video gösteriliyor]. Finlandiyalı 
insanlar eğitime çok önem verirler. Eşit imkanlar, profesyonel öğretmenler ve 
öğrenciler öğrenmenin merkezindedir. Araştırmalara göre toplumun üçte biri 
Finlandiya'nın okul sisteminin gerçekten çok iyi olduğuna inanır. Finlandiya'daki 
eğitim sisteminin en önemli noktalarından bir tanesi, herkese eşit eğitim imkanı 
sağlamasıdır. Okulun networkü bölgelere göredir ve okulların yemekleri, sağlık 
hizmetleri, diş sağlığı hizmetleri, özel eğitim hizmetleri vardır. Öğretme burada 
gerçekten eşitliğe dayanır. Eğitim sistemi her öğrenciye son derece geniş esneklik 
sağlar ve hiç bir şekilde ilerlemek isteyen öğrencinin önü kesilmez. Akademik olarak 
profesyonel öğretmenler desteklenir, onların profesyonel gelişimi de desteklenir. 
Anasınıfından üniversiteye kadar öğretmenler işlerine yürekten bağlıdırlar. Pedagojik 
eğitimleri ve öğretmenlik deneyimleri yüksektir ve öğretmenlik gerçekten çok tercih 
edilen bir meslektir. Üniversiteler yüksek puanlarla bu öğretmen adaylarını 
okullarına kabul ederler. Eğitim sistemi esnektir ve gerçekten özerkliğe ve desteğe 
dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur. Ulusal müfredat çerçevesinde ve ulusal bir 
takım hedeflere göre eğitim programları yapılır ve onların dışında aslında her okulun 
ve her öğretmenin kendi özerkliği vardır bu müfredatları zenginleştirir.

Eğitimcilere, ders programlarını yapmakta oldukça fazla kontrol ve özgürlük sağlanır. 
Aslında öğretmenlere materyallerini ve ders planlarını kendilerinin tasarlaması 
özgürlüğünü tanımak, onların çok daha zengin bir içerikle öğrencilerine ulaşmalarını 
sağlar. Öğrencilerin ders saatleri son derece sınırlıdır ve ders dışındaki aktivitelere 
de bolca vakit ayırabilirler. Öğrenciler kendi öğrenme aktivitelerini tasarlamakta çok 
etkin bir role sahipler ve öğrenme ortamlarını da tasarlayabilirler. Her öğrencinin 
öğrenme ihtiyaçları son derece yakından izlenir ve ulusal müfredatın çerçevesinde 
bunlar şekillendirilir. Öğrenme sonuçlarını ölçmek için ulusal bir kontrol 
mekanizması yoktur. Yani genel sınavlar yoktur. Amaç, hem öğrencilerin hem de 
okulların gelişmesi için gerekli verileri farklı şekillerde toplamasını sağlamaktır. 



Sosyal faktörler ve okullar arasında sıkı ilişki ve destek sistemi vardır. Eğitim 
otoriteleri de sosyal organizasyonlar aracılığıyla bu sistemi desteklerler. Finlandiya'nın 
sonuçları uluslararası PISA değerlendirme sınavlarında çok yüksektir. 2012 
sınavında 65 ülke arasında 12 inci olmuştur Finlandiya. Finlandiya hala OECD 
sınavlarında çok iyi skorlar almaktadır. 15 yaşındaki öğrencinin iyi bir yaşam standardı 
yakalamak için kazanmaları gereken becerileri nasıl, ne kadar iyi kazandıklarını 
ölçmektedirler. 45 ülke arasında dördüncü sınıflar için okuma-yazma çalışması 
yapıldığında Finlandiya 3. sırada yer almıştır. 50 ülke arasında yapılan matematik ve 
fen çalışmasında 4. sınıflar arasında Finlandiya 8. olmuştur ve Avrupa ülkeleri 
arasında da 4. olmuştur. 50 ülke arasında en iyi 3. ülke olmuştur. Finlandiya eğitimi 
herkes için eşit fırsatlar yaratır.

Evet, kısaca hikâye bu. Bir kaç şey daha var buna eklenebilecek. Daha önce zaten 
öğretmenler hakkında konuştuk. Finlandiya'da da pek çok insan bundan bahseder. 
Finlandiya'da eğitimin master derecesi olan öğretmenlere yapılması bu işin arkasında 
yatan sır diye konuşurlar. Ben kendi yeğenimden bahsedeyim. Kardeşimin kızı, 19 
yaşında tipik bir Finlandiyalı örneğidir. Lisedeyken Matematikte ve yabancı dilde çok 
çok yüksek notları vardı. Müzikle ve sporla ilgileniyordu, başka ilgi alanları da vardı 
ve liseden mezun olduğu gün beni aradı ve dedi ki “Dayıcım ben ilkokul öğretmeni 
olmaya karar verdim”. Pek çok ülkede onun gibi bir çocuk tıp, hukuk ya da politika 
gibi alanlara kayabilirdi ama Finlandiya'da durum böyle değil. Çok iyi durumda olan 
başarılı öğrenciler öğretmen olmak istiyorlar. Bu telefon konuşmasından bir kaç gün 
sonra beni tekrar aradı ve ağlıyordu. “Beni kabul etmediler, yeterince iyi değilmişim” 
dedi, başvuru sırasında onunla nasıl bir yol izlediğiyle ilgili tekrar üzerinden geçtik 
onunla, . Her adayla görüşen bir komite var ve sonunda o komiteyi neden öğretmen 
olmak istediği konusunda ikna edemediği ortaya çıktı. Yani neden bir avukat değil de 
öğretmen olmak istediği sorulmuş ve komite yeterince iyi bir cevap alamamıştı.  “Bu 
notlarla istediğini yapabilirsin, neden öğretmen olmak istiyorsun?” dedikleri zaman şöyle 
demiş, "Ben öğretmen olmak istiyorum çünkü annem, büyükbabam ve dayım 
öğretmen, ben bir öğretmenler ailesinden geliyorum o yüzden öğretmen olmak 
istiyorum" demiş. Ama Finlandiya'da bu yeterli değil, Finlandiya'da kendi içinizde ne 
var, siz ne yapmak istiyorsunuz onu anlatabilmek zorundasınız. Bu meslekle ilgili çok 
önemli bir şey, çünkü öğretmen olmak istediğiniz zaman kabul edilmezseniz, gidip 
bir eğitim asistanı olarak çalışabiliyorsunuz ondan sonra tekrar çalıştıktan sonra 
başvurabiliyorsunuz. O da aynen bunu yaptı ve bir sene sonra tekrar girdi o mülakata, 
genç insanların hayatında bir fark yaratmak istediğini ve sınıfta bir hastanede ya da 
bir mahkemede olabileceğinden çok daha faydalı olabileceğini düşündüğünü ve 
buna inandığını söyledi ve kabul edildi öğretmen okuluna. Bu sene de mezun 
olacak. Finlandiya'da çok iyi notları olan, çok başarılı 8500 kişi ilkokul öğretmenliği 
için başvuru yapıyor ve bu 8500 kişi içerisinden sadece 800'ü işe alınıyor. Bu ilkokul 
öğretmenliği için oldukça zor bir tarama sürecinden geçirildiğini bize gösteriyor. Yani 
Finlandiya’da anlaşılacak olan şu; ilkokul öğretmeni olmak bir avukat olmaktan daha 
zor bir iş. O yüzden de bu kadar zor koşullar içinde başlıyorlar. Normalde 
Finlandiya’da öğretmenlik için beş ya da altı yıllık bir eğitim veriliyor araştırma 
üniversitelerinde.   Yani avukatlar gibi, iktisatçılar gibi, ekonomistler gibi 5-6 yıllık
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programı tamamlayıp, bir master  derecesi ile mezun olmak durumundalar. Bu 5-6 
yıllık süre içinde başlayan 800 öğrencinin hemen hepsi mezun oluyor. Diğer ülkelerde 
olduğu gibi yolda kimseyi kaybetmiyoruz, diğer ülkelerde görüyoruz yüksek eğitim, 
üniversite eğitimi sırasında öğretmen olmak isteyen, bunun için okula başlayan 
öğrencilerin bir kısmı yarı yolda bırakıyor okulu. Bizde böyle bir şey olmuyor. Çok 
kıymetli bir meslek olduğunu görüyoruz Finlandiya'da öğretmenliğin. Aslında 
öğrencilerin aile altyapıları ve onların nasıl bir ortamdan geldikleri ile okul başarıları 
arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorsunuz. Anne-babanın mesleği, eğitim durumu, 
sosyal seviyesi ve öğrencilerin okul başarısı arasındaki ilişkiyi inceliyoruz ve 
öğrencilerin ailesindeki koşullar okul durumunu etkiliyorsa, orada hakkaniyetin daha 
az olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilerin ailelerinin zengin mi, fakir mi olduğundan 
bağımsız, nasıl bir aileden geldiklerinden bağımsız olarak başarılı olmalarına 
hakkaniyetli bir durum diyebiliyoruz. 

Size dört tane tavsiyede bulunacağım ve bunlar gerçekten çok önemli. Bence 
Türkiye'de sistemlerin mükemmelliğini daha fazla ortaya çıkartmalısınız, pekiştirme 
üzerinde daha fazla durmalısınız. Yani sistemin mükemmelliğini geliştirmelisiniz, 
güçlendirmelisiniz. Biliyorum birçok başka uzman da bunları Türkiye'ye tavsiye etti. 
Ama ben ulusal politikalara baktığım zaman bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda 
tavsiyelerde bulunmak istiyorum. 

İşbirliğine yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorum ki eğitim alanına harcamanız 
gerekenden daha az para harcıyorsunuz, ekonominizi düzeltmeye çalışıyorsunuz. 
Ama bence okullar ve öğretmenler arasında rekabetten çok işbirliğini güçlendirecek 
yatırımlar yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. 

Okulların birbiri ile rekabet etmek yerine beraber çalışması gerektiğini ve 
araştırmalar yaparak sistemi geliştirmek için bir takım teoriler üretmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Üçüncüsü aslında Margareth'in sabahta bahsettiği gibi liderliği güçlendirmek. 
Okul liderleri, okul müdürleri gerçekten çok çok önemli bir role sahip, Türkiye'de 
okul liderlerine daha fazla özerklik verilip, onların çok daha yetkin ve yetkili 
olmasının sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Okul müdürlerinin illaki pedagojik 
liderler olması gerektiğini düşünmüyorum. Aslında onların idari liderlik işlevlerini 
yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum, yani liderlerin aslında illa öğretmenlik 
eğitimi almış olması bence gerekmiyor.

Dördüncüsü de aslında öğrenmeyi kişiselleştirme. Okulların müfredatı kendilerine 
göre şekillendirme özgürlükleri var Finlandiya'da. Böylece öğretmenlerin de, 
öğrencilerin de kendilerine ait öğrenme alanları oluşuyor. Böylece standart ve ayn 
eğitim sistemindense kişiye özel bir eğitim sistemi mümkün oluyor. Aynı zamanda 
öğrencilerinize yeni diller öğretme konusundaki çalışmalarınıza devam etmenizi 
tavsiye ediyorum. Yurt dışında çalışmak istiyorsanız, spor yapmak istiyorsanız 
gerçekten başka dillerde öğrenmeniz gerekiyor. 

*

*

*

*



KALİTELİ PROFESYONEL GELİŞİMİN ÖNEMİ - YETİŞKİN EĞİTİMİNE 
YAPILANDIRMACI BİR YAKLAŞIM

Ben Avusturalyalıyım. Biz Avusturalya’da şöyle bir şey söyleriz ve bu söylem 
Finlandiya’ya çok yakın bir söylemdir. “İki tip insan vardır. Avusturalyalılar ve 
Avusturalyalı olmak isteyenler.” Avusturalya’ya gitmiş olanlarınız varsa ellerinizi 
görebilir miyim? Görüyorum ki çok fazla insan gitmemiş. Evet size biraz uzak 
sanırım. Ben Aralık’ta oradaydım. 

Bugün üzerinde duracağımız konu, geleceğin öğretmeninin mesleki gelişimi olacak. 
Bu konuda pek çok bilinmeyen şey var tabi ama şu an bu konuda Dünya’da neler 
oluyor, sosyal medyanın bu konudaki önemi nedir ve etkin bir öğretmen için gelecekte 
nelerin yararlı olabileceği üzerinde ön görülerde bulunacağım.

Ben, Uluslararası Bakalorya Programında, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu’dan sorumlu 
olarak görev yapmaktayım. Bölgede 127 ülke söz konusu ve IB’nin bu bölgede 90 
ülkede iş birliği yaptığı okullar var. Oldukça anlamlı bir varlığı var bölgede, büyüme 
ve yeni IB okullarının açılması hızlı bir süreç olarak ilerliyor. Şu anda beklemede 
olan 200 kadar okul var. İspanya’da da büyük gelişme var. IB adına ikinci gelişmekte 
olan ülke de Türkiye’dir. O yüzden de böyle bir organizasyonda bulunup Dünya’da ne gibi 
gelişmeler olduğundan bahsetmek benim için önemli. 

Öğretmenlik bence Dünya’nın en önemli işidir. Gelecek adına çok büyük sorumluluğunuz 
var, çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Sizler de onlara öğretmenlik yapıyorsunuz 
ve onlara rehberlik ediyorsunuz. O yüzden de sizlerin ve bizlerin yaptığı iş çok 
önemli ve bunu doğru yapmamız çok önemlidir. 

Uluslararası Dünya Eğitim Kongresi’nde yapılmış konuşmalardan bir alıntı var burada 

Richard HENRY
Uluslararası Bakalorya adına 
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İnsanların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için öğretmenliğin çok önemli 
olduğundan bahsediyor. Burada çok önemli bir sıralama var ve ona dikkatinizi çekmek 
istiyorum.

Genel anlamda sunumumda
 
- Gelecekte neyi öğretmeliyiz
- Nasıl öğretmeliyiz
- Mesleki gelişim ve modelleri (yapısal yaklaşım) 
  nasıl oluşturulacak
- Mesleki gelişim nasıl sunulacak ve aktarılacak?

GELECEKTE NE ÖĞRETMEMİZ GEREKECEK? 
Ben, İskoçya’da doğdum. Babam orada çok küçük bir kasabada yaşıyordu. O da 
küçük bir köyde büyümüş. O, kitap aldığı zaman ilk yaptığı iş, kitabın en sonuna 
bakmak olurmuş. Kitabın en sonunda bir küçük kâğıt üzerinde o kitabı kimlerin 
okuduğuna dair her okuyan isimlerini yazarmış. Bu kitaplar okulda kullanılırmış. Her 
yıl aynı okul kitapları farklı öğrencilere okutulurmuş. Şimdi artık bunu yapamıyoruz. 
Çünkü öğrencilerin ihtiyaçları çok değişmiş durumda. Aynı kitapları baştan okumakla 
olmuyor. 21. yy. becerileri çok değişiklik gerektiriyor. Bu becerilerin gelişebilmesi için 
öncelikle ölçülmesi gerekiyor. Ama bu ölçümler pek çok ülkede eksik. Öğretmen 
eğitimlerinde de bu beceriler üzerinde odaklanmamız gerekiyor. 
 



OKUL KİTAPLARININ YERİNE GEÇMESİ GEREKEN BU 21.YÜZYIL 
BECERİLERİ NELERDİR?

Öğrenim, bilgi ve içerikle oluyor. Bunsuz olmuyor. Bir şey öğrenirken ortada öğrenilecek 
bir şey gerekiyor. Bunun yanında öğrencilerin iş birliği yapabileceği ortamlar, 
teknoloji okur-yazarlığı gerekiyor. Teknolojiye sahip olmak yetmiyor, bunu etkin bir 
şekilde kullanabilmek de gerekiyor. Bilgi okur yazarlığı ve bilgiyi etkin kullanabilmek 
de önemlidir. Buluş çok önemlidir. 20 yıl önce Singapur’da bir IB konferansına 
gitmiştim. Mili eğitim bakanı bir konuşma yaptı. “Singapur’da öğrenciler Matematik 
ve Fen konularında çok iyi durumdalar, bilgileri ezberlemekte çok iyiler ama bizden 
Nobel ödülü sahipleri çıkmıyor.” dedi.  Bunun nedeni o zamanlar öğrencilerin buluş 
yapabilme kapasitesinin eğitim sisteminde desteklenmemesiydi. O yüzden de sistemlerini 
baştan oluşturup değiştirmek üzerine odaklandılar ve çocukları çok daha yaratıcı bir 
hale getirebilecekleri bir noktaya getirmeye çalıştılar. 

Çocukların öz yönlendirmeye sahip olabilmesi ve eleştirel düşünebilen bireyler haline 
gelebilmesi çok önemlidir. İngiltere’de çok ilginç bir araştırma raporu yayınlandı. Bu 
rapor, öğrencilerin ihtiyacı olan öğrenme becerilerinin ne olduğu üzerine odaklanıyordu. 
Bunların bazılarında takım çalışması ve iş birliği gibi ortak yönler olduğunu göreceksiniz.

IB Öğrenenleri Olarak Amacımız
• Araştırmacı
• Bilgili
• Düşünen
• İletişim Kurabilen
• İlkeli
• Açık Fikirli
• Düşünceli
• Risk Alabilen
• Dengeli
• Yaratıcı Düşünebilen 
   kişiler olmaktır.

Amerika’ya baktığımızda yine ortak ve çekirdek bir 
müfredattan bahsediliyor. 47 eyalet ilkokullarda 
ortak müfredat uygulaması için başvurdu. Orada 
da aynı kelimelerin karşımıza çıktığını görüyoruz. 
İş birliği, motivasyon, tutarlılık, risk alabilme, esneklik, 
değerlendirme ve sentez yapabilmek. Uluslararası 
Bakalorya programında bizim bir öğrenen profilimiz 
var. Bu profilin bütün okullarda uygulanması gerektiğini 
düşünüyoruz.
 
Uluslararası Bakalorya öğrenen Profili: 
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Yine aynı kelimeleri karşımızda görüyoruz. Araştırmacılar, düşünenler, iletişim 
kuranlar, açık görüşlüler, risk alanlar… Endonezya Jakarta’da bir okulda müdürdüm. 
Arkamda IB öğrenen profili listesi vardı, okula çok da memnun olmayan bir veli 
gelmişti. “Benim çocuğum ödevini yapmıştı siz ona ne yaptınız? “ diye sordu. Ben de 
ona listeyi gösterdim. “Lütfen birbirimize saygılı davranalım ve birbirimizi incitmeden 
konuşalım” dedim. Yani bu öğrenen profili sadece öğrencilerimizin değil hepimizin 
kullanabileceği bir şeydir. 

Burada eğitimciler olarak gördüğümüz çok önemli bir şey var hepimiz çok fazla 
mobil durumdayız ve hareket halindeyiz. 2000 yılında yaklaşık 2 milyon öğrenci 
başka bir okula okuyabilmek için ülkelerini değiştirdiler. 2009 yılında ise bu sayı 4 
milyona çıktı. Şu anda ise bu sayı 5 milyonun çok üzerindedir.

Dolayısıyla şimdi okullarımızdaki öğrencilerin gelecekte nerede olacaklarını 
düşünmeliyiz. Belki onların diğer diller ve kültürlerle ilgili anlayışlarını geliştirme 
konusunda endişelere sahip olmalıyız. İkinci bir dil öğrenmelerini de teşvik etmeli 
miyiz? IB eğitiminde ikinci bir dil öğrenmek çok önemlidir. İkinci dili öğrenirken aynı 
zamanda da o kültürü ve kültürün öğelerini de öğrenirsiniz. Böylece de o insanları 
daha iyi anlarsınız. 

IB Programında bir takım öğrenme ve öğretme yaklaşımlarımız vardır. Öğrenciye 
etkin bir şekilde araştırma yapmayı kim öğretir? Öğrenci iletişim becerilerini okulda 
mı öğrenmelidir? Yoksa bu ailenin görevi midir? İş birliği içinde öğrenmenin değerini 
onlara nasıl veririz? Düşünme becerilerini nasıl geliştirebiliriz. Düşünmeye nasıl teşvik 
edebiliriz? Eleştiri ve öz denetim becerilerini nasıl geliştirebiliriz? Sınıfa baktığımız 
zaman bu nasıl olacak? 



Ama geleceğin öğrencileri fiziksel olarak 
sınıfta bulunamayabilirler. Bazı okullar 
çevrim içi öğrenme yollarını deniyorlar. Şu 
anda IB içinde pilot bir program da 
uygulanıyor. Öğrencilere çevrim içi bir takım 
dersler sunuyoruz. Öğrenciler programa 
kayıt oluyorlar, okula gitmeden derslere 
katılıyorlar. 

Siyah-beyaz fotoğraf muhtemelen benim babamın zamanından kalmıştır. İşim 
gereği çok fazla okul ziyareti yapıyorum. Okullardaki görüntü genellikle sağdaki 
renkli fotoğraf gibi oluyor.

İki fotoğraf arasında bir fark görüyor musunuz? Üniformaları değişik, sağdaki renkli 
fakat sıraların konumlanma biçimi aynı değil mi? Günümüzde çoğu sınıf hâlâ buna benziyor. 

Bazen de aşağıdaki fotoğraftaki gibi sınıflar da görüyorum.

Öğretmenler iş birliğini sağlayabilmek için öğrencileri gruplara ayırabiliyorlar. 21. yy. 
becerilerinden biri olan iş birliği ve takım çalışması gibi becerileri fiziksel ortamı 
değiştirerek öğrencilerin edinmesini sağlayabiliriz. 
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Öğrencilere neler öğretiyoruz? Teknoloji açısından müthiş bir değişim içindeyiz. Dünyada 
yaklaşık 7,2 milyar insan var. Bunların yaklaşık 3 milyarı interneti düzenli olarak kullanıyor. 

Son on iki ay içinde bu oran %21 artmış. Eğitimciler olarak elimizde müthiş bir veri 
var. Şu anda birçok Afrika ülkesi çok ucuza cep telefonu satıyor. Bu Çin’de de 
geçerli. Böylelikle insanlar internete daha kolay erişebiliyorlar. 

Türkiye’de internet kullanım oranı %46’dır. Türkiye’de insanlar günde yaklaşık 4,6 
saat laptoplarından ve 2-3 saat kadar da cep telefonlarından internete bağlanıyorlar. 



Yine Türkiye’de sosyal medya kullanımına bakıldığında da çok fazla insanın bunu 
kullandığını görüyoruz. 

Benim de iki tane oğlum var ve onlar beni de instagram’a soktular. Bir tanesi 
“snapchat’e de girmen gerek”, diğer oğlum ise “yok ya onun için çok yaşlı” dedi. 
Snapchat gerçekten çok ilginç bir fenomen. Mesajı gönderiyorsunuz. Kişi mesajı 
açtıktan sonra 30 sn. kadar görebiliyor ve eğer siz o mesajı kaydetmek isterseniz 
onu size gönderen kişiye bir mesaj gidiyor. Aksi durumda 30 sn. sonra silineceği için 
bir daha göremiyorsunuz. Çocuklarımız bu uygulamaları sürekli olarak kullanıyorlar. 
Hepimizin farklı öğrenme biçimleri var. 

Aranızda kutuyu alıp malzemeleri dizip yönergelere bakmayan var mı? Evet görüyorum 
ki yönergeleri okumadan da hemen yapmaya başlayanlar var. Gördüğünüz gibi 
hepimiz her şeyi farklı yapabiliyoruz. Çünkü öğrenme sitillerimiz farklıdır. Bizler de 
eğitimciler olarak bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. 

Şimdi bir okul düşünelim. Çok da uzak olmayan gelecekte belki görmek isteyeceğimiz 
hatta şimdi bile olsa görmekten mutluluk duyacağımız bir okul. Bu okul, öğretmenin 
öğrenme süreci üzerinde odaklandığı bir okul olsun. Yani 2+2’nin 4 ettiği gerçeği 
üzerinde odaklanan değil de öğrenme süreci üzerinde. Tabi ki çocukların neyin ne 
olduğunu öğrenmesi gerekiyor ama onları örneğin matematikte nasıl derse ilgili bir 
hale getirebiliriz? Dersin amacı becerilerin gelişimi olmalıdır. Artık beceriler çok 
önemlidir ve öğretmenlerin buna odaklanmaları gereklidir. Düşündüğümüz okul 
böyle bir okul olsun ve bu okulda grup çalışmaları da çok iyi olsun. Modern okullarda 
bizim yapmamız gereken de bu ve benzeri konuları dikkate almak olmalıdır. 

Öğrenme becerileri amaçlanan ve bu becerileri pratik yapabilmek için gerekli olan 
içerik nedir? Burada içeriği değil beceriyi ön plana koyuyoruz. Bu içeriği bulabilmek 
için en iyi internet bazlı kaynaklar nelerdir? Biz çocuğun internete girip de ne isterse 
aramasına izin mi veriyoruz yoksa kendimiz mi seçiyoruz? 

“northwest pacific ocean " diye bir program var. Ben bu programı biyoloji öğrencilerimle 
kullanıyorum. Onlardan bir araştırma makalesi hazırlamalarını istiyorum. Bir hayvanın

Şimdiye kadar İkea’dan birçoğunuz bir 
şeyler satın almışsınızdır. Soru: İkea’dan 
bir şey aldığınız zaman onu eve götürünce 
nasıl kuruyorsunuz? Dinleyiciden cevap: 
“Oğlumu çağırıyorum. O bana yönergeleri 
okuyor. Daha sonra da beraber yapıyoruz.” 
Başka cevap: “Ben önce kutunun içinde 
neler var bakıyorum. Zaten satın aldığımı 
da mağazada görmüş oluyorum. Gözümde 
nasıl yapabileceğimi tasarlıyorum. Sonra 
da yönergelere bakıyorum.” 
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yaşam döngüsünü, yaşam tarzını konu alabiliyoruz. Öğrencilerden böyle bir konu 
istediğimizde siz de biliyorsunuz ki google’a girip araştırıyorlar. Örneğin “northwest 
pacific tree octopus” araştırmalarını istediğimde google’da yazdıklarında karşılarına 
gelen ilk sayfa bu program oluyor. Çoğu öğrenci bu sayfayı bulunca aynen 
kopyalayıp ertesi gün geliyor ve bana makale olarak teslim ediyor. Ben bu durumda 
onlara ne kadar saçma bir iş yaptıklarını anlatıyorum. Her senenin başında bunu 
yapıyorum. Bu çok önemli bir noktayı açığa çıkarıyor. Çok kritik bir nokta olarak 
eleştirel düşünebilmeyi gösteriyor. İnternette herhangi bir şey bulduğunuz zaman 
bunu araştırmadan hemen alıp kullanmayın. Bulduğunuz bir bilgiyi kullanmadan 
önce araştırmalı ve karşılaştırmalısınız. 

Öğretmenlerin düşünmesi gereken başka bir şey daha var. Lance King’den bir alıntı 
yapmak istiyorum. “Öğretmenlerin zorlandıkları nokta bir bilgiyi ileterek öğretmekten 
daha sonra kolaylaştırıcı bir tarza geçerek öğrencilere yardımcı olma tarzına geçebilmektir. 
Yani öğretmenlerin öğreten değil öğrenen konumuna geçebilmesi onların önündeki 
en büyük zorluktur. Onların kenara çekilip sadece öğrenme sürecine yardımcı olabilecekleri 
bir konuma geçiş yapabilmeleri önlerindeki en büyük adımlardan biri olacaktır.” 

Öğrencilerin dikkatini çekebilmek için kullanılabilecek çok çeşitli araçlar var.  

Öğrenme ve en iyi uygulamalar konusuna baktığımız zaman tabi bu mesleki gelişim 
için de çok önemlidir. Bu durumda yapısalcı bir yaklaşımda olmak önem kazanıyor. 
Her şeyi deneyimleyebilmek bizim kilit kelimemizdir. Deneyim yoluyla ve bu deneyimlerin 
üzerinde düşünerek bir bilgi birikimi oluşturabilmek çok önemlidir. Öğrencinin bu 
aktif sürecin içinde yer alması gerekir. Deneyim ve o deneyimden çıkarılan kişisel 
sonuçlarla öğrenebildiği zaman çocuklar yapısalcı bir yaklaşım gerçekleştirmiş 
oluyor. Bu durumda aktif öğrenen sorgulayıcı olabiliyor. Sorgulayıcılığının sonunda 
da çok daha etkin bir şekilde öğrenme sürecine dahil olabiliyor. 



Bütün bunları nasıl yakalayacağız? Gelecekte öğrencilerin ihtiyacı olan öğrenme 
becerilerinden bahsettik. Bunları nasıl sağlayacağız? Nasıl başaracağız? Sınıflar 
değişiyor, sınırlar ve duvarlar kalkıyor dedik. O yüzden profesyonel ve mesleki 
gelişim olarak biz neler yapacağız? Onların öğrenim sürecini modern dünyada en 
güzel şekilde kolaylaştırmak için, bugünün öğrencilerinin yarının kendi kendini 
yönlendiren ve idare edebilen, öz yönlendirmeleri olan öğrencileri haline gelebilmeleri 
için biz kendimizi nasıl geliştireceğiz? İş birliği çok önemli. Bunu sağlayabilecek ve 
programımıza dahil olan çeşitli iş birliği toplumları var. Bölgesel ekibimiz, üst yönetime 
bağlı olarak çalışan ekibimiz var. Okullardaki IB öğretmenleri ile birlikte çalışmak için 
gelip de eğitimler veren ekiplerimiz var. 

Aranızda IB okullarında çalışan ve çalıştay lideri olanlar olduğunu biliyorum. Onlara 
bir alkış istiyorum. Bunu istememin nedeni bu kişilerin mesleki gelişim çok önemli 
parçaları olmalarıdır. Çünkü IB dünyasında bizler uygulayıcılar olarak öğrenimi en 
çok kolaylaştırıcı olanın bu uygulamalar olduğunu ve deneyimin çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Mesleki gelişim çerçevesinde insanlara bunu vermeye çalışıyoruz. 
Kendi deneyimlerini oluşturmalarını sağlayıp bunu başkalarına aktarabilmelerini 
sağlamaya çalışıyoruz. 
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Çok sayıda araştırma enstitüsü ile 
birlikte de çalışıyoruz. Mesleki gelişim 
için kendi düşüncelerimizle hareket 
etmemiz mümkün değil. Bu araştırma 
şirketlerinden verileri alıyoruz. Bu verilere 
göre de hangi yönde ilerlememiz 
gerektiğine karar veriyoruz.  
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Çalıştaylarımızı farklı kategorilerde topluyoruz. Kategori 1 genellikle giriş seviyesi oluyor. 
Burada uluslararası bakalorya programının temelini oluşturuyoruz. Öğretmenlerimizin 
neler öğrenmesi gerektiğini onlara sunuyoruz. Kategori 2’de birinci çalıştayda 
öğrendiklerini IB programında uygulayabilir hale gelmelerini bekliyoruz. Kategori 3’te 
çok daha üst seviyede bir işletim sistemi var. Bu çalıştaylarda bir çok farklı yöntem 
kullanıyoruz. Genellikle geleneksel olarak yüz yüze 2-3 günden oluşan çalıştaylar 
oluşturuyoruz. 

Farklı şekilde birbirleriyle iletişime geçen arkadaşlarımız olduğu için de birçok farklı 
teknolojik aracı de birlikte kullanabiliyoruz. Çevrimiçi ve web üzerinden seminerler 
düzenliyoruz. Karma öğrenme yöntemleri, e-öğrenme kaynakları kullanıyoruz. 29 
Ekim’de Lahey’de bölge toplantımız olacak. Geçen sene Roma’da yapıldı. Bu sene 
1500 kişinin katılmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bizim çevrimiçi müfredat merkezimiz 
var. Burada öğretmenler birbirleriyle rahatlıkla paylaşım yapabiliyorlar. Yaptığımız 
çalışmaların çoğu çevrimiçinde ulaşıma açık. Sizin gibi okul idari kadrolarındaki 
kişilerin de katılabileceği şeyler. Ama tabi maliyetli olaylar. Dolayısıyla bu kişileri okul 
ortamından alıp başka bir ülkede eğitim vermektense çevrimiçi programları kullanarak 
onlara daha uygun maliyette daha iyi bir eğitim olanağı sunabiliyoruz. 

Son zamanlarda yüz yüze ve çevrimici çalışmaların karmasını da yapıyoruz. Öncelikle 
öğretmenler çevrinici çalışmalarını yapıyorlar daha sonra yüz yüze buluşuyorlar. 
Network’lerini yapıyorlar. Ondan sonra yine ayrılıp çevrimiçi olarak yaptıkları ve 
öğrendikleri şeyleri uygulamaya döküyorlar. Böylece daha uzun vadede araştırmalarına 
ve geri bildirimlerine devam ediyorlar. Bu uluslararası bakalorya programlarında 
harmanlanmış ve karma öğrenme yöntemlerini kullanarak öğretmen gelişimini son 
derece destekleyen bir yöntemdir. 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programının avantajı; öğretmenlerin mentorları, 
kariyer gelişim planları, sınıf içi video uygulamaları var ve öğretmenlerin birbirleriyle
farklı fikirleri paylaşmaları için müthiş bir ortam sağlıyor. Aynı zamanda mesleki 
gelişim kalite teminatı yöntemimizde de her çeyrekte IB araştırma bölümüne bir 
rapor gönderiliyor ve çalıştay lideri kendi raporunu yazıyor. Sonrada bölge sorumluları 



bu raporları alıyor ve değerlendiriyor. Rastgele seçilen IB yetkilileri onları denetliyor 
ve tekrar rapor hazırlıyorlar. Dolayısıyla kalite ve belli bir standardı sağlamak için 
gerçekten arka planda çok fazla çalışma yapılıyor. Yine bu araştırmalar dışarıdan bir 
takım firmalarla çalışılarak da destekleniyor. 

Thomas Guskey Eğitim Araştırmaları Konseyi ve Amerikan Araştırma Enstitüsü 
tarafından da destekleniyor. 

Uluslararası Bakalorya Programı dahilinde bazı üniversiteler IB programını kendi 
programlarının içinde sunuyorlar.
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Bu programları bitirdiklerinde öğretmenler hem öğretmenlik hem de IB öğretme 
sertifikasına sahip oluyorlar. 

Dünyada IB tarafından tanınan Eğitim Proğramları sunan üniversiteler
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Sonuç olarak öğretmen gelecekte nasıl olacak? Tabiki kimse bunun cevabını bilmiyor. 
Ama ileriye şöyle bir bakarak bir tahminde bulunabiliriz. Bugünkü öğrencilerin 
ihtiyaçlarına bakabiliriz ve önümüzdeki yıllardaki ihtiyaçlarını tahmin edebiliriz. Onların  
becerilerine ve ne tür işler yapacaklarına odaklanmamız gerekiyor. İçerik her zaman 
önemliydi ve önemli kalacaktır ama artık içeriğe çok kolay ulaşılabiliyor. Dolayısıyla 
öğretmen öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır. 

Kaynaklar:
 Christie, A. (2005). Constructivism and its implications for educators. 
http://alicechristie.com/edtech/learning/constructivism/index.htm 
 Clarkson, B., & Brook, C. (n.d.). I can’t understand why I didn’t pass: Scaffolding student 
activities. http://www.ascilite.org.au/conferences/perth04/procs/pdf/clarkson.pdf 
 King, L. (2012). The Teaching Revolution and 21st Century Skills. 
http://www.taolearn.com/articles/article69.pdf 
 Thirteen Ed Online (2004). Constructivism as a paradigm for teaching and learning. 
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index.html 
 Vrieling, E. M., Bastiaens, T. J. & Stijnen, S. (2010). Process-oriented design principles 
for promoting self-regulated learning in primary teacher education. International Journal of 
Educational Research, 49, 141 – 150
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ULUSLARARASI EĞİTİMDE EĞİLİMLER VE GELECEĞİN ÖĞRETMENİ 
ÜZERİNDE ETKİLERİ

Bu konferansın başlığı “Geleceğin Öğretmeni”,  hepimiz bir şekilde öğretmeniz ve 
hepimize de bir şekilde bir şeyler öğretildi.  Yakında ise artık bizlere ihtiyaç kalmayacak. 
Size bir arkadaşımı tanıştırmak istiyorum. Onun adı Dr. Sam ve o gelecekte hepimizin 
yerine geçecek. Siz ne dersiniz? Sizce de bizim mesleğimizin geleceği o mu? (Robot 
Sam’i tanıştırır.)
 
Bu oturumda eğitimde fark yaratan bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Günün 
sorusu “Çalışanların yüzde kaçı maaş artışı yerine yeni bir patrona sahip olmayı 
tercih ederler?” Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüyorum ki bu odada çok 
sayıda patron var. Cevap %68’tir. Eğer biz de patronsak ekibimizin %68’inin bizim 
değişmemizi tercih ettiğini bilmeliyiz. Peki bu bize ne anlatmak istiyor? Biraz uluslararası 
eğitimlerdeki eğilimlerden, trendlerden, sınıflardaki değişimlerden ve bazı eğitimin ve 
öğrenmenin standartlarıyla ilgili yapılmış olan vaka çalışmalarından bahsetmek istiyorum.

En büyük trendimiz büyümedir. Okullarla ilgili uluslararası piyasamız var. Grafikte 
bu piyasadaki büyümeyi görüyorsunuz. 
 

Dr. Andrew LEE
CEO, BBD Solutions



Okullara kayıtlı öğrencilerle ilgili ön görülere baktığınız zaman bütün dünyada 
7300’den fazla uluslararası olduğunu iddia eden okulda 3 milyar 75 milyon öğrenci 
var. Ancak 22 ülkede sadece  bu okullardan 100’den fazlası  uluslararası. Bu okullardaki 
öğrencilerin %80’i de aslında yerel öğrencilerdir. Yani o bölgedeki anne babalar 
çocuklarına yerel eğitimden fazlasını vermek için çok büyük yatırımlar yapıyorlar. 
Çocuklarına batı tipi ve İngilizce temelli eğitim verdirmek için çabalıyorlar. Bir şekilde 
çocuklarına  daha iyi bir gelecek yaratabilmek için onlara bir imkân sunmaya 
çalışıyorlar. 

Bu konuları tartışırken önümüze, öğrencilerin sınıftaki performansı ve sonuçlarını 
etkileyen birkaç tane değişken geldi. Finlandiya’daki örnekleri dinledik, Hollanda’daki 
örnekleri duyduk. Sizce öğrencilerin öğrenmeleri ile ilgili sonuçları etkileyecek en 
büyük faktörler nelerdir?
 
Bir ara Avustralya’da yaşadım ve orada John Heaty adlı bir araştırmacıyla tanıştım. 
Ben de Melbourn Üniversitesi’nde uluslararası öğrencilerle ilgili bir konuda çalışıyordum. 
Kendisi eğitimin etkileri üzerine mümkün olan en büyük araştırmayı yaptı. Biliyorsunuz 
sınıf boyutlarının öğrenci performansı üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları da vardır. 
Öğretmen davranışlarının ve çocukların okula başlama yaşının öğrenme üzerine 
etkileri ile ilgili de pek çok araştırmaları vardır. O, tek bir konuya odaklanmadı ve 
14000 kişinin yaptığı araştırmalarla ilgili bir meta analiz çalışması yaparak hepsini 
inceledi.

Bugün, Finlandiya, Hollanda, Türkiye’de yapılanlar üzerinde etkili olan nelerdir? Farklı 
müdahale ve değişkenlerin öğrencilerin öğrenme kapasitesi üzerine etkileri ile ilgili 
diyagramlar yapılmış. Sağ tarafta istenen etki bölgesi var.  
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Şöyle bir çalışma yapmış, öğrencileri yetenek bazlı homojen gruplar olarak biraraya 
getirme konusundaki çalışmaları ele aldı. Bunun öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin 
çok az olduğunu gösterdi.

Sınıftaki öğrencilerin sayısının da  öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisinin çok az 
olduğunu gösterdi. Biraz tartışmalı gibi görünüyor ama ona göre sonuç böyle çıktı. Bu 
araştırmada 550339 kişi üzerinde yapılan araştırmaların sonuçlarını ele aldı. 

Okul müdürlerinin etkisine bakacak olursak, burada eğer okul müdürü öğrenme ve 
öğretmeye odaklanırsa bir fark yaratmaya başlıyor. Eğer sadece idarede kalırlarsa o 
zaman öğrencinin performansı açısından neredeyse sıfıra yakın bir etki yaratıyorlar.

Biz bütün dünyada çeşitli okullarla birlikte çalışıyoruz. Onların mimari ve yapılarını 
düzenlemeye çalışıyoruz. Hatta Kahire’de bir okulda da çalışma yapacağız. Ama bu 
çalışmaya göre okulun fiziki yapısının açık ya da geleneksel sınıf yapısında 
olmasının öğrencilerin başarısında sıfıra yakın bir etkide olduğunu gördük. 



Çocuğun doğum kilosunun, sınıfların yapısından ve müdürün tavrından daha etkili 
olduğunu gördük. Bu biraz şok edici değil mi? Sizce neden böyle bir gerçek var? 
Çocukların doğum kilosundan 16 yıl sonra nasıl bir performans göstereceğini görebiliyoruz. 
Çünkü doğum kilosu aslında ailenin sosyo-ekonomik koşullarını ortaya koyan bir 
göstergedir. Türkiye’de de yapılan araştırmalara göre daha sosyo-ekonomik olarak 
iyi olan aileler, daha fazla parası olan aileler ve dolayısıyla daha iyi beslenen hamile 
hanımlar ve daha iyi bir kiloyla doğan bebekler demek oluyor. 

Okul öncesi eğitimin de daha sonraki okul başarısında çok olumlu bir etkisi olduğunu 
görüyoruz.
 

ŞİMDİ DE FARK YARATABİLEN FAKTÖRLERİN NELER OLDUĞUNU GÖRELİM.
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Erken müdahale de 88 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmalar sonucu tespit 
edildi. Öğrenci biraz zorlandığı anda öğretmen müdahale ederse ve öğrencinin o 
problemi çözmesine yardımcı olursa o zaman öğrenci uzun vadede daha başarılı 
oluyor. Eğer o problem o anda çözülmezse öğrenci o zaman çok daha fazla zorlanıyor. 

Anne ve babanın işe katılımı da çok önemli bir etki yapıyor. Bir şekilde anne-babanın 
okulda neler olup bittiğini öğrenmesi, çocuğuyla bunları konuşması ve deneyimlerini 
paylaşması gerçekten öğrencinin başarısında çok olumlu bir etki yapıyor.

Motivasyon da çok önemli bir etkiye sahiptir. Çok yakın zamanda bir İngilizce 
öğretmeniyle çalışmıştım. “Hangi metne bakıyorsunuz?” dedim. “18.defadır aynı 
metni işliyorum, artık çok sıkıldım” dedi. Düşünün artık, 18. defa aynı konuyu 
işlemek bir öğretmeni bu kadar sıkıyorsa öğrencileri ne şekilde etkiliyordur?  
 



Kişinin kendisiyle ilgili algısı da başarı üzerinde etkilidir. Öğrencilerin kendileriyle ve 
arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve otoriteyle olan ilişkilerini yönetmeyi öğrenmesi çok 
önemlidir. Bunları öğrenmeleri kendilerine olan özgüvenlerini de yükseltir ve bu da 
dolaylı olarak öğrenmelerini artırır. Ne olursa olsun, siyah-beyaz, Müslüman, Hıristiyan 
vs. hangi şekilde olursa olsun kendiyle ilgili düşünceleri ve öz güveni öğrencinin öğrenme 
başarısını etkiler.

Hızlanma, eğer öğretmen öğrencilere bir takım hedefler verirse ve bunları belli bir 
süre içinde öğretirse yani hızlandırılmış bir eğitim yaparsa bu da gerçekten çok etkili 
oluyor. 

Öğrenciler ne kadar çok televizyon izlerlerse başarıları o kadar düşüyor.  Bu araştırma, 
1 milyon 22 bin öğrenci üzerinde yapılmış ve gerçekten çok olumsuz etkisi olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
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Uluslararası arenada örneğin ben Dubai’de yaşıyorum, öğrenciler geliyor ve bir iki 
sene kalıyorlar ondan sonra da başka bir ülkeye gidiyorlar ve orada kalıyorlar. Bu 
değişimler de başarı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. 

Bu 138 değişken üzerinden en önemli 5 tanesini sayacak olursak, öğrencilerin kendi 
hedeflerini koymaları ve o hedefe yönelik çalışmaları ve bunu kendilerine güvenerek 
yapmaları gerçekten çok etkili oluyor. Örneğin öğretmen vereceği bir konudan 
öğrenmeye etkisi bakımından bir kompozisyon yazılmasını ister ve öğrenciye yaptığı 
çalışmadan kaç almayı beklediğini sorar, öğrenci B almayı beklediğini söyler, 
öğretmen de bundan daha iyi bir not almak için yapabileceğin bir şey var mı diye 
sorabilir.  

Daha önce Finlandiya eğitim sistemi hakkında da çok şeyler duyduk. Piaget’in 
gelişim adımlarına göre; işbirliği ve sosyal gelişim, öğrenmeye en önemli ikinci etkiyi 
yaratıyor. Öğrencilerin nöroplastisitesi (sinir sisteminin çevresel değişikliklere ve 
hasarlanmaya karşı nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisidir) yoksa çok iyi 
bir tepki içine giremeyebilirler. Dolayısıyla öğrenme de çok etkin bir şekilde gerçekleşmeyebilir. 

Öğretmenin verdiği konuya hakim ve bilgi sahibi olması da öğrenme üzerinde çok 
etkilidir. Ben okuldayken daha çok sonuca odaklı bir değerlendirme vardı. Aslında 
başarıyı getiren daha çok sürece dayalı değerlendirmedir.  Dolayısıyla hedefledikleri 
sonuca ulaşmak için eğer süreci de değerlendirirsek çok daha etkin bir başarıya ulaşabilirler. 

Bir mesleki gelişim takımının parçası olmalarını ve yeni şeyler denemelerini 
istiyoruz. Becerilerini güncellemelerini ve yükseltmelerini istiyoruz. Bir mentör, koç 
ya da meslektaşla birlikte çalışmalarını tavsiye ediyoruz. 

Dünya’dan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Örneğin Japonya’da “Lesson Study” 
isimli bir çalışma tarzı var. 

Öğretmenler de başarı üzerinde çok etkilidirler. Dr. 
Sam’e baktığımız zaman, onu tasarlayanların düşündüğü 
kadar etkin olmayabilir. Çünkü öğretmenlik aslında 
çok yalnız bir meslektir. Ama öğrenmek sosyal bir 
süreçtir. O yüzden öğretmenlerimizin yetkinliklerini 
artırmak için bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. 
Öğretmenlerin uzmanlık alanlarında kendilerini güncel-
lemelerini, araştırmaları ve teorileri takip etmelerini, 
konularıyla ilgili güncel kitap ve makaleleri okumalarını 
istiyoruz. Mesleki derneklere üye olmalarını ve 
gelişmek için işbirliği yapmalarını tavsiye ediyoruz.  



Öğretmenler bir araya geliyorlar. Detaylı bir plan oluşturuyorlar. Bir kısmı gözlemci 
oluyor ve sonra bir araya geliyorlar ve bir ortak uygulama tarzı üzerinde çalışıyorlar. 
Çok temel bir şey değil mi? Bir dersi belirlersiniz, hedeflerinizi seçersiniz ve dersi 
verirsiniz. Ama burada sadece denetmenler, müfettişler ya da müdür geldiği zaman 
değil her dersin her zaman hedeflerinin ve sonuçlarının planlanmış olarak oluşturulduğu 
ve meslektaşlar tarafından incelenip tartışılıp en iyi uygulamalarının uygulamaya 
konabildiği bir yapı var Japonya’da.
 
Burada Harvard’ın da kullandığı başka bir yöntem var.
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Bir hastaneden örnek alınmış bir çalışma tarzıdır. Yeni doktorların eğitimi için 
viziteye çıkıldığını bilirsiniz. Profesörler de onlarla birlikte giderler. Bütün ekip her 
hastayla ilgili konuşur, tartışır ve bütün verileri konuşurlar. Aynı şekilde okulda da iki 
üç öğretmenin bir dersi gözlemlemesi sonra da o dersi veren öğretmenle konuşup 
karşılıklı tartışması çok büyük bir etki yaratmaktadır. 

Birkaç tane vaka çalışması üstünde durmak istiyorum. Yaşadığım yerin yakınındaki 
bir okulun uyguladığı bir sistemden bahsetmek istiyorum. Öncelikle topluluk olarak 
mesleki gelişim uygulanıyor. Öğretmenler hangi alanlarda gelişmek istediklerini 
kendileri seçiyorlar. Öğretmenler birbirlerine öğretiyorlar. Odaklandıkları konuyu 
beraber inceliyorlar. Öğrenme ve öğretme süreçleri üzerinde birlikte düşünüyorlar. 
Özellikle de topluma faydalı olan ve değer taşıyan projeler üzerinde bir araya 
geliyorlar. Öğretmenler bir konuda işbirliği yapıyorlar. Önlerindeki işe konsantre 
olarak konu her neyse her düzeyden öğretmen bir araya gelerek sosyal gruplar 
oluşturuyor ve aynı ortak noktaya odaklanabiliyor. Bu hem destek hem de birbirleriyle 
adeta yarışarak birlikte gelişim için çok güzel bir ortam yaratıyor. 

İkinci vaka çalışmamız, öğretmenlerin bir araya gelerek kendi hedeflerini koyup bu 
hedeflere ulaşma süreçleri. Genellikle ikili gruplar oluşturarak bunu yapıyorlar. Bu 
yöntem, pek çok okulda pek çok öğretmenle birlikte uygulayabildiğimiz bir yöntemdir. 
Burada iki değişken vardır. Bir tanesi destek diğeri ise zorluk derecesidir. Destek 
düzeyi düşük olursa zorluk düzeyi de düşük olursa ilgisizlik gelişiyor. Senin ne 
yapman ya da ne yapılması gerektiği umurumda değil diyerek bir kayıtsızlık hakim 
oluyor. Destek yüksek ve zorluk derecesi düşük olursa çok rahat bir ortam oluyor. 
Zorluk çok olup destek çok az olursa stresli bir ortam oluyor. Bizim istediğimiz 
yüksek performans, hem üst düzeyde destek hem de üst düzeyde zorluk derecesine 
sahip olan projelerde ortaya çıkıyor. Gruplar halinde, meslektaşlarla birlikte 
çalışarak, öğretmenlerin kendi hedeflerini kendilerinin belirleyebildiği ve bu konudaki 
zorluklarla karşı hedeflere ulaşmak için çabaladığı durumlarda en yüksek performansları 
elde edebiliyoruz. 



Etki yaratmanın en önemli 5 faktöründen bahsetmek istiyorum. Bunlar öğrenciler ve 
öğretmenler için farklıdır. Öğrenciler için en önemli faktör, kendi notlarını kendilerinin 
vermeleridir. Aynı şey öğretmenler için de geçerlidir. Öğretmenlerin de bir şeylere 
ulaşmaları için kendilerini zorlamaları ve kendilerini değerlendirerek en iyi sonuçlara 
ulaşmaları gerekiyor. 

TÖZOK

76 Geleceğin Öğretmeni



TÖZOK

Geleceğin Öğretmeni 77

Öğrenciler için Piaget’in gelişim aşamalarına göre öğretmek iyi sonuçlar veriyordu. 
Öğretmenler için de öğrenmenin gelişim aşamalarına göre öğrenmek iyi sonuçlar veriyor. 

Üçüncü olarak biliyorsunuz öğrenciler müdahalelere cevap veriyordu ve öğretmenler 
için de erken müdahale en iyi sonuçları veren şeyler arasındadır. Öğretmenlerin 
kendi uygulamalarını bu erken müdahale doğrultusunda değiştirmeleri sağlandığı 
zaman çok iyi sonuçlar alınıyor. 

Öğretmenlerin güvenilirliği ve konuya hakimiyetleri öğrenciler için büyük fark yaratıyorken 
öğretmenler için de diğer öğretmenlerin konuya hakimiyetleri çok büyük fark yaratıyor. 

Öğrenciler için sonuç odaklı değerlendirme yerine süreç odaklı değerlendirme çok 
etkiliydi. Öğretmenler için de süreç odaklı değerlendirme çok etkili oluyor. Zorluk 
derecelerini sürece odaklanarak değerlendirdiğimiz zaman öğretmenlerimiz için de 
çok etkin bir sonuç alabiliyoruz. 

Son olarak da Dr. Sam açısından baktığımız 
zaman bazı kötü haberlerimiz var. Kendisi 11 
bin dolar tutuyor. Buna rağmen  yaşamak için 
bir konuta ihtiyacı yok. Bir çiple update edile-
biliyor. Sigara da içmiyor. Ama yine de Sam 
için kötü haberlerim var. Çünkü Sam henüz 
hâlâ ilişki kurma, düşünme, bağ oluşturma 
becerisine sahip değil ve bir sosyal sürecin 
parçası değil.  Aynı zamanda duygusal zekâsı 
sıfır. Fakat birkaç yıl içinde belki bunlar da 
geliştirilebilir. Bu arada bizim mesleklerimiz 
güvence altında.



GELECEĞİN ÖĞRETMENİ “KİM” OLMALI ?

Değerli Konuklarımız, bugüne kadar pek çok sunum izledik. Özellikle yabancı 
konukların sunumları da bizi çok etkiledi. Onların eğitim sistemlerinde hazırlık 
yaparak gelmiş olmalarını kazandıkları en önemli şeylerden biri olarak görüyorum. 
Karşılarına çıkıp söyleşi yapacakları grup küçük de olsa büyük de olsa verdikleri 
değeri gösteriyor bu. Onları dinlerken aldıkları eğitimle kazandıkları disiplini de 
görmüş olduk. Her ülkenin eğitim sistemi farklıdır ama uzun zamandır merak ettiğimiz 
ve araştırdığımız Finlandiya eğitim modelini ben de bir buçuk ay kadar önce  Pisa 
sonuçlarına göre bir başka gözle incelemeye çalıştım. Fırsat olursa okuyunuz. Tabi 
ki her ülkenin bir eğitim modeli vardır ama fotoğrafın bütününü görmek gerekir. O 
fotoğrafın tamamlanmış halinde belki bizim çizilen cennet köşesinde olmayıp da 
ancak 40 yıl sonra buraya geleceksiniz denmesi üzücüydü. Çünkü biz her şey bir 
yana bütün ülkeyi düşünürsek 2015 yılında sizler gibi eğitimcilere sahibiz. Biz bu 
ülkenin eğitim sistemiyle yetiştik ve ülkemize hizmet etmek için buradayız. O kırk yıl 
geride olmayı ben içime sindiremedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim.

Öncelikle “21.yüzyılın öğretmeni kim olmalı” sorusuna “iki buçuk gün içinde benim 
zihnimde bir tanım oluştu” diyen var mı içinizde. Görüyorum ki çok az kişide 
oluşmuş. Öyleyse bu konferansı tekrar edeceğiz� Ben de sizler için hazırlık 
yaparken şunu düşündüm. 21.yüzyılın öğretmeni için biz neden bir tanım arıyoruz? 
18.yüzyıldaki insanlar 19.yüzyıldaki öğretmen için bir tanım aradılar mı? Ya da 19.yy. 
20.yy. için aradı mı? Belki aradılar ama biz bilmiyoruz. Bizim aramamız için farklı 
nedenlerimiz var. Aslında bence biz tam olarak bir tanım aramıyoruz. Biz bugünün 
öğretmeninin kim olduğu ve onu geleceğe hazırlarken öğrencilerin ne yapması 
gerektiği ile ilgileniyoruz. Düşünün 2015 yılında 6 yaşında bir çocuk sizin ellerinizde 
öğrenim hayatına başladığı zaman bunun üzerine 13 yıl koyduğumuz zaman 2028 
yılında olacağız. Biz hiçbirimiz 2028 yılında bizleri nelerin beklediğini bilmiyoruz. 
Aslında çok da bilmediğimiz bir duruma hazırlanmaya çalışıyoruz. Kendimi 21. 
yüzyılın öğretmeni kim olmalı sorusuna cevap ararken çok da güvenli hissetmiyorum. 
Bu cevabı inanarak aramıyorum gibi geliyor. 

Bu konu için çalışırken 30 TED Okulunda 2000 öğrenci, veli ve 2200 öğretmene 
sorduk “şu anda eğitim-öğretim görmekte olanlar 21.yy. öğretmeni deyince ne 
anlıyorlar?” O kadar çok tanım geldi ki biz bunları gruplandırdık ve bunları sizinle 
paylaşmak istiyorum. 

Sevinç ATABAY
Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü 
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Bunlardan birkaç başlık üzerinde durmak istiyorum. Gelişmeye ve yeniliklere açık ve 
güler yüzlü olmalı. Güler yüzlü olmalı, sözünü öğretmen de öğrenci de veli de kendileri 
ve birbirleri için söylüyorlar. Bu ne kadar önemli değil mi? Acaba öğrencinin sabah 
derse girer girmez öğretmenini bu şekilde görmesi onu daha mı çok motive ediyor? 

Dersleri eğlenceli bir şekilde işlemeli, neşeli ve hoş görülü olmalı: Bana öyle  geldi ki 
belki de eğitim fakültelerinde bir de drama dersi koymalıyız. “Sınıfta nasıl oyuncu 
olunur” dersi belki de eğitim fakültelerinin en önemli dersi olabilir. Öğretmenin eğlenceli 
ders işlemesi en çok istenen şeydir. Öğrencilerin hemen hemen hiç biri 21.yy. 
öğretmeni çok iyi matematik bilmeli ya da Türkçeyi çok iyi bilmeli demediler. Onlar hep 
neşeden ve eğlenceden bahsediyorlar. 
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Öğrenciyi rencide etmemeli: Ne kadar önemli değil mi? Gerçekten bu saydığımız 
18.,19. ve 20.yy’larda söylemek istemiyorum ama başka türlü de ifade etmem 
mümkün değil öğretmenin …….. yerde gül biterdi. Güller bitirildi yanaklarda belki ve 
sopalar vardı. Ama şunu görüyoruz ki yıllar sonra bile bir şekilde öğretmenin o güzel 
ve sert okşamasına maruz kalmış öğrenciler bunu bir şekilde hatırlıyorlar. “Kulağımı 
şöyle çekmişti.” diyorlar. Fakat psikolojik şiddet hiçbir şekilde zihinden silinmiyor. Ve 
zaman zaman öğretmenlerle bir araya geldiğimizde diyorum ki “sen bunu 
öğrenemezsin ya da yapamazsın”  demek bir insana yapılabilecek en büyük şiddettir. 

Enerjik, akılcı, bilimsel, eleştiriye açık olmalı: Aslında sadece öğretmenlerin değil 
hepimizin böyle olması gerekiyor. “Sokağa çıkıp yürüdüğümüz zaman hiç kimse 
bizim öğretmen olduğumuzu bilmiyor” diyeceğim ama satıcılar bile soruyorlar “siz 
öğretmen misiniz” diye. Biz ne yapıyoruz da herkes bizim öğretmen olduğumuzu 
anlıyor? İşte bizim böyle bir mesleğimiz var. Her meslek anlaşılmaz ama bizim 
mesleğimiz anlaşılır. Onun için bize siz toplumun öncülerisiniz ve rol modelsiniz 
diyorlar. 

Tansiyon hastası olmasın, sinir hastası olmasın, canlı olsun, bezgin olmasın ve cana 
yakın olsun: Öğrenciler bunların üzerinde de çok yoğunlaşmışlardır. Hangi yüzyıl 
olursa olsun bunlar bir insan tanımıdır. Hangi meslek grubunda olursa olsun 
karşımıza böyle birisinin çıkmasını istemeyiz. Ama öğretmenin sınıftaki rolünden 
kaynaklı olan o gençlerin bu yüzyıllara hazırlanacak sorumlulukları var ve o yüzden 
bizim bambaşka niteliklerimizin olması bekleniyor. 
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Öğrencilerle öğretmenlerin geleceğin öğretmeni ile ilgili görüşleri neredeyse ortak 
gibidir. Herhalde aynı ortamda bulundukları için giderek birbirlerine benzemeye 
başlıyorlar. 36 yıllık eğitimci olarak gözlemlediğim kadarıyla benim böyle bir tezim 
var. Anaokulu öğretmenlerinin giderek öğrencilerine benzediklerini, ilkokul öğretmenlerinin 
sürekli aferin beklediklerini, en çok dedikodunun sürekli ergenlerle birlikte olduklarından 
ortaokuldan çıktığını, en protest öğretmenlerin delikanlılarla birlikte oldukları için lise 
öğretmenleri olduğunu gördüm. Bunlar da işte birbirinden etkilenmenin, aynı ortamda 
sürekli onlarla birlikte olmanın verdiği bir rol modelliktir. Birbirimizden alıyoruz. Öğrencimiz 
de bize öğretiyor. 

Öğretmenler “kendi dilimizi güzel konuşmalıyız” diyorlar. Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz 
diyorlar. Bu çok kolay bir şey olmasa da evet bizden beklenmektedir. Niye sadece 
öğretmen ki insan, yetişkin ve olgun olmak, eğitimli olmak gelişmenin bir tanımıdır. 
Sadece öğretmene ait bir durum değildir.  

TÖZOK

Geleceğin Öğretmeni 81



Sabırlı, tarafsız olmalı, tüm öğrencilerine eşit davranmalıdır. Bu da çok önemlidir.
Öz denetimli öğrenciler yetiştirebilmek için öğretmenin öz denetimi olmalıdır. Biraz 
bizim kendi kültürel değerlerimizden kaynaklı olarak mahalleyi, baskıyı ve eller ne 
deri severiz. O yüzden öz denetim yerine birilerinin bizi denetlemesini daha çok 
severiz. Halbuki kendi iç denetimimiz bize dışardakilerin tutacağı aynadan çok daha 
önemlidir. Onun için hep biz aynayı kendimize tutalım ve başkalarının bize ayna 
tutmasını istemeyelim. Çünkü ayna tutulmaya kalkıldığında hep isyan ediyoruz. 
“Beni değerlendiremezsiniz, ben bunca yıllık öğretmenim.” Bazen öğretmenlerle 
mülâkat yapmamız gerektiğinde “bana nasıl mülâkat yaparsınız, ben 25 yıllık 
öğretmenim” diyorlar. “Evet tam da size mülâkat yapmalıyız, ne oldu, 25 yıl sonra siz 
acaba neredesiniz, tam da bunu görmek istiyoruz” diyoruz. 

Geleceği görmeli ve bireylere bu doğrultuda rehberlik etmeli. Bunu öğrenciler değil 
öğretmenler istiyorlar. Demek ki öğretmen aslında vizyoner olmayı çok istiyor. Ama 
öğretmenin vizyonerliği sadece onun eğitiminden değil bulunduğu çevre (nerede 
yaşıyor), hayata nerede başladı, sonrasında nasıl bir yolculuk yaptı? O eğitim serüveni 
içinde öğrencileriyle birlikte nasıl bir yol aldı? Her zaman biz, öğrencilerimizle birlikte 
öğrendik. Öğretmenlerimiz bunların çok farkındalar. Söylenenlerin önemli bir kısmı 
kendimizde bulduğumuz eksiklikleri olması gerekenler olarak söylememizdir. 

Öğretmenler kendileri için spor yapmalıyız diyorlar. Ne kadar önemli değil mi? 
21.yy’ın insanı spor yapıyor, farkında mısınız? Ne kadar çok sokakta yürüyen insan 
var. Biz bunu daha önce yapmıyorduk. Bu bir bilinçtir. Okullarda beden eğitimi dersi 
yaptık ama spor bilincini veremedik. Birçoğumuz kasadan atlamak istemediğimizden 
rapor aldık. Oysa bize kazandırılması gereken sağlıklı bir bedene nasıl ulaşılacağı 
ve nasıl korunacağıydı. Çoğumuz bu nedenlerle 5-10 yıl öncesine kadar spor 
yapmak istemedik. Çünkü o bizim için bir dersti. Hatta çoğumuzun da zayıf almaktan 
korktuğumuz bir dersti. Demek ki o bir ders değil bizim yaşam felsefemiz haline 
gelmeliydi. 
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Veliler de hemen hemen aynı şeyleri söylüyorlar. Pek farklı bir şey görmüyorum. 
Veliler diyorlar ki:

Kendi konu alanına hakim olmalı: Öğretmen bile bunu söylemedi ama neden veli 
bunu söylüyor acaba? Söyleyeyim. “Eve gelince çocukla beni ders çalıştırmayın” 
diye. “Doğru düzgün öğretin sınıfta, çocuklar bir de eve gelip bana soru sormasınlar.” 

Yeniliklere hızla ayak uydurmalı, ön yargılı olmamalı, ön görülü olmalı. Bunları 
söyleyenlerin içinde öğretmen veliler olduğunu da düşünüyorum. 

Öğrenmeye açık olmalı, kendisini yenilemeli, Z kuşağına inanmalı, kültür sanat etkinlikleri 
vs: Bir yandan da velilerin istekleri bitmiyor� Herşeyi okuldan bekliyorlar. Bunlar 
bizim elediklerimizden sonra kalanlar.
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Okullarımızdaki yabancı öğretmenlere de geleceğin öğretmeni hakkında sorduk. 
Gördük ki bizimle çalışa çalışa onlar da bize benzemeye başlamışlar.

Öğrenci, Öğretmen ve Velinin Ortak Görüşlerinden Bazıları
1.  Öğrenmeye açık olmalı, kendisini sürekli yenileyebilmeli
2.  Öğretmenliği sadece bir meslek olarak görmeyip işini severek yapmalı
3.  Sabırlı, tarafsız olmalı ve tüm öğrencilerine eşit davranmalı
4.  Konuları günlük hayatla bağdaştırarak aktarmalı
5.  Sınava değil hayata hazırlamalı
6.  Demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı olmalı
7.  Teknolojiye hakim olmalı
8.  Yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi hedeflemeli ve bu konuda model olmalı
9.  Farklılıkları fark edebilmeli
10.  Hoşgörülü ve anlayışlı olmalı
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Bu kitabı sizler için okudum ve özetlemeye çalıştım. Okumanızı öneriyorum. 
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Sevinç Hanım’a çok teşekkür ederiz. Öğretmenlerimizden toplamış olduğunuz 
görüşleri inceleyip ve tekrar öğretmenlerle paylaşıyorsunuz. Yani bir nevi katılımcıların 
teyidini alıyor ve görüşlerine sunuyorsunuz. Bu, araştırmaların güvenirliğini arttırıyor. 
Çünkü bazen araştırmalarda araştırmacılar verileri toplar daha sonra da onları 
katılımcılarla paylaşma imkânı bulmadan devam ederler. Sizin yaptığınız şey şu anda 
bu bilginin ve görüşlerin öğretmenlerimizden teyidini almak. Eğer öğretmenlerimiz 
yanlış anlaşılmış bir şey varsa bunu burada iletebilirler. Bu, araştırmalar için güvenilirlik 
açısından çok önemlidir. Biz bu görüşleri anlamlandırmaya çalıştık. Şimdi bulduklarımızı 
Fatih Hocam sizlerle paylaşacak.

Yrd. Doç. Dr. Fatih MERCAN
Boğaziçi Üniversitesi 

Bize, geleceğin öğretmeni ile ilgili açık uçlu sorular ile yapılan çalışmaların sonucunda 
toplanan (2200 öğretmen, 22000 öğrenci ve veliye sorulmuş) veriler sonucundaki 
gruplamalar geldi. Çok tek başına kalan cevaplar büyük ihtimalle atılmıştı. Bu liste 
100 civarında ayrı maddeden oluşuyor. Acaba kaç tanesi sizin aklınızda kaldı? Pek 
kalmadı sanırım. Benim de kalmamıştı. Görünce hatırlıyorum ama sonra uzakta 
kalıyor. Sonra bunları kafamda çevirmeye çalıştım. Ama sonra bizim bir kurama, 
kavram çerçevesinden bakmaya ihtiyacımız olduğunu fark ettim.  Kavram çerçevesi 
içinde Sumru Hanım ile beraber düşündük. Biz zaten 21.yy. becerilerini bir başka 
çalıştayda da sunduk. O becerileri biz çıkartmadık. Partnership for 21. Century Skills 
isimli bir sivil toplum kuruluşunun çıkarttığı bir listeydi. Fakat oldukça anlamlıydı. Biz 
de kendi iç dünyamızı gördük bu listede. 

21.yy. becerileri dedikleri şeyler aslında iş dünyasının bilgi işçilerinden bekledikleridir. 
Dolayısıyla bir oturur mu acaba diye grupladığımız zaman da bu fena olmadı. Biraz 
önce gördüğümüz açık uçlu kodları bu kategorilerin altlarına koyabildik. Ama bir 
yandan da gelecek mi gelenek mi ayrılığı var. Öğretmenlik yeni bir iş değil ve aynı 
zamanda iyi yapması da zor olan bir iş. Bunu herkes çok iyi biliyor. Çok eskiden beri 
öğretmenlerle alakalı zaten bildiğimiz şeyler vardı. Sonra benim aklıma başka bir 
model daha geldi. Bu da aslında Amerikan ordusunun kullandığı liderlik modelidir. 
Bu model, olmak, bilmek ve yapmak üzerinedir. Bu üç kavram üzerinden bütün 
becerileri, yetenekleri, bilmeleri, olmaları gereken kişileri ve tutumları özetliyorlar. Biz 
sonunda bunu bir çerçeveye oturtmaya çalıştık.  

Doç. Dr. Sumru AKCAN 
Boğaziçi Üniversitesi 

TÖZOK

86 Geleceğin Öğretmeni



Beceriler

Yaratıcılık ve 
yenilikçilik

Eleştirel 
düşünme ve 
problem 
çözme

İletişim ve 
işbirliği

Bilgi, medya, 
teknoloji

Sosyal ve 
kültürel

Esneklik ve 
uyum

Üretkenlik ve 
hesap verebilirlik

Liderlik ve 
sorumluluk

Yaratıcı düşünmeyi 
hedeflemeli ve bu 
konuda model olmalı

Eleştirel düşünebilen
Öğrenmeyi öğretebilen
Sorgulayıcı bir 
öğrenme ortamı 
yaratmalı
Özgün ve yaşatarak 
öğretebilmeli
Sorun çözmeyi 
öğretmeli

Empati yeteneği 
kuvvetli Güzel ve etkili 
konuşabilen
Öğrencisini dinleyen
Gençlerle aynı dili 
konuşabilen
İş birliğine ve takım 
çalışmasına yatkın

Teknolojiye hakim

Z kuşağına ayak 
uydurabilen

Zamanı iyi kullanan

Notla tehdit etmeyen
Bireysel farklılıkları göz 
önünde bulunduran
Öğrencilerinin 
yeteneklerini keşfeden
Öğrencilerin gelişimini 
sürekli izleyen
Motive olabilen
Motive edebilen
Öğrenciyi rencide 
etmeyen Adil
Dürüst
Saygılı
Demokratik
Öngörülü
Sevgi dolu
Fedakar?

Entelektüel

Psikolojiyi bilen

Konu alanına hakim 
ve gelişmeleri 
izleyen

Yabancı dil bilen
Kültürden ve 
sanattan anlayan

Cesur
Çevik
Hayat boyu 
öğrenen

Eleştiriye açık

Önyargısız
Özgüveni 
yüksek
Sakin ve 
sabırlı
Güler yüzlü

Hoşgörülü
Neşeli

Öğrenmeye 
açık

Çalışkan
Enerjik

Adil
Dürüst
Saygılı
Demokratik
Öngörülü
Sevgi dolu
Fedakar?

Nitelikler

Bilgili Becerikli Karakterli
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Sütunlarda gördüğünüz nitelikler bilgili, becerikli ve karakterli dediğimiz şeyler; 
bilmek, yapmak ve olmak kavramlarını temsil ediyor. İlk sütunun altındaki yaratıcılık 
ve yenilikçilik, eleştirel düşünce ve problem çözme, iletişim ve işbirliği, bilgi ve medya 
teknolojileri, sosyal, kültürel ve en aşağıda liderlik ve sorumluluk var. Bunlar da 
21.yy.becerilerinden en öne çıkanlardır. Biz bunun içine veriyi yerleştirmeye çalıştık. 
Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin söylediği şeyler nerelere oturuyor diye 
baktık. Dikkat ederseniz çok yoğun bir şekilde karşımıza sırayla yapmak, olmak ve 
bilmek çıktı. En çok yüklendiği yerler en altta liderlik ve sorumluluk en öne çıkarken 
daha sonra iletişim ve işbirliği, daha sonra da yaratıcılık ve yenilikçilik geliyor. 

Siz ne dersiniz? Bu sizin aklınıza yattı mı? Bu sorunun doğru bir cevabı yok. Ama biz 
bir şeyleri daha iyi anlamak için bildiklerimizi ve başkalarının söylediği şeyleri 
kullanıyoruz. Bunlar aslında çok yeni şeyler değil. Zaten önce öğretmenlik 
yapmadan önce öğretmen olmak lazım. Olmak, kimliğimizin bir parçası ve yaşam 
tarzımız olacak. Nasıl koruyucu sınıfın savaşçı olması bekleniyorsa, öğretici sınıfın 
da öğretmen olması beklenir. Dolayısıyla öğretmenlerin karakterli, kişiliği oturmuş, 
adil, dürüst, saygılı, demokratik, ön görülü, sevgi dolu insanlar olması gerekiyor. 
Burada bir tek aklıma takılan “fedakâr” lafı var. Bundan pek emin değilim. Bunu sizin 
de düşünmenizi istiyorum. Herkesin fedakâr olması bekleniyor ama çağımız şu 
anda öyle bir çağ gibi görünmüyor. Herkesin işinin gücünün belli olduğu ve yine 
herkesin çok koşturduğu bir zamandayız. Neden herkes fedakârlık yapmasın ya da 
kimse mi fedakârlık yapmayacak? 

Teknoloji çok öne çıkıyor. Dijital neslin ilk yerlilerinin aramızda olduğunu biliyoruz. 
Biz, bilgisayarlarımızın olmadığını gayet net hatırlıyoruz. Bu çocuklar cep telefonlarının 
olmadığını hatırlamayacaklar, internetsiz bir zaman bilmeyecekler. Şu anda 
youtube’un olmadığı bir dünya yok onlar için. Sürekli bitmeyen bir iletişim halindeler. 
İlk önce bilgisayar, sonra internet, sonra akıllı telefonlar ve daha sonra bambaşka 
şeyler çıkmaya başladı. Takip etmesi zor ama herhalde en öne çıkan da gerçekten 
de sürekli öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. 

Doç. Dr. Sumru AKCAN 
Okullarımız öğretmenlerin bu becerileri geliştirmesinde ne derece imkân ve olanak 
sağlıyorlar? Bir öğretmenimizin haftada 30-35 saat ders yükü var. Bir  çok öğrenciyle 
uğraşıyor, evde çalışıyor ve bunun üzerine de veli baskısı, idare baskısı, müfredat 
baskısı ve sınav baskısı var. Dersten derse koştukları için sizce evde ya da okulda 
ne zaman bir araya gelecekler  ve birlikte çalışabilecekler? 

Yrd. Doç. Dr. Fatih MERCAN
Bu konuda bizim özel okullarla da ilişkilerimiz var. Ama biz ancak öğrenci gönderiyoruz. 
Öğretmenlerle de temasımız var ama asıl bu işi yapanlar sizlersiniz. Çok yakın 
öğretmen arkadaşlarımdan da biliyorum özel okul öğretmenleri çok çalışıyorlar. 
Sadece derse girmekle kalmıyor ders dışında da bir çok işle uğraşıyorlar. Her gelen 
yeni bir şey istiyor. Eğer sınıfa getirip başka bir şey yaptıracaksanız daha önce 
yapılan başka bir etkinliği kaldırmak zorundasınız. Onu da yapalım, bunu da yapalım
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ile bunun olması mümkün değil. Çünkü zamanımız ve enerjimiz sınırlı. Benim kendi 
öğretmenliğimde de, öğretmen adayı yetiştirirken de gördüğüm sürekli yeni şeyler 
öğrenmemiz ve beslenmemiz gerektiğidir. Diyelim ki fizikle ilgili yeni bir şey 
öğrenmemiz gerektiğinde onu biz birisine aktarıp kendi kendine keşfetmesini ve 
anlamasını sağlamaya çalıştığımız zaman kendimizin de pek iyi anlamadığını 
anlıyoruz. Yani kafamızda çevirmek ve anlamak için zamana ihtiyacımız var. 

Evet eğitime ihtiyacı var öğretmenlerin ama bu bir sürü hizmet içi eğitim yapalım 
veya okuyacak bir şeyler verelim bunlar öğrensinler diye değil. Evet öğreneceğiz 
ama bir yandan da sindirmeye, dinlenmeye, içselleştirmeye ihtiyacımız var. Bunları 
öğretmenlerin kendi kendilerine yapmaları mümkün olmayabilir. Bunların daha üst 
seviyeden planlamalarla yapılması gerekiyor. 

Mesleki gelişim diye bir kavram var. Hizmet içi eğitim tamamen bu tarafa kaydırıldı. 
Ama bunun pek işe yaramadığını hepimiz katıldığımız eğitimlerden de gördük. Özel 
okul öğretmenleri devlet okulu öğretmenlerine göre çok daha fazla ve kaliteli 
eğitimler alıyorlar ama buna rağmen yetmediğini biliyoruz. Tam olarak olmadığını 
biliyoruz. Biz buradan bilgiyi göndereceğiz; siz de bilgisayarınıza bu bilgiyi indirecek-
siniz şeklinde çalışmıyor bu iş. 

Yeni gelişen mesleki öğrenme topluluklarından bahsediliyor. Öğretmenler aslında 
birbirinden daha iyi öğrenir. Öğretmenler bir arada çalışırlarsa, birbirlerinin derslerine 
girerlerse, birbirleriyle ürettikleri, tasarladıkları materyalleri paylaşırlarsa daha iyi 
öğrenirler diye bir anlayış var. Bunun okul tabanlı olması tavsiye ediliyor. Okulun 
içinde ve günlük işleyişin içinde olsun ve ayrıca diğer okullarla da işbirliği yapılsın. İşi 
yapan insanların aynı işi yapan başka insanlardan öğreneceği çok şey var diye 
düşünülüyor. 

Doç. Dr. Sumru AKCAN
Şunu da eklemek istiyorum. Üniversitelerle okul işbirliğinin arttırılması, öğretmen 
adaylarımızı yetiştirirken bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz ve okulların 
öğretmen adayı kabulünde bize destek vermelerini rica ediyoruz. Burada dikkatinize 
sunmak istediğim nokta üniversite-okul işbirliği ve öğretmen adaylarına staj imkânlarının 
arttırılması ve desteklenmesidir. 

Teşekkür ederiz.

Sevinç ATABAY
Şimdi sizlerden konuşmak isteyenleri mikrofona almak istiyorum. Süremiz 30 
saniyedir. 

Merhabalar, ben Orkun. Robert Kolej’de son sınıf öğrencisiyim. Perşembe günü 
öğrencilerin gözünden sunumumuz vardı. Ben Robert Kolej’de android stüdyo robot
kulübü yürütüyorum. Bilsem’de de eğitim veriyorum. Ben şunu fark ettim. Ders  
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anlatma süresi 10-15 dakika gibi kısa bir süre olur ve dersi anlatılan konsepte uygun 
projeleri öğrenci kendisi geliştirirse, bu konsepti gerçekleştirirken de ekip çalışmasında 
yer alırsa, mentör öğretmen de erişilmesi zor biri gibi durmaz ve öğrencilerle beraber 
çalışırsa daha güzel bir öğrenme ortamı oluşuyor. Bu sayede öğrenciler yeni 
konseptleri de kendileri bulmuş gibi hissettiler, benimsediler ve daha iyi öğrendiler.

Ben Robert Kolej’den Kaan. Benim de okulda bir makers kulübüm var. Bir dolu 
teknolojik ürün ve sanat eserleri yapıyoruz. Ben de burada öğretmenlik yapıyorum. 
Bence sınıflarımız dinamik olmalıdır. Öğrenci ve öğretmen arasındaki bağı göz ardı 
etmemeliyiz. Öğrencilerimizi hep gözlemlemeliyiz. Onların ne düşündüğü ve hissettiği 
hakkında geri bildirim almalıyız. Derslerde sıkılıyorlar mı, projeleri beğendiler mi, 
öğrendiklerinin işlerine yaradığını düşünüyorlar mı? Bunları göz önünde bulundurursak 
öğrenciler de öğrenmek isterler. Bilgiyi ağızlarına tıkmak yerine onların bilgiyi 
istemelerini sağlamalıyız. 

BİR ÖĞRETMEN: Ben bu güne kadar konuşulmayan bir şeyden bahsetmek istiyorum. 
Çok iyi öğretmen yetiştirdik, çok iyi okullar oluşturduk ama gerçek okulun ve 
öğretmenin rolü ve sorumluluğu nasıl bir toplum oluşturduğumuz üzerinden hiç 
sorgulamadık. Belki de size biraz aykırı gelebilecek bir şey söylemek istiyorum. Ben 
inanıyorum ki çok eğitimliler az eğitimlilerden daha fazla bu dünyaya zarar veriyorlar. 
Eğitimi az olan insanlar en fazla adi suç işliyorlar ama bu dünyadaki çevremizdeki 
büyük zararları verenle ne yazık ki kararları verenler oluyor. O yüzden biz, nasıl bir 
insan yetiştireceğimiz konusu üzerinde durmalıyız. Hangi etik ve ahlaki değerleri 
öğreteceğiz, sistemin temellerini nerde oturtturacağız. Okullar, toplumun minyatürleridir. 

BİR ÖĞRETMEN: Sevinç Hanımın da sunduğu tabloda çok güzel şeyler ifade 
ediliyor. Finli sunum yapan arkadaşın da söylediği bir cennet vardı. Burada da bir 
ütopya ve cennetten bahsediliyor. Keşke bu söylediğimiz şeylerin hepsini bir arada 
toplama imkânımız olsaydı. Fakat böyle bir şansımız yok. Hiçbir şey de siyah beyaz 
değil bunların  bir de gri tonları var. Aslında buradaki değerler bir çoğu buna 
eklenecek şeyler de var. Bunların tamamı süzülebilir. Ama bunların tamamını hangi 
düzeyde öğretmenden bekleyeceğiz? O beklentilerimizi karşılayacak öğretmenleri 
nasıl yetiştireceğiz? Bununla alâkalı aslında bir genel kültüre ihtiyacımız var. Toplum 
kültürüne ihtiyacımız var. Ancak bu problemleri hep birlikte çözebiliriz. 

BİR ÖĞRETMEN: Eğitim dediğimiz, öğretmen, öğrenci, anne, baba, okul yöneticisi 
bütün bunlarla bağlantılı olarak göz önünde bulundurulması gereken temellerdir. 
Yerel olanın küresel olanın bunlar zamanla bağlantılıdır. Ama evrensel olan adeta 
zamansızdır. Evrensel olanların da dikkate alınması yeterli koşulu oluşturur. Küresel 
ve yerel olanlar da gerekli koşulları oluşturur. Ben bu matriksin tekrar matriks haline 
gelmesini gerektiğini düşünüyorum. Benim buraya bir eleştirim var açıkçası. Özellikle 
de insan haklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim dediğimiz insanı yapı 
ve kurumun başarıya ulaşması için de sistemli, etkili ve sürekli olması gerekir.

TÖZOK

90 Geleceğin Öğretmeni



BİR ÖĞRETMEN: Bu sunumları tabloyla da ilişkilendirdiğimiz zaman ilginç bir 
durum var. Benim fakültedeyken bir psikiyatrist hocam vardı. Derdi ki “eğer bir insan 
geçmişle ve gelecekle çok ilgileniyorsa nevrotik olma ihtimali çok yüksektir” Onun 
için “şu ana yönelik ne yapabiliyorsunuz daha çok onun üzerinde durun” derdi. 
Tabloda bilgi kısmı çok az çıkmış. Çünkü biz hepimiz zaten çok bilgiliyiz. Ama beceri 
ve karakterde bir sorunumuz olduğu görülüyor� Orada çok beklenti var. Bu çerçevede 
geçmişin, şimdinin ve geleceğin öğretmenini bir havuza toplarsak sanırım çok daha 
işlevsel olacaktır.

BİR ÖĞRETMEN: Buradaki değerlerin hepsine bir öğretmen olarak tamamen 
katılıyorum. Ama bence Türk eğitim sisteminin altında değerlendirilmesi gerekir. 
Türk eğitim sisteminde sistem sorunu ve yönetsel sorun olduğu sürece öğretmenleri 
de bu vasıflara ve niteliklere sahip ve bunları içselleştirmiş bir şekilde yetiştirmedikten 
sonra da bunların konuşulması biraz anlamsız kalacaktır.
 
BİR ÖĞRETMEN: Ben geleceğin öğretmeni olarak her öğrencinin geleceğin bir yıldızı 
olduğuna inanılması gerektiğini düşünüyorum. Bütün çocuklarımız bir orkestraysa 
her çocuğumuzun çalabileceği bir enstrüman var ve o enstrümandan çıkan ses 
eğitimin sistemi olacaktır.

BİR ÖĞRETMEN: Bilenin değil yapanın kazandığı yeni bir ekonomiye hazır olmaya 
çalışıyoruz. Az önce konuşan Kaan ve Orkun da Bill Gates, Zuckerberg, vs. peşinden 
giden arkadaşlarımızdan. Onları tebrik ve takdir ediyoruz. Onların sayısının çoğaltılması 
için açık eğitim, açık öğretim, açık akademi gibi kavramların literatürümüze kazandırılması 
gerektiğini düşünüyorum. 

BİR ÖĞRENCİ: Ben şu anda burada bir öğrenci olarak konuşacağım. Öğrenciyim, 
ben bir insanım ve benim duygularım var. Ayrıca temel ihtiyaçlarım var. O halde 
benim öğretmenimin benim, acılarımı ve dertlerimi paylaşabilecek bir kardeşim gibi 
olmasını, güvenlik çerçevesi içinde bana özgürlük sağlayabilecek merhamet duygularını 
benimle paylaşabilecek bir anne ve baba gibi olmasını, benim güvenliğimi sağlayacak 
bir polis, benim sağlığımı sağlayacak bir doktor ve mühendis ve diğer meslekleri de 
içinde taşıyabilecek bir değer olmalıdır. Böyle olunca da gelecek öğretmeni değil, 
öğretmen geleceği inşa etmelidir.

CEM GÜLAN: Hanginize sorarsam sorayım eminim unutamadığınız bir öğretmen 
vardır. Lütfen öğrencilerinizin unutamayacağı öğretmen olun. 

BİR ÖĞRETMEN: Burada unuttuğumuz bir nokta siyasettir. Siz istediğiniz kadar iyi 
bir nesil yetiştirmenin ilkelerini, kurallarını belirleyin, istediğiniz düzeni getirin, 
istediğiniz kitapları yazın ama siyasi otorite size farklı bir elbise biçecekse, ol elbiseyi 
size giydirmeyi dayatacaksa bizim eğitimci olarak değil de daha başta yurttaş olarak 
bizi yönetecek insanların laik, cumhuriyetçi, demokrat, hukuka dayalı bir eğitim 
sisteminde yurttaş olmamızı sağlayacak ilkelere inanıyorsa ben bütün bunları 
yapmaya bir öğretmen olarak hazırım.
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BİR ÖĞRETMEN: Her şeyden önce öğretmenin empati yeteneğinin yüksek olması 
gerektiğini düşünüyorum. Öğretmen, biz o sıralarda bir öğrenci olarak otursaydık 
nasıl bir öğretmen isterdik diye düşünebilmelidir. Öğretmen kendisiyle barışık olursa 
zaten hem vizyonu geniş olacak hem de yeniliklere açık olacaktır. En önemlisi de 
öğrencilerimizi laik, demokratik ve Atatürkçü olarak yetiştirmemizin gerekli olduğuna 
inanıyorum. 

BİR ÖĞRETMEN: İki tane şey çok önemlidir. Yaşadığım eğitim hayatı ve okul 
hayatım boyunca okul ikliminin çok önemli olduğunu düşünmüştüm. Bu sempozyumda 
da bundan çok bahsedildi. Ben rehber öğretmen olarak, öğretmenlerde en önemli 
şeyin enerji olduğunu düşünüyorum. Enerjik, istekli ve canlı öğretmenlerle bu 
konuştuklarımızın hepsiyle ilgili yol göstermek ve birlikte yol almak mümkündür.

BİR ÖĞRETMEN: Ben liseye bakınca görüyorum ki öğrenmeye bakış açımız 
oldukça kısıtlı. Gerçek öğrenmede not ve teknoloji olmaz. Çocuklar öğrenmeyi bir 
bilgi aktarımı olarak gördükleri için bunlar hep böyle söylenmiş. Biz yanlış oyunu 
doğru oynamaya çalışıyoruz. Oyunu tamamen değiştirmemiz lâzım.

BİR ÖĞRETMEN: Ben ülkece şöyle bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Maalesef 
sabırlı ve kararlı olamıyoruz. Finlandiya eğitim sistemini dinlerken 40 yılın sonunda 
oraya geldiklerini gördük. Biz istiyoruz ki üç günde bütün bu uygulamalar olsun 
bitsin. Sabırlı ve kararlı olalım.

BİR ÖĞRETMEN: Ben mutlu bir öğretmenim ve mutlu yarınlar istiyorum. Mutlu yarınlara 
güzel çocuklarla devam edelim istiyorum. Geçmişimizi ve Atatürk’ü unutmadan, 
Cumhuriyetçi, laik ve güzel bir ülkede, güzel eğitimler verelim.

BİR ÖĞRETMEN: Ben sınıf öğretmeniyim. Bu iki gün içinde özellikle araştırmacı 
yönümü daha da geliştirmem gerektiğini, duyarlı ve empatisi yüksek olmamız gerektiğini 
öğrendim. 

SEVİNÇ ATABAY: Süremiz yetseydi galiba bütün salon katkı verecekti. İşte bizim de 
yapmak istediğimiz buydu. Hepinize katkılarınız için teşekkür ederim.

Özetlersek, öğrenciler mutlu olmak istiyorlar. Bütün sonuçlar bize onu gösterdi. 
Mutlu Türkiye ve mutlu insanlar olması her şeyden daha önemlidir. Bugünün Türk 
insanının zihinsel özgürleşmeye ihtiyacı vardır. Bu her şeyin yolunu açar. Bir zekânın 
başka bir zekâya tabi kılındığı yerde aptallaşma olur. Biz öğretmenler bile kendi 
zekâmızla o pırıl pırıl zekâlar üzerinde hakimiyet kuramayız. O zekâların bizi de geçmesi 
lâzım. Kendisinden başka bir şeye itaat etmeyen bir zekânın gerçekleştirdiği edime 
ise özgürleşme denir. Öğrenmeyi öğrenme vardır. Ben öğrenmeyi öğretmeye karşıyım.  

Öğretmenler başkalarının tanımladığı bir 
dünyada yaşamazlar. Tüm yaşamları 

başkalarının tanımladıkları dünyaya karşı duruş 
alma ve dünyayla baş etmekle geçer. 
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Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Onursal Başkanı Sayın Rüstem Eyüboğlu, 
Derneğin çok kıymetli eş başkanları, Talim ve Terbiye Kurulumuzun değerli eski 
başkanları, selefim Özel Öğretim Kurumları Eski Genel Müdürü, değerli basın 
mensupları ve sevgili meslektaşlarım,

Ben, ilk günden bu güne kadar oluşan zımni bir mutabakat üzerinden bir başlık 
oluşturmak istiyorum. Geleceğin öğretmeni yerine tüm zamanların öğretmeni 
dememiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün kutsallıkları içinde barındıran öğretme 
mesleğini de, öğretme işi demek daha doğru olur. Küresel ekonomik düzen, Benja-
min Fortna’nın ifadesiyle “ulus devletin zihinsel bariyerleri” ve teknolojinin baş 
döndüren tasallutundan da kurtarmak gerektiğini düşünüyorum. 

Bu zihinsel bariyerler üzerinden hareket ettiğiniz zaman öğretme işini doğru ve 
hakkıyla tanımlayamazsınız. Bu iddiamı müsaadenizle delillendirmek istiyorum. 
Sempozyumun en heyecan verici kısmı öğrenci videolarıydı. Ben, Cem Beyden rica 
ettim ve videoyu tekrar izledim ve oradan özellikle de hiçbir zihinsel bariyerle 
şartlanmamış ilkokul seviyesindeki çocuklarımızın söylediklerinden notlar aldım.

Bakın neler söylüyorlar:

“Öğretmen yardımcı olmalı.” Bakınız çocuk, öğretmeni aktif görevden pasif 
göreve gönderdi ya da öğretmeni kendisine destek olan konuma gönderdi desek 
daha doğru olur. Aslında ben şöyle düşünüyorum; o beyinler yetişmiş insanların 
beyinlerinden çok daha güzel ve etkili şeyler üreten beyinlerdir.
 
“Çocukları sevmeli.” M.Ö.10000 yılına da, M.S. 10000 yılına da gitseniz sevgi 
öğretmenin ve tüm insanların taşıması gereken en önemli değerdir. 

“İyi kalpli, anne gibi olmalı.” Bakınız, çocuklarımız aslında nasılda pozitif bir cinsi-
yet ayrımcılığı yapıyorlar. Her zaman, her yerde söylüyorum, bizim toplumumuzda 
kadın  üstündür. Bunu tartışmaya açarak kadının üstünlüğünü zedeleyen her türlü 
retoriğe karşıyım. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. 

“Etkinlik yaptırmalı.” Ben işin içinde aktif olarak yer almak istiyorum demek istiyor. 
Beni, sürekli dinleyen ve içine bir şeyler doldurulacak bir kap olarak düşünmeyin. 
Ben, yaparak kendime de öğretmene de katkıda bulunmak istiyorum. 

“Öğretmen fırsat vermeli.” Yani demokratik olmalı değerini çok basit bir cümleyle 
ifade ediyor. 

“Çocuklarını anlamalı.” Bilimsel kavramlar da çok önemli elbette ama çocuklar 
herkesin anlayacağı şekilde ve çok güzel anlatıyorlar. 

“İyi iletişim kurmalı.” İletişimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. 

Ömer Faruk YELKENCİ
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü



Küçücük bir yavrumuz da “asosyal olmamalı” demiş. Sosyal olmalı şeklinde söylememiş 
de asosyal olmamalı demiş. 

Ve nezaket, nezaket bir öğretmenin taşıyacağı en güzel elbiselerden birisidir. Tabi 
öğretmenlerin bunu taşıyabilmesi için de öncelikle öğretmenleri yetiştiren hocaların 
bu hasleti  taşımaları gerekir. 

Sevgili Dostlar ve Değerli Meslektaşlarım,

Burada o videoda bir çocuk daha vardı. O çocuk sanki “Siz bu Sempozyumu boşuna 
yapıyorsunuz, ben size lâzım olan her şeyi söyleyeceğim” dedi. O çocuk şunları 
söyledi. “Öğretmen hayat dersi veren olmalı. Öğretmen hem gelecek hem de 
geçmişe hitap etmeli.” Yani öğretmeni yetiştirirken az önce Ziya Selçuk hocamızın 
da çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi ne nostalji hastalığına ne de fütürizm 
hastalığına kapılmamalıdır. Ayrıca bu çocuğumuz “öğretmen her zaman öğretmen 
olarak kalmalıdır” da dedi. 

Yani az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi 10000 yıl önce de 10000 yıl sonra da 
öğretmen. “Robot olmamalı, Sevgi göstermeli şefkatli olmalı. Gözlerimin içine 
bakmalı.” dedi bir çocuğumuz. Yani robot olursa benim gözlerimin içine bakamaz. 
İnsan olmalı ki gözlerimin içine bakabilsin. “Doğru bilgiyi doğru zamanda vermeli 
ve insanlık öğretmeli.” Aslında çocuğumuz da belki farklı şekilde söylemek istedi 
ama insanlık öğrenilen bir şey değildir. İnsanlık yaşanılan bir şeydir. Nezaket de 
bunun en önemli parçalarından bir tanesidir.

Çocuklarımızın söylediklerini konuştuk. Peki biz ne diyoruz? Çocuklarımızın söylediklerinden 
sonra fazla söze gerek yok ama diyoruz ki; tüm zamanların öğretmeni eğer temel 
öğretmenlik vasıflarına sahip olursa her zaman ve zeminde eğitim işini doğru yapar. 

Bunun için birinci sıraya zihniyeti, daha doğrusu kültürü yazıyoruz. Bu kültür nedir 
biliyor musunuz? İki ay önce Fransa’da Fransız Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları 
Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede Türkiye’de yaşadığımız kamuya atanan 
öğretmenlerle ilgili bir sorunu kendisine sordum. Öğretmen olabilme kapasitesiyle ne 
kadar üniversite öğrencisi  mezun oluyor?” Şu kadar. “Ne kadarını tayin ediyorsunuz?” 
Şu kadar. Arz talepten fazla. Yani daha çok öğretmen mezun oluyor. “Peki bu 
öğretmenler size sormuyorlar mı? Madem bizi istihdam etmeyecektiniz neden 
yetiştirdiniz diye?” Çok şaşırdı. Ben de onun şaşırmasına şaşırdım. Dedi ki “Öyle bir 
şey söyleseler ayıplanırlar. Çünkü yaklaşık olarak 250 sene önceki Fransız 
İhtilali’nden önce, adam kayırma, rüşvet, hak etmediği halde ehliyetsiz bir şekilde 
göreve gelme hadiseleri çok yaşandığı için bu zihniyetin tekrar hortlaması anlamına 
gelir ve böyle bir şeyi asla tevessül etmezler ve çok ayıp karşılanır.” 

Yine çok konuşulan Finlandiya eğitim sistemini incelemek için Finlandiya’ya 
gittiğimde, orada teftişin olmadığını öğrendiğimde “Nasıl olur da teftiş olmaz” dedim. 
Öğretmenler “Ne demek ben işimi doğru yapmayacağım ve beni teftiş edecekler. Hiç 
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böyle bir şey olabilir mi?” dediler. Bu zihniyete sahip olursanız eğer, kalanı donanımdır. 
Ne renk elbise giyeceksiniz, pantolon mu, etek mi giyeceksiniz vs. gerisi teferruattır.

İşte öğretmenlerimiz örnek verdiğimiz bu iki kültür veya zihniyeti dikkatle incelemelidirler.

Öğretmen; öğretmeyi sevmeli ve meslek olarak bakmamalı, yardımcı ve arkadaş 
olmalı, yön veren olmalı, sabırlı olmalı, adil olmalı, gelişmiş bir ahlâka sahip olmalı 
ve örnek olmalıdır. Bunlara çok daha fazlasını da ekleyebilirsiniz ama temel vasıflar 
önemlidir. İleriyi gören ve ön gören olmalıdır. Feraset sahibi, güçlü bir iradeye ve 
dikkate sahip olmalı. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edebilme yeteneğine sahip 
olmalı. Adaptasyon yeteneğine sahip olmalı. Teknoloji teferruattır. Teknoloji 
yenilendiğinde ona adapte olabiliyorsa zaten sorun yoktur. Zaten geleceğin teknolojisini 
tahmin edemezsiniz. Televizyonu icat eden adam, görüntü naklinin mümkün 
olmayacağını söyleyen adamdır. Bill Gates’in bilgisayarın gelişimi ile ilgili ne kadar 
öngörüsüz sözler söylediğini de biliyoruz. Dolayısıyla teknolojinin bir araç olduğunu 
unutmamak
 gerekir. 

Tekrar zihniyet ve kültüre dönmek istiyorum. İhsan Fazlıoğlu’nun çok güzel bir sözü 
var. “Bizim medeniyetimiz üç selimin buluşmasıyla oluşmuştur. Aklıselim; epistomolojik 
tamamlanma, kalbi selim; ontolojik tamamlanma, zevki selim; aksiyolojik tamamlanmadır.” 
Bunun dışında başka söze gerek yoktur. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için 
diyoruz ki öğretmen, öğrencisinin öğrencisi olmalıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle bu başarılı Sempozyumu düzenleyen Türkiye Özel Okullar 
Birliği Derneği’ne ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyor saygılar sunuyorum. 
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GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİNİN DEMOGRAFİK, SOSYO-KÜLTÜREL 
ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM GÖRÜŞLERİ

Gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği olanaklar, hepimiz biliyoruz eski okul ve 
eğitim anlayışını değiştirdi. Bu da bize ne getiriyor? Bir yenilenme ihtiyacının 
doğduğunu ortaya koyuyor. Yenilenme ihtiyacı nerede var? Okullarımızın örgüt ve 
yönetim yapısının yenilenmesi gerekiyor. Eğitimde de yönlendirme sistemimizin, 
yükseköğretime geçiş sistemimizin, öğretmen yetiştirme sistemimizin ve öğretim 
programlarımızın yenilenmesi gerekiyor ve bütün bunlar da yaygın bir hizmet içi 
eğitim ihtiyacını ortaya çıkarıyor. 

Ülkemiz çok genç bir nüfusa sahip olduğu için neredeyse toplumun tamamı bir 
şekilde eğitim ve öğretimle iç içe yaşıyor. Araştırmalara baktığımız zaman bir 
öğretmenin sınıfta neler yaptığı ve nasıl davrandığının sadece eğitim fakültesinde 
aldığı eğitimin kalitesinden değil, onun kişisel geçmişi, inançları, değerleri ve 
tutumlarından da önemli derecede etkilendiğini gösteriyor. Yine araştırmalar bir 
öğretmen adayının ileride nasıl bir öğretmen olacağı konusunda şunları söylüyor: 
Öğretmen adayının, kendi öğrencilik deneyimlerinden, öğretmenleri ile ilişkilerinden. 
etkilendiği gibi, aile geçmişi ve içinde yaşadığı sosyal çevre, sahip olduğu değerler, 
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ve genel olarak eğitime ilişkin görüşlerinden 
de etkilendiğini gösteriyor. Size kısaca ODTÜ Eğitim Fakültesi’nde yaptığımız bir 
araştırmadan söz etmek istiyorum. Bu araştırmada biz temelde “Türkiye'de kimler 
öğretmen oluyor?” sorusuna cevap vermek istedik ve araştırmanın başlığı da 
“Türkiye'de öğretmen profili” idi. Çalışmanın iki ayrı amacı vardı. Birincisi eğitim 
fakültelerine devam eden öğrencilerin bazı özelliklerinin belirlenmesi ve profillerinin 
ortaya çıkarılması, ikincisi de bu araştırmayı dört yıl sonra tekrarlayıp öğrencilerin 
eğitim fakültelerine devam ettikleri dört yıl içerisinde bu özelliklerinde bir değişme 
olup olmadığının belirlenmesiydi. 

Uzunlamasına araştırma yöntemini kullandık. 2007-2008 öğretim yılında bu 
öğrenciler birinci sınıftaydılar. Aynı öğrencilere 2010-2011 yılında tekrar ulaştık, bu 
Türkiye çapında bir araştırmaydı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun desteğiyle yürüttük 
bu araştırmayı. Bilgiler anket yoluyla toplandı. Anketimizde üç bölüm 
bulunmaktaydı. Birinci bölümde kişisel bilgiler ile ilgili 11 soru, ikinci bölümde 
toplumsal alana ilişkin görüşlerle ilgili yine 11 soru ve üçüncü bölümde de eğitime 
ilişkin görüşlerle ilgili 33 soru  olmak üzere toplam 55 soru vardı. 2007-2008 öğretim 
yılında 18 bin 226 birinci sınıf öğrencisine ulaştık. 2010-2011 yılında ise 10 bin 624 
dördüncü sınıf öğrencisine ulaşmış olduk. Araştırma sonuçlarına dayalı makaleler 
yazıldı. Sizlerle bazı sonuçları paylaşacağım. “Kimler öğretmen oluyor?” un bazı 
sonuçlarını, Türkiye gerçeğini paylaşmak istiyorum. Tablolara boğmayacağım sizi, o 
tür verileri vermeyeceğim ama ilgilenirseniz bunların tabloları, verileri, sonuçları var. 

Prof. Dr. Meral AKSU
ODTÜ Eğitim Fakültesi 
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Genellikle baktığımızda eğitim fakültelerine gelen öğrenciler ki bunlar geleceğin 
öğretmenleri, bunların bir kısmı 2011 yılında mezun oldular, bir kısmı 2012, bir kısmı 
2013 yılında mezun oldular. Daha çok şehirlerde yaşayan, annelerin yarısı, 
babalarının üçte biri 5 yılın altında öğrenim görmüş. Çok çarpıcı veriler var 
Türkiye'deki kadınların eğitim düzeyleri ile ilgili. Annesi okur-yazar olmayan 
öğrencilerin oranı %13 Yüksek öğrenime devam eden babalar ki çok küçük bir 
yüzdeydi, annelerin üç katı. Sadece baba çalışıyor ya da emekli, çalışan babalar da 
genellikle kamu sektöründe çalışıyorlar. Eğitim fakültelerine gelen öğrencilerin 
çoğunluğu devlet liselerinden gelen öğrenciler. Bunlar da genel liseler ve anadolu 
öğretmen liseleri. Zannedildiği gibi eğitim fakültelerinde sadece anadolu öğretmen 
liseleri mezunları yok, genel lise mezunları da oldukça çoğunlukta ki, katsayı 
olmasına rağmen, katsayı kalktı biliyorsunuz şimdi. Böyle bir yapıya baktığımız 
zaman öğrencilerin orta alt sosyoekonomik düzey ailelerden geldiğini  ve kültürel 
alışkanlıkları, eğilimleri, becerileri açısından da eğitim fakültelerine sınırlı kültürel bir 
kapitalle geldiklerini görüyoruz. Öğrencilere “Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?” 
diye sorduğumuzda ya da “Neden eğitim fakültesini seçtiniz?” diye sorduğumuzda; 
“İsteyerek” diyenler %50nin biraz üzerindeydi ki bunlar daha çok yüksek motivasyonlu 
öğrenciler olarak kabul edilirler. Üçte biri ise ki, azımsanmayacak bir oran, “ÖSS 
puanım tuttuğu için” diyorlar. Bunlar daha çok düşük motivasyonlu öğrenciler ve 
öğretmenlik öncelikli tercihleri değil, bu öğrenciler “Puanım tutsaydı farklı bir fakülteye, 
programa, bölüme giderdim” diyenler. “Neden bu mesleği seçtiniz?” diye sorduğumuzda 
ise, iş güvenliği, esnek çalışma saatleri, tatiller, ikinci iş yapma fırsatları gibi 
seçenekler öne çıkıyor. Fakat tümünde baktığımız zaman da mesleğe karşı olumlu 
tutum geliştirmiş öğrenciler. Mezun olduğu lise türü ki genellikle devlet liseleri ve 
anadolu liseleri demiştik, meslek seçiminde etkili değil. Yani anadolu öğretmen 
liseleri ve diğer liselerden mezun olanlar arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

İkinci boyutta sosyokültürel değerler açısından bu öğrencilerin kim olduklarını 
değerlendirmeye çalıştık. Toplumun sosyal, siyasal, ekonomik boyutlarını yansıtan 
sosyokültürel değerler öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar ve davranışlar konusunda 
ipuçları verir. Bu sosyokültürel değerler içinde bir tanesi kurumlara güven olarak 
alınmaktadır. Kurumlara güven de demokratik değerler ve tutumların bir göstergesidir. 
Öğrencilerimizin  en çok güven duyduğu kurumların daha çok toplumsal düzene ilişkin 
kurumlar olduğu ortaya çıkıyor. Demokratik düzene, demokrasiye ilişkin kurumlar 
olan partiler, sendikalar ve medya gibi kurumlara daha az güven duyduklarını görüyoruz. 
Bu da tabi ki öğrencilerimizin daha doğrusu gelecekteki öğretmenlerin demokratik 
davranışlarını ve bu organizasyonlarda yer almalarını etkileyecek bir davranış türü 
oluyor. Sosyokültürel değerler açısından bir de “Ne sıklıkla davranışlarınızı 
demokratik olarak değerlendiriyorsunuz?” diye sorduk. “Her zaman demokratik” 
diyenler %20, “Çoğunlukla demokratik” diyenler % 50. Yani öğrencilerimiz kendi 
davranışlarının her zaman demokratik olmadığını söylüyorlar.  
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Din ile ilgili bir takım sorularımız vardı. Dini daha çok sosyal ve özel yaşamın bir 
parçası olarak görüyorlar. Kadercilik de sosyokültürel değerlerin bir kısmıdır. Kadercilik 
konusunda öğrencilerin çok akılcı yaklaştıklarını gördük, şanssızlığa çok fazla yer 
vermediklerini, daha çok yoksulluğun nedenini tembelliğe, toplumsal adaletsizliğe ve 
ekonomik gelişmelerin sonucuna bağladıklarını gördük. Bu sosyokültürel değerler 
içerisinde öğrencilerimize bir de okuma alışkanlıkları ile ilgili sorular yöneltmiştik. 
Okuma alışkanlıklarında “En çok okuduğunuz kitap türleri nelerdir?” diye 
sorduğumuzda, birinci sırada roman çıktı, ikinci sırada tarih kitapları, daha sonra din 
kitapları ve şiir kitapları. Bilimle ilgili pek kitap görünmüyor. Gazete okuma sıklığını 
da sorduk, bunların detayları da var fakat ben burada sadece temel sonuçları veriyorum. 
Her gün gazete okuyan sadece %30. Sosyokültürel değerler içerisinde bulunan 
müzik tercihleri açısından baktığımızda, birinci sırada Türk pop müziği, ikinci sırada 
Türk halk müziği daha sonra Türk sanat müziği ve arabesk gözüküyor, en az tercih 
edilen müzik türü ise klasik batı müziği. 

Sonuç olarak, sosyokültürel değerlere ilişkin sorulara verilen cevaplara bakıldığında 
öğrencilerin laik, rasyonel, akılcı değerlerden ziyade daha geleneksel değerlere 
sahip oldukları görünüyor ve bu tür öğrenciler genelde güçlü, ulusal duruş sahibi 
olan, otoriteye saygılı olan, gücünü ve rahatını dinden alan ve pek de politika 
tartışmayan öğrenciler oluyor. 

Öğrencilerin eğitim görüşleri ile ilgili soruları da iki temel eğitim felsefesi çerçevesinde 
ele aldık. Bunlardan bir tanesi muhafazakar felsefe, diğerleri de ilerlemeci felsefe 
dediğimiz daha liberal görüşlere dayalı felsefe. Muhafazakar felsefede okulun işlevi, 
geçmişten şimdiye dek oluşan kültürel değerleri öğrenciye kazandırmak ve bu yolla 
onun topluma uyumunu sağlamak  iken, ilerlemeci felsefede okulların amacı 
toplumda geleneksel olarak devam eden standartları ve değişmezlikleri değil, sürekli 
değişen hayatı öğretmektir diyoruz. Bu felsefeler çerçevesinde sorduğumuz sorulara 
aldığımız cevaplardan çok kısaca bahsetmek istiyorum. Kızlar erkeklere göre daha 
liberal görüşlere sahip,  daha ilerlemeci felsefeye sahip, eğitim görüşleri yaşa göre 
değişmekte, daha genç yaştakiler daha muhafazakar. Yerleşim yerine göre eğitime 
ilişkin görüşler değişiyor. Büyük şehirlerden gelenler yine daha liberal. Anne babanın 
eğitim düzeyi arttıkça eğitim görüşleri daha liberal oluyor ve eğitim görüşleri üzerinde 
anne baba mesleğinin etkisi çok gözlenmedi, zaten ayırt edici anne baba mesleği de 
çok fazla görememiştik. Bu bir ekip araştırmasıydı ve dediğim gibi Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun desteğiyle bütün dekanlıklara gönderilen anketler yoluyla toplandı. Bu 
makaleleri de ilgilenenler okuyabilir.

Şimdi bir de geleceğin öğretmenine bakmak istiyorum. Eğitim fakültelerindeki 
öğrencilerimizin yapısını kısaca özetlemeye çalıştım. Peki nasıl bir öğretmen 
istiyoruz? John DEWEY bundan 100 yıl önce 1916 yılında “Bugün öğrencilerimize 
geçmişte olduğu gibi öğretirsek çocuklarımızın geleceğini çalarız” demiş ve biz de 
2016 yılına geldik aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi öğretmen yetiştirmede bizim temel 
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sorumuz nedir?  İki temel soru sorarız, bir tanesi "Etkili ya da iyi öğretmen kimdir?" 
sorusu, ikincisi de "Peki bu öğretmeni nasıl yetiştireceğiz?” Bu öğretmene nasıl 
yardımcı olacağız beklediğimiz öğretmen özelliklerini kazanabilmesi için? Dünyadaki 
gelişime de bakacak olursak sadece öğretmen yetiştirme değil bütün 
yükseköğretimde de aynı ilköğretim ve ortaöğretimde olduğu gibi eğitimde bir takım 
yenileşme, değişme ihtiyacı var. Neler değişti? Yükseköğretim açısından 
baktığımızda işverenin ihtiyaçları değişiyor, öğrenciler değişiyor, teknoloji değişiyor, 
eğitim bilimi değişiyor ve eğitim modelleri değişiyor. Sürekli bir değişim var. Peki iş 
veren ihtiyaçları açısından baktığımızda iş yaşamında başarılı olmak için gerekli 
21.yüzyıl becerileri neler? Bu beceriler şu şekilde sıralanıyor; Eleştirel düşünme, 
problem çözme, sözlü/yazılı iletişim, yaratıcılık, uyum sağlama, çeşitlilik, sürekli 
öğrenme, işbirliği, takım çalışması, sorumluluk, profesyonellik/etik.

Aynı zamanda öğrencilerimiz de değişiyor diyoruz. 

Yukarıdaki resimde size kuşakları verdim, 1981-2000 arası Y kuşağıydı. Şimdi Z 
kuşağı geliyor. Z kuşağının bir kısmı öğretmen olacak. Y kuşağı ve Z kuşağının 
özellikleri benziyor fakat Z kuşağı Y kuşağından çok daha ileride, özellikle de 
teknoloji kullanma açısından ve bir takım iletişim becerileri açısından Z kuşağı 
farklılaşıyor. Bunlara fazla girmek istemiyorum fakat ilgilenenler bakabilirler. Mesela 
bu kuşaklar daha az metin okuyor, daha çok TV seyrediyor, bilgisayar oyunları 
oynuyor, çevrimiçi sohbet odalarında daha çok vakit geçiriyor, çevrimiçi sosyal 
etkileşim kuruyor, akıllı telefon Ipad ve benzeri kullanıyor, kendi stilinde öğrenmek 
istiyor ve kendi öğretim programını oluşturmak istiyor. Okullar da buna bağlı olarak 
değişiyor. Bizim bildiğimiz klasik okulda öğrenme, aynı zamanda ve aynı yerde 
genellikle sınıflarda oluyor, fakat yeni okul anlayışında, aynı zamanda farklı yerde, 
farklı zamanda aynı yerde, farklı zamanda farklı yerde öğrenmek de artık mümkün. 
Gelişen teknoloji ile birlikte okul dışı eğitim, tartışılan ve uygulamaları artan şekilde 
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devam ediyor. Okul daha çok bir sosyalleşme amaçlı mekan olmak üzere değişime 
uğruyor. Bu toplantıda tartışılacak benzer konular var. Uykuda, yolda, yemek yerken, 
giyilebilir teknolojilerle öğrenmek artık mümkün. Eğitimde yönelimlere bakacak 
olursak bütün bu değişimlerde, daha çok çevrimiçi yani online ders var, daha çok 
teknoloji var, daha fazla toplum katılımı, daha esnek öğrenme ortamı ve buna bağlı 
olarak da değişen devam koşulları var. Belki duymuşunuzdur, yükseköğretimde 
özellikle kütlesel açık çevrim içi dersler giderek yaygınlaşıyor dünyada. Binlerce 
öğrenci aynı dersi istediği üniversiteden, istediği bölümden alabiliyor. Bunların tabi 
bir takım potansiyel faydaları var ama teknolojiyi tartışırken de, teknolojiyi entegre 
ederken de belli konuları göz ardı etmemek lazım. Çünkü bu yeniliklerin bir kısmı 
tarih oluyorlar. Yani ilk başta çıktığında çok büyük bir heyecanla sarılıyoruz, fakat 
eğitimdeki insan faktörünü hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Onun için de teknolojiyi 
yerinde ve doğru kullanmak gerekiyor. Sempozyum açılışında gösterilen videoda 
geleceğin öğretmenlerini robot olarak tanımladı bazı öğrenciler, fakat robot 
öğretmenin çok da doğru olmayacağını ve olamayacağını düşünenlerden biriyim. 

Teknoloji açısından bir şey daha söyleyeyim, bu yeni yapılmış bir araştırma, 2013 
yılında 21 ülkede atmış bin 8.sınıf öğrencisi üzerine yapılmış uluslararası bilgisayar 
ve bilişim  okuryazarlığı araştırması. Türkiye yine son sırada çıkmış bu araştırmada. 
Biz zannediyoruz ki öğrencilerimiz teknoloji ile iç içe, bilgisayar kullanıyor, uzun süre 
bilgisayarın başında kalıyor, fakat bunun bilgisayar okuryazarı olmak için yeterli 
olmadığı görünüyor.
 
Öğretim yaklaşımları da değişiyor dedik. Öğretim yaklaşımları açısından baktığımızda 
da, daha az bilgi aktarımı ve daha çok öğrenmenin vurgulandığını ve düşünen, 
yaratan, yaşam boyu öğrenen, problem çözen bireyleri yetiştirmeye ihtiyaç olduğunu 
görüyoruz. Nasıl bir öğretmen sorusu sabah da soruldu. 2008 yılında Erasmus’a 
giden öğrenciler ile Türkiye'deki öğrenciler arasında yapılmış küçük bir araştırmada,11 
AB ülkesinden gelen öğrencilere  ve Türkiye'de 34 eğitim fakültesine devam eden 
öğrencilere “Nasıl bir öğretmen?” sorusu sorulmuş. Avrupa’daki öğrenciler “Nasıl bir 
öğretmen?” sorusunun cevabı olarak birinci sırada; “Öğrencilerini anlar, saygı 
gösterir, güdüler, teşvik eder, yaratıcı ve yenilikçidir” diyor. Bizim öğrencilerimiz ise 
birinci sırada; “Konusuna hakim, mükemmel iletişim kuran” diyor. İşte bu cevapta da 
geleneksel eğitim sistemimizin bir yansımasını görüyoruz.
 
Son yıllarda öğretmen yeterlilikleri çok popüler oldu, Milli Eğitim Bakanlığı yeterli-
likleri belirledi, fakat her şey o kadar süratli değişiyor ki, yeterlilikler artık farklı 
başlıklar altında sınıflanmaya başladı. Alan yeterlilikleri, araştırma yeterlikleri, 
yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, sosyal kültürel yeterlikler, duygusal yeterlikler, 
iletişim yeterliği, bilişim ve iletişim teknolojileri yeterlikleri, çevresel ekolojik yeterlikler 
olarak sınıflanıyor. Görüyorsunuz yeterlikler de değişiyor. Öğretmenlerin bilgi ve 
iletişim teknolojisi standartları belirlenmiş vaziyette. Unesco raporlarında bunları 
görebilirsiniz ve bu standartlar çerçevesinde öğretmen yetiştirme programlarının da 
düzenlenmesi gerekiyor. 

TÖZOK
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Çok yeni bir tartışmadan bahsederek bitirmek istiyorum. 3 Aralık 2014 tarihinde ABD 
de Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretmen yetiştirme yönetmeliği çıkmış ve 
bu yönetmelik 2 Şubat 2015 tarihine kadar görüşlere açılmış vaziyette. Bu yönetmelikten 
dolayı Amerika'daki eğitim fakülteleri, öğretmen yetiştiren kurumlar büyük bir 
tartışma içerisindeler. Yönetmeliğe göre her bir eyalet bağımsız olarak, her yıl 
öğretmen yetiştirme programlarını değerlendirecekler ve programlar “olağanüstü”, 
“çok iyi”, , “etkili”, “riskli” ve “düşük performanslı” olarak sınıflandırılacak.. Bu 
değerlendirmenin bir boyutu ki çok önemli bir boyutu sınav temelli bir sorumluluk 
getiriyor. Öğrencilerin puanı, öğretmenin puanı oluyor, öğretmenin puanı da 
öğretmenin yetiştiği programın puanı oluyor. Tabi çok detaylı bir yönetmelik ama ben 
çarpıcı kısımlarını anlatmak istedim. Eyaletler düşük performans gösteren programlara 
teknik yardım yapacak. Düşük performanslı programların devlet onayı, devlet 
fonları, federal finans desteğini kaybetme riski var. Yani program düşük performanslı 
ise devletten destek alamayacak, tabi programlarla ilgili sorunlar çıkacak. Bu örnek 
de bize gösteriyor ki, öğretmen yetiştirme, öğretmen niteliği bütün dünyada,  Avrupa 
Birliği’nde, Amerika'da çok önem kazanmış vaziyette. Standartları ve öğretmen 
niteliğini yükseltmek için bu tür çalışmalar yapılıyor. 

Ben bir program geliştirme uzmanıyım ve biz hep şunu söyleriz; Siz kağıt üzerinde 
ne kadar mükemmel programlar hazırlarsanız hazırlayın, o programın uygulayıcısı 
öğretmendir, temel faktör öğretmendir, aynı program iki ayrı öğretmenin elinde çok 
farklı sonuçlar verebilir. Onun için öğretmen niteliği sistemin en temel öğesidir bana 
göre. Siz öğretmeninizi iyi yetiştirirseniz, öğretmeninize gerekli bilgi ve becerileri 
verirseniz eğitim sistemi, onların yetiştireceği öğrenciler ve gelecek kuşaklar da ona 
göre olacaktır.

Tekrar başa dönüyorum, ilk gösterdiğim slaytta yenileşme ihtiyacı var demiştim, evet 
gerçekten her alanda yenileşme ihtiyacımız var. Peki geleceğin öğretmenini 
yetiştirmek mümkün mü? Ne kadar mümkün? sorusunu sormak istiyorum. 
Bağlantısını özellikle yapmadım size bıraktım. Eğitim fakültelerinde okuyan ve 
mezun olan öğrenci profili ile geleceğin öğretmeninden beklenen özellikleri nasıl 
birleştireceğiz? Bu çok temel, çok önemli bir soru bizim için. 

Hepinize çok teşekkür ederim.
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ÖĞRETMENLİĞİN GEREKLİ VE YETERLİ KOŞULLARI ÜZERİNE 

Herhangi bir var olanın var olması için, ortaya çıkması için, o var olana dair ya da 
ona ilişkin gerekli koşullar ve yeterli koşullar belirlemesini yapmak daha baştan 
zaten bilgi ile, bilgi bağlamlı, bilgi eksenli olarak konuya girmek gibi düşünülebilir. 
Öğretmenlikte hepimizin bildiği gibi son derece eski bir meslek, eski bir uğraş alanı. 
Öğretmenlik kavramı da bununla bağlantılı olarak bağlılaşığı yani kolerasyon 
içerisinde bulunduğu eğitim, öğretim, öğrenim kavramları ile birlikte son derece 
zengin tarihsel bir arka plana sahip. Yüz yüze karşılaşmanın yalnızca söz konusu 
olduğu eski çağlardan bu yana tek insanın ve dolayısıyla da toplumun hatta kamunun 
biçimlenmesinde konuşmamın akışı içerisinde kamu ile toplum arasında da bir fark 
olduğunu açık seçik olarak göreceksiniz. Özellikle içinde bulunduğumuz ülke 
açısından bu farkın çok daha belirgin bir biçimde ortaya da çıktığını, hele hele son 
zamanlarda daha çok ortaya çıktığını da görüyoruz. İşte yüz yüze ilişkinin egemen 
olduğu dönemlerde örgütlü ve düzenli eğitim sistemlerinin öne çıkmasıyla da iyice 
kendisini hissettiren bir meslek. İlk profesyonel öğretmenler hepimizin bildiği gibi 
sofistler, ama ayrı zamanda onlar mentör olarak, kılavuz olarak, felsefi danışman 
olarak da anılıyorlar. Nitekim 2013 yılında Atina'da toplanan son dünya felsefe 
kongresinde sofistlerle, felsefi danışmanlık, öğretmenlik, mentörlük arasında çok 
sıkı bir ilişki kuruldu. Daha baştan bunları özetle belirtiyorum. Öğretmenin en önemli 
nitelikleri, olmazsa olmazları gibi ortaya konulacak bütün bunlar. Örgütlü, düzenli, 
yüz yüze öğretimin çağlar boyu gelişmesiyle öğretmenler aynı zamanda entellektüeller 
olarak da anılmaya başlıyorlar. Örneğin 12. yüzyılda öğretmenlere entellektüeller 
deniyor. Her toplum, her toplumsal ve kamusal düzenleniş aslında kendi eğitim- 
öğretim sistemini yarattığı gibi kendi öğretmenini de yaratıyor bu bir gerçek. Çoğu 
öğretmenler toplumsal, tarihsel, kültürel ilişkilerin, görünümlerinin bir sonucu olduğu 
gibi bu görünümlere biçim veren, ister istemez biçim veren özneler de olabiliyorlar. 
İşte tamda bu noktada toplumun ve kamunun özellikle özgürlük kavramı ile imtihanı 
diyorum ben buna, Türk’ün ateşle imtihanını çağrıştırmak üzere nerdeyse, özgürlük 
ile olan ilişkisini, özgürlükle olan sınavını belki de en çok göz önünde bulundurması 
gerekiyor bütün bu konularla ilgili olan aktörlerin. 

Günümüzde ve geleceğe uzanışta öğretmenliğin gerekli ve yeterli koşulları üzerine 
neler söyleyebiliriz noktasına geldiğimizde, şöyle bir yol izleyebiliriz gibi görünüyor. 
İnsanın eğiten, eğitilebilen, eğitilen ve eğitilebilen aynı zamanda, bir varlık olmasında 
varoluş temelini bulan öğretmenlik mesleği ve onun taşıyıcısı olarak öğretmen, 
kökten değişen farklılaşabilen, yeni, çağdaş, teknolojik iletişim ortamında salt yüz 
yüze iletişim ilişkileriyle yetinmeyen, yetinemeyen, yetinmemesi gereken bir öznedir. 
Hatta ağdaş öznedir. Burada ben ağdaş sözünü özellikle bilinçli olarak kullanıyorum. 
Son 4-5 yıldır çok kullandığım bir sözcük, ağdaş yani netizen karşılığı İngilizce de 
türetilmiş bir sözcük, citizen ardından netizen olarak günümüzdeki iletişim ilişkilerine
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vurgu yapmak üzere ağdaşlık sözcüğünü kullanabiliriz hepimizi bir bakıma içermek 
üzere. Biraz önce sayın hocamızın Z kuşağı, Y kuşağı dediği kişiler geleceğin 
öğretmenleri, şu anın çocukları, gençleri bütün bunlar ağdaş aslında. İlişkilerini, yüz 
yüze ilişkiler üzerinden büyük ölçüde kurmayan kişiler. Öğretmenlik mesleği, yerel - 
küresel arasındaki ilişkilerden, bu ilişkilerin işleyiş biçiminden ve ayrıca bu iki 
yapılanış arasındaki gerilimden ayrı tutulamayacağı gibi küreselin bir bakıma 
somutlanışı olan, aynı zamanda son derece kırılgan ve bir o kadar da direngen olan 
sanal dünyadan da ayrı tutulamaz ya da kendisini böyle bir dünyanın dışında göremez. 
Öğretmenlik ve öğretmenliğin taşıyıcısı olan öğretmen, “Kendisi ile diğer özneler 
arasındaki ilişkide, bu yeni dinamikler veya parametreler karşısında neyi, neleri 
ölçek olarak alacak? Başvuru noktasında neleri gözetecektir?” sorusunun yanıtını 
vermek durumunda olduğu gibi, öğretmenlik ile ilgili kamusal kurumların da bu ve 
bunun gibi soruların yanıtları üzerinde düşünmesi, özgün yanıtlar oluşturması zorunludur. 
Öğrenme, öğretme, eğitim adını verdiğimiz etkinliklerde konumlanan öğretmenlik ve 
taşıyıcı öznesi öğretmen odağı alındığında, eğitim sisteminde odağı olmak değil bu 
günkü bizim fokuslandığımız, odağı aldığımız konu olarak her şeyden öne yapılması 
gereken konuya ilişkin gereksinimlerin, ihtiyaçların saptanması, bunların saptanmasıyla 
paralel giden, koşut giden sorunların da aynı zamanda saptanması olacaktır. 

Sıralanan kavramların çerçevelediğini insanlık durumları şuan da nasıldır? bir 
bakalım. 

• Öğretmenlikten ve öğretmenden neler beklenmektedir? 
• Küresel ölçekteki gelişmeler ne durumdadır? 
• Bizim durumumuz nedir? 
• Gereksinimlerimiz nelerdir? 
• Nasıl ve hangi yollarla daha iyi olabiliriz? 

Bu türden sorular aracılığıyla içinde bulunduğumuz durumla yüzleşmek, iyi bir 
başlangıç noktasını oluşturabilir diye düşünüyorum. 

Kurumsal, kamusal örgütlenmelerde, düzenlemelerde konunun sorun olarak görülmesi 
öğretmenlik mesleğinin öznelerinin kurumsal olarak yetiştirilmesi son yüzyılların bir 
bakıma başarısıdır diyebiliriz, nitekim işte günümüzde de ne kadar çok bütün 
dünyada ne tarafa bakarsanız bakın, eğitimle ilgili sorunlar, en önemli sorun 
odaklarını oluşturuyor ve bunun içinde de öğretmenlerin yetiştirilmesi nasıl bir 
öğretmen profilinin olacağı yine en büyük araştırma konularından veya çalışma 
konularından biri. “Biz de durum ne acaba?” diye baktığımızda oraya da geleceğim 
birazdan, zaman içinde önce nicelik söz konusuydu, hep zaman içinde niteliğe ilişkin 
çalışmaların eş ölçülebilirliği ilişkin duyarlılıkların ve herkesin anlamasına açık yeter-
liliklerin ortaya konulma çabalarının artması ile birlikte yerelde de, ülkemizde de bir 
çok atılımlar gerçekleşmiştir diyebiliriz. Kamunun tüm öznelerinin yetiştirilmesinde 
küresel ölçekte olup bitenler de dikkate alınarak yeni yeterlilikler çerçevesinin 
oluşturulmasına daha sistemli bir biçimde başlanmıştır. Yeterlik demekten ziyade 
ben yeterlilik demeyi de tercih ettiğimi belirtmek isterim yeri gelmişken. Toplumun 
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kamu haline gelmesi, ortak paylaşılabilir hukuk düzeniyle, toplumla kamuya 
gönderme yapmak istediğimi biraz önce söylemiştim sözlerimin başında- toplumun 
kamu haline gelmesi, ortak paylaşılabilir hukuk düzeniyle, bilgi bağlamında ve etik 
değerlerle ancak mümkündür. Bu çok önemli bir vurgu bence. Öğretmen de genel 
olarak toplumun kamu haline gelmesinin hem kolaylaştırıcısıdır ve bu noktada 
öznedir, hem de kendi iletişimiyle de bağlantılı olarak özellikle yeterliliklerinin 
belirginleşmesi açısından kamusal ilişkilerin bir bakıma özne nesnesidir. Hem 
çocukların, genç kuşakların, kendinden sonra gelen kuşakların yetişiminde 
kolaylaştırıcı olarak onların bir etik özne, hukuk öznesi olmasını sağlayabilir ama 
aynı zamanda kendisinin yetişimiyle veya hizmet süresi içerisinde, kendisiyle ilgili 
olarak alınan kararlarda da, onlar da özne nesne adeta çok işlem yapılıyor.  Sabah 
Sayın Bakanın “yaz boz” demesini ben bununla bağlantılandırıyorum. Sürekli olarak 
bir takım değişiklikler, gerekçeli gerekçesiz bir takım değişikliklere konu olmaktalar 
aslında. Çünkü alınan kamusal kararlar ya da bilgiye dayalılığı çerçevesinde 
kamusal olması gereken, hiç olmazsa kamusal olması beklenen kararlar öğretmeni 
doğrudan etkilemektedir.

Konuya ilişkin yapılan belirlemeler son derece önemli elbette. Toplumun kamuya 
dönüşmesinde – buna ben çok sık vurgu yapıyorum, bunu daha sonra 
bağlantılandıracağım- aslında ölçüt hukuk olduğuna göre söz konusu belirlemeler 
kaynağını, gücünü hukuktan, yasadan, yasal düzenlemelerden almakta ve biraz 
önce sayın hocamızın da altını çizdiği Kanunun 45.maddesinde de;  “Öğretmen 
adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından 
aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.” denmesi zaten sabah ki 
konuşmalarda da yine dikkate alındı. Kamunun, hukuk düzeninin, kurumsal yapının 
çok büyük payı var. Bu konularda çok değişik çalışmalar yapılmakta ama bana 
kalırsa en verimli çalışmalar, nitekim 2010’lu yıllardan itibaren her yıl hazırladığı 
raporlarla bizi aydınlatan, ERG’nin raporlarına da baktığımızda 1994 yılından 
itibaren bu çalışmaların daha verimli bir hale geldiğini ve çeşitli yeterlilik alanları 
oluşturulduğunu, performans göstergelerinin oluşturulduğunu, bu konuyla ilgili 
olarak kısaca da ele aldığımızda; 

• Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim
• Öğrenciyi Tanımadaki yeterlilikler 
• Öğrenme ve Öğretme Süreci
• Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
• Okul-Aile ve Toplum İlişkileri
• Okul-Aile ve Toplum İlişkileri

diye devam ediyor bunlar. Yeterlilikler artırılabilir belki ama bütün bunları çok fazla 
artırıp dağıtmadan biz daha temel olarak neler yapabiliriz? Bunun üzerinde durmaya 
çalışacağım konuşmamın bundan sonraki bölümünde.  Bir çerçeve, bir tarz, bir yapı 
oluşturmak üzere yerel-küresel, küresel-yerel gerilimlerine dikkat edeceğim bundan 
sonra, yeni iletişim biçimlerine, sanallığın önemine – ağdaşlıktan söz etmiştik-, 
insan-varlık bilgisini (antropontoloji) temel almaya çalışacağım, alan bilgisine, değer 
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bilgisinin birlikteliğine değineceğim, gereksinim-değer gerilimine değineceğim, 
gerekli ve yeterli olana/olanlara da bütün bunları sonucu olarak gelmeye 
çalışacağım. Böyle bir çözümleme bizi ister istemez felsefi çözümlemeyi herşeyden 
önce yapmamız gerektiği noktasına da taşıyacak ve bize çağlardan beri üzerinde 
durulan ve konular da epey mesafe kat etmiş toplumların neredeyse hiç gözden 
kaçırmadığı kamu düzenlerinin, gözden kaçırmadığı felsefe eğitim ilişkisini bir kez 
daha hatırlatacak. Gerçekten de eğitim konuları tüm bileşenleriyle felsefi söylemin 
gündeminden hiçbir zaman uzaklaşmamıştır ve bütün yapılan kurumsal, kamusal 
çalışmalarda da işin bir bakıma kuramsal çerçevesini, teoryasını oluşturmuştur. 
Kavram yaratan kişiler olarak filozoflar yaşamlarının hemen hemen her aşamasında 
eğitim-öğretim-öğrenim durumlarına ilişkin görüşlerini, duruşlarını gözler önüne 
sermişler, bu bağlamda da felsefenin “gör” dediği buyruğu ile adeta yöneldiğimizde 
bize neleri görme fırsatı verecek bir de bunları görmeye çalışalım. 

Herhangi bir oluşuma ya da var olana bu açıdan baktığımız zaman acaba biz 
insanla bağlantılı olarak neyi görüyoruz? Değerli konuklar insanla bağlantılı olarak 
gördüğümüz en önemli nitelik, özellik, duruş biçimi, varoluş biçimi insanın arada 
olan bir varlık olmasıdır diyebilirim. Eğitim dediğimiz yapı da arada olma durumuyla 
bağlantılıdır. Eğitimin de arada olması hem dış dünyayı gerektirmesi, hem arka 
planında düşünme dünyası olması, hem de eğitimin aynı zamanda bir dil çerçevesi, 
dil bağlamı olması. İşte öğretmen bu betimlenişte her üç dünyanın da arasında yer 
alan bir özne olarak tüm eğitim etkinliklerinin içindedir.  Eğitimin dış dünyası dendiği 
zaman 
  
Öğretmen somut insansal bir bütünlük olarak kendisiyle, toplumsal-tarihsel-kültürel 
oluşumlar, varolanlar arasındadır; kendisiyle, öğrenimini gördüğü, eğitimini aldığı 
alan bilgisinin oluşturduğu bağlam arasındadır. Ama aynı zamanda öğretmen, söz 
konusu alan bilgisine eşlik eden, toplumsal ahlak ve/veya adına etik dediğimiz bilgi 
arasındadır.

• Öğretmenin kendisiyle ve diğer insanlarla olan ilişkisindeki yeterlilikler, 
• Öğretmenin dünyayla ilişkisindeki yeterlilikler,
• Öğretmenin bilgiyle ilişkisindeki yeterlilikler olmak üzere üç farklı yeterlilik alanı    
   belirleyebiliriz. 

Bu konularda günümüzde, Edgar Morin’den, Al Gore’a kadar birçok kişinin ayrıntılı 
çalışmalar yaptığını biliyoruz. Burada gelecekle hep bağı olan öğretmenin de içinde 
yer aldığı eğitimde, özellikle de geleceğin eğitiminde payı olabilecek yedi bilgi 
bağlamının neler olduğu konusunda Edgar Morin’e kulak verelim: 

• Bilmenin Körlükleri: Hata ve Yanılsama
• Akla Uygun Bir Bilginin Temelleri
• İnsanlık Durumunu Öğretmek
• Dünyalı Kimliği Öğretmek
• Belirsizlikleri Göğüslemek
• Anlamayı Öğretmek
• İnsan Türünün Etiği
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Geleceğin öğretmeni: 

* Temelinde felsefi yönelimin bulunduğu, geleneksel olarak özgür sanatlar denilen  
   genel bir eğitim almalı: septem artes liberales, 
* Alan eğitimi almalı ve bu eğitimlerle birlikte    
* Eğitimsel bilgileri içeren eğitimle, 
* İnsan hakları ve değerler bilgisinden oluşan etik eğitimi almalıdır.   
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ÇOCUKLARIN AKTİF YURTTAŞLIK BECERİLERİ EDİNİMİ SÜRECİNDE 
ÖĞRETMEN

Temamız “Geleceğin öğretmeni” ve şimdi sizlerle bir yolculuğa çıkacağız. Aranızda 
Emmet Brown’u hatırlayanınız var mı? Emmet Brown “Geleceğe Yolculuk” filmindeki 
o beyaz saçlı ve hafif tatlı kaçık profesördü. Şimdi emniyet kemerlerimizi takalım 
çünkü hep beraber onun arabasına biniyor ve bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım bu 
yolculukta bugün başımıza neler gelecek? 

Kendimizi 29 Ocak 2021’de bulduk ve yine Antalya’dayız. Diyebilirsiniz ki “5-6 yıl 
geçtiği halde Batuhan yine Antalya’da mıyız?” Ama ben sizden bir teşekkür bekliyor 
olabilirim. Çünkü Ankara’da da çıkabilirdik. O günün gazetesinde yine Türkiye Özel 
Okullar Derneği’nin yıllık toplantısında öğrenme keyifli isimli bir haber var. Bakalım o 
gazetede neler yazıyor? Ben de şimdi kendimi o gün ve o tarihte kabul edeceğim. 
Eğitim karne aldı ve yüzler gülüyor. 2021 yılındayız. Eğitimin karnesine baktığımız 
zaman ana fikirler olarak bu konferansta eğitimin aktif yurttaş yetiştirme konusunda 
iyi bir iş yaptığını söylüyoruz. Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitimi bitiren herkesin 
eleştirel düşünme becerilerine sahip, kendi hak ve özgürlüklerinin bilincinde ve bu 
hakları talep edebilme konusunda güçlenmiş, yanındakilerin haklarının ihlal edildiği 
durumlarda bunları da talep edebilme cesaretleri artmış, bu aktif yurttaşların toplumdaki 
farklılıklara hoşgörü ve tolerans değil saygı ile yaklaştıklarını görüyoruz. Bu temelin 
üzerine yine örgün eğitim sisteminden mezun bireylere eğitim sistemimizin hayat 
boyu öğrenme temeli verebildiğini görüyoruz. Bunlardan dolayı 2021’de yüzümüz 
çok gülüyor. Gerek liseden sonra gördükleri yüksek öğrenimde gerekse daha uzun 
yıllar sonra gittikleri toplantılarda ve eğitimlerde öğrenebilme becerisine sahip bu 
bireyler ve iş gücüne girmek istedikleri takdirde de kullanabilecekleri becerilere 
hakimler. Bunlar nasıl oldu diye beraber düşünelim isterseniz. 

2015 yılına geri dönersek hatırlarsanız Milli Eğitim Bakanlığı bir politika ve yaklaşım 
değişikliği yapmıştı. Bu değişimin sonucunda da çoğulcu bir süreçte hedefleri ortak 
olarak belirlemişti. Bu hedeflerin içinde de bir strateji oluşturulmuştu. Burada konumuz 
itibariyle önemli olan MEB 2015’te okulu odak noktasına koymuştu. Bireyin 
farklılıklarıyla değer ve kabul gördüğü bir okul öngörmüşlerdi. Bizleri de çalıştaylara 
davet etmişlerdi. Toplumun okulda varolduğu, okulun da toplumu kucaklayabildiği 
samimi bir etkileşim çok kilit noktalardan biriydi. Unutmayın ki aktif yurttaş 
yetiştirmek temelini atmak aslında eğitimin çok önemli bir misyonudur. Bu misyonun 
gelişmesi için öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin önemi çok 
fazladır. Öğrencilerin bir laboratuvar ve fanus ortamında değil toplumsal sorunların 
da varolduğu ve tartışılabildiği ve görüş farklılıklarının olabildiği bir öğrenim 
ortamında büyümelerinin ne kadar önemli olduğunu konuşmuştuk. Bundan ve son 
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altı yılda yapılanlardan dolayı hepimizin yüzü gülüyor. Ülkede herkes güçlü ve 
demokratik okuldan memnun ve bu içermeci eğitim meyvelerini veriyor. Güçlü ve 
demokratik okul, çocukların farklılıklarının getirdiği çeşitliliği ve zenginliği önemsiyor. 
Biliyorsunuz ölçme ve değerlendirmede de çok ciddi bir devrim yaptık ve çocukları 
artık kendi potansiyellerine göre ölçüyoruz. Onların bu potansiyellerini en yüksek 
yere getirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. 

Toplumun etnik köken, dil, din, engellilik, yetenek ve zekâ açısından çok farklılıklarla 
dolu olduğunu ve dolayısıyla bize gelecek öğrencilerin de bu farklılıklarla geleceklerini 
biliyoruz ve bu farklılıkları okullarda kucaklıyoruz. Dolayısıyla bundan herkes çok 
memnun ve ailelerin de okulla etkileşiminin çok arttığını da görüyoruz. 

Eğitimimizi artık temel insani değerlerin üzerinde inşa ediyoruz ve bunu korumak için 
de hareket ediyoruz. Eğitim politikalarının oluşmasında yerel yönetimlerle beraber 
okullara da çok fazla söz düşüyor. Bu demokratik okulun uzun yıllar içinde 
Türkiye’nin toplumun  çok daha güçlü bir sosyal sermayesinin olacağını ve katkı 
sağlayacağını söylemek de mümkün. 

Öğretmen eğitimleri devam ediyor. 2010’larda Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim 
Çalışmaları Merkezi ile Eğitim Reformları Girişimlerinin beraber başlattıkları farklı ve 
birbirlerini tamamlayan çalışmalar vardı. Bunlardan bir tanesi toplumsal sorunların 
sınıf ortamında paylaşılmasıydı. Bir diğeri de eleştirel düşünmenin okul temelli 
olarak verilmesiydi. Bu eğitimlerin yaygınlaşarak devam ettiğini görüyoruz. Yine ne 
mutlu ki bize öğrenme keyfi yayını 2021’deki konferansımızda bizlere araştırma 
bulgularının bazılarını özetliyor. Bunu da yayınımız ikiye ayırmış. Eğitimin ortak 
özellikleri ve başarılı yanlarının öğretmenlerde ne tür bir değişim yarattığını görüyoruz. 
Burada aslında bu araştırmaları yapan arkadaşlarımızdan çokça referans 
verebileceğim Müge Ayhan Ceyhan, Bilgi Üniversitesi’nde uzun yıllardır görev 
yapıyor. Artık eğitimlerde öğretmenlere değer veriyoruz ve öğretmenlerimiz bundan 
çok mutlular. Onların duygusal yönlerine de hitap etmeye çalışıyoruz. Öğretmeni 
sabah gelen, akşam giden, çağrıldığında eğitim becerilerini sınıfta uygulaması 
gereken kişi olarak görmekten daha öte bir mesafe almaya çalıştık ve aldık. Bunu 
sağlamamıza yardımcı olan nokta öğretmenlerin deneyimleridir. Biliyorsunuz 
yaptığımız eğitimlerin önemli bir bölümü öğretmenlerin deneyim paylaşımıyla 
başlıyor. Sonuçta öğretmenler zaten sahada ve sınıfta olan ve bizler gibi ofiste 
oturarak bu işe kafa yoran değil aksine çocuklarla bire bir etkileşime geçen insanlar. 
Bir eğitime başladığımız zaman zaten onların bu deneyime sahip olduğunu bilmek 
ve bu deneyimler üzerinden duygusal olarak farklı açılımlarına ve farklı görüşlerine 
yer vermek çok etkili oldu.

Örneğin eğitimde ayrımcılıkla mücadeleyi çalışırken öğretmenlerle yapılan 
çalışmalarda öğretmenlerin kendi ayrımcılığa uğrama ya da bazen de ayrımcılık 
yapma deneyimlerini ortaya koymak onların daha sonra eğitim sırasında daha açık 
olmalarını sağlıyor. Biliyorsunuz şunu bulmuştuk. Gittik sizi eğittik hadi size güle güle 
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demek artık çalışmıyordu. Bunu bırakırken yeni bir yaklaşım getirmiştik. Bu eğitimleri 
uzatmıştık ve uzatırken de eğitim gibi değil de ölçme ve değerlendirme gibi 
uzatmıştık. Yani biz sınıflarındaki öğretmenlerle çalışıp okula döndükten sonra 
onları izleyerek ve geri dönem vererek değerlendiriyoruz. Öğretmenlerin bu tür 
destek mekanizmalarını özellikle de meslek başındaki öğrenimleri sürecinde sınıfta 
aldıkları gerek okuldaki öğretmenlerden gerekse diğer uzman öğreticilerden aldıkları 
gözlemlerin, bu gözlemler sonrasında yaptıkları sohbetlerin, ortak olarak videoların 
çalışılmasının son derece etkili olduğunu görüyoruz. 

Biliyorsunuz ERG’nin 2015’te yaptığı çalışma tüm okulu ayağa kaldırmayı 
hedeflemişti fakat tüm okul bu işin içine girmediği için başarısız olmuştu. Ama yine 
de bundan tam olarak vazgeçmedi. Ama kritik kitleler yani bir dil birkaç öğretmenin 
ve yöneticinin mutlaka içinde olduğu grupların oluşturulması gerekiyor. Toplumsal 
sorunların sınıf ortamında tartışılması, eğitimde ayrımcılıkla mücadele gibi konuların 
zor konular olduğunun hepimiz farkındayız. Bu konularda bir kişinin bir okulun içinde 
aşama kaydetmesi zor ve birazdan bahsedeceğim gibi de deneyimleri okulda 
paylaşarak zenginleştirmek çok kritik. Dolayısıyla okullarda değişim için kritik kitleler 
yapıyoruz.

Demin de söylemiştim demokratik okul yaklaşımı bize velilerin katılımını sağlayan 
bir zemin yaratmıştı. Bu zeminin burada da işe yaradığını görüyoruz ve bu eğitimlere 
velilerin katılmasıyla da beraber daha demokratik ortamlarda konuları tartışabiliyoruz. 
Unutmayalım ki toplum, mahalle ve okul beraber yaşıyorlar. Bu, 2015 öncesinde 
oldukça göz ardı edilebiliyordu. Bugün bunun çok daha birleştiğini ve beraber 
olabildiğini gözlemliyoruz. 

Bu süre içinde öğretmenlerimizde ne gibi gelişmeler oldu? Özellikle sınıf içinde 
toplumsal sorunlar karşılarına çıktığı zaman bunu bir açılım olarak gördüğünü ve 
eğitimde ayrımcılıkla ilgili öğrencilerde farkındalık uyandırmak ve onları bu konuda 
güçlendirmek için ellerindeki araçları uyguladıklarını görüyoruz. Burada eğitimlerde 
iki şey onların işine yarıyor. Bunlardan bir tanesi öğretmenin arka plan bilgisini de 
dikkate alması ve bunda sosyolojik yaklaşım özellikle yararlı olmuştu. Örneğin 
yoksulluk, engellilik, LGBT’li bireylerin uğradıkları ayrımcılıklar konusunda kendiler-
ine aldıkları eğitimler sırasında verilen ikişer, üçer saatlik teorik atölyelerin e oradaki 
tartışmaların bu arka plan bilgisi açısından onların çok işine yaradığını ve yaptığı işin 
arka planını içselleştiren bir öğretmenin de araç kullanımında çok daha ehil hale 
geldiğini gördük.

Aynı şekilde sınıf biliyorsunuz ki sadece bir eğitim değil aynı zamanda bir tartışma 
ortamıdır. Bu ortamda özellikle öğretmenin moderasyon becerileri çok önemlidir. 
Sınıf sadece öğretmenin ya da öğrencinin konuştuğu değil karşılıklı olarak 
konuşulan bir yer olmalıdır. Öğretmenin öğrencilerin birbiriyle olan konuşmalarını da 
kolaylaştırması, soru ve müdahaleleriyle bunun alanını açması çok önemlidir. 
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Empatinin de bir eğitsel araç olarak kullanılması da çok hassas ve önemli bir 
noktadır. Bazı yerler vardır ki bir eğitimde empatiden ziyade saygı ve hak temelli bir 
yaklaşıma sığınmak gerekir. Örneğin Müge arkadaşımızın yazdığı gibi bir Ermeni 
okulundaki sohbette öğretmenin Ermenilere “siz de azınlıksınız”. Özellikle kendi 
dillerinin konuşulmasına izin verilmeyen gruplarla bir empati kurabilirsiniz denilmesinde 
“hayır efendim biz başsıyla empati kurmadan da artık haklara saygı gösterilmesini 
ve hakçı yaklaşım temelinde bunlara yaklaşmayı biliyoruz. Ya da görme engelli bir 
bireyin deneyimlerini anlamak için öğrencilerin gözlerini kapayarak onları görme 
engelli tecrübesi yaşatmak gibi uygulamalarla empati oluşturulacağını düşünmek ve 
dezavantajlı gruba bir egzersiz alanıymış gibi hareket edilen şeyler hiç olmuyor. 
Öğretmenler artık empati yerine bazı noktalarda saygı ve hak odaklı çalışıyorlar. 

Öğretmenler özellikle kamu okullarında 2015’teki ders programı ve ikili öğretim yükü 
yüzünden öğrencilerini iyi tanıma fırsatı bulamıyorlardı. Bugün artık öğretmenlerin 
öğrencilerini tanıdığını ve onların dünyalarına daha çok girebildiklerini ve bundan 
dolayı da daha ciddi ve sağlıklı bir iletişim ortamının olduğunu görüyoruz.

Bunların hepsinin de neticesinde bu demokratik ve güçlü okulda artık toplumsal 
sorunlar okulun içine giriyor ve girdiğinde de bir tartışma ortamı oluyor. Bu da bizim 
yetiştireceğimiz aktif yurttaşları ileride Türkiye’de karşılaşacakları çok yeni sorunlar 
karşısında bir tartışma kültürü ve pratiğinin yetişkin ayaklarına taşımalarına neden 
oluyor. 

Geçmiş zaman olur ki de bakıyoruz devlet lisesi felsefe grubu öğretmenlerimizden 
bir tanesi demiş ki: “Biz öğrenciler için oradayız.” Bu çok ıskalanıyor. Bazen onlar 
bizim için orada sanıyoruz. Ne mutlu ki bu tür anlayışlar artık arkada kaldı. Bugün 
baktığımız zaman Türkiye’de eğitmenler, eğitimciler, akademisyenler sınıf ortamında 
bütün yaptıklarımızın öğrenciler için olduğunun çok farkındalar. 

Başka yeni haberler de var açıkçası. Özel okullarda kaynaştırma öğrencisi sayısı 
artıyor. 2015’te Özel Okullar Birliği Derneği’nin herkese açık özel okul girişimini 
başlatmasından sonra özel okulların tümünün kaynaştırma öğrencilerine daha çok 
kapılarını açtığını ve onların kayıtlarını daha çok yaptıklarını görüyoruz. Ama 
herkese açık olması ücretli olmasını değiştirmedi. Son altı yıl içinde bir kamulaştırma 
yapılmadı. Ancak buna en çok direnen kesimin çocuklarının kaynaştırma öğrencileriyle 
beraber olmasından duygusal olarak ne kadar beslendiğini görmesi de önemli oldu. 
Öğretmenler, okul yöneticileri ve okul sahipleri de bu girişimin uygulanması için 
arkalarında verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu söylüyorlar. 

Mezuniyet sevincinin fikir babası Kenan Çayır da burada. Sosyoloji ve eğitim yüksek 
lisansı başladı. Biliyorsunuz Türkiye’de öğretmenlere demin de bahsettiğim konularda 
kendilerine hazırlık olması açısından (hem bu arka plan hazırlığı hem de modernizasyon 
becerilerini vermesi açısından) bu yüksek lisans çok talep görüyor. Bununla da 
sınırlı kalmadı eğitim fakültelerimiz artık disiplinler arası çalışmalara çok daha açık. 
Antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih ve iktisat bölümlerinden öğretim üyelerini kendi 
bünyelerinde barındırıyorlar ve eğitim antropolojisi, eğitim siyaseti konulu çalışmalar 
ve yüksek lisanslar yapılmaya başlıyor. 
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Böylece 2021 yılına yolculuk ettik. Biliyorsunuz filmde profesör ve öğrencisi yaşlanıyor. 
Batuhan Aydagül’de 50 yaşına basıyor� o tarihte ve eğitimdeki gelişmeler 
sonrasında özellikle bu pembe tablo sayesinde de artık emeklilik planları yapıyor. 
Batuhan, kendisindeki ve eğitimdeki gelişmeden çok mutlu. Aydagül biliyorsunuz 
2015’te açıklamıştı sizlere bundan sonraki toplantılarda yeni sesler ve yeni yüzler 
görebilmek adına katıldığı toplantıda 30 yaşından gençler konuşmuyorsa kendisi de 
konuşmuyor artık. Dolayısıyla artık bir kotası var ve kendisi konuşmaya çağrılıyorsa 
mutlaka 30 yaşından gençlerin de konuşmaya çağrılmasını bekliyor. Daha önce 
biliyorsunuz TÜSİAD’a da bir eleştiri getirmişti. Öğretmenler konusunda bir panel 
yapıp nüfusunun %50’sini kadınların oluşturduğu bir konuda yalnızca erkekleri 
çağırma becerisini göstermişti TÜSİAD. Bunu zaman zaman yapıyorlardı ama bu 
konuda da ilerlemeler kaydettik. 

Son olarak da 2021’de Aydagül, özellikle Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne 
kendisine bu söz hakkını verdiği için çok teşekkür ediyor ama daha büyük bir 
teşekkürü de sizlere ediyor. 
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AKTİF YURTTAŞ YETİŞTİREN GELECEĞİN ÖĞRETMENİNİN ROLÜNÜ 
TASARLAYALIM

Nikhil Goyal, 19 yaşında, Amerika’da yaşayan bir eğitim aktivisti. Ben kendisiyle 17 
yaşındayken tanışmıştım. O zaman ilk kitabı ‘Herkese Tek Ölçü Olmaz: Bir Öğrencinin 
Okul Gözlemleri’ adlı kitabı yazıyordu. O sırada Boğaziçi Üniversitesi’nde Tasarım Odaklı 
Girişimcilik dersini veriyordum. Kendisi o vesileyle benimle iletişim kurmuştu. 17 
yaşındayken bile Amerika’da The New York Times, Washington Post gibi bir sürü çok 
önemli gazetede yazıları çıkıyordu. Hatta birçok önemli insan da onunla röportaj 
yapıyordu. Bu röportajlarda gazetecilerle buluştuğunda ona “ne içersiniz, kahve alır 
mısınız” diye sorduklarında “henüz kahve içme yaşım gelmedi, sıcak çikolata içiyorum” 
diye de espri yapıyordu. Çok kısa bir süre önce kendisiyle konuştum. Liseyi bitirdi. Henüz 
üniversiteyi okunmayı düşünmüyor ve ikinci kitabını hazırlıyor. İlk kitabında eğitim siste-
minde bir öğrencinin gözlemlerini üç ana başlıkta toparlamıştı. Birincisi “Eğitimde 
Değerlendirme Sisteminin Değişmesi”, ikincisi “Eğitimde Sınıflandırmanın Yaşla Değil 
Yetenekle Yapılması” ve 21.yüzyıl yeteneklerinin deneyim bazlı yapılması, üçüncüsü 
“Öğretmenlerin değerlendirme sisteminin değişmesi ve öğretmenlere daha fazla ücret 
ödenmesi”ydi. 

Benim adım Gülay Özkan, tasarım stüdyosu GEDS’in kurucusuyum. Bugünkü 
konuşmamda Nikhil Goyal gibi çok aktif vatandaşlar yetiştirmek için okullarımızı ve içeği 
nasıl tasarlamalıyız konusunda konuşacağım. Aslında öğleden önceki konuşmalardaki 
[özellikle Üstün Dökmen’in] pozitif bilim konusuna belki de alternatif bir şey söylemeye 
çalışacağım. Çünkü tasarım bir pozitif bilim değildir. Tasarım açısından bakarak bize nasıl 
bir yol göstereceğini görelim istiyorum. 

Şimdi aslında hepimiz burada bir etki yaratmak için bulunuyoruz, öyle değil mi? Ülkede 
ve dünya ekonomisinde birçok problemler var ama hepimizi burada tutan ve 
heyecanlandıran hepimizin içindeki bu etki. Fatih İşbecer bir eğitim girişimcisi, geçenlerde 
“Burası Muş’tur Yolu Yokuştur” diye çok güzel bir blog yazısı yayınladı. İnstagram’da 
Anadolu’da yardıma ihtiyacı olan bir okulun hesabını takip ediyormuş. Muş’taki bu okulun 
ihtiyaçlarıyla ilgili şeyler görmüş. Kendisi kıyafetler ve okul malzemeleri alarak bu okula 
gitmiş. Bütün o hikâyeyi anlatıyor. Bunların bütün etkisi O’nu o kadar çok 
heyecanlandırmış ki heyacanı beni de etkiledi. Fatih gibi hemen hemen birçoğumuz 
bunları çeşitli yollardan yapıyoruz. Etki yaratmak çok önemli ama etkinin niteliği de niceliği 
kadar önemli. Mesela ben bugün anlatmak istediklerimle sizin ve tasarım konusunda bir 
etki yaratmak istiyorum. Burada diyelim ki beş yüz kişi var. Acaba benim anlatacaklarım 
bu beş yüz kişiyle mi sınırlı olmalı? Acaba bu 5-6 milyon insana çıkabilir mi? Acaba ben 
size sadece pragmatik bilgiler mi versem yoksa kalbinize dokunacak öyle şeyler 
söylesem ki beş yıl sonra bile söylediklerimi hatırlasanız. İşte bütün bunların ve bu etkinin 
yaratmak istediği şey genel olarak bizim kullandığımız araçlarla ilgilidir. 

Gülay ÖZKAN 
GEDS
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Ne kadar kişiye ulaştığımız konusunu aslında teknoloji epeyce çözdü. 
Mesela buraya bir kamera koysak ve internet üzerinden yayın yapsak bütün 
dünyaya ulaşabiliriz. 

Neyi iyileştirmek istiyoruz ve nasıl bakıyoruz? Bu konular biraz daha zor 
konulardır. Çünkü bugün çokça söylendiği gibi değişim var ve problemler 
daha da karmaşıklaşıyor. Peki bu karmaşıklaşan problemlere nasıl 
bakıyoruz? 20. yüzyılda özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra 
ekonomilerin merkezine -özellikle Amerika’da MIT gibi kuruluşların da sembolik 
olarak yükselmesiyle- teknoloji ve pragmatik disiplinler oturdu. Ancak bu 
pragmatik disiplinlerin olaya yaklaşımı hep fonksiyonellik üzerineydi. Ve 
fonksiyonel olması o sorun çözülüyor mu, onunla iş ya da yapı sürdürülebili-
yor mu, bu teknoloji burada çalışıyor mu şeklindeydi. Ama artık 21.yüzyılda 
insan 20.yüzyıldan çok daha farklı. Problemler daha kompleks. İnsanlar 
nasıl davranışlar gösteriyor, iyi hissediyor mu gibi bir sürü soru var. İşte bu 
soruların cevabını veren disiplinlerden biri tasarımdır. 

Çok kısa bir süre önce The New York Times, “tasarımın altın çağı geliyor” 
dedi. Bugün aslında pozitif bilim olmamasına rağmen tasarım, çok önemli bir 
güç olarak teknolojinin karşısında yer alıyor. Bugün ben de buraya bunun 
altını çizmek için geldim. Tasarım lensi, benim yayınlamak için hazırlıklarını 
yaptığım kitabımın da ismi ve bu bir bakış açısı ve yeni bir lens. Bu lensle, 
eğitime, hayata dair yaratmak istediğiniz tüm etkilere nasıl bakarız çok 
önemli bir detay. 

Klaus Krippendorff, benim de çok beğendiğim anlam üzerine Pensilvanya 
Üniversitesi’nde çalışan bir tasarım profesörüdür. Diyor ki “tasarım etrafımızdaki 
şeyleri anlamak, onlara anlam kazandırmak, kendimizi rahat hissetmek ve 
kendimizi hayatın bir parçası hissetmemiz için bir yoldur.” Yani biz tasarımı 
eğitimde ya da istediğimiz herhangi bir alanda kullandığımızda onun içinde 
olan insanlar daha rahat hissediyor ve hayatının bir parçası olarak görüyor.

Şimdiye kadar tasarım, hep bizim hayatımızda güzellikle ve biçim ile bir 
anlam kazanmıştır. Telefonlar gibi birçok ürünü tasarladığımız gibi tasarımla 
bakış açısı ile deneyimler ve organizasyonlar ve servisler de tasarlayabiliriz. 
Bugün hepimiz burada Starbucks ve Mcdonals markalarını biliyordur. 
Dünyada birçok kahve satan yer var ama hiçbirisi Starbucks kadar başarılı 
değil. Bunun temel sebebi sadece kahve satmıyor aynı zamanda bir 
deneyim ve kültür satılıyorlar. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir 
Starbucks’a girdiğinizde yaşadığınız deneyim aynıdır. Biz aslında o deneyimi 
satın alıyoruz. İşte tasarımın bu yeni uygulama alanı ile  organizasyonlar, 
kültürler ve servisler tasarlanabiliyoruz ve buna insan odaklılık diyoruz. 
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İnovasyon ve yenilik çok önemli bir konu. Bu Politecnico di Milano’da liderlik ve 
inovasyon alanında çalışan akademisyen Roberto Verganti’nin çok beğendiğim bir 
çalışması. 20.yüzyılda ekonomilerin merkezinde teknolojinin yer almasının temel 
sebebi, radikal ve büyük inovasyonlar yapmaktı. Bugün 21.yüzyılda Verganti’nin bu 
grafikte ifade ettiği gibi tasarımı  da radikal inovasyon yapmak için teknoloji kadar 
güçlü bir araç. Tasarım aracılığı ile yeni anlamlar yaratılarak da yenilik yapılabilir. 

Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Videolu görüşme 90’lı yıllarda çok yaygın olarak 
kullanılıyordu. Aslında 80’lerde askeri olarak ortaya çıkmış bir teknolojiydi. Dolayısı ile 
oldukça eski bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Brezilya’daki çocuklar İngilizce 
öğrenebilmek için Amerika’da yalnız yaşayan kişilerle eşleştirme yapan bir uygulama 
tasarlandı. Bu yalnız kişiler  bu çocuklarla çok büyük bir şekilde yalnızlıklarını gideri-
yorlar ve bu çocuklar da hem dil pratiği yapıyorlar hem de bu insanlardan hayat 
tecrübesi öğreniyorlardı. Bu şekilde bambaşka bir ilişki ortaya çıkıyordu. 



Buradaki teknoloji 80’lerin teknolojisi ama dil öğrenmenin ötesinde bir anlam 
yaratılmış. Arkadaşlık, destek ve mentörlük ortaya çıkmıştır. Bu anlamla nasıl bir 
yenilik yapılacağına çok iyi bir örnektir. Ben ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. 
Basında da epeyce bir yer almıştı. 

İkinci konu ise ekonomist Joseph Pine’ın çok önemli bir akademik çalışması olan 
“Deneyim Ekonomisi”dir. Yatay eksen fiyatı, dikey eksen ise piyasadaki rekabeti 
gösteriyor. Herhangi bir ekonomide en düşük şey ham maddedir. Ham madde ürün-
lere, servislere ve sonra da deneyimlere çevriliyor. Buradaki ham maddeyi eğitimde 
bilgi olarak düşünün. Bir kitap yazılabilir ya da bir ders haline getirilebilir. Bu bir ürün 
oluyor. Bunun okullarda olması ve öğrencilerin gelip birçok şeyden yararlanması bir 
servise dönüşüyor. Peki bunun deneyimi nedir? Deneyimi, bu öğrenci ve 
öğretmenlerin ne hissettikleridir. Nasıl bir anlam ve bağlılık kazandıklarıdır. Bugün 
Türkiye de dahil tüm gelişmekte olan ülkelerdeki tüm endüstriler, eğitim de dahil olmak 
üzere servis seviyesindedir. Ama şimdi herkes onu deneyime taşımaya çalışıyor. 

San Francisco Birleşik Okul Bölgesi’nde (IDEO, SFUSD) bir okul yemek sistemi 
tasarlanıyor. 

Eminim birçoğunuz Amerika’da obezitenin ne kadar yaygın olduğunu biliyorsunuzdur. 
Bizler en azından yazları da olsa gittiğimiz yerlerde yiyeceklerimizi yetiştirebiliyoruz. 
Amerika’da bu yok denecek kadar az. Bütün bu sistemlerde bir araştırma yapılıyor ve 
bu kafeterya sistemlerinde çocukların zaman kaybetmeden yemek yiyebilmesi için 
(çocuklar çok uzun süre bekleyince yemek yemiyorlarmış) servis arabalarıyla servis 
yapılıyor. Çocukların kalan yemeklerini eve götürebilmeleri için de kaplar tasarlanmış. 
Bizim ülkemizde lokantada arta kalan yemeği eve götürmemiz ayıp bir şeymiş gibi 
karşılanır ama Amerika’da bu normal olarak karşılanıyor. Çocukların yiyeceklerle olan 
ilişkisini daha da iyileştirmek için müfredata yiyeceklerle ilgili bahçecilik, organik tarım 
gibi dersler konuluyor. Zaman zaman bahçe ziyaretleri de yapılıyor. 

Evet dediğim gibi çok sorunlar var. Pozitif bilimler olaya daha çok doğru ve yanlış diye 
yaklaşıyor ama tasarım konuya daha iyi ya da daha kötü bir yaklaşım olarak yani bir 
sorunun cevabı ya daha iyidir ya da daha kötüdür diye yaklaşıyor. Yanlış veya doğru 
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diye yaklaşmıyor. Genel olarak tasarım konuya şöyle bakıyor. Bir bağlam araştırması 
yapılıyor ve bu pazarlama disiplininden daha farklı oluyor. Burada insanların daha çok 
davranışlarına, duygularına ve o araştırdığımız konuya nasıl anlam yüklediğine 
bakılıyor. Bu verilerden motif analizi yapılıyor. 

Bağlam araştırması        Toplanan veriden anlam çıkarma         Fikir üretme/Eskiz
Deneme Yanılma       Sonuçlandırma

Bu motifler üzerine bir tasarım yapılıyor. Daha sonra bu prototiplerin denenmesi 
sonunda bir noktaya geliyor. 

Bugün sabah bir röportaj serisi yayınlandı. Bana göre çok değerli konuşmacılarımız 
var ama bütün konferansın en değerli konuşması oydu. Çünkü bütün bu yaptığımız 
işler hepsi öğrenciler için yapılıyor değil mi? Aslında çocuklar için yapılıyorsa burada 
çocukların ne düşündüğünü ve onların ne beklediğini bilmek çok daha önemli değil 
mi? Burada aramızda okula giden çocukları olanlarınız varsa da öğrenci olan yoktur 
herhalde. Ben oradaki konuşmalardan küçük ve genel bir analiz yaptım. Dikey 
eksende en sık söylenenle en az söylenene göre çocuklar en çok şefkatli, pamuk gibi, 
neşeli kelimelerini daha çok kullandılar. Buradan bize şu söyleniyor “eğer siz bir şeye 
şefkat vermiyorsanız, pamuk gibi değilseniz ne yaparsanız yapın”. Birinci seviyede bu 
bekleniyor.

İkinci konu ise çocukların yaklaşık yarısı robot öğretmen istiyor. Aslında hiç robot 
öğretmenler olacak mı, robot öğretmenler insan öğretmenlerin yerini alacak mı diye bir 
konuşma dahi yok bu konferansta. Halbuki bu Amerika’da en çok konuşulan konu ve 
hatta bu sabah Microsoft’un kurucusu Bill Gates bu konudaki korkuları ve yapay 
zekânın yaşantımız üzerine yapacağı etkilerle ilgili korkuları üzerine bir röportaj 
gerçekleştirmiş. Şu anda en büyük tartışma bu. Robot öğretmenler, gelecekte insan 
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öğretmenlerin işlerinin bir kısmını alacaklar. Çocuklar da robot endüstrisi de buna 
hazır ama arada konferanstaki bizler bunu gündeme getirmiyoruz. Hatta bir çocuk 
şöyle söyledi “sekiz kollu, çok gözlü insan istiyorum” ki bunların hepsi yapılabilir. Bir 
çocuk da “öğretmen standart davransın” dedi. Yani öğretmenlerin herkese eşit 
davranmasını istedi. 

Oradaki bütün gördüğüm röportajlar okulda yapılıyordu. Ama şu da çok önemli 
başka endüstrilerde yaptığımız çalışmalarda görüyoruz ki çocukların okul dışındaki 
herhangi bir yerdeki davranışları okuldaki davranışlarını çok etkiliyor. Yani sadece 
sınıflara girerek ve okullardaki yaşantılara bakarak sınıfları ve müfredatı tasarlayamayız. 
Hayat 24 saat ve insanın bütün her şeyine bakmamız gerekiyor. Mesela bu, teknoloji 
sektörüne baktığımız bir örnek. Gördük ki insanın hiç teknoloji kullanmadığı zamandaki 
davranışları çok daha baskın. Halbuki teknoloji sektörü insanın davranışlarını sadece 
teknolojiyi kullanırken nasıl olduğuna göre inceliyor. 

Biz uygulamalara baktığımızda tasarım ya da tasarım düşüncesinin kullanıldığı 
üç alan görüyoruz. Birincisi okul yöneticilerinin kendi kurumlarındaki kurumsal 
sorunları çözmede, ikincisi eğitimcilerin daha iyi müfredatlar hazırlamasında, 
üçüncüsü de öğrencilere tasarım düşüncesinin öğretilmesi üzerine bir alandır. Bu 
üçüncü konu tartışmalı bir alandır. Buna çok karşı olanlar da vardır. Ben de kişisel 
olarak karşı olanlar grubunda olurdum. Özellikle ilkokul çağında bunun çok erken 
olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak bu alanları görüyoruz. 

Birkaç örnek vermek istiyorum. Peru, çok fakir bir ülke ve orada şöyle bir okul 
tasarımı yapılıyor.
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Bizim kulvarda çalışan şirketlerden biri gidip bağlam araştırmaları yapıyor ve bütün 
okulun müfredatı dahil her şeyi tasarlanıyor. 2012 yılında bu okul, bir çocuğun aylık 
maliyeti 130 dolar olacak şekilde açılıyor. 2013 yılı itibariyle Peru’da bu okul, 
matematik alanında üç kat, iletişim alanında da iki kat daha fazla iyi bir performans 
gösteriyor. 2015 yılında da Güney Amerika’da en fazla özel okul olacak bir zincir 
oluşturuluyor. Bu gerçekten çok başarılı bir örnektir. 

Türkiye’de de aslında bir örnek var. Ben aslında bu örnekle karşılaşınca çok mutlu 
oldum. Vehbi Koç Vakfı böyle bir okul çalışması yapıyor. İsmi de “Model Okul 
Çalışması”. Bu projenin başındaki tasarımcı Trung Le, “biz bir okul tasarlamak 
yerine öğrenmenin geleceği neye benzeyecek sorusuna mimari açıdan baktık” diyor. 



Bu yapılan çalışmada, okul öğrenme deneyimini tamamen değiştirmiyor. Bildiğimiz anlamda 
klasik sınıflar da var ama öğretmenleri otorite olmaktan çıkararak proje bazlı konularda onları 
motive eden, onları mentörü, proje arkadaşı şeklinde bir noktaya taşıyor. Öğrencilerin olası 
karşılaşmalarını sağlayacak yeni mekânlar yapılıyor. Ben üniversiteden hatırlıyorum. Her 
bölümün ayrı kantini vardı. Oysaki merkezi bir buluşma yeri de olsaydı onlarca farklı bölümden 
de arkadaşımız olabilecekti. İşte mimari bu kadar önemli bir şeydir. 

Başka bir örnek de; California’da Ormondale Okulu’nda öğretmenlerle müfredat üzerine 
yapılan çalışmada “araştırmacı öğrenim” denilen bir müfredat tasarlanıyor. Burada öğrenci ve 
öğretmenler bu tasarım yaklaşımıyla nasıl uygulama ve ölçme yapacaklarını öğreniyorlar. 

Özetlersek geleceğin öğretmeni insan ya da robot olabilir. Ben bunun özellikle altını çizmek 
istiyorum. Bunu Türkiye’deki eğitim camiasının da gündemlerine alması gerekiyor. Bir röportajda 
çocuk “öğretmenler robot olsun” diyordu. Röportajı yapan kişi de dedi ki “ama o şefkat veremez ki”. 
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Ama robotlar da duygusal olarak insanlar kadar gelişecek ve öyle bir fark da 
kalmayacak ortada. Tekrar söylemek istiyorum insan ya da robot geleceğin 
öğretmeni yaratmak istediği etkinin bilincinde, gerekli araçların farkında olmalıdır. 
20.yüzyılda bu teknolojiydi ama şimdi bunun yanına tasarım ekleniyor. Öğretmen bir 
tasarım bakışını da bilen insan odaklı ve genel olarak öğrencinin hayat deneyimini 
iyileştiren bir bakış açısı olmalıdır. Tasarımın en büyük gücü sorulardır. Çünkü bir 
konuya sorunuzu değiştirerek bakış açınızı değiştirirsiniz. Dolayısıyla öğretmenlerin 
sorular üzerine çok düşünüyor olması gerekir ki burada da tasarım çok ama çok 
ciddi yardımcı olacaktır. 

Nikhil Goyal ile başlamıştım. Nikhil benim çok ilgilendiğim, etkilendiğim ve arada 
sırada konuştuğum çok aktif bir yurttaştır. Umarım biz de onun gibi çok sayıda 
yurttaş yetiştirebiliriz. O kendisini eğitim konusuna adamış durumda. Hatta ben 
ilerde kendisinin Amerika’da eğitim konusunda çok önemli bir politikacı olabileceğini 
de düşünüyorum. Ben böyle bir ilham kaynağıyla bu konuşmayı hazırladım. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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SINIFTA YARATICILIK ALGI DEĞİŞİMİ İLE BAŞLAR

“Algılarımız yaratıcılığımızı nasıl etkiliyor?”, “Dışarıdaki insanlar yaratıcılığa 
nasıl bakıyor ve bizim yaratıcılığımızı nasıl etkiliyorlar?” sorularının üzerinde 
durmak istiyorum. 

Başka bir evren ve gezegen hayal edin. Bu gezegendeki yaşam koşulları Dünya’- 
dakinden tamamen farklı olsun. Bu gezegende yaşayan bir canlının nasıl yaşadığını 
ve davrandığını düşünelim. Bu daha önce öğretmen adayları ila yaptığım bir 
deneydi. Onların çizimlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Burada üç farklı öğrencinin çizimlerini görüyoruz. Birincisi bir astronota benziyor. 
İkincisinde dünyadaki insanların tecrübelerinden etkilenen bir canlıyı görüyoruz. 
Üçüncüsünde ise kanguruya benzeyen ve diğer başka canlıların da özelliklerini 
gösteren bir canlıyı görüyoruz. Ama iki tanesi insan bir diğeri ise hayvan şeklinde 
çizilmiştir. Buradan çıkaracağımız sonuçlardan birincisi “Acaba biz yaşantılarımızın 
içine mi hapsoluyoruz? Onun içinde mi kalıyoruz? Onun dışına çıkamıyor muyuz? 
Yaratıcı bir şey üretmemiz gerektiğinde bildiklerimizin dışına çıkamıyor muyuz?”  
 

Prof. Dr. Uğur SAK
Anadolu Üniversitesi



Bu resmi diğer üçüne göre çok yaratıcı görmeyebilirsiniz. Ama öğrencinin yazdığı 
metin onu biraz daha yaratıcı kılıyor. “Yer çekimi yok. Yere bağlı haldeler. Yemek yok. 
Gelişim toprak ve havadan sağlanıyor. İki ayrı cins tek bir canlıda bütün halinde. 
Cinslerden birinin yaşamı diğerine tamamen bağlı. Konuşmak yok. Düşünceler 
konuşmadan direkt aktarılıyor.” Burada öğrenci yer çekimi kavramını bile dünyadaki 
kavramlardan esinlenerek kullanıyor. Yemek, toprak ve hava da dünyada var olan 
kavramlardır. Çizim ve düşünce olarak yaratıcılık görüyoruz ama yine de dünyada 
var olan kavramlar üzerinde çalışılmış. 

Peki bunlardan nereye varabiliriz? Yaşantımız ve bilgimiz yeni bir durumla 
karşılaştığımızda bizi nasıl etkileyebiliyor? Aklınıza gelen ilk meyvenin adını 
aklınızda tutun. Sonra ikinci meyveyi hayal edin ve bunu da aklınızda tutun. Daha 
sonra yeni bir meyve icat edecek olsaydınız neye benzerdi? Birkaç saniye bu 
sorunun cevabını düşünün. Birçoğunuzun birinci meyveyi elma, ikinci meyveyi 
portakal ya da tam tersi, birinci meyveyi kiraz düşünenlerin ikinci meyveyi vişne ya 
da tam tersi şeklinde düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Yani bir düşünceniz onunla 
ilişkili başka bir düşünceniz için belli bir yol hazırlamaktadır. Yine birçoğumuz bu 
yoldan çıkmakta zorlanıyoruz. İçimizde ananas düşünenlerin sayısı 2-3 olabilir ama 
avokado düşünenlerin sayısı hiç yoktur. Çünkü elma Türkiye’de yetişiyor. Markete ya 
da yemekhaneye gidince  elma ya da portakalla daha sık karşılaşıyorsunuz. Ananası 
nadiren, avokadoyu ise çok nadir olarak marketlerde görebilirsiniz. Bu meyveler fiyat 
olarak da pahalı meyvelerdir. Peki hangi meyveyi icat ettiniz? Bir karışım mı 
düşündünüz? Yoksa özgün bir meyve icat edebildiniz mi? Bildiğiniz meyveler, yeni 
meyveyi icat ederken sizi nasıl etkiledi? Bir durian meyvesini icat edebildiniz mi? 

Bu da yine yaratıcı diyebileceğimiz bir çizim ve 
düşüncedir. Öğrenci diğer gezegendeki canlıyı yine 
dünyadan esinlenerek bir balon olarak hayal etmiştir. 
Bu canlıda yeme ve içme eylemleri yok ve vücut aynen 
kalmaktadır. Ağız ve dişler gülme özelliğinin olduğunu 
yansıtmak için çizilmiş ama gülme dişlerden ses 
çıkması ile belirtilmektedir. Göz görmek için değil 
karşılaştığı diğer canlılarla yansıtma şeklinde iletişim 
kurmak içindir. Koku duyusu ise ters var olan burnu ile 
sağlanmakta, duyma duyusu içinse antenlere sahiptir. 
Bir yerden bir yere uçarak giderler. 

Bu resim bana sıra dışı geldi. Aslında çizim yine tama-
men dünyevi ama buradaki fikir yaratıcı görünüyor. Bu 
gezegende insanlar ağaçta meyve gibi yetişiyor ve yere 
düştüklerinde el ve ayakları oluşuyor. İnsanlar ağaçlar 
gibi besleniyorlar. 
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Durian meyvesi kokusu çok kötü, dışında bir dikeni olan ama içinden çok lezzetli bir 
parça çıkan bir meyvedir. Ya bir rambutan meyvesi keşfedebildiniz mi? Rambutan 
jelimsi bir meyvedir. Marketlerde daha önce hiç görmedik. Bir meyve icat edeceğimiz 
zaman da aklımıza böyle bir meyve icat etmek gelmedi. 

(Boş bir ekran gösteriliyor.) Ekranda ne görüyorsunuz? Ekranda ne görmüyorsunuz? 
Hayalimizi ve bakış açımızı değiştirebiliriz. Ekranda hiçbir şey göremedik ama 
ekranda ne görmüyorsunuz diye sorduğumuzda yanıtlarımız artacaktır. 

Morgan Freeman’ın oynadığı Adanın Büyüsü filmini belki izlemişsinizdir.

Filmde Morgan Freeman, ünlü bir yazardır. Amerika’da Kızılderililer ve kovboylar 
üzerine öyküler yazan bir yazardır ve aynı zamanda alkoliktir. Alkolik olduğu için bir 
süre sonra yazarlığı bırakır ve bir süre sonra da bir adaya tatile gider. Orada bir anne 
ve üç çocuğuyla tanışır. Çocuklardan bir tanesi ondan kendisine hayal kurmayı 
öğretmesini ister. Çocuk bir miktar para biriktirmiştir ve bunu kendisine hayal 
kurmayı öğretmesi için yazara verir ve o da kabul eder. Her gün birkaç seans 



Peki dış toplum bizim yaratıcılığımızı nasıl etkiliyor? 1990’larda 
Mozart Etkisi diye popüler bir konu vardı. Türkiye’ye ise daha 
sonraki yıllarda girmişti. İddiaya göre Mozart dinlemek bebeklerde 
zekâ ve yaratıcılığı arttırıyordu. Hatta kimi araştırmacılar hafıza ve 
beceriyi de arttırdığını söylüyorlar. Neden olarak da müziğin nöron-
larda uyarılma etkisi yaptığı söylenir. Bu algı ya da düşünce nasıl 

Tabi bu konularda bilim insanının merakı tükenmez. 
Mozart etkisi farklı yerlerde farklı müzik türleriyle ve farklı 
canlılarda (fare ve maymunlar) da araştırılmıştır. Bir grup 
araştırmacı fareleri doğumdan itibaren her gün 12 saat 
Mozart dinletmişlerdir. Sonra dinletilen ve dinletilmeyen 
fareleri labirente koymuşlar ve hangisinin daha çabuk 

ortaya çıktı? 1993 yılında Amerika’da bir grup araştırmacı 36 tane üniversite 
öğrencisine öncelikle sessizlik ortamında tutarlar, daha sonra Mozart ve daha farklı 
müzik türleri de dinletirler.   Stanfort Binet dediğimiz zekâ ölçeğinin alt ölçeklerinden 
(kâğıt kesme ve katlama) uygularlar. Daha sonra da öğrencileri test ettiklerinde 1015 
dakika Mozart dinletilen grubun diğer ortamlara göre IQ’larının 8-9 kat daha arttığını 
tespit ederler. Aslında araştırmacılar bu araştırmalarının bu kadar büyük bir ses 
getireceğini hiç düşünmezler. Ancak medyada çok büyük bir yer alır. Arkasından pek 
çok araştırmacı bu konuyu araştırmaya devam eder. Ancak ilginç olan Georgia Eyal-
eti valisi bu konuda meclisi toplantıya çağırır ve milletvekillerine bütçeden 105 bin 
dolar ayrılmasını ve bu paranın doğum yapacak olan annelere Mozart ya da klasik 
müzik CD’si verilmesi için öneride bulunur. Bu teklifini yaparken de meclise 
Beethoven dinletir. Yine ilginç olan bu haberin etkisi daha çok öğretmenlerin düşük 
maaş, öğrencilerin de düşük not aldığı eyaletlerde daha çok görülmüş ve haber 
daha çok konu edilmiştir. (Georgia, Tenessee, Florida vb.) Araştırmalardan sonra bu 
tarz CD’ler büyük bir sektör yaratarak milyonlarca satmıştır. 

çalışırlar. Bir gün dışarda yazar tekerlekli sandalyesinde otururken kıza boş yolu 
göstererek “ne görüyorsun” diye sorar. Çocuk bakar ve “hiçbir şey” der. Yazar, “peki 
ne görmüyorsun” diye sorunca çocuk bir süre düşünür ve büyük bir hikâye anlatmaya 
başlar. Yazar da “bak işte hayal kurmayı öğrendin” der. Çocuk da koşarak ve 
sevinerek annesine gider ve “hayal kurmayı öğrendim” der. 

Sonuç olarak bilgi ve deneyimlerimiz yeni öğrenmemizi etkiler. Bilgi ve deneyim 
geçmiş öğrenmelerle oluşur. Ancak bunlar bizde bazı zihinsel şemalar da oluşturur. 
Eğer elma diyorsak aklımıza portakal gelebilir. Yani bizim için belli yollar oluşturur ve 
biz bu yollar içine hayal kurarız. Bu zihinsel ketlerin dışına çıkamayabiliriz. Eğer 
bilginizin içine hapsolursanız bunun dışına çıkamazsınız ya da yeni olasılıklar ürete-
mezsiniz. Öyleyse kendimize şu soruyu sorabiliriz. Siz mi bilginizi yoksa bilginiz mi 
sizi yönetiyor?  

Eğer sahip olduğunuz bilgiyi yeni olasılıklar üretmek için kullanamıyorsanız ve böyle 
bir yeni durumla karşılaştığınızda bilginiz sizi yönetiyorsa bu durumda bildikleriniz 
sizi yönetiyordur. Kendi özelliklerimizin ve potansiyelimizin yaratıcılığımızı nasıl 
etkilediğini böylece konuşmuş olduk.  
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çıkacağını gözlemlemişlerdir. Mozart dinleyen farelerin labirent çıkışlarında daha az 
hata yaptığını gözlemlemişlerdir. Ancak buna inanmayan araştırmacılar da olmuştur. 
Onlar da farelerin duyma kapasitelerini araştırmışlardır. Yaptıkları araştırmalarda 
farelerin duyularını insanlarla kıyasladıklarında farelerin Mozart’ın sonatasının bazı 
ton ve frekanslarını işitme kapasitelerinin %69 civarında yani bizim duyduğumuzun 
neredeyse %40’ını duyduklarını görmüşlerdir. Ancak bu da bir beste gibi değildir. 

sonucu çıkarılacaktır. Ancak bunu yapmadan önce maymunlara değişik tarz 
müzikler dinletirler. Bunlardan bir tanesi Mozart, bir diğeri ise gürültülü bir müzik, bir 
diğeri ise hafif müziktir. Ayrıca eylemi yaparken de maymunlara dinletmişlerdir. Sonuç 
ilginçtir. Eğer grafiğe bakarsanız hiçbir şey dinletmediğinizde kısa süreli belleklerinin 
olması gereken yer daha yukardayken, bir eylem yaparken basit ritmler 
dinlettiğinizde kısa süreli belleklerinin düştüğünü, gürültü verdiğinizde ise arttığını ve 
Mozart dinlediği zamansa daha da düştüğünü görüyoruz. Yani maymunlarda Mozart 
dinlemek tam ters bir etki yaratmaktadır. 

Diğer bir grup araştırmacı da aynı deneyi maymunlar 
üzerinde yapmıştır. Maymun bir kafese kapatılmış ve 
önündeki saydam kapak aşağıya indirildiğinde maymun 
karşı tarafı görebilir. Diğer tarafta masa ve üzerinde iki 
tane delik vardır. Üzerindeki kapaklar da otomatik 
olarak kapanabilmektedir. Araştırmacılar, saydam 
kapak aşağıdayken kavanozlardan bir tanesine kuru 
üzüm koyarlar ve maymun da onları izler. Daha sonra 
kavanozların kapaklarını kapatırlar. Kapağı açtıklarında 
maymunun üzümü hangi kavanoza koyduklarını 
bulmalarını isterler. Ne kadar çok hata yaparsa 
hafızasının o kadar zayıf olduğunu, ne kadar az hata 
yaparsa da kısa süreli belleğinin o kadar yüksek olduğu 



Peki Mozart etkisi bize neyi öğretiyor? Acaba medya ve popüler kültür yaratıcılık 
hakkındaki algımızı şekillendirebiliyor mu? Hani duyarız “KFC’de fare eti, 
McDonalds’da domuz eti satılması, Cinci hocanın körleri iyileştirme efsanelerine 
benziyor mu?” ne dersiniz? Bir toplumsal acımız varsa ki çoğu anne baba için 
çocuğunun eğitimi küçük yaşlardan itibaren en önemli şeylerden bir tanesidir. Bu 
nedenle mutlaka bunun için bir sektör doğacaktır. 

Çocuklarımıza klasik müzik dinletebiliriz. Bunda bir sorun yoktur. Ancak bundan 
zekânın ya da becerinin artacağı yönünde bir beklenti içinde olmak doğru değildir. 
Ayrıca çocuklarımıza 12 saat klasik müzik dinleterek bir işkenceye de uğratmamalıyız. 

Üçüncü nokta ise yine eğitimde ve yaratıcılık alanında son 
yıllarda çok popüler olan akıl oyunları kavramıdır. Bunun 
algımızı nasıl değiştirdiği ya da etkilediği üzerinde konuşmak 
istiyorum. Yandaki resimde kaç tane sözcük görebildiniz? 
(Buradaki bütün sözcükler Türkçe değil İngilizce’dir) “Eğer 
bunu günde elli kez yaparsanız bir yıl içinde algısal 
yaratıcılığınız %100 artacak” diyerek bunun üzerine bir reklam 
yaparsak ve arkasından bununla ilgili bir kitap yazarsak sizce 
çok satar mı? 

Satar herhalde. Akıl oyunları oynayarak kendinizi gerçekten yaratıcı yapabilir 
misiniz? Bu o kadar popüler ki Google taramasına girdiğinizde sadece ‘akıl oyunları’ 
yazdığınızda 544.000 tane sonuçla karşılaşıyorsunuz. Hatta akıl oyunları okullarda 
seçmeli ders bile oldu. Neden acaba bu kadar popüler oldu? Yoksa her şey bir 
fiyasko mu? 

2000’li yılların başlarında Klingberg araştırması

 • Bir grup çocuğa bellek geliştirici oyunlar verir. Aslında bellek geliştirme üzerine
   bir araştırma yapar. Haftalarca süren 4 X 4 sayı ve şekil örüntülerini ezberleme
   eğitiminin, yan sorusu olarak da çocukların IQ’lerini de ölçer ve bakar ki aslında  
   çocukların IQ’lerini de geliştirdiğini tesadüfen keşfeder!

Araştırmacının bu keşfi medyada çok büyük bir etki yaratır. Ancak sonraki takip eden 
yıllara baktığımızda Klingberg’in oyunu ticarileştirdiği ve bir şirketin kuruluşunda yer 
aldığı görülür. 

Beyin eğitiminin milyon dolarlık bir sektör olduğunu ve Klingberg’in de Nobel ödülü 
komitesine dahil olduğunu görürüz. Bugün onlarca beyin eğitimi varan şirket bulunmaktadır. 
Akıl oyunları 
 • IQ’yü
 • belleği 
 • akademik başarıyı
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 • dikkat eksikliğini
 • öğrenme bozukluğunu 
 • yaratıcılığı
 • ve daha pek çok beceriyi artırır geliştiriyor mu?

Aspirin gibi� her şeye yarıyor yani. Bir grup araştırmacı akıl oyunlarının etkisini 
inceleyen 23 araştırmayı derler. (Meta analizi yöntemi ile) En sağlam, objektif ve 
nesnel araştırmaları yapmışlardır.

YANIT: Hayır (Tamamen deneysel hatalardan kaynaklanan bazı sonuçlar vardır. Verilen 
eğitimin düşünüldüğü gibi çocuk üzerinde etkileri olmadığı ortaya konulmuştur. 

Ama bellek eğitimi verildiğinde çocuklarda,

 • İşleyen bellekte kısa süreli gelişme
 • Göreve özgü beceri gelişimi (Verilen oyunda iyi olma gibi) görülüyor.
 • Genellenemeyen, başka alanlara transfer edilemeyen kısa süreli gelişim (sözel,  
   görsel, dikkat, vb.) Yani çocuk bu becerilerini bir başka derse ya da alana transfer  
   edemiyor. 

Cidden eğer akıl oyunları insanların becerilerini bu kadar çok geliştirseydi Dünya’nın 
en güçlü hafızasına sahip kişiler Türk erkekleri olurdu. Orta okul yıllarından 
başlayarak emekli olduklarında daha fazla oynamaya başlarlar. 
 



BİLGİ ÇAĞINDA
“#YENİ NESİL OKUL” UN KAVRAMSAL İNŞASI

Bazen yeni şeyler söylediğimizi zannederken, eski bir içeceği yeni bir şişede sunuyor 
da olabiliriz.  Acaba ne kadar yeni bir şey söylüyoruz? Bundan pek de emin değiliz. 
Belki de bizim yeni sandığımız şeyi başka insanlar çoktandır biliyorlardır. Ya da her 
yeni şey çok doğru da olmayabilir. Beni bütün bu ihtiyatla dinlemenizi öneriyorum. 
Çünkü ben de sunarken bu ihtiyatla sunuyorum. Söylediklerimiz bir tezdir ve 
bunların anti tezleri de olabilir. Herkes gökyüzüne yeni bir şey söylüyor. Belki bunlar 
günün birinde birleşir ve yeni kompozisyonlar oluşabilir.

Mevlana’nın dediği gibi “Her gün bir yerlerden göçmek ne güzel, her gün bir 
yere konmak ne hoş, bulanmadan, donmadan akmak ne iyi, dünle beraber gitti 
düne ait ne varsa, şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.” Bu söz ne kadar önemli ve 
güzelse içindeki bulanmadan ve donmadan lafları da o kadar çok önemlidir. Yeni 
şeyler söylerken, bunları dondurmak ya da bulandırmak oldukça sık yaşadığımız bir 
durumdur. Yenilik yapayım derken bazen eski bütün mekanizmaları yerinden 
oynatıyoruz ve sistem bazen başını duvara vurmuş ve bir travma geçirmiş bir insan 
şekline de dönüşebiliyor. Bazen çok stratejik planlamalar yapmadığımız ve sırf yeni 
diye bazı şeylerin peşinden koştuğumuz takdirde bunları yaşayabiliyoruz. 

Isındığımız zaman dışardan bir mekanizma bizi soğutmaya ya da üşüdüğümüzde 
ısıtmaya çalışsaydı herhalde vücudumuz buna bir tepki gösterirdi. Bu ancak hasta 
bir insan için yapılabilir. Hasta bir insanın vücudundaki gibi okullarda biz kendi kendimize 
böyle ısıtma ve soğutma sistemleri olmazsa dışarıdan çok ısıtabilirler ve yanabiliriz 
ya da çok soğutabilirler ve donabiliriz. İnsan ya da örgüt kendi mekanizmalarını 
oluşturabilmeli. Değişimin genlerini okulun içine transfer edemezsek, dışardan çok 
sayıda müdahale olabilir. Bu durumda, okul yörüngesinden çıkıp başka bir yere 
doğru sürüklenebilir. Dışarıdan bir müdahale hasta bir adam ancak ya da kurum için 
olabilir.  Eğer hasta birer kurumlara dönüşürse o zaman dışardan çok sayıda müdahale 
yapmak zorunlu kalınabilir.

İnsanların eğitimden beklentileri değişebilir. Ben eğitimin önemi artıyor ve okulun 
önemi azalıyor gibi görüyorum. İnsanlar daha fazla eğitim talebinde bulunuyorlar 
ancak bunun ne kadarını okullar karşılayabiliyor konusunda bazı soru işaretleri var. 
Okullar kendi kendisini değiştirecek mekanizmalara sahip olmadıkları için beklentileri 
yeterince yerine getiremiyorlar. Okulların çevresinde birçok değişim var. Akıllı 
telefonları hepimiz kullanıyoruz. Konuşmaları burada dinliyoruz ama salonun 
nabzını twitter’daki tepkilerden tutuyoruz. Eminim salonda çoğunluğunuz twitter 
kullanıyordur.

Doç. Dr. Mustafa YAVUZ
N.E. Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
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Okullarda da bu çevredeki değişimlere baktığımız zaman akıllı telefonların satış 
sonrası üreticiyle ilişkisi kopmuyor. Üretici ürünü sattıktan sonra gerektiği zaman 
güncelliyor. Bir de tekli değil çoklu üreticiler oluşmaya başladı. Acaba okullar 
bunlardan nasıl dersler alabilir? Söylemesi kolay ama okullar kendi kendini 
nasıl dönüştürebilir? Bunun birkaç yolu vardır. Öncelikle öğretmenlerin güçlü hale 
getirilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Kendisi araştırma yapabilen, bilgi ürete-
bilen, özellikle eylem araştırmaları yapabilen hale getirebilirsek ve çevrenin nabzını 
tutabilen, düşünen, planlayan ve bunları deneysel araştırmalarla geliştiren, bilgi 
paylaşımında bulunabilen, daha güçlü, sadece bilginin satıcısı değil, onun üreticisi 
ve geliştiricisi haline de getirebilirsek kısaca öğretmeni geliştirdiğimiz zaman okullardaki 
değişimin kolay olabileceğini düşünüyorum. Yine tabi yönetici de unutulmamalıdır. 
Okul yöneticisinin başarısı ile öğrenci başarısı arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki 
okulda yarattığı kültür ve iklim üzerinden bir ilişkidir. Müdürler direkt derslere 
girmese de okulda yarattığı atmosfer, doğrudan okul başarısına etki etmektedir. 
Bununla ilgili çok sayıda araştırma bulunmaktadır. İşte bu değişimin öncüsü 
yöneticilerimiz var mı?  Bütün bu mekanizmalar okulun içine taşınabilirse ve 
sadece kendilerinin ürettiği bilgilerle yetinilmez ve çevreye de kendilerini açarlarsa 
kendi dönüşümlerini kişilikli bir halde yapabilir duruma gelirler. 

Süreklilik çok önemlidir. Özellikle eğitimde “devrim” gibi kararlardan çok korkarım. 
Devrimler eğer olumlu yöndeyse uzun süre değişememiş ya da dönüşememiş 
olunmasındandır. Bunu bizim okul bazında gerçekleştiriyor olabilmemiz lâzım. Bu 
konuda doğadan öğreneceğimiz bir şeyler de olabilir. 

Bazı canlılar, Dünya’nın herhangi bir yerinde her iklim koşulunda yaşayabiliyorlar. Bu 
canlıların ekolojik toleransları yüksektir. Bazı organizmalar çok farklı çevre koşullarında 
yaşayabilirler. Bu canlıların özelliklerini keşfedip doğadan öğrendiklerimizi de 
okulun içine transfer edebilir miyiz? Bu yeni nesil bir okul anlayışıyla mümkün 
olabilir. 



İnsanoğlunun yaşamı dünyanın yaşamına göre çok sınırlı ve bu nedenle bazı 
değişimleri yaşadığımız süre içerisinde tam anlamıyla göremiyor olabiliriz. 
Geçmişten günümüze bir analiz yapıp geleceğe yönelik analizlere de baktığımız 
zaman ne kadar büyük bir değişim içinde yaşadığımızı daha iyi görebiliyoruz. 
1990’larda teknolojinin hızlı bir şekilde yayılmasıyla Avrupa ve Amerika gibi ülkelerin 
dış net yatırımları hızla artmıştır. Biz bugün Çin’den de telefon alsak onun sahipleri 
muhtemelen Avrupalı ya da Amerikalı’dır. İş gücü bu ülkede daha ucuz olduğu için 
bunlar kendi ülkelerinde bu fabrikaları kurmayı tercih etmemişlerdir.  Böylece dış 
ülkelere net yatırımları artmış ve bu da teknoloji kaynaklı artışlar olarak karşımıza 
çıkmıştır. 

Peki okul bunun neresindedir? Ancak eğitimin ekonomik işlevine yeterince 
odaklandığımızı düşünmüyorum. Okulun bu çağın temel bilgi becerilerine sahip, 
üretici, kendi ekonomik refahını sağlayan, ülkenin ekonomik refahını artıran insanlar 
yaratması rolüne sanki biraz soğuk bakıyoruz. Bu durumda da insanlar ilerde 
yapacakları meslek için sahip olması gereken bilgi ve becerilere okulda sahip 
olamadıkları için okul dışı kaynaklara yöneliyorlar. OECD ortalamasına göre, bugün 
insanlar yılda ortalama 80 saat, okul dışı kaynaklardan mesleklerini daha iyi yapabilmek 
için bilgi ve beceriler öğreniyorlar. Bunlar bilgisayar, yabancı dil vs. olabiliyor. Çünkü 
bunları okulda öğrenemiyorlar. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Acaba öğrencilerimiz 
okulda neyi öğrenemiyorlar? Bunu araştırmalarla ortaya koymamız gerekiyor. 
Eğer öğrenemedikleri şeyler, okulda öğrenilmesi gerekenlerse bunları okula transfer 
etmemiz gerekir. Öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını okulda giderebilmesi gerekir. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında okulun öğrenciye okuma-yazma yeterli görülürken, bugün 
bu beklenti oldukça aşılmış durumdadır. Bugünkü beklentiler daha sofistikedir. Bu 
durumda çevreyi gözlemleyerek ve okul dışı kaynaklardan  insanlar ne öğrenmeyi 
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talep ediyorlarsa belirleyip mutlaka okula transfer etmemiz gerekmektedir. Okulu 
daha dinamik bir yapıya kavuşturmalıyız. 

Eğitimin ekonomik işlevindeki amaç, bireye belirli beceriler kazandırarak küresel 
pazarda rekabet edebilecek iyi bir üretici yapmaktır. Okulun öne çıkan bu yeni rolüne 
geleneksel genlerini da taşıyarak, değer ve anlam katması kaçınılmaz görünmektedir. 

Sürdürülebilir, varlığını uzun süre devam ettirebilen bir işletme kurarak okulun 
devam etmesini sağlamak diğer değerlerinden vazgeçildiği anlamına gelmez. Bu 
değerler ekonomiye, üretime transfer edilebilir. İnsanlar değerlerini iş yaparken de 
insan ilişkilerinde de kullanabilirler. 

Okulların yapısıyla ilgili bu kavramların her biri üzerinde uzun süre konuşabiliriz. 
Biraz önce de söylediğimiz gibi insanlar, okulda istedikleri şeyleri yeterince öğrenemiyorlar. 
 

 



Dış kaynaklar yani kitlesel açık ve uzaktan dersler ile çok sayıda öğrenciye eğitim 
veriliyor. Bu kadar insan neden oraya gidiyor. Demek ki okul onları tatmin etmiyor. 
Okullar biraz muhafazakâr yapılardır. Bunu dindar anlamda değil mevcudu 
muhafaza eden ve kolay değişmeyen anlamında söylüyorum. Okulların değişimi 
çevresi kadar dinamik değildir. Bugün açı ve uzaktan eğitim sistemleri gelişmiştir. 
Bunu okullarımız bu dinamiklikte henüz yapamıyorlar. Okullarından hem öğrencileri 
hem de mezunları için açık ve uzaktan eğitim sistemlerini oluşturmaları gerekir. Okul 
yalnızca kendi sınırları içinde kalabilecek bir kurum değildir ve dışarıya uzanabilmelidir.

Okul; çevresindeki bu yeni rakipleri ile baş edebilmek için Maturena ve Verala’nın 
otopoyiyez sistemler örneğinde olduğu gibi, kendisini oluşturan ögelerin yardımı ile 
kendi ögelerini yeniden üreten bir sistem haline gelebilmelidir. Bu durum çevresindeki 
zenginliği içerisinde taşıyan okullarla mümkündür.

Post modernite ile birlikte gerçekliğin gittikçe daha karmaşık, heterarşinin düzen 
haline gelmesi, değişimin morfogenik olması okulu değişime zorlamaktadır. Artık 
gerçeklik, düzen ve bilgi kavramları tartışılmaktadır. Bazen düzensizlikten bir düzen 
ortaya çıkabilmektedir. Etkileşimler ve iç içe geçmeler artmış durumdadır. 

Yaşadığımız süreç; okulları 

 * yalın, yapılandırılmış, tek bir disiplinin öğretisine dayalı öğretim programlarından, 
 * birkaç disiplini içerisinde bulunduran, 
 * dışına taşan derslerle (öğrenme sürecinin dersin öncesine ve sonrasına da
    yayıldığı ders), 
 * ters-yüz sınıf uygulamaları ile karmaşanının belirli bir düzen içerisinde
   öğrenilebileceği bütünleşik öğrenme alanlarına, melez öğretim programlarına
   dönüşmeye zorlamaktadır.

Bunun ilk işaretleri, beş farklı disiplini içerisine alan, STAEM ya da Türkçe olarak 
FeTeSMM;

 * Fen (Science), 
 * Teknoloji (Technology),
 * Sanat (Art), 
 * Mühendislik (Engineering) ve 
 * Matematik (Mathematics) derslerinde görülmektedir.

Bunları hepiniz duymuşsunuzdur. Bunlar melez dersler olmuştur. Çünkü okulun dışı çok 
melez ve herkes ve her şey birbiriyle iletişim halindedir. O zaman okullarda da bu melez 
derslerin sayısı artacaktır. Çünkü artık tek bir disiplinin bilgisi ile bir şey öğrenmemiz 
sonuç çözmemizi gittikçe güçleştirmektedir. Artık tek matematikle yeterince sorun 
çözemiyoruz. Bunun yanında teknoloji ve tasarım da olması gerekiyor. Tabi sanat 
olmadan da tasarımın olması mümkün değildir. Bugün bir koltuk üretirken de tasarım 
ergonomi ve sanat ile ürünü buluşturmazsanız üretimin yüksek katma değerli bir ürüne 
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dönüşmesi mümkün değildir. Bu tek bir alanın bilgileri ile olacak şey değildir. 
Böylece başka hangi dersleri bir araya getirip bütünleşik öğrenme alanları 
oluşturabilirz konusunun planlamamamız gerekmektedir.

Yeniliğin yayılması dalga dalga olmalıdır. Bir anda bütün okullarda bütünleşik 
öğrenme alanlarını uygulayalım dediğimiz zaman sorun yaşanabilir. Şartları hazır 
okullardan başlayıp diğer okullara doğru yeniliklerin dalga dalga yayılması ve bu 
şekilde etki yapmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Sanat olmadan da 
bunların yapılabileceğini düşünemeyiz. Ya da matematik olmadan sanat ya da 
beden eğitimi ya da müzik dersi yapılamayacağını unutmamalıyız.

İngiltere parlamentosunun yeni yayınladığı Yaratıcı Ekonomi Raporuna göre sanat 
ekonomide çok büyük ağırlıktadır. Orada özellikle 3D yazıcılarla üretim 
yapılmaktadır. Bu yazıcılarla otomobil bile üretilmektedir. İngiltere’de 2012-2013 
eğitim-öğretim yılından itibaren, okullar çevredeki değişimleri görerek 
laboratuvarlarına 3d yazıcılar koyup, fabrika geni aşılayarak Fab-lab haline 
getirildi. Okulda üretim yapmanın kime nasıl bir zararı olabilir ki? Dışarısı bizi bu 
değişime zorluyor. Keşke okul, dışarının öncüsü olabilse ve insanlar bir şey 
öğrenmek istediği zaman okula gelseler. Biz, öğrencileri bir şeyler öğrenmesi için 
sanayiye gönderiyoruz. 
 



Kültürü olan, demokrasinin hakim, çok iyi öğretmenlerin olduğu, farklılıklara saygı 
duyulan bir okul yoksa böyle bir toplumda diğer insanların farklılıklarını olduğu gibi 
kabul eden, iş hayatında da yapıcı ve yaratıcı insanlar olmakta zorlanıyoruz. Bu 
örtük program belki de ana programın önüne geçmeye başlıyor. 

 * Okul kültürü; okulun bütün hücrelerine sinmiş, okulun kültürel çevresindeki
   herkes tarafından paylaşılan anlamlar, gelenekler, değerler, semboller bütünü
    olarak tanımlanabilir.
 * Sahip oldukları kültür, okulların kimlikleridir ve bir okulu diğerinden ayıran en
    belirgin özelliktir. 
 * Okullar fiziksel değil, kültürel sınırlara sahiptirler.

OKULDA YÖNETİM SÜREÇLERİ DEĞİŞİYOR
Yönetim süreçleri; 

* karar verme, 
* planlama, 
* örgütleme,
* eşgüdümleme, 
* iletişim, 
* etkileme ve 
* değerlendirme olarak yedi ögeden oluşmaktadır 

“Yeni Nesil Okul”; 

* kendi kararlarını alabilen, 
*  planlamasını ve örgütlemesini yapabilen, 
* bütün yönetim süreçlerinde özerkliği yüksek,
* aynı zamanda saydam ve hesap verebilir okuldur. 

PISA (2011) sonuçları; 

* okul özerkliğinin, millî gelirden sonra öğrenci başarısını en çok etkileyen değişken  
 olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak; kendisini dönüştüremeyen okul,  çevresi tarafından elinden tutularak 
belirsiz bir geleceğe götürebilir. Okulun dönüşümün nesnesi değil, öznesi durumunda 
kalabilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, ekolojik toleransı yüksek “Yeni Nesil Okul” 
olarak adlandırabileceğimi okullara ihtiyacın artacağı düşünülmektedir. 
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Öğretmenlerin mesleki gelişimi tüm dünyada, eğitimin kalitesini etkileyen ve 
reformların aracı olarak görülen bir süreçtir. Türk Eğitim Sistemi ilk ve ortaöğretim 
programlarında öğrenci merkezli ve yapılandırmacı öğrenme ortamlarını hedeflese 
de, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim programları genel olarak merkeziyetçi, 
didaktik, tek seferlik, nitelikten ziyade niceliğe odaklı olup; veriye dayanmadan, 
kurumsal ve bireysel gereksinimler göz ardı edilerek yürütülmektedir. Türkiye’de 
genel kanı, çoğu eğitimin “dostlar alışverişte görsün” deyimiyle tanımlanabilecek; 
anlamsız, zaman alıcı ve boş yere yapıldığı yönündedir. Oysa dünyada öğretmenlerin 
mesleki gelişimiyle ilgili araştırma ve yayınlar hızla artmakta, Türkiye’deki sorunlara 
benzer durumlar görülse de, iyileştirme yönünde ciddi planlamalar yapılmaktadır 
(Bümen vd., 2012). Bu bağlamda geleceğin okullarında mesleki gelişim programlarını 
etkili kılmak için “ne yapalım”dan ziyade, “neden ve nasıl yapalım”sorusuna yanıt 
aranmalıdır. Bu noktada okulların yürüttüğü mesleki gelişim etkinliklerini yeniden 
düşünmeye gereksinimi olduğu düşünülmektedir.

Son yıllarda “hizmet içi eğitim”den “mesleki gelişim” kavramına doğru bir geçiş 
yaşanmış, mesleki gelişim etkinliklerinin anlamı değişmiştir. Eski bakış açısı “personele 
3-4 günde verilen bir eğitim” iken; yeni bakış açısına göre “uzun bir sürede, işle 
bütünleşmiş öğrenme deneyimleri” oluşturmaktır. Buna göre öğretmenlerin mesleki 
gelişimi “öğrencilerini ilerletmek için, eğitimcilerin mesleki bilgi, beceri ve 
tutumlarını geliştirmek üzere düzenlenen süreç ve etkinlikler”dir (Guskey, 2000, s.16). 

Avalos (2011), son 10 yılda mesleki gelişim alanındaki yayınları inceleyerek, 
öğretmenlerin öğrenme ve gelişmesinin oldukça karmaşık bir süreç olduğunu ve 
farklı öğeleri barındıran, eşit önemde faktörden oluştuğunu belirtmektedir. Bunun 
yanında sürecin merkezinde olmak üzere, öğretmenler öğrenme ve gelişmenin hem 
öznesi hem de nesnesi olmayı sürdürmektedir. Bağlamsal etkenler, her ülkeye göre 
değişen geleneklere, örf ve adetlere, politik çevreye ve okul koşullarına göre 
şekillenen öğrenme ihtiyaçlarıyla etkileşim halindedir. Dolayısıyla Namibya’daki 
öğretmenlerin mesleki gelişiminin başlama noktası ile Kanada ya da Hollanda’nınki 
farklı olacaktır. Bu noktada araştırmalardan elde edilen olumlu sonuç, farklı biçim-
lerdeki mesleki gelişim etkinliklerinin belli bir derecede etki yaratabilmesidir. Ancak 
hâlâ bu değişimlerin ne kadar yaygınlaştığı ya da ne kadar ileri götürülmeye 
çalışıldığının çok fazla bilinemediği ifade edilmektedir. Yine de başarılı deneyimlere 
göre uzun süreli ya da sürekli girişimlerin, kısa süreli olanlara göre daha etkili olduğu 
ortaya konmaktadır (Bümen, 2009).

Guskey (2007), alanyazında öğretmenlerin mesleki gelişimi ile ilgili geniş bir 
araştırma tabanı olsa da birbirine zıt bulguların olduğuna işaret etmektedir. Örneğin,
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bazı araştırmalar mesleki gelişim etkinliklerinin öğretmene özel ve günlük sınıf etkinlikler-
ine odaklanmasını önerirken, bazıları bunları önemsemekle birlikte daha bütüncül 
ve örgütsel yaklaşımları gerekli görür. Bazı uzmanlar mesleki gelişim reformlarının 
mutlaka öğretmenler veya okul personeli tarafından başlatılması/ yürütülmesi 
gerektiğini belirtir. Bazıları ise onların geniş bir değişimi düşünme ve uygulama 
fırsatları olmadığı için, net bir vizyonu olan rehberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. 
Dolayısıyla başarılı mesleki gelişim programlarının özelliklerini belirlemedeki en 
büyük problem, “tek bir doğru cevap” bulmaya çalışmaktır. Genel reçeteler 
uygulayıcılara pek yol gösterici olamaz, çünkü “bağlam”ın (context) güçlü bir etkisi 
vardır. Araştırmalarla genel bazı ilkelere ulaşılsa bile kurumsal ve/veya bireysel 
durumların benzersizliği her zaman kritik bir etmendir. Bir bağlamda öğretmen 
önderliğindeki etkinlikler, başka bir bağlamda yönetsel bir yapılanmaya ihtiyaç 
olabilir. Bir bağlamda aşamalı yaklaşım, başka bir bağlamda tüm örgütsel düzey-
lerde acil ve güçlü değişimler gerekebilir. Başka bir deyişle, “tek bir doğru cevap” ya 
da “tek bir doğru yol” yerine, bağlama göre geliştirilmiş cevaplar koleksiyonu vardır. Bu 
yüzden amaç, en uygun karışımı bulmak, bu karışımın da zamanla değişebileceğinin 
farkında olmak olmalıdır. 

Etkili Mesleki Gelişim Programlarının Özellikleri
Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları hem içinde yer aldığı kurumsal 
bağlamdan etkilenir, hem de bu bağlamı etkiler. Dolayısıyla hem “sanat” hem de bir 
“bilim”dir. Mesleki gelişim programlarında dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler vardır 
ve bu ilkelerin uygulanması mesleki gelişimin başarısını garanti etmez; fakat 
yokluğu, başarısızlığının habercisidir (Guskey, 2007): 

Değişim, hem bireysel hem de kurumsal bir süreçtir. Bazı durumlarda birey 
değişmek ister fakat örgüt yapısı ve olanakları değişime izin vermez. Bazı durumlarda 
ise kurum, destekleyici ve ilerlemeci bir yapıda olabilir fakat bireyler yeteri 
düzeyde güdülenmezler. Birey ve kurumun değişimi, uygun oranlarda birbirini 
desteklemelidir. 

Değişim küçük adımlarla ve kademeli olarak artan bir yapıda planlanmalıdır. 
Değişimi sabote etmenin en kolay yollarından biri kısa sürede çok fazla değişiklik 
beklemektir. Başarılı mesleki gelişim programları aşamalı ve artan bir yaklaşımla 
değişimi planlar.

Bireylerin izole olmadan birbirlerini desteklemeleri için takım çalışması yapmaları 
gerekir. 

Katılımcılara geribildirim verilmelidir. Özellikle yeni uygulamaların yapıldığı ve 
değişimin durduğu anlarda katılımcıların geribildirime ihtiyaçları vardır. Biçimlendirici 
(formative) değerlendirme, öğrenme süreçleri ve öğrenmede problem yaşanan 
yerleri göstermesi açısından önemlidir. Biçimlendirici değerlendirme aynı zamanda 
öğreticiye uygulamaların etkililiği konusunda bilgi verir. 

1

2

3

4
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Mesleki gelişim programlarında sürekli takip, destek ve baskı gereklidir. Çok az 
insan aldıkları eğitimden sonra başarılı uygulamalar gerçekleştirir. Bu nedenle 
değişim için rehberlik, yönlendirme ve baskıyla birlikte, destek gereklidir. Etkili bir 
program için mesleki gelişim bir olay olarak değil, bir süreç olarak görülmeli; 
öğretmenlere “zorlayıcı destek” sunulmalıdır. 

5

Personel arasında ortak ve tutarlı bir hedef vardır. Bu hedefler, kendileri ve 
öğrencileri için yüksek beklentiler yansıtır.

Yöneticiler meslektaş işbirliği (collegiality) çerçevesinde, güçlü bir lider olabilmek 
için çaba harcayarak, kendileriyle personel arasındaki statü farklılıklarını 
azaltırlar. Resmi olmayan (informal) iletişim kurarak, koordinasyonu sağlamak 
için resmi işlemleri azaltmaya çalışırlar. Uzun erimli değişimler müdürlerin katıldığı 
programlarda gerçekleşmektedir. Okul geliştirme çabalarının başarılı olabilmesi 
için, hem okul hem de bölge yöneticilerinin eğitime katılması, yöneticilerin 
“gelişimin bekçisi” rolünde olması gerekmektedir. 

Yönetici ve öğretmenler, mesleki gelişim ve sürekli ilerlemeye öncelik verirler.

Yönetici ve öğretmenler hedeflere ulaşma sürecini izlerken, belli kişilerin “becerileri” 
üzerine yargı özeti yapmak yerine; engelleri belirleme ve bunlarla baş etme 
yollarını aramanın resmi ve resmi olmayan tüm yollarını kullanmaya çalışır.

Mesleki gelişim hedeflerinin izlenmesini desteklemek için bilgi, uzmanlık, kaynaklar 
ve gerekli zaman, cömertçe ve uygun olarak sunulur (Sparks ve Loucks-Horsley, 2007).

a

b

c

d

e
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Etkili mesleki gelişim programlarında öğretmenler destekleyici, işle bütünleşmiş, 
öğretimsel odaklı, işbirliğine dayalı ve devamlılık arz eden öğrenme etkinlikleriyle 
meşgul olur. Bu özelliklere yer verildiğinde öğretmenler mesleki gelişimi daha yararlı 
ve gerçekçi bulur (Hunzicker, 2010). Öğretmenlerin mesleki gelişimiyle uzun yıllardır 
uğraşan Sparks ve Loucks-Horsley’e (2007) göre etkili mesleki gelişim uygulamalarının 
bilinen özellikleri şu şekildedir: a)Okul ortamlarında ve tüm okul kapsamında 
programların düzenlenmesi, b)Öğretmenlerin okul yöneticileriyle birlikte, birbirlerine 
yardımcı ve planlayıcı konumda olması, c)Farklılaştırılmış eğitim olanaklarıyla bireysel 
öğretime odaklanılması, d)Öğretmenlerin kendileri için hedefler belirlemesi, etkin-
likler seçmesi ve sürece aktif katılması, e)Gösteriye (demonstrasyona) önem veren, 
danışman eşliğinde denemelerin yapıldığı, geribildirim verildiği, somut ve zaman 
içine yayılmış eğitimler düzenlenmesi, f)İstendiği anda sürekli yardım ve destek 
sağlanması.

Öte yandan başarılı mesleki gelişim etkinlikleri yürütülen kurumların da bazı özellikleri 
olduğu saptanmıştır. Buna göre başarılı mesleki gelişim olan kurumlarda;



Etkili programların bir özelliği de sistematik değerlendirme yapılmasıdır. Guskey’e (2000; 
2007) göre mesleki gelişim programlarının değerlendirilmesi, harcanan çabaların 
karşılığının alınıp alınmadığını ortaya koyar, mesleki gelişim süreci ve etkileriyle ilgili 
akılcı ve güvenilir kararlar alabilmek için anlamlı bilgiler sağlar. 

Guskey (2000; 2002) öğretmenlerin mesleki gelişiminde beş düzeyde değerlendirme 
yapılabileceğini belirtir: 

a) katılımcı tepkileri (görüşleri), 
b) katılımcıların öğrenme düzeyleri, 
c) kurumun desteği ve değişimi, 
d) katılımcıların yeni bilgi ve becerileri kullanabilmeleri, 
e) öğrenci öğrenme çıktıları (başarısı). 

Bu yaklaşımda her düzeyde veri toplamak biraz daha karmaşık bir hal alır ve her düzey 
bir öncekinin üzerine kurulduğundan, bir düzeydeki başarı kendisinden sonraki düzey-
lerdeki başarı için gereklidir. 

Guskey (2002), etkili mesleki gelişim için planlamada bu düzeylerin tersiyle hareket 
edilmesini, geriye doğru planlamayı önermektedir. Geriye Doğru Planlama Modeli’ne 
göre, önce elde edilmek istenen öğrenci öğrenmelerine (çıktılara) karar verilmelidir (5. 
düzey). Daha sonra hangi öğretim yöntem ve tekniklerinin bu öğrenmelerin 
sağlanmasında etkili olacağına karar verilmelidir (4. düzey). Belirlenen bu amaçlar için 
ne tür kurumsal desteğe ihtiyaç olduğu düşünülmelidir (3. düzey) (Bazen örgüt kültürü 
uygulamanın önündeki en büyük engeldir). Belirlenen uygulamaları gerçekleştirmek 
üzere katılımcıların ne tür bilgi ve becerilere ihtiyacı olduğuna karar verilmelidir (2. 
düzey). Son olarak katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri sağlamak üzere ne tür deney-
imler sunulması gerektiğine karar verilmelidir (1. düzey). Geriye doğru planlama oldukça 
önemlidir, çünkü bir düzeydeki kararlar bir sonrakini etkilemektedir. Örneğin öğrenci 
öğrenmesinde hedeflenen çıktılar, uygulanması gereken öğretim yöntem ve tekniklerini 
etkiler. Uygulanması gereken öğretim yöntem ve teknikleri de gerekli olan örgütsel 
destek ve değişim çabalarını etkiler. Bununla birlikte öğrenci öğrenmesindeki çıktılara 
karar verilse bile, bir örgütte işe yarayan stratejiler, başka bir örgütte aynı derece başarılı 
olmayabilir. Bu nedenle evrensel ilkeler ya da evrensel geçerliliği olan bir mesleki gelişim 
programı hazırlamak oldukça zordur. Neyin işe yarayacağı, nerede, ne zaman ve kiminle 
birlikte olduğuna bağlıdır.

Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Modelleri 

Bilindiği gibi Türkiye’de mesleki gelişim etkinlikleri daha çok kurs/ seminer düzenlenerek 
yapılmaktadır. Oysa alanyazın incelendiğinde farklı modellerin de olduğu görülmektedir 
(Guskey, 2000; Sparks ve Loucks-Horsley, 2007):
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Rehberli bireysel gelişim modeli: Kendi öğrenmelerini yönlendiren yetişkinlerin 
öğrenmeye istekli olacakları ve daha etkili öğrenecekleri görüşünü temel alan bu 
modelin temel özelliği; öğrenmeyi öğretmenin kendisinin tasarlamasıdır. Öğretmenler 
gereksinim duydukları konularda öğrenme hedeflerini belirleyerek bu hedeflere 
yönelik öğrenme etkinliklerini (seminere, çalıştaya katılma vb.) seçerler ve kendi 
öğrenmelerini değerlendirirler.

Meslektaş gözlemi modeli: Alanyazında öğretmen değerlendirme, klinik denetim 
ya da akran koçluğu gibi isimlerle de geçen bu modelde, gözlem yoluyla öğretmenlere 
sınıftaki performanslarıyla ilgili nesnel veriler ve geribildirim sağlanır. Model, 
gözlem öncesi toplantı, gözlem, gözlem sonrası toplantı ve sürecin değerlendirilmesi 
adımlarından oluşur. Öğretmenler, etkili öğretim uygulamaları konusunda yetiştirildikten 
sonra, sınıflarında gözlemlenir ve kendilerine danışmanlık yapılırsa, öğrencilerinin 
öğrenmelerinde önemli gelişmeler sağlanabilmektedir. 

Geliştirme / ilerletme sürecine katılım modeli: Bu model, “yetişkinler bilmeleri 
gereken bir şey olduğunda ya da çözmeleri gereken bir sorun olduğunda en iyi 
öğrenirler“ görüşüne dayanır. Okul geliştirmenin de bir parçası olarak, öğretmenler 
program geliştirme, program uyarlama çalışmaları yürütebilirler ya da belirli 
sorunların çözümüne yönelik komitelerde görev alırlar, okuma, tartışma, gözlem, 
eğitim ve/veya deneme yanılma vb. yollarla kendilerini geliştirirler.

Kurs / Seminer modeli: Farkındalık, bilgi ve becerinin geliştirilmesi amacıyla bir 
eğitim liderinin belli bir öğretmen grubuna anlatım ya da grupla öğretim yoluyla 
eğitim vermesine dayanan bu model, en çok uygulanan (geleneksel) modeldir. 
Etkili olabilmesi için, kurs/ seminer sonunda katılımcılara okul ve sınıf içinde 
koçluk/ danışmanlık yapılması ve izlenmesi gerekmektedir. Aksi halde öğrenmelerin 
sınıfa transferi zayıftır.

Eylem Araştırmaları modeli: Öğretmenlerin, öğretim alanında bir sorunu belirleyerek, 
bu sorunun çözümüne yönelik plan yapması, veri toplaması, yorumlamasına 
dayalı olarak kendi öğretiminde değişiklikler yapmasına olanak sağlayan bir modeldir.

Çalışma grupları modeli: Yaygın problemlere çözüm bulmada tüm okul personelinin 
katılımını içeren bu modelde, oluşturulan çalışma grupları problemin farklı boyutlarına 
odaklanır. Bu model sayesinde, okul gelişim çalışmaları işbirliği halinde planlanabilir, 
öğretimle ilgili yenilikler uygulanabilir. Modelin etkili olabilmesi, iyi organize edilmiş, 
odaklanmış ve çalışmalarını tamamlamak için yeterli süreleri olan çalışma gruplarına 
bağlıdır.

Danışmanlık (mentorluk) modeli: Bu model ise deneyimli, çok başarılı bir öğretmenin, 
daha az deneyimli bir meslektaşıyla birlikte çalışmasını içerir. Bu modelin uygulanmasıyla, 
mesleki hedeflerin tartışılması, etkili uygulamalar hakkında görüşlerin ve stratejilerin 
paylaşılması sağlanır. Ayrıca, güncel yöntemlerle ilgili tartışmalar, sınıf gözlemleri ve 
gelişime yönelik taktikler konusunda düzenli çalışmalar yapılmasına olanak sağlanır.

a

b

c

d

e

f

g

TÖZOK

Geleceğin Öğretmeni 151



Mesleki gelişim modelleri incelendiğinde, öğretmen algısının ya da “öğretmen kimdir?” 
sorusuna verilen cevapların modellere yön verdiği görülmektedir. Başka bir deyişle, 
öğretmeni “pasif bir uygulayıcı” ya da “teknisyen” olarak gören paradigma, mesleki 
gelişim için kurs modelini uygun görürken; öğretmeni, “deneyimlerinin mimarı” ya da 
“kendini geliştiren bir düşünür” olarak gören paradigma, mesleki gelişim için çalışma 
grupları, eylem araştırması, akran koçluğu, rehberli bireysel gelişim modeli gibi 
uygulamaları dikkate almaktadır (Bümen vd., 2012).

Uygulanacak mesleki gelişim model(ler)inin seçiminde programın hedefleri, içerik ve 
uygulama yapılacak kurumsal bağlama göre karar verilmelidir. Bu süreçte bazı modellerin 
kombinasyonunu yapmak da mümkün olabilir (Çalıştay + akran koçluğu, kurs + akran 
koçluğu, eylem araştırması + meslektaş gözlemi vb.).

Görüldüğü gibi, mesleki gelişim etkinlikleri çok net reçeteleri olmayan, evrensel yöntem 
ve ilkeler sunulamayan, kurumsal özelliklerle oldukça ilişkili bir süreçtir. Bu bağlamda 
konferansa dayalı geleneksel hizmet içi eğitim anlayışından; devamlılık arz eden, işle 
bütünleşmiş, veriye dayalı, yerel ve bireyselleştirilmiş mesleki gelişim anlayışına geçiş 
sürecinde okul ve okul yöneticilerinin sorumlulukları oldukça fazladır. Aşağıda okulların 
ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim etkinliklerini gözden geçirmede kullanabilecekleri 
bir özdeğerlendirme formu sunulmuştur:

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimiyle İlişkili Olarak Okullara Yönelik Bir 
Özdeğerlendirme Formu
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1. Mesleki gelişimden sorumlu bir birim ve/veya kişi var mı?   

2. Mesleki gelişim için orta ve uzun vadeli planlarınız var mı?    

3. Mesleki gelişim etkinlikleri belli bir sınıfın, öğretmenin, zümrenin 
    öğrenme ihtiyaçlarını karşılıyor mu?    

4. Mesleki gelişim için bütçe planınız var mı?    

5. Öğretim yılının ve haftanın belirli saatleri net bir şekilde mesleki 
    gelişime ayrılmış mı?
   
6. Mesleki gelişim etkinlikleri öğretmenlerin günlük işlerinin içinde yer 
    alıyor mu?
   
7. Eğitimlerde sadece bilgi ve becerilere mi, yoksa tutum ve değerlere 
    de öncelik veriliyor mu? 
  
8. Eğitimleri verecek kişilerin seçiminde nasıl ve hangi ölçütlerle 
    karar veriyorsunuz?  

Okulunuzda; Evet Kısmen Hayır



Okulunuzda mesleki gelişim etkinliklerini yönetecek ve değerlendirecek bir birim kurunuz.

Yapılan mesleki gelişim etkinliklerini sürekli ve bilimsel yollarla değerlendirerek, 
okulunuza ait bir veri tabanı oluşturmaya çalışınız.

Mesleki gelişim etkinlikleri için uzun vadeli hedefler belirleyip, 3-5 yıllık planlar 
hazırlayınız. 

Geriye Doğru Planlama modelinden yararlanarak planlama yapabilirsiniz.

Sonuç olarak, öğrenciler için yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim tasarlarken, 
öğretmenlere geleneksel yollarla “hizmet içi eğitim” planlamaktan vazgeçilmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda okullara ve okul yöneticilerine aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1

2

3
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9.   Mesleki gelişimin temel odağı bireysel mi, yoksa kolektif gelişim mi? 

10.  Öğrenilenlerin sınıflarda yaygınlaştırılması için izleme ve destek 
       etkinlikleri yürütülüyor mu?
 
11.  Mesleki gelişim etkinlikleri öğretmenlerin birlikte çalışmalarını, 
 ortak amaçlar için birbirlerini geliştirmelerini teşvik ediyor mu?
 
12.  Etkinliklerde pedagoji yerine, andragoji (yetişkin eğitimi) ilkeleri 
 temele alınıyor mu?
 
13.  Uygulanan etkinlikler sürekli olarak değerlendiriliyor mu? 

14.  Farklı mesleki gelişim modelleri uyguluyor musunuz?
 
15.  Mesleki gelişimle ilgili olarak diğer okullara örnek teşkil edebilecek 
 uygulamalarınız var mı?  

16.  Nitelikli öğretmenler için cazip misiniz? (Nitelikli öğretmenler 
 işten ayrılıyor mu?)
 
17.  Uygulanan programların sınıfa ve öğrencilere etkisi inceleniyor mu? 
 İlerleme görülüyor mu?  

18.  Mesleki gelişim programları mesleki özerkliği destekliyor mu?
 
19.  Mesleki gelişim programlarının temel amacı aktarımdan 
 ziyade dönüşüm mü?
 
20. Mesleki gelişim programlarında “ne”lerden ziyade, “niçin ve 
 nasıl”lara da odaklanıyor musunuz? 

Okulunuzda; Evet Kısmen Hayır



Farklı mesleki gelişim modellerini kombine edebilirsiniz. 

Yapılan tüm etkinliklerin öğretmenlerin günlük işlerinin bir parçası olmasını 
sağlamaya çalışınız.

Tek seferlik ve öğretmen/okul ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitimlere yatırım 
yapıp, zaman harcamayınız.

Sadece öğretmenlere yönelik planlar yapmayınız, yöneticilerin de mesleki gelişime 
ihtiyacı vardır! 

Mesleki gelişim etkinlerinin okul yöneticileri tarafından sahiplenilmesi ve desteklen-
mesi için neler yapılabileceğini tartışınız.

Mesleki gelişim etkinliklerinin öğrenci başarısına, bilgi ve becerilerine yansımalarını 
sürekli tartışınız. 

Takım çalışması, geribildirim sunma, zorlayıcı destek ve izleme çalışmalarını 
ihmal etmeyiniz.

Mesleki gelişim etkinliklerinin bir olay değil, bir süreç olduğunu unutmayınız.
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM: 21. YY. 
ÖĞRETMENİNİ YETİŞTİRME

Özet
Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yeterince nitelikli yetiştirilemediği yönünde 
eleştiriler artarak devam etmektedir. Bu eleştirileri gidermek üzere son yıllarda başta 
ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde bazı değişim ve reformlar yapılmaktadır. Bu 
reformları şu başlıklar halinde incelemek mümkündür: (1) Öğretmenler ağırlıklı 
olarak lisansüstü düzeyde yetiştirilmeye başlanmıştır. Burada öğretmenliğin alan bilgisi 
boyutu Alan Fakültesi (Fen, Edebiyat, Mühendislik vb.) tarafından, pedagojik 
formasyon boyutu Eğitim Fakültesi tarafından verilmektedir. (2) Öğretmen yetiştiren 
kurum programlarında standartlaşma ve akreditasyon çalışmalarına önem verilmiştir. 
(3) Öğretmen yetiştiren kurumların programlarındaki teorik dersler azaltılarak uygulama 
ve staj faaliyetlerine daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu faaliyetlerin nitelikli bir şekilde 
yürütülmesi için Okul-Eğitim Fakültesi arasında çok yakın ilişkilerin kurulmasını 
sağlayan klinik profesörlük ve meslek geliştirme okulları gibi uygulamalar yapılmaktadır. 
(4) Öğretmenlerin yapılandırmacı sınıfa uygun olarak yetiştirilmesi gereği vurgulanmaktadır. 
Bu bağlamda öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecek 
öğretmenlerin yetiştirilmesi için programlarda düzenlemeler yapılmaktadır. Dünyada 
yaşanan bu dönüşümlere karşı olanlar da bulunmaktadır. Özellikle Neo-Marksist 
anlayışa sahip teorisyenler bu reform hareketlerini pasif, denileni yapan, düşünmeyen, 
teknisyen tipte öğretmenler yetiştirmeyi amaçlayan politikaların bir ürünü olduğunu 
ileri sürerek eleştirmektedirler. Dünyada yaşanan bu dönüşümlerin ülkemizi de 
etkileyeceği muhakkaktır. 

Giriş
Dünyamız günümüzde sanayi çağından bilgi çağına girmiştir. Sanayi ürünleri yerine 
bilgi ve teknoloji dünyasının ürünleri daha yoğun bir talep görmeye başlamış ve 
insanlar harcamalarının çoğunu teknolojik ürünlere aktarmaya başlamışlardır. 
Günümüzde insanlar hemen hemen bütün işlerini teknolojik araçlarla yapmakta, 
ihtiyaç duydukları tüm bilgileri de bu araçlarla elde etmektedirler.  

Bilgi çağının insanların önceliklerini değiştirmesiyle birlikte eğitim ve dolayısıyla 
öğretmenlik mesleği de değişmek durumunda kalmıştır. İnsanların talep ettiği 
öğretmen tipi değişmiştir. Artık öğrenciler bilgi teknolojisi araçları sayesinde bilgiye 
kolayca ulaşmaktadırlar. Bu nedenle artık “bilgiyi sunan- anlatan” öğretmen tipini isteme-
mektedirler. Öğrenciler artık elde ettikleri bilgiyi üst düzey düşünme becerileri ile 
işleyebilmeleri için kendilerine rehberlik edebilecek öğretmen tipine ihtiyaç duymaktadırlar 
(Özcan, 2013). Yani üst düzey düşünme becerilerine sahip, araştırabilen, problem çöze-
bilen, eleştirel düşünebilen, yeni teknolojileri kullanabilen, farklı dil ve kültürlere 
sahip öğrencilerle iletişim kurabilen, yenilikleri izleyen ve yeniliklere uyum göster-
meye açık öğretmenlere gereksinim duyulmaktadır. 

Prof. Dr. Sedat Yüksel
Uludağ Üniversitesi



Öğretmen eğitiminin tarihçesine bakıldığında birtakım değişimlerin yaşandığı görülmektedir. 
Öğretmen eğitimcileri 1960 ve 1970’lerde bireyselleştirilmiş öğretim, davranışsal 
hedefler, tam öğrenme, aktivite temelli öğrenme, buluş yoluyla öğrenme ve 
değerlerin açığa çıkartılması üzerine yoğunlaşmışlardır. 1980 ve 1990’larda 
davranışsal hedefler, performans hedefler ve performans göstergeleri şeklinde 
isimlendirilmiş rubrikler, yapılandırmacılık, çoklu zekâ, heterojen gruplar işbirlikli 
öğrenme; 1990’lardan beri yeni bilgisayar teknolojileri, beyin temelli öğrenme vb. 
konularda yoğunlaşılmıştır (Andrew, 2005).

Dünyada Öğretmen Yetiştirme Politikalarında Değişim ve Reformlar
Kaliteli öğretmen ancak kaliteli bir öğretmen eğitimi programı ile yetiştirilebilir. Bu 
nedenle öğretmenlerin niteliğine yönelik olarak yapılan eleştirilerde her zaman 
öğretmen yetiştiren kurumlar da eleştirilmiştir. Bu eleştirilerde çoğunlukla öğretmen 
eğitiminde reform yapmanın gerekli olduğu ileri sürülmüştür. 

Öğretmen yetiştirme politikalarında değişim ve reformları incelemeden önce bu 
reformları iyi anlayabilmek için öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açılarına bakmak 
gerekmektedir. Öğretmenlik mesleği iş başında öğrenilen bir “sanat” mıdır? Yoksa 
hukuk ve mimarlık gibi uygulama safhasına geçmeden önce okullarda yoğun bir 
eğitim gerektiren bir “meslek” midir? “Sanat” a karşı “ meslek” ikilemi içerisindeki 
öğretmenlik anlayışı öğretmenlik mesleğine ilişkin bakış açısını da ortaya koymaktadır. 
Bu ikilem uzun süredir tartışılmıştır. Ancak son yıllarda benimsenen görüş 
öğretmenliğin tıpkı klinik psikoloji ve tıp alanı gibi “klinik uygulama mesleği” olduğudur 
(Zeichner, 2003). Bu görüş öğretmenliği hem uzmanlık gerektiren bir meslek, hem 
de usta- çıraklık ilişkisini gerekli gören bir sanat olarak görmektedir.    

Öğretmenliği klinik uygulama mesleği olarak gören bu görüş doğrultusunda uygulama 
faaliyetleri teorik bilgilerden daha fazla önemsenmiştir. Bu anlayış sonucunda 
öğretmen yetiştirme programlarında yer alan dersler, özellikle öğretmenlik meslek 
bilgisi (ÖMB) derslerine yönelik eleştiriler başlamıştır. Bu konuda ilk eleştiriler 
ABD’de 1930’lu yıllarda başlamış, 1950 ve 1960’lı yıllara yoğunlaşmış ve günümüze 
kadar devam etmiştir. Bu eleştiriler temelde şunları kapsamaktadır (Bestor, 1953; 
Beyer & Zeichner, 1982; Conant, 1963; Flexner, 1930; Koehler, 1985; Koerner, 1963; 
Lortie, 1975; Lynd, 1950; Lyons, 1980)

1)  ÖMB dersleri uzmanlık gerektirmeyen, bilimsel bir temeli olmayan derslerdir. 
2)  ÖMB dersleri gereğinden fazla, çok yüzeysel ve birbirinin tekrarıdır. 
3)  ÖMB derslerinde verilen bilgiler teorik ve yüzeysel olup, gerçek dünyada
 yaşananlardan kopuktur.  
4)  ÖMB dersleri uygulamaya dönük olarak verilmemektedir. 
5)  ÖMB derslerinin öğretmen adaylarının mesleği öğrenmelerinde hiçbir katkısı
 yoktur. 

Yukarıdaki eleştirileri ileri süren yazarlar öğretmenliğin öğretmenlik meslek bilgisi 
dersleriyle öğrenilemeyeceği, bunun ancak uygulama içerisinde tecrübe kazanılarak 
öğrenileceğini düşünmektedirler. Onlara göre öğretmen adayları öğretmenliği tıpkı 
bir zanaat öğrenir gibi tecrübeli zanaatkârların (tecrübeli öğretmenlerin) gözetimi 
altında uygulamaları tekrar ederek öğrenebilirler.  
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Yazarların bireysel olarak yaptıkları bu eleştiriler 1980’li yıllarda daha geniş kapsamlı 
organizasyonlar tarafından hazırlanan raporlarda da tekrar etmiştir. Özellikle 1986 
yılında yayınlanmış olan “Carnegie Forum” ile 1986, 1990 ve 1995 yıllarında 
hazırlanan “Holmes Grup” raporları ile 1996 yılında yayınlanan “What Matters Most: 
Teaching for America’s Future- [En Önemli Problem Nedir?: Amerika’nın Geleceği 
İçin Öğretim]” isimli rapor bu alanda önemli ve etkili olmuş raporlardır. Bu raporlarda 
öncelikle mesleki standartların belirlenmesi, öğretmen eğitimini güçlendirme ve 
sertifikasyon, öğretmen adaylarının mesleki gelişimini hızlandırmak ve öğretmen 
rollerini değiştirmek konuları vurgulanmıştır. Bu raporlarda öğretmen adaylarının 
sınıfta gerçek şartları görebilmesi gerektiği, bu nedenle adayların okullarda uygulama 
yapmalarına ağırlık verilmesi gerektiği, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim hastanelerinde 
yaptıkları “internship” uygulamasına benzer olarak öğretmen eğitiminde öğrencilerin 
de okullarda yoğun bir uygulama aşamasından geçirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 
(Carnegie Forum, 1986; Holmes Group,1986 1990,1995; NCTAF, 1996). 

Yukarıda yer alan tüm eleştiri ve önerilerin temelinde yer alan ana düşünce sınıfta 
öğretmenin etkili olması konusunda üniversitelerde verilen öğretmen eğitiminin 
etkisinin çok düşük, hatta olmamasıdır. Örneğin ABD’de yapılan araştırmalarda 
sözleşmeli veya alternatif sertifikasyon ile öğretmen olanların geleneksel, fakültede 
yetişen öğretmenlerden mesleğe başlama aşamasında daha etkisiz oldukları ancak 
üç yılın sonunda geleneksel yetişen öğretmenlerle aynı düzeye geldikleri bulunmuştur 
(Boyd, Grossman, Lankford, Loeb & Wyckoff, 2006; Darling-Hammond, Holtzman, 
Gatlin & Heilig, 2005). Bu sonuçlar öğretmen yetiştirmede birtakım reformların 
yapılmasına gerek olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen Eğitimi konusunda yayınlanan eleştiriler, özellikle de yayınlanan raporlar 
kısa zamanda etkili olmuş, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin öğretmen 
yetiştirme politikalarında değişikliğe gidilmiş, bu konuda çeşitli reformlar yapılmıştır. 
Yapılan reformlar şu dört başlık altında toplanabilir:   

1) Öğretmenlerin Yetiştirildiği Aşama ve Süre: Tarihsel süreçte öğretmenler lise 
düzeyinde kurumlar olan öğretmen okullarında (eğitim enstitüleri, öğretmen kolejler 
vb.) yetiştirilmeye başlanmış, daha sonra öğretmen yetiştirme işi üniversitelere 
devredilmiş ve bu eğitim dört yıllık lisans eğitimi şeklinde verilmeye başlanmıştır. 
Ancak son 30 yıldır dört yıllık lisans eğitimi ile öğretmen adayına hem alan bilgisinin 
hem de öğretmenlik bilgi ve becerilerinin kazandırılamayacağı eleştirisi sıklıkla 
vurgulanmaya başlamıştır. Bu eleştiri özellikle liselerde görev yapacak öğretmen 
adayları üzerinde yoğunlaşmaktadır (Feiman-Nemser, 1990; Carnegie Forum, 
1986; Holmes Group, 1986). Bu eleştiri kabul görmüş olup, günümüzde çoğu 
gelişmiş ülkelerde öğretmenler ağırlıklı olarak lisansüstü düzeyde yetiştirilmeye 
başlanmıştır. Burada öğretmenliğin alan bilgisi boyutu Alan Fakültesi (Fen, Edebiyat, 
Mühendislik vb.) tarafından, pedagojik formasyon boyutu Eğitim Fakültesi tarafından 
verilmektedir. Bu sayede alan bilgisi yeterli bireyler öğretmen eğitimi programlarına 
başvuracaklardır. Eğitim fakültelerinde verilecek öğretmen eğitiminde öğretmen 
adayının öğretmenlik mesleğine ilişkin becerilerinin geliştirilmesi ön plana 
çıkmaktadır. Eğitim fakültesi alan bilgisi vermekle uğraşmayacaktır. Son yıllardaki 



eğilim öğretmenlerin en az yüksek lisans derecesinde olması gerektiğidir. Nitekim 
çoğu Avrupa ülkeleri ile Kanada, Avustralya, Singapur gibi gelişmiş ülkelerde 
öğretmenler yüksek lisans düzeyinde veya dört yıldan daha uzun bir süreyi 
kapsayan programlarda yetiştirilmektedir (EURYDICE, 2012; Niemi & Lavonen, 
2012; Özcan, 2013) 

2) Standartlaşma ve Akreditasyon: Öğretmenler için mesleki standartların ortaya 
konulması, öğretmen eğitiminde yeni standartlar, akreditasyon ve sürekli değerlendirme 
konuları son 30 yılda öğretmen eğitimi politikalarının önemli bir parçasıdır. 21. yy.’a 
uygun nitelikli öğretmen yetiştirebilmenin şartlarından birisi de öğretmen eğitiminde 
standartların belirlenmesi, öğretmen yetiştiren kurumların bu standartlara uygunluğunun 
düzenli ve sürekli olarak değerlendirilerek akredite edilmesi ve ulaşılan kalitede 
sürekliliğin sağlanması için kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasıdır. 

Öğretmen eğitimini akredite edilebilmesi için akredite eden kuruluşların bağımsız bir 
kurum olması önemlidir. Bu kuruluşlar kaliteli öğretmenler yetiştirebilmek için 
program standartlarını hazırlamaktadırlar. Öğretmen yetiştiren kurumlar akredite 
olabilmek için bu standartları sağlamak durumundadırlar. Özellikle federatif yapıya 
sahip ülkelerde akredite olmayan kurumların diplomaları geçerli olmamakta, 
mezunları öğretmenliğe kabul edilmemektedir. Eyaletler de kendi sınırları içerisinde 
öğretmenlik yapılabilmesi için standartlarını belirleyerek bu standartlara uygun 
akredite edilmiş kurumların belgelerini kabul etmektedirler (Darling- Hammond, 2012).   
     
Standartlaşma ve akreditasyon konusunda ülkemizde de son yıllarda bazı gelişmeler 
yaşanmaktadır. İlk olarak 1998–1999 öğretim yılında uygulanmaya başlanan 
yeniden yapılandırmanın önemli bir boyutunu öğretmen eğitiminde standart 
geliştirme ve buna bağlı olarak öğretmen yetiştiren kurumlara ilişkin bir akreditasyon 
modeli geliştirme çalışmaları oluşturmuştur. Öğretmen yetiştiren kurumların program 
standartları geliştirme ve akredite çalışmalarını koordine etme görevi Öğretmen 
Yetiştirme Milli Komitesi’ne verilmiştir (Günçer ve diğerleri,  1999).  Bu dönemde 
YÖK Eğitim Fakülteleri için pilot akreditasyon çalışmaları yapmış, ancak bu 
çalışmalar devam etmemiş ve 2002 yılında sonlandırılmıştır. Yani 2002 yılından beri 
öğretmen eğitiminde akreditasyon çalışmaları kesintiye uğramış durumdadır. Bu 
arada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da öğretmen yeterliklerinin belirlenmesine yönelik 
bir dizi çalışma yürütmüştür. MEB Temel Eğitime Destek Projesi kapsamında 2002 
yılında başlayan bir proje ile 2006 yılında genel yeterlikleri, 2008 yılında özel alan 
yeterliklerini belirlemiş ve Eğitim Fakültelerinden bu yeterliklere sahip öğretmen 
adayları yetiştirilmelerini, programlarını buna göre düzenlemelerini istemiştir (MEB, 
2008). Ancak bu konuda herhangi bir gelişme olmamıştır. 

Standartlaşma ve akreditasyon çalışmalarında bir süreklilik sağlanamamakla birlikte 
son yıllarda önemli gelişmeler olmuştur.  2011 yılında Eğitim Fakülteleri Dekanlar 
Konseyi (EFDEK) ve arkasından Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) kurulması ile bu çalışmalar tekrar ivme kazanmıştır. 
EPDAD’a YÖK tarafından 2014 tarihi itibariyle 2 yıl süreyle akreditasyon yapma 
yetkisi verilmiştir (Ayas, 2014). Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.
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3) Uygulama ve Staj Faaliyetleri: Öğretmenliğin uygulamalı bir meslek olması 
nedeniyle öğretmen eğitiminde adayların fakültedeki dersler ile öğrendikleri teorik bilgileri 
uygulamaya dönüştürmeleri gerekmektedir. Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmasında, 
okullarda görev yapan deneyimli öğretmenlerin staj esnasında adaylara gösterdikleri 
bilgi, beceri ve deneyimler çok değerlidir. Bu nedenle nitelikli öğretmen yetiştirmek 
için uygulama ve staj faaliyetleri çok önemli bir yere sahiptir.  

Son yıllarda öğretmen eğitimi ile ilgili çalışanların çoğu derslerin ağırlıklı olarak 
üniversitelerde verildiği öğretmen eğitimine karşı çıkmakta, daha fazla uygulama ve 
staj faaliyetlerine ağırlık veren modellere geçilmesine yönelik çağrılar yapmaktadırlar 
(Ball & Cohen, 1999; Ball & Forzani, 2009; Grossman, Hammerness & McDonald, 
2009). Bu çağrıların ana sebebi üniversitelerde verilen öğretmen eğitimiyle nitelikli 
öğretmen yetiştirilemediği, teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülemediği, dolayısıyla 
öğretmen adaylarının beceri yönünden eksik yetiştirildiği düşüncesidir. Geleceğin 
öğretmenleri öğrencilerin daha etkili öğrenmelerini sağlamak için birer uzman 
uygulayıcı olarak yetiştirilmelidirler. Kuşkusuz bunu gerçekleştirmek için uygulamayı 
öğretmen yetiştirme programının merkezi haline getirmek gerekmektedir.

Uygulama temelli öğretmen eğitimi üç önemli fikir etrafında dönmektedir. Birincisi, 
öğretmen adayları tüm öğrencilerin yüksek düzeyde düşünme, akıl yürütme ve problem 
çözme becerilerini geliştirmeye dönük hedeflere ulaşmalarını sağlayabilecek şekilde 
yetiştirilmelidir. İkincisi, öğretmen adayları öğrenme-öğretme süreci esnasında 
ortaya çıkan farklı, yeni veya sorunlu durumlara uyum sağlayacak ve çözebilecek 
şekilde yetiştirilmelidir. Üçüncüsü, öğretmen adayları etkili bir konu alanı öğretimi 
yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştirilmelidir (Forzani, 2014).

Yukarıda ifade edilen temel amaçlara ulaşabilmek için uygulama ve staj faaliyetlerinin 
farklı bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Yeni yapılandırmada öğretmenlik 
mesleğinin doktorluk gibi bilgi ve beceri gerektiren uygulamalı bir meslek olduğu 
düşüncesiyle öğretmen eğitiminde tıp fakültesi öğrencilerinin hastanelerde yaptıkları 
“intern” uygulaması gibi öğretmen adaylarının da mezun olmadan önce uzun süreli 
okullarda uygulama yapmaları gerektiğinden hareket edilerek bu uygulamalara “klinik 
uygulamalar” ismi verilmiştir. 

Klinik uygulamaların kapsamını net olarak ortaya koyabilmek için ABD’de Ulusal 
Öğretmen Eğitimi Akreditasyon Konseyi (National Council for Acreditation of 
Teacher Education- NCATE) tarafından belirlenen ilkeler incelenebilir. Konsey klinik 
temelli öğretmen yetiştirme programlarının tasarımı için şu ilkeleri gerekli görmektedir 
NCATE, 2010): 

Öğretmen yetiştirme programlarında öğrencinin öğrenmesi esastır. Klinik temelli 
öğretmen yetiştirme programın merkezinde “ilk ve orta öğretimde öğrencilerinin 
öğrenmeleri” olmalıdır.

Klinik uygulama, öğretmen yetiştirme programının bütün boyutlarıyla bağlantılı olmalıdır.

1

2



Bu ilkelerde de ifade edildiği gibi klinik (uygulama) temelli öğretmen yetiştirme uygula- 
malarının başarılı bir biçimde yürütülmesi ve sonuçlandırılabilmesi için uygulama 
okulu ile Eğitim Fakültesi arasında çok yakın ilişkilerin kurulması gerektiği vurgusu 
yapılmaktadır. Bu iletişimi sağlamak üzere meslek geliştirme okulları ve klinik profesörlük 
gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Meslek Geliştirme Okulları: Bu okullar öğretmenlik uygulamaları için seçilmiş 
resmi (kamu) okullar olup, sadece öğretmen adaylarının eğitim gördükleri bir okul 
değillerdir. Bu okullar aynı zamanda hem fakültenin hem de okulun araştırma ve 
geliştirme konularında işbirliği yapabilecekleri bir yerdir. Öğretmen adayları bu okullarda 
sadece uygulama yapmamakta, ayrıca eğitim fakültesi akademisyenleri de bu 
okulun geliştirilmesi için okul yönetimleriyle kapsamlı bir işbirliği ve araştırma 
faaliyetleri de yapmaktadırlar. Böylece eğitim fakültesi okulun geliştirilmesi için 
akademik destek sağlamaktadır. Diğer taraftan bu okulların öğretmenleri de fakült-
eye “klinik öğreticiler” olarak hizmet ederler. Fakülte akademisyen ve öğrencilerine 
okulda yaşanan gerçek durumları anlatarak onların da gerçek koşulları öğrenmelerini 
sağlarlar (Abdal-Haqq, 1998; Darling-Hammond, 1994; Lunenburg, 1998; Velzen, 
Bezzina & Lorist, 2009). Böylece özellikle öğretmen eğitimcileri için temel eleştiri 
konularından birisi olan “fildişi kulelerde oturma” eleştirisi(Farkas & Duffett, 2010; 
Kerlinger, 1970) önemli ölçüde giderilmektedir. 
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Öğretmen adaylarının gelişimi ve öğretmen yetiştirme programının bütün unsurları 
araştırma verilerine dayalı olarak sürekli değerlendirilip geliştirilmelidir.

Öğretmen yetiştirme programları, alanını bilen ve onu nasıl öğreteceği konusunda 
uzman, yenilikçi, işbirliğine önem veren ve problem çözücü öğretmenler yetiştirmelidir.

Öğretmen adayları etkileşimli (interaktif) mesleki ortamlarda öğrenmelidirler.

Klinik uygulamada görev yapacak olan öğretmen ve danışman akademisyenler 
ciddi bir elemeye tabi tutularak seçilmeli ve bu konuda eğitime alınmalıdırlar. 

Klinik uygulamaların yapılacağı okullar seçilmeli ve finansal olarak desteklenmelidir. 
Klinik uygulama için seçilen okul, öğretmen adayının iyi bir uygulama sürecini 
geçirmesi ve okuldaki öğrencilerin başarılarının artırılması için yeterli araç-gereç 
ve yetişmiş personelle donatılmış olmalıdır.

Teknolojik uygulamalar etkili öğretmen yetiştirmeye yardımcı olur.

Güçlü bir araştırma gündemi, bilgilerin sistematik toplanması ve verilerin kullanımı, 
öğretmen yetiştirmede sürekli gelişimleri destekler.

Güçlü kliniksel öğretmen yetiştirme programının başarısı için okullarla sıkı bir işbirliğinin 
kurulması zorunludur. 
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Meslek geliştirme okulları üzerine yapılan araştırmalarda bu okullar sayesinde 
öğretmen ve akademisyenlerin eski yıllara göre daha kaliteli öğretmen yetiştirildiğini 
(Andrew & Schwab, 1995; Darling-Hammond, Hammerness, Grossman, Rust & 
Shulman, 2005), bu okullarda uygulama yapan mezunların da bu sistemin kendilerini 
öğretmenliğe daha iyi hazırladığını (Darling-Hammond, Chung & Frelow, 2002; 
Howey & Zimpher, 1993; Sandholtz & Dadlez, 2000; Stallings, Bossung, Martin, 
1990; Yerian & Grossman, 1997) düşündükleri tespit edilmiştir. Diğer araştırmalarda 
da meslek geliştirme okullarından mezun olan öğretmenlerin kendi konu alanları, 
sınıf yönetimi, teknoloji kullanımı konularında daha iyi oldukları belirlenmiştir (Gill & 
Hove, 1999; Mantle-Bromley, 2002; Neubert & Binko, 1998). Üstelik bazı çalışmalarda bu 
okullardaki öğrenci performans ve başarısını da artırdığı bulunmuştur (Frey, 2002; 
Gill & Hove, 1999; Glaeser, Karge, Smith & Weatherill, 2002)

Klinik Profesörlük: Öğretmenlik uygulaması ve staj faaliyetlerinin başarısında en 
önemli unsurlardan birisi de hiç şüphesiz ki danışman öğretim elemanıdır. Danışman 
öğretim elemanı hem okul ile fakülte arasında ilişkilerin sağlanması, hem öğretmen 
adaylarını denetlemek ve rehberlik etmek, hem de uygulama okulundaki öğretmenlere 
çağdaş gelişmeleri aktarmak durumundadır. Ancak öğretim elemanlarının bu 
işlevlerini tam olarak yerine getirdiğini söylemek güçtür. Öğretmen eğitimi ile ilgili 
yapılan son reformlarda uygulama ve staj faaliyetlerine çok ağırlık verilmesi, danışman 
öğretim elemanlarının da konumunu gündeme getirmiştir. Öğretim elemanlarının 
kendilerinden beklenenleri tam olarak yerine getirebilmesi için eğitim fakültelerinde 
öğretmenlik bilgi ve becerileri ile staj konularında uzmanlaşmış, fakültenin okullarla 
ilişkilerini sağlayacak “klinik profesör” kadrosunun ihdas edilmesi önerilmiş ve bazı 
üniversitelerde bu kadrolara atamalar yapılmıştır. Bu kişiler sadece öğretmen 
adaylarını denetlemeyecek, aynı zamanda uygulama yapılan okullara akademik 
danışmanlık da yapacaklardır.  

Klinik profesörler eğitim fakültesi ile mesleki gelişim okulları arasındaki ilişkiyi sağlayan 
kişidir. Öğretmen adaylarını yeterince denetleyebilmek için, denetleyici kişinin sınıf 
ve okulun realitelerini anlamış olması gerekmektedir. Güçlüklerden birisi, hem kendi 
konu alanında yeterli, hem de okul uygulamalarını bilen öğretim elemanlarının 
bulunmasıdır. Klinik profesör sadece denetleme yapmamaktadır. Bazı uygulamalarda 
gidilen staj okullarında bazı dersleri üstüne alarak o okulda derslere girmektedir. 
Böylece okulda yaptığı öğretmenlik sayesinde okulda yaşananları, mevcut yönelimleri 
ve son uygulamalar ile o yaş grubu öğrencilerde olan değişimi rahatlıkla izleyebilmekte ve 
bu tecrübelerini fakültede öğretmen adaylarına vereceği derslerde yansıtabilmektedir. 
Klinik profesöre ayrıca gidilen staj okulunun daha nitelikli eğitim vermesi için akademik 
uzmanlık hizmeti sağlama görevi de verilmiştir. Klinik profesör okulun kalitesini 
artırmaya yönelik bir dizi akademik destekte bulunabilmektedirler (Cornbleth & 
Ellsworth, 1994; Duffy & Putt, 1967; Duffy & Putt, 1970; Ernst, Hollinger & Knight, 
2004; Jacops, 2007; Kazlov, 1976).

Görüldüğü gibi 21. yy.’ın öğretmenini yetiştirmede uygulama ve staj faaliyetleri 
anahtar konumdadır. Ancak bu konuda ülkemizdeki uygulamaların pek parlak olduğu 
söylenemez. Nitekim yapılan araştırmalarda danışman öğretim elemanları ve gidilen 
okuldaki öğretmenlerinin staj faaliyetlerini önemsemedikleri, öğretmen adaylarına yardımcı 



Örnek olay araştırması: Öğretmen adaylarına eğitim-öğretim sürecinde yaşanan 
durum ve olaylarla ilgili olarak sınıflarda gözlem yapmaları, örnek olayları ortaya 
çıkarmaları ve bu olayları izleyerek değerlendirme yapmaları istenmektedir. 

Öğretimin ve öğrenmenin analizi: Öğretmen adayından yapılan öğretim uygula- 
malarından örnekleri izleyerek, öğrenme ürünlerini inceleyerek bunlar üzerinde 
derinlemesine düşünmeleri ve analiz etmeleri istenmektedir. Bazı üniversitelerde 
de öğretmen adaylarının derste öğrendikleri öğretim modellerine uygun olarak 
sınıf arkadaşlarına ders anlatmaları ve bu dersin görüntülü kayıt altına alınarak 
sınıfça tartışılması ve değerlendirilmesinin yapılması (mikro öğretim uygulaması) 
istenmektedir.  

Etkinlik dosyasının hazırlanması: Burada öğretmen adayından özellikle uygulama 
ve staj çalışmalarında yaptıkları işler, buna ilişkin örnek ürünler, öğrencilerin 
yapılan etkinliklerden ne öğrendiklerini gösteren belgeler vb. kapsayan bir dosya 
(porfolyo) hazırlaması istenmektedir.

Eylem araştırması: Öğretmen adayından staj yaptığı okulda yaşanan sorunları, 
kendi yaptığı bir uygulamanın etkilerini vb. bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak 
tespit etmesi istenmektedir.

Eğitsel teknoloji ve medya araçlarını kullanma: 21. yy. öğrencileri bilgi teknolojisi 
araçları ile artık bilgiye kendileri ulaşmaktadır. Dolayısıyla rehber konumunda 
bulunan öğretmen de bu teknolojileri iyi bilmek ve kullanmak durumundadır. Bu 
nedenle derslerde öğretmen adayının bu araçları tanıması ve kullanabilmesi 
sağlanmaktadır.

a
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e

olmadıkları, kendileriyle yeterince ilgilenmediklerini ortaya koymaktadır (Aslanargun, 
Kılıç & Evran Acar, 2012; Demircan, 2007; Eraslan, 2008; Gökçe ve Demirhan, 
2005; Kocatürk, 2006; Koç & Yıldız, 2012; Ok, 2005; Ören, Sevinç & Erdoğmuş, 
2009; Paker, 2008; Sağlam ve Sağlam, 2004; Tutkun, 2000; Yalçın 1999; Yalın- Uçar, 
2012; Yıldız, 2006). Bu araştırmalar eğitim fakültesi ile okullar arasında bir iletişimin 
olmadığını ve uygulama faaliyetlerinin kendi haline bırakıldığını göstermektedir.  

4) Öğretmenlerin yapılandırmacı sınıfa uygun olarak yetiştirilmesi: 21. yy. 
öğrencileri bilgiye kolayca ulaşarak bu bilgileri yapılandırabilecek öğrencilerdir. Bu 
nedenle öğretmen adaylarının aldığı dersler “öğretmeyi öğrenme” sürecine hizmet 
etmek durumundadır. Bunu gerçekleştirmek öğretmen adaylarına konuların teorik 
olarak öğretimi şeklinde olamaz. Öğretmen adayları öğrendiklerini gelecekte 
karşılaşacakları durumlarla ilişkilendirmeleri, karşılaşacakları problemleri nasıl çözebi-
leceklerini düşündükleri zaman yapılandırmacı sınıflara uygun öğretmen olabileceklerdir. 
Bu nedenle öğretmen eğitimi programlarında yer alan derslerde şu yöntemlerin 
kullanılması önerilmektedir (Darling- Hammond, 2006; Grossman, 2005):
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Sonuç ve Öneriler

Günümüz 21. yy. insanı bilgiye kendi ulaşan kişi konumundadır. Öğretmen de bu 
bilgiyi yapılandırması için rehber konumundadır. Bu yeni duruma uygun yeterliklere 
sahip öğretmen yetiştirmek üzere öğretmen yetiştirme politikamızda yukarıda 
açıklandığı gibi önemli değişimler yapılmasının gereği açıktır. Öğretmen eğitiminin 
lisansüstü düzeyde verilmesi, ders içerikleri ve faaliyetlerinde uygulamaya dönüklük, staj 
faaliyetlerine ağırlık verilmesi, uygulama okulları ile koordinasyon, klinik profesörlük, 
standartlar, yeterlikler, akreditasyon vb. uygulamalar ile öğretmen yetiştiren 
kurumların 21. yy’ın beklediği öğretmen tipini yetiştirmesi istenmektedir. Burada 
şunu da belirtmek gerekir ki, bu yeni öğretmen tipine karşı çıkan Neo-marksist 
görüşlü bazı yazarlar da bulunmaktadır. Bu yazarlara göre Neoliberal  politikaların 
sonucunda dayatılan bu politika öğretmenlerin özerklik ve yaratıcılığı yok edecek, 
onları vasıfsız ve tek tip hale getirecektir. Aslında tüm bu reformlarla yapılmak 
istenen, öğretmeni eleştirel düşünen ve tepki verebilen profesyonel bir kişiden 
ziyade, istenenleri düşünmeden uygulayan bir teknisyen haline getirmektir (Giroux, 
2012; Ünal, 2005). Ülkemizde de Neoliberal politikaların bir yansıması olarak 1997 
yılındaki yeniden yapılandırma ile eğitim bilimleri bölümlerinin kapatılması, eğitimin 
temelleri derslerinin (eğitim tarihi, eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi vb. dersler) 
programlardan çıkarılması vb. uygulamalar ile öğretmen adaylarının sorgulamadan, 
isteneni düşünmeden yapan teknisyenler olarak yetiştirilmesi sağlanmıştır (Güven, 
2014). Görüldüğü gibi bu yazarlar standartlaşmaya karşı çıkmakta, derslerde uygulamaya 
ağırlık verilirken entelektüel tabanlı derslerin programdan çıkarılması ile teorik 
bilgileri zayıf, düşünmeyen, eleştirmeyen, yani entelektüel olmayan öğretmenler 
yetiştirildiğini savunmaktadırlar. Öğretmen yetiştirme politikamızı düzenlerken bu 
eleştirileri de dikkate almak gerekmektedir. Pratiğe önem verirken teorinin tümüyle 
gözden çıkarılmaması gerekmektedir. 

Dünyada yapılan uygulamalar da dikkate alındığı zaman ülkemizin öğretmen 
yetiştirme sisteminde aşağıdaki temel değişikliklerin yapılması önerilmektedir:

Öğretmen eğitimi için dört yıllık lisans eğitimi yetmemektedir. Genel olan eğilim 
alan fakültesini bitirmiş öğrencilerin öğretmen eğitimi programlarına kabul edilmesi, 
öğretmen eğitiminin de tezsiz yüksek lisans şeklinde olmasıdır. Böylece alan 
bilgisi eğitimi ile uğraşılmayacak, sadece öğretim üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu 
konuda ülkemizdeki mevcut yapılanmada değişiklik yapılmalıdır. Okul öncesi ve 
ilköğretim haricinde diğer branşlarda öğretmen yetiştirme tezsiz yüksek lisans 
düzeyinde yapılmalıdır. Eğitim Fakülteleri sadece eğitim ve öğretim konularıyla 
ilgilenmelidir. Bu durumda fakülte akademik personelinin yapısının da düzenlenmesi 
gündeme gelebilir. Nitekim Eğitim Fakültesinde görevli öğretim elemanlarının 
çoğunluğu fen-edebiyat fakültesi kökenli olup, çoğu akademik kariyerini (tez ve 
bilimsel çalışmalarını) eğitim ile ilgili değil, alanları ile ilgili yapmışlardır ve yapmaya da 
devam etmektedirler (Yüksel, 2010; Ayas, 2005; Gençdoğan, 2004). Bu yapıdaki 
bir akademik kadro ile kaliteli ve istenen nitelikte öğretmen eğitiminin yapılması 
mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla sadece öğretimle odaklanacak bir fakültede 
sadece akademik kariyeri öğretim üzerine olan öğretim elemanları yer almalıdır.  

1



Yapılandırmacı sınıflara öğretmen yetiştiriyorsak Eğitim Fakültesi programlarının 
kesinlikle bu sınıflara uygun öğretmen yetiştirir hale getirilmesi gerekmektedir. 
Artık yoğun teorik dersler ve önemsenmeyen, kısa süren bir öğretmenlik uygulaması 
yapılması anlayışından vazgeçilmesi gerekmektedir. Fakültede okutulacak dersler 
uygulamaya dönük olmalı, örnek olaylar sınıflarda tartışılmalıdır. Bu arada son 
eğitim teknolojilerinin özellikleri ve kullanımı öğretmen adaylarına öğretilmeli ve 
kullanmaları sağlanmalıdır. 

Staj ve uygulama faaliyetleri yeniden düşünülmelidir. Bu faaliyetler daha yoğun 
olmalıdır. Son yıl staj yılı olarak ayrılabilir. Özellikle ABD’de olduğu gibi Eğitim 
Fakülteleri uygulama okullarını seçerek onlarla yakın iletişim halinde olmalıdırlar. 
Burada okullara –bilhassa da özel okullara- önemli bir görev düşmektedir. Okullar 
gelecekte kendi kurumlarında çalışacak olan öğretmenlerin yetiştirilmesinde 
daha etkili olmalıdır. Tüm bunların yapılabilmesi için okullara makul sayıda öğrenci 
gönderilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu nedenle Eğitim Fakültelerinin 
kontenjanlarında azaltılmaya gidilmelidir.  

YÖK ve MEB bünyesinde geniş katılımlı bir oluşum ile öğretmenlik mesleğinin 
standartlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu standartlar oluşturulurken YÖK 
ve MEB’nın iletişim içerisinde olması ve her iki tarafın da kabul etmesi önemlidir. 
Aksi takdirde bu standartlar kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm olacaktır. Standartlarda 
uzlaşmanın sağlanması ve kabulü sonrasında Eğitim Fakültelerinin akreditasyon 
çalışmalarına başlanmalıdır. 
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DEĞİŞEN ÖĞRENME ORTAMLARI VE TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonu olarak 2 yıldır birlikte çalışıyoruz, geçen 
yıl ETP olarak ilkini organize ettiğimiz Eğitimde Teknoloji Kullanımı Konferansı ile eğitim 
ortamlarında teknoloji kullanımı konusunda paylaşım ortamlarının oluşmasına 
destek veriyoruz. Bu sunumumuzla öğrenme ortamlarında yaşanan değişim ve 
dönüşüm sürecinde kullanılan/kullanılmaya başlanan güncel uygulamalar ve yeni 
yaklaşımlar konusunda farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz.

Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da değişmekte ve dönüşmektedir. Bu 
süreçte pek çok eğitim kurumu, vizyon ve hedefleri doğrultusunda teknoloji kullanımı 
ile ilgili çeşitli uygulamaları hayata geçirdi ve bu uygulamaların sonuçlarını almaya başladı. 

Yaşanan değişim aslında sadece teknoloji ile ilgili değil, öğrencilerle öğretmenlerle 
tüm paydaşlarla ilgilidir. Bu süreç basit bir teknoloji değişim hikayesi değildir.  Aynı 
zamanda eğitimin teknolojiden destek almaya başladığı dönüşüm sürecidir.  Aslında 
üretilen hiç bir teknoloji eğitim amacı ile üretilmedi. Bizler üretilen teknolojileri eğitimi 
kolaylaştırması için entegre ettik yada etmeye çalışıyoruz. Dünyada radyo ile başlangıcı 
uzaktan eğitimde bugün tablet ve bilgisayar gibi aygıtlar kullanılmaya başlandı.

Teknolojideki gelişimin yaşantımızı etkilediği herkesin kabul ettiği bir gerçek haline 
geldi. Çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılamak için geliştirilen teknoloji ürünleri, bu günlerde 
ihtiyaçlarımızı belirlemektedir. Teknolojinin bu gelişimi alışkanlıklarımızı da değiştir- 
mektedir. Biz birer eğitimci olarak, bu gelişmeleri siz öğretmenler ve öğrencilerin 
eğitim yaşantılarını nasıl etkilediğini paylaşmayı görev edindik. Değişim konusu 
hepimizle ilgilidir.

Eğitimde teknoloji kullanımının ülkemizde ve dünyada farklı uygulama örnekleri 
vardır. Zaman zaman tartışmalara sebep olsa da öğrenme ortamlarında dönüşüm yaratan 
yeni uygulamalar ve yaklaşımlar var. Bunlar ele alıp inceleyerek uygulanabilirliğinin 
incelenmeleri gerekmektedir. Zaman alan bu değerlendirme süreçlerini tüm eğitim 
kurumlarının mümkün olan en kısa sürede yapmaları gerekmektedir. Teknolojinin 
değişimi ve gelişimi sonucunda bu süreçlerin birçok kez tekrarlanması eğitimin 
taşlarından biri olan araştırmacı ruh ile uyuşmaktadır. Peki bu yeni uygulamalar ve 
yaklaşımlar neler olabilir. İşte birkaç örnek;

STEM projeleri, duvarsız sınıf uygulamaları, IoT ve giyilebilir teknolojilerin kullanımı, 
gamification yöntemleri, flipped classroom örnekleri, makers hareketi ile learning by 
doing yaklaşımı, design thinking metotları
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Yukardaki örnek, yeni uygulamalar ve yaklaşımlar ile eğitimde öğretmenin rolü 
dönüşüme uğramış, yaşanan bu dönüşümden de öğrenciler etkilenmiştir. Eskiden 
bilgiye erişmek okuyarak, dinleyerek ya da izleyerek mümkün olurken, bugün bilgiye 
ulaşmanın oldukça kolay ve hızlı olduğu bir zamandayız. 

Dünya ve ülkemiz haberlerini sayılı kaynak olarak basılı bölgesel gazete okuyarak 
ve televizyon yayınından takip ediyorduk. Bugün internet ve interneti kullanan 
cihazlar sayesinde sosyal medya ile etkileşimli olarak takip etmek hatta katkıda 
bulunabiliyoruz. Web 2.0 araçları ile başlayan etkileşimli bir süreç söz konusudur. 
Farklı kaynaklardan bilgiye hızla ulaşıyoruz. Kendi seçtiğiniz kaynaklardan kendiniz 
takip edebiliyorsunuz. Günlük yaşamda merak edilenlere eşe dosta sorup öğrenmek 
yerine internet aracılığı ile öğrenebiliyorsunuz. Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte 
ivme kazanan bilgi alma ve haber alma özgürlüğü nedeniyle tam bir “KÜRESELLEŞME” 
yaşanmaktadır.

Bilgiye ulaşmanın bu kolaylığı sayesinde öğrenilenlerin işlenmesi, kullanılması ve 
sonuçlara bağlanması da yüksek önem taşımaktadır. Kişileri öne çıkaran özellikleri 
ne kadar bildiğinden çok ne kadar iletişim konusunda başarılı olduğu, ne kadar yaratıcı 
olduğu, ne kadar takım çalışmasına yatkın olduğu gibi sıralanabilir. Bu durum 
değerlendirdiğimizde, eğitim ortamları yeniden yapılandırmalı, farklı bir perspektiften 
bakmalı ve eğitimde teknoloji kullanımını tasarlamalıdır. Tüm gelişmeler geleceğin 
öğretmeninin ihtiyaçlarını şekillendirmek için ışık tutacaktır. 

Ayrıca, teknolojideki gelişmelerin çocukların oyun oynayış biçimlerinin değiştiğini 
hepimizce görülmektedir. Ebeveyn sokakta oynayan çocuğunu eve çağırarak 
mücadele ederken, tableti bıraktırmak için aynı mücadeleyi veriyor. Teneffüslerde 
okul koridorlarında koşan çocukları yavaşlatmaya çalışan öğretmenler çocukların 
tabletlerini kaldırmak için mücadele ediyor. Eğitimciler olarak muhatabımız 
öğrenciler bu şekilde değişmiş durumdadır.  Biz dijital göçmenler teknolojinin içinde 
dünyaya gelen öğrencilerimiz dijital yerlilere ulaşabilmek için dönüşmek zorundayız. 
Bizim için anlaması zor olan pek çok yeni durum onların gündeminde değil. Onlar 
için online olmak nefes almak kadar olağan ve sıradan bir durum. Durum bu 
haldeyken o tarafa geçmek ve duruma bakmak gerekir. Müzik değişti dansta değişmeli. 

Günlük olaylardan haberdar olmak için radyo ve televizyon haber saatleri beklerken 
anlık olarak farklı kaynaklardan bilgi alınabiliyor. Bilgi damla damla gelirken teknolojideki 
gelişmeler sayesinde oluk oluk akıyor. Bilginin hızlı akışı, bilgiye ulaşmamızı 
kolaylaştırıyor, farklı bakış açılarından bilgi edinmemize yardımcı oluyor.  Bir yandan 
da bireylerin sahip oldukları bilgiler hızla değişiyor ve eskiyor. Bu da beraberinde 
sürekli öğrenme ihtiyacını getiriyor. Yorucu bir süreç olabilen bu durum korkutucu 
görünüyor. Bu yoğunluk içinde aradığını bulmak, ihtiyacın olanı seçmek ve kullanmak 
için becerilerin de gelişmesi gerekiyor.

Teknoloji, herkes için yeni fırsatlar ve deneyimler yaratabilecek güce sahip. 
Öğrenenin kendi hızında ilerlemesini, farklı kaynaklardan bilgiye ulaşmasını, zaman 
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ve mekan sınırlarının dışına çıkmasını mümkün kılıyor. Bu durumda öğretmen tek 
bilgi kaynağı olmadığı gibi okul da tek öğrenme ortamı değildir. Öğretmen “mutlak ve 
tek” bilgi kaynağı olmadığı gibi okulda bilgi kazanılacak  “mutlak ve tek” yer değildir. 
Mevcut teknoloji yer ve zamandan bağımsız öğrenmeyi mümkün yapmaktadır. 
Ayrıca, öğrenen kendi hızında ilerleyebilmekte istediği kadar tekrar yapabilmektedir. 
Mutlak ve tek bilgi kaynağı olamayan öğretmen, öğrenciye öğrenme sürecinde 
koçluk yaparak yol gösterir. Öğretmen aynı zamanda öğrenci ile beraber öğrenendir.

Öğretmenin değişen bu rolü, onun sürekli olarak kendini geliştiren, yeniliklere açık, 
iletişim becerileri güçlü birer profesyonel olmasını gerekli kılıyor. Öğretmen 
açısından bakacak olursak; bu yeni duruma uyum sağlamak hiç de kolay bir süreç 
değil. Bu konuda öğretmenlere tam destek / hep destek / sürekli destek işin önemli 
bir boyutudur.

Öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi ve izlenmesi kaçınılmaz bir 
ihtiyaç olmuştur. Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda istekli olmalarını 
sağlamak, onların bu konuda neler yapılabileceği konusunda farkındalığını artırmak 
oldukça önemlidir.

Ayrıca, öğretmenlerin bu konuda ufkunu açacak çalışmalar yapılması, okulda böyle 
bir öğrenme ve gelişim kültürü oluşturulması, öğretmenleri bu konuda destekleyecek 
etkinlikler planlanması, bunun yapılacak eğitimlerle sürdürülmesi sınıfta bir değişim 
yaratabilmenin önemli bir boyutudur.

Gerçekçi bir bakış açısıyla bakıldığında, teknoloji olumsuz giden bir süreci 
iyileştirmiyor, var olan ve işleyen bir süreci kolaylaştırıyor. Teknoloji herkes için yeni 
fırsatlar ve deneyimler yaratabilecek güce sahiptir. Ancak, faydalanabilmek için sınıf 
içindeki kurguyu işlevsel olarak değiştirmek gerekiyor. Öğrencilerin oturup dinlediği 
ve öğretmenin anlattığı bir süreçte öğrencilerin standart tablet kullanımı fazla bir 
değişime neden olmaz. Bu yüzyılın öğrenenlerinin fizyolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarına 
uygun öğrenme ortamları oluşturmalıyız. Bu çağın öğrenenleri etkileşime ihtiyaç 
duyuyorlar. Sınıfta gerçekleşen her türlü etkinliğin merkezinde öğrenenler olmalı. 
Her türlü öğrenme çalışması planlanırken öğrenenlerin etkileşimini sağlayacak iş 
birlikçi etkinler planlanmalı.

Ülkemizdeki birçok eğitim kurumu, eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda 
yatırımlar yapmakta ve eğitim ve öğretim süreçlerini, çeşitli projeler ve sınıf içi uygu-
lamalarla desteklemektedir. Bu konuda yürütülen süreçler ve projeler için tek bir yol 
ya da tek bir doğru olduğunu söylemek yanlış olmakla birlikte; eğitimde teknoloji 
entegrasyonuna yönelik yapılan yatırımların başarıya ulaşması için önem gösterilmesi 
gereken bazı noktalar olduğunu hatırlamakta fayda var.

Bir okulun teknoloji misyonu ve vizyonu okulun bu konudaki felsefesi ve bakış açısını 
yansıtacak ve yaklaşımını belirleyecektir. Okulun bu konuda gelecekte ulaşmayı 
arzuladığı nokta; teknoloji hedeflerini oluşturacaktır, işe bu noktadan başlamak 
projelere netlik kazandırması ve ölçülebilir olması açısında hayati önem taşımaktadır. 
Yol haritası ve politika belirlemek önemli ve ilk adımdır.
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Eğitim Kurumlarında teknoloji yatırımları, alt yapının oluşturulması veya yenilenmesi, 
ya da çeşitli donanım ve yazılımların satın alınması olabileceği gibi; bazı kurumlar 
için de bu alanda çalışan kurumlardan hizmet alma, ya da çeşitli dijital ürün veya 
kaynaklara üye olma şeklinde de gerçekleşebilir.

Okullarda güncel olarak yürütülen birçok eğitim teknolojileri entegrasyonu projesinden 
söz edilebilir. Örneğin, okulun tüm eğitim kaynaklarını öğrenci ve velilerle tek bir 
ortamdan paylaşma, akademik süreçlerle ilgili iletişim kurma, anket, sınav, ödev 
toplama, quiz, forum, sözlük gibi dijital etkinlikler yapabileceği öğrenme yönetim 
sistemleri (learning management systems) ya da sanal öğrenme ortamları (virtual 
learning environment) kullanımı okulların gündemlerinde olan önemli projelerdendir. 
Bu konuda bazı okullar Moodle, Schoology, Frog, Haiku gibi tüm okulu kapsayan 
platformları kullanırken, bazı okullar ise Google Classroom, Edmodo, wiki, blog gibi 
öğretmen özelinde ilerleyen platformları kullanmayı uygun bulabilir.

Teknoloji entegrasyon projelerine bir diğer örnek; özellikle öğrencileri aktif öğrenme 
sürecine dahil etmek, sınıf içinde farklılaştırılmış öğretim uygulamak ya da tamamen 
kağıtsız bir sınıf ortamı oluşturmak gibi farklı amaçlarla devam edebilecek olan; 
bire-bir cihaz kullanımı & BYOD & BYLD (one-to-one & bring your own device & 
bring your learning device) ya da  tablet  kullanımı projeleridir. Bazı kurumlar belirli 
seviyelerde küçük gruplarla bu konuda pilot deneme çalışmaları yaparken, bazı 
kurumlar tüm seviyelerinde ya da belirli seviyelerde tablet ile eğitim-öğretim 
faaliyetlerine devam etmekte, bazıları ise gezici tablet sınıfları kullanmaktadır. 

Cihaz ne olursa olsun, sınıf ortamına internet bağlantısı olan bir araç girmesi 
okulların Web 2.0 araçları ve Google Eğitim Uygulamaları (Google Apps for Education) 
üzerine odaklanılmasına olanak sağlamıştır. Bu tür araçlar öğrencilerin sınıf 
içerisinde öğretmence sunulan dijital kaynaklara kolaylıkla ulaşma, ortak çalışmalar 
hazırlama, yaratıcılıklarını kullanma, birlikte çalışma ve öğrenme süreçlerinde aktif 
olma imkanı sunmakta; öğretmenlerin de öğrencilerin öğrenme seviyesi hakkında 
anında geri bildirim alma sürecini ve öğrenci gelişimi takibini ve raporlamasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Eğitim teknolojileri konusunda yatırım yapacak okullarda öncelikle; konunun okul 
yöneticileri tarafından benimsemesi, okula her anlamda katma değer sağlayacağına 
gerçek anlamda inanılması; özetle, yöneticilerin bu süreci sahiplenmesi önemli kritik 
başarı faktörlerinden biridir. Eğer okul yöneticileri bu konuda olumlu bir yaklaşıma 
sahipse, teknoloji misyonu, vizyonu, hedefleri üzerinde çalışılmalıdır. Tüm bunlar 
belirlendikten sonra, belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak iyi bir planlama 
yapılmalı, atılacak her türlü adım, yapılacak her türlü yatırım da bu plan doğrultusunda 
olmalıdır.
 
Değişim değişime karşı koyan direnen kuvvetler ile değişime zorlayan kuvvetler
arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar. Burada bir değişimden çok dönüşümden 
bahsediyoruz, biz öğretmenler olarak görevimiz değişimde hiçbir şeyden her şeye
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geçebilmektir. Öğrencimiz ve bilgiye ulaşma şeklimiz değiştiği için sınıf ortamında 
dönüşümü yaratmamız gerekiyor, Biz öğretmenler olarak bu değişimi yönetmemiz 
gerekiyor, sınıflarımızda bir farklılık yaratmak durumundayız. Kaçınılmaz olan 
değişim her zaman bir miktar korkutucu olmuştur. Öğrenciyle taraf olmaktansa 
onunla aynı tarafta olmayı becerebilmeliyiz. Onların dilinden konuşamasak da onları 
anlayabilmek mümkündür. İşte bunun için birtakım güncel yaklaşımların farkında 
olup güncel uygulamaları da okul hayatımızda denemeliyiz, yeni şeyleri denemekten 
çekinmemeliyiz. Başarısızlık olursa beraberinde öğrenmeyi getirecektir.

Çözme – Değişim – Yeniden Dondurma  şeklinde gerçekleşen değişim modeli Kurt 
Levin tarafından ortaya atılmış, Edgar Schein tarafından geliştirilmiştir. 
  
Unfreezing: Değiştirilecek değişkenler mevcut değerlerinden uygulama tarzlarından 
çözdürülür, mevcut durum bozulur. Değişimin gerekli olduğu konusunda ilgilileri 
inandırmak, değişim zorunluluğuna ikna etmek, değişme halinde ortaya çıkacak 
sonuçları net olarak anlamak, değişim halinde ulaşılacak sonuçların mevcut durumdan 
daha iyi olacağını göstermektir. Değişime karşı katı ve olumsuz tutum içinde olabi-
lecek kişilerin, değişimin gerekliliği konusunda ikna edilmesidir.  

Change: Çözdürülerek yumuşak hale getirilmiş bu değişkenlere yeni bir şekil verilir. 
Değişimin fiilen gerçekleştirilmesidir. 

Reefreezing: Yeniden şekillendirilen bu değişkenler bu haliyle yeniden dondurulur. 
Değişim sonucu oluşan yeni durumun devamlılığını sağlayacak önlemleri almaktır. 

İşin odağında teknoloji olmamalı, eğitime bakış açısı olmalıdır. Farklı bir bakış açısı 
kullanılmalıdır.

PISA 3 yılda bir yapılıyor, en son 2012 de yapıldı, rapor geçen yıl yayımlandı. PISA 
2012 uygulamasına 34’ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke katıldı, 2015 de yenisi 
yapılacak. İşbirlikli problem çözme, 2015 Taslak Pisa Kriterleri arasında geçiyor. 
İşbirliği ve birlikte çalışma, sınıf ortamında oldukça önemlidir. Bu kriterle proje 
tabanlı ve araştırma odaklı öğrenme, bilgi paylaşımı, kritik düşünme, problem 
çözme, kendini yönetme ve işbirliği becerileri ölçülmesi hedeflenmektedir. Kriterde 
ICT olanaklarına, sanal işbirliğine de gönderme yapılıyor. Sosyal ağlara katılım, 
gönüllü çalışmalar, toplum yaşamına katılmak üzere e-mail, sosyal medya, web ve 
video konferans araçlarının kullanımı vurgulanıyor. Bu kriterin anlaşmazlıkları 
çözme, çatışmaları yönetme, potansitel negatif duyguları yoketme becerilerini 
içereceği belirtiliyor.

Bugünlerde neredeyse her sunumda adı geçen 21. yy becerilerine şu an var olan 
yaklaşımlarla ulaşmak ne kadar mümkün?

21. Yüzyıl Becerileri (21st Century Skills),  “The Partnership for 21st Century Skills” 
organizasyonu tarafından belirlenmiştir. Kriterler incelenerek sınıflarımızda yaptığımız
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çalışmaların çocukları bu becerileri kazanmaları için dönüşümlerin tasarlanmalıyız. 
Bu tasarım sınıf düzeni, müfredat ve uygulanan yöntem teknikler kullanımı ile 
oluşacak ders tasarımı ile mümkün olacaktır.

21. Yüzyıl Becerilerini 4 temel başlıkta toplayabiliriz;
 • Temel disiplinler (English, reading or language arts World languages, Arts, Mathematics,  
    Economics, Science, Geography, History, Government and Civics),
 • Öğrenme ve inovasyon becerileri
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri,
 • Yaşam becerileri

Diğer öne çıkan becerilerse şunlardır;
 • Yaratıcılık
 • Eleştirel düşünme
 • Problem çözme
 • Takım çalışması
 • İletişim

Yukarıdaki beceriler işe alım süreçlerinde aranan özellikler olmaya başladı. Bu 
konuda “Institute for the Future” kurumu tarafından belirlenmiş kriterler var. 2020 
Gelecek İş Becerileri (2020 Future Workskills). Yetiştirdiğimiz öğrencileri bekleyen iş 
hayatında oldukça iddialı becerilere ihtiyaçları var; bir çocuğun neredeyse superman 
olmaları bekleniyor. Bu becerileri desteklemek için dönüşüme açık olmalıyız. 
Öğrencilerimizi bu becerilere ulaştıracak çalışmalar ve ders tasarımları yapmak en 
büyük amacımız olmalıdır.

Dijital göçmen ve yerliler teoreminin sahibi, Marc Prensky’ ye göre öğrenme sürecinin 
yeniden yapılandırılması profesyonel çalışma alanıdır. Dijital bir nesil için yeni pedagojik 
yaklaşımı ve eğitim müfredatının yeniden yapılandırılması gerektiğini savunur. Marc 
yaptığı sunumlarda teknoloji ve eğitim konusunda zihinleri yeni fikirlere ve yaklaşımlara 
açmak için ilham veriyor. Ürün ve fikirleri yenilikçi, düşündürüyor ve net bir biçimde 
geleceğin yoluna işaret ediyor. Bett SHOW 2015’ te The World Needs a New Curriculum 
sunumunda tüm dünyanın yeni bir müfredata ihityacı olduğu ve bu müfredata göre 
bilmekten daha önemli olan yapabilmenin önemini vurguladı.

Bu yeni müfredatta ele alınan konular; STEM, sosyal bilimler, sanat, küresel ve yerel 
farkındalık, bireysel tutku ve ihtiyaçlar, gerçek dünya problemleri, etkin iletişim, etkin 
düşünme, etkin başarı, etkin aksiyon 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler okulların iyi 
vatandaş yetiştirme sorumluluğunun yanında ‘Dijital vatandaş’ yetiştirme sorumluluğunu 
da getirmiştir.  Microsoft’un dediği gibi: “Bir kere online olan her zaman online kalır”

Bu durumda okullarımızda yeni bir eğitim ihtiyacı ortaya çıkıyor. Öğrencilerimize 
dijital vatandaşlık, güvenlik, dijital etik, haklar ve sorumluluklar, yasalar, sanal 
zorbalık konularında farkındalık kazandırmalıyız. Dijital vatandaş bilgi ve iletişim 
kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlarını bilen, 
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ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada 
iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır. 
Sorumlu ve bilinçli bir kullanım dijital vatandaş olmanın gereklerinden biridir, tüm bu 
teknolojileri kullanırken sağlığımızı korumalı, güvenlik tedbirlerini almalıyız.

Teknoloji kendiliğinden ve doğal bir biçimde yer aldığında sınıf ortamında yer 
aldığında başarılı olmuş demektir. Sınıflarımızda fark yaratmak için kullanacağımız 
uygulamaları işin odağına teknolojiyi tek başına koymadan doğru olanı seçmeliyiz. 
Eskiden hayal bile edemeyeceğimiz çevrim içi kaynakları kullanarak sınırsız niteliğe 
sahip kaynaklara ulaşabiliyoruz.  iTunes U, Khan Academy, Coursera, EBA gibi 
birçok teknoloji ürününü kullanarak kaynak zenginliğini öğrencilerimize kazandırmalıyız.

Günümüzde 3D yazıcılar okul ortamlarına girmeye başladı. Öğrenciler üç boyutlu 
tasarımlarını oluşturabilme ve yaratıcılıklarını geliştirme imkanı elde etmiştir. 3D 
teknolojilerinin eğitim ortamına dahil olmasıyla yaratıcılık ve  üretim, bilgi teknolojileri 
kullanımı ile inovasyon eğitimin içinde önemli yer bulmuştur.

Giyilebilir teknolojiler (wearable technologies) ve internet nesneleri (IoT, internet of 
things), günlük yaşamda kullanılan cihazların internete bağlanarak veri alışverişi 
yapmasını, bu verileri analiz ederek kendi kendine karar vermesini ve kullanıcıları 
yönlendirmesini sağlıyor. Bu tür cihazların programlanması ve yeni ürünler 
geliştirilmesi öğrenciler için okul ortamında sıra dışı bir deneyim fırsatı yaratıyor.

İnsanların davranışlarını ve eğilimlerini değiştirmek için oyun mekanizmalarının, 
aslında oyun olmayan aktivitelere uygulanmasına oyunlaştırma (Gamification)denir. 
Bu yöntemin en büyük amacı katılımı ve teşviki artırmaktır. Oyunlaştırma, öğrenmeyi 
öğrenciye fark ettirmeden gizil olarak yapılabilmesini sağlamaktadır.

Eğitimi tasarlarken hikayeleştirme yapmak öğrencide birçok beceri sağlıyor. Öğrenci, 
öncelikle konuyu hikayeleştirmek amacıyla kurgulamak için anlaması gerekmektedir. 
Karakterleri belirleyerek storyboard oluşturduktan sonra hikayeyi yazabilir. Tüm 
bunlar yüksek zihinsel becerilerin gelişimine katkı sağlar. Öğrencinin hayal gücü ve 
yaratıcılığını ön plana çıkartır. Hikayeleştirme oyunlaştırmayla da uyum içindedir. 
Çünkü öğrenci hikayeyi oluştururken eğleniyor, oyun oynuyor. Basit olarak, bir 
sunum programı olan power pointte hazırlanabileceği gibi daha üst düzey uygulamalar 
olan karikatür, stop motion ve yeşil perdeyle de yapılabilir. Hatta Lego Story Builder 
gibi araçlar da kullanılabilir

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) uygulamaları öğrencilerin ilgisini çekmektedir. 
Yeşil perde (green screen) ile çekim çalışmaları öğrenciler için eğlenceli ve öğretici 
uygulamalar sunmaktadır. Bu durum, okullarda multimedya derslerine verilen önem 
arttırmıştır. Aslında tüm bunlar öğrencilerin okulda ders dinleyen pasif rollerinden, 
üreten ve aktif bir role bürünmelerine katkı sağlamaktadır. Özellikle küçük yaş gurubunda 
animasyon ve  karakterler kullanımı öğrencinin derse katılımını kolaylaştırmaktadır.



Okulların planları arasına aldığı ve şuan üzerinde çalıştığı güncel projelerden bir 
başkası, öğrencileri bilimsel buluşlara teşvik eden bir öğretim ortamı yaratmak üzere 
FTMM yani fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM, science, technology, 
engineering and mathematics) alanlarına önem veren projeler yürütülmesidir. 
Öğrenciler için çalışma laboratuvarları oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Ayrıca bu çalışmalara sanat eklenerek STEAM oluşmaktadır, sanat da bu işin bir 
parçasıdır. Stem lise seviyesinde bölümler arası işbirliği gerektirdiği için olumlu 
değerlendirmeler vardır. Fen, coğrafya, matematik, görsel sanatlar dersleri işbirliği 
içinde tek bir proje yapabiliyorlar.

FTMM projelerinin yansıması olarak “Sen de Yap!” mottosuyla ilerleyen Makers 
Hareketi, ülkemizdeki ilgi görmeye başlamış; programlama ve robotik çalışmalarına 
ilgiyi artmıştır. 

Bu konuda kız öğrencilerimizin desteklenmesi daha kolay olabilmektedir. Unutmayın 
hepimizin birşeyler yapmak için yeteneği var. Bu bizi doğuştan birer maker yapıyor. 
Maker lar hevesli ve amatördürler. Onlar yaptıkları işi seven insanlardır. Neden 
yaptıklarını her zaman bilmezler. Bu alanda maker ların biraraya gelerek oluşturdukları 
Makerspace  leri ülkemizde de rastlayabiliyoruz. Endüstrilerimizin birçoğunun temeli 
oynama fikrinden ve grup olarak bir şeyi ortaya çıkartma fikrinden gelir. Yeni nesil 
yapıcı olmalıdır. Çocuklar özellikle bununla ilgilenmelidir. Fiziksel dünyayı kontrol 
edebilme yetisi ve teknolojiyi kullanarak yaratıcı olmalılar. Maker lar inovasyonun 
kaynağıdır. Çocuklarımızı sabit bakış açısından (fixed mindset'ten) kurtarıp, 
gelişimci bakış açısına (growth mindset'e) yönlendirmeliyiz. Çocuklar, 3 boyutlu 
yazıcılar, Arduino, LittleBits, MakeyMakey gibi basit elektronik devreler kullanarak, 
çok hızlı ve kolay bir şekilde hayallerini gerçekleştirme ve geliştirme fırsatı buluyorlar.

İki yıldır tüm dünyada uygulanan Kodlama Saati (Hour of Code) projesi ile okullarda 
programlama konusunda farkındalık oluşmuş, okullar seçmeli olarak programlama 
derslerini sunmaya başlamıştır. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi içeriği bu 
konuda güncellenmiştir. Hour of Code etkinliği ile yaklaşık 100.000 kişiye ulaşıldı. Bu 
sayede çocuklarda algoritma mantığı, analitik düşünme becerileri gelişmektedir. 

Son zamanlarlarda kullanılan alan Ters Yüz Edilmiş Sınıflar (Flipped Classroom) 
metodunu kullanmanın arkasındaki temel fikir öğrenci-merkezli ve grup çalışmalarına, 
araştırmaya, yaratıcılığa, problem çözmeye yönelik aktivitelerin yer aldığı bir 
öğrenme ortamı yaratmasıdır. Öğrencinin kendi kendine öğreneceği konuları sınıf 
dışı zamanlara bırakmaktadır. Sınıf içi zamanda ise öğrencileri katılımcı, 
düşünmeye iten, daha aktif olacakları etkinliklerle planlanmasını esas alır. Bu 
yaklaşımı birçok okulda uygulanmaktadır. Bu metotta teknoloji oldukça efektif bir 
araç olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin sınıfa taşınmasını zorunlu kılmayan ama 
teknolojiyi de etkili bir şekilde kullanan bu yaklaşım artık pek çok makaleye konu 
oluyor. Matematik öğretmeni Karl Fisch meslektaşları gibi polinomları sınıfta işlemek 
ve 20 den fazla soruyu öğrencilerinin evde çözmeleri için ödev vermek yerine tam 
tersini yapmaya karar verir. Ders anlatımını videoya çeker, Youtube’a yükler ve 28
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öğrencisi ile paylaşır. Sınıftaki zamanında da öğrencileri ile problemlerin çözümü 
üzerinde çalışır. Gece ders anlatımı, gün boyunca “ödev”. Daha sonra sıklıkla 
duyacağımız “Flipped Classroom” fikri Khan Academy’nin kurucusu Salman 
Khan’nın çalışmaları ile popülerleşti ve teknolojiye meraklı pek çok eğitimcinin dağarcığına 
yerleşti. 

Öğretmenler ders dışında öğrencilerin çalışması için sunduğu kaynakları çeşitli 
araçlarla kendileri hazırlayabileceği gibi;  kitlesel çevirimiçi açık dersler (MOOC, 
massive open online courses) öğretmenlere bu konuda oldukça başarılı hazırlanmış 
eğitim materyalleri sunmaktadır. Khan Academy ve Ted-Ed,  öğretmenlerce tercih 
edilen en başarılı kaynakların başında gelmektedir. 

Tasarım odaklı düşünme, birlikte çalışma, grup çalışması, beyin fırtınası, soru 
sorma, sorulara cevap verme, ilişkileri kurma, yaratıcılık, alışılmışın dışına çıkma 
gibi becerileri destekliyor. Özellikle bir problem çözme yaklaşımı olan bu düşünme 
becerisi, öğrencilere kazandırılmaya çalışılıyor. Birçok okul sınıf ortamlarını bu 
becerinin kazanılmasını destekleyecek şekilde tasarlamaya yönelik projelere 
başladı. 

“Tasarım odaklı düşünme olarak tanımlanan metodoloji herhangi bir işi veya mesleği 
alışılmadık ve sıra dışı sonuçlara götürecek, ispatlanmış ve tekrarlanabilir bir prob-
lem çözme protokolüdür. “ Mark Dziersk

Karşılaşılan zorluklara ve problemlere çözüm bulmak, mevcut sistemleri daha iyi 
duruma getirmek için uygulanan yaratıcı düşünceler üretme metadolojisi birlikte 
çalışma, grup çalışması, beyin fırtınası, soru sorma, sorulara cevap verme, ilişkileri 
kurma, yaratıcılık, alışılmışın dışına çıkma gibi becerileri destekler.

Tasarım odaklı düşünme; What If analysis, SWOT analysis, The Golden Circle, 
What, How, Why teknikleriyle desteklenir. Tasarım odaklı düşünmede 5 temel basamak 
vardır.

1. Empati yap - Problemi tanımla; Nasıl bir zorlukla karşı karşıyayım. Buna nasıl 
 yaklaşabilirim?
2. Araştırma – Yorumlama; Bir şey öğrendim, onu nasıl yorumlayabilirim?
3. Fikir Üret; Bir imkan ver, ne ortaya çıkarmalıyım?
4. Prototip Yap; Prototipin tasarlanması, planlanması ve ortaya çıkarılması.
5. Test Et; Çözümün işe yarayıp yaramadığının test edilmesi. Bir şey denedim işe
 yaradı. Bunu nasıl geliştirebilirim.

Sorgulama becerisinin gelişmesinde oldukça faydalı olan tasarım odaklı düşünme 
sınıf içi etkinliklerde fazlasıyla yer verilmelidir. Okulların gündeminde olan bir diğer 
konu da sınıf ortamlarının tasarımıdır.  Öğrenme ortamları için esnek öğrenme 
ortamları değişimi (FLEXSpace, flexible learning environment exchanges) kavramı 
sıkça duyulur olmaya başlamıştır. Aslında bu kavram dört duvarı olan kapalı bir sınıf



ortamı yerine, açık ve farklı alanlardan oluşan, öğrencilerin daha rahat hareket 
edebileceği, kolaylıkla grup ya da bireysel çalışma yapabilecekleri, ihtiyaca göre 
ortamın tasarımını değişebilecekleri, her an birbirleriyle ve dünyayla iletişim kurabi-
lecekleri öğrenme alanları oluşturulmasını ifade etmektedir. Bu konuda okullarda 
atılan ilk adımlar klasik sıra ve masa yerine hareket edebilir oturma alanları 
oluşturulması, sabit bir yerde duran klasik tahta yerine her yeri yazılabilir duvarlar 
kullanılması, standart projeksiyonlar yerine hem öğretmenin, hem de öğrencilerin 
görüntü yansıtılabileceği dokunmatik yüzeylere geçiş yapılması ve bu ortamlarda 
sağlıklı çalışan bir internet alt yapısı sunulması şeklinde ilerlemektedir.

Tüm bu projelerin planlanması ve yürütülmesindeki temel amaç elbette ki eğitim ve 
öğretim sürecine olumlu katkı sağlamasıdır. Ancak tabi ki yukarıda bazı boyutlarıyla 
ele alınan, daha da derinlemesine incelenebilecek bu olumlu katkının yanı sıra, 
eğitimde teknoloji entegrasyonu projelerinde yaşanabilecek birçok zorluk da olacaktır.

Bütçe sınırlamaları ilk olarak akla gelecek etkendir. Ancak sürece odaklanıldığında; 
bütçe ayırmak ya da bulmaktan çok daha zor ve zaman ayırılması gereken kısım, 
eldeki bu imkanları faydalı hale getirecek ders tasarımları yapılması, öğretmenlerin 
ders işleyiş biçimlerinde bir dönüşüm yaratılmasıdır.

Ülkemizde ve dünyada birçok eğitim kurumu, eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda 
yatırımlar yapıyor ve eğitim öğretim süreçlerini, çeşitli projeler ile destekliyor. Bu 
konuda yürütülen süreçler ve projeler için tek bir yol ya da tek bir doğru yok. Ancak, 
eğitimde teknoloji entegrasyonuna yönelik yürütülen projelerin başarıya ulaşması 
için dikkat edilmesi gereken bazı ortak noktalar var. 

Öncelikle, konunun okul yöneticileri tarafından benimsenmesi, bu sürecin okula, 
öğrencilere ve öğretmenlere her anlamda katkı sağlayacağına inanılması  önemlidir.  
Ardından, teknoloji politikası, hedefler ve yol haritası üzerinde çalışılması gerekiyor. 
Belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak iyi bir planlama yapılmalı ve bu plan 
doğrultusunda ilerlemek lazım.

Öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı konusunda istekli olmalarını sağlamak, 
onların bu konuda neler yapılabileceği konusunda farkındalığını artırmak oldukça 
önemlidir. Bu sebeple öğretmenlerin bu konuda ufkunu açacak çalışmalar yapılması, 
okulda böyle bir öğrenme ve gelişim kültürü oluşturulması, öğretmenleri bu konuda 
destekleyecek etkinlikler planlanması, bunun yapılacak eğitimlerle sürdürülmesi, 
öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin desteklenmesi ve izlenmesi, bana göre 
eğitimde teknoloji yatırımlarının  başarıya ulaşmasında bir diğer önemli kritik başarı 
faktörüdür. 

Bir okulun ‘teknoloji politikası’ okulun bu konudaki bakış açısını yansıtarak, 
yaklaşımını belirliyor. Bu bakış açısı okulun misyonu ve vizyonu doğrultusunda 
farklılıklar gösteriyor. Bu politika doğrultusunda okulun ulaşmayı istediği noktayı ‘teknoloji 
hedeflerini’ belirlemesi gerekir. Belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak planlama
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ve atılacak adımlar okulun teknoloji konusundaki ‘yol haritasını’ oluşturur. Bu hedefler 
belirlenirken net ve ölçülebilir hedefler konulması projelerin başarıya ulaşıp 
ulaşmadığının ölçülebilmesi açısından önemli.

Tüm bu yaklaşım ve uygulamalar öğrencilerin okulda ders dinleyen pasif rollerinden, 
üreten ve aktif bir role bürünmelerine katkı sağlıyor. Bu durumda, klasik sınıf 
ortamından yeni öğrenme ortamlarına dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmış ve yeni 
öğrenme ortamları kavramı okulların gündeminde yer almaya başladı. 

Bu kavram öğrenmenin dört duvarı olan kapalı bir sınıf ortamıyla sınırlandırılması 
yerine, sınıf dışına taşarak okulun her alanında devam eden, hatta okul sınırlarını 
aşan bir hale gelmesini hedeflemek üzere okul ortamında ve öğrenme 
tasarımlarında yapılacak değişikliklere yönelik uygulamaları içeriyor. 

Okulun içerisindeki mobilyaların tasarımından, kullanılan sıra ve sandalyelere, 
öğrencilere sağlanan dijital kaynaklara ve internet hizmetlerine kadar, öğrenmeye 
dair her konuda bir iyileştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda okul eko sistemlerinde 
köklü bir değişim önümüzdeki yıllarda hepimizin üzerinde çalıştığı en temel konulardan 
biri olacak gibi gözüküyor. 
 
Gelişen teknoloji ile birlikte öğrenme ortamları da değişip ve dönüşüyor. Bu değişim 
ve dönüşümün temel amacı, öğrencilerin öğrenme sürecine dahil olmasını 
sağlamak olmalı. Sınıf ortamlarında teknoloji kendiliğinden ve doğal bir biçimde yer 
almalı.



FeTeMM – STEM Eğitimi Nedir?
Geleceğin Matematik Sınıflarında Hangi Yaklaşımları Zorunlu Kılar?

Matematik bir işe yaradığı zaman da, bir işe yaramadığı zaman da sevilmesini arzu 
ettiğimiz bir disiplindir. Okul matematiği ise öğrenilmesi zevkli ve gerekli olan bir çok farklı 
bilgi ve beceriyi içerir. Matematik öğrenmek için sınıfımıza gelen öğrencilerimiz farklı 
inanç ve değerleri de beraberinde getirirler. 

Bazı öğrencilerimiz için matematik yapmak sanata eşdeğer kişisel deneyimlerinin 
üzerinde bir yücelikte olabilir. Bu öğrencilerimiz yurt dışı üniversitelerde matematikçi 
olarak yetişmeleri için desteklenmeli ve takdir edilmelidirler. Çünkü ülkemizin, hayatını 
matematiğin güzelliğine samimiyetle adayacak çok daha fazla matematikçiye ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

Matematik dersi, en az bu öğrencilerimiz kadar matematik dersinden zevk almasını 
istediğimiz diğer öğrencilerimiz için de hayatlarında kullandıkları bilgi ve becerileri 
geliştirmelerine yardımcı olmak zorundadır. Bu öğrencilerimiz üniversite seviyesinde 
matematik öğretmenliği, mühendislik, doktorluk, ya da fizik, kimya, biyoloji okumak 
isteyebilirler. Bazıları ise arkeoloji, sanat, ve sosyal bilimler gibi alanları tercih 
edeceklerdir. Matematik eğitimini okul seviyesinde öğrencilerimizin farklı inanç, değer, ilgi 
ve tercihlerine saygı duyarak yürütmek ise matematik öğretmenlerimizin görevidir. Her 
öğrencinin tüm okul matematiği konularını ve becerilerini öğrenme hakkı vardır ve bu 
haktan mahrum bırakılamaz (Corlu, 2015). 

Bugün okullarımızda yürütülen matematik eğitiminde, öğrencilerin matematiksel ilişkileri
ezberlemeleri beklentisi yaygındır. Örneğin, “dikdörtgenin alanı, eni ile boyunun çarpımına 
eşittir”. (bakınız Şekil 1).

*

Şekil 1

Yrd. Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU
Bilkent Üniversitesi 
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Bu yaygın beklenti yüzlerce benzer örneğin sınıf içinde çözülmesi ya da ödev
olarak verilmesi ile desteklenir. Örneğin, “aşağıdaki soruları yanıtlayınız”. (bakınız Şekil 2).

Çağdaş matematik eğitimi ise, kavramsal anlamaya (geçmiş deneyimlerin kullanılmasına) 
vurgu yapar. Örneğin, “Eni 4 metre, boyu 8 metre olan bir dikdörtgenin içine eni ve boyu 
1 metre olan karelerden kaç tane sığar?” (bakınız Şekil 3).

Çağdaş matematik eğitimi aynı zamanda gerçek yaşam örnekleri ile desteklenir.  
Örneğin, “Ahmet Bey kısa kenarı 1000m., uzun kenarı ise 1500m. olan dikdörtgen
biçimindeki tarlasını bütün çocuklarına kare biçiminde tarlalar düşecek şekilde
paylaştırmıştır. Buna göre Ahmet beyin en az kaç çocuğu vardır?” (Bayazit, 2013, s. 1908).

Çağdaş matematik eğitimi tümevarımsal öğretmenlik yöntemlerinin kullanılmasını 
osalık verir ve genellemeler ile değişkenler arası ilişkilerin öğrenciler tarafından
fark edilmesinin önemini vurgular. Örneğin, “ilk şekilde mavi ile gösterilen havuzun  
alanı ile, çevresine yerleştirilen yeşil seramiklerin oluşturduğu alan arasında nasıl  
bir ilişki vardır?” (bakınız Şekil 4).

*

*

*

*
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Çağdaş matematik eğitimi aynı zamanda değişkenler arası ilişkilerin farklı şekillerde 
gösterilebileceğini, farklı gösterimler arasında geçişlerin önemini, ve hangi gösterimin 
hangi şartlarda en iyi gösterim olduğunun tartışılmasını gerektirir. Örneğin, “y = 4x 
+ 4 sembolik olarak gösterilen değişkenler arası ilişkiyi tablo ve grafik yöntemi ile 
gösteriniz. Bu farklı gösterimlerden hangisi yukarıdaki havuz alanı-çevresi problemi 
için en uygundur?” (bakınız Şekil 5).

FeTeMM – STEM eğitimi yaklaşımı çağdaş matematik eğitimi yorumları ve 
uygulamalarına ilave olarak hangi yaklaşımları zorunlu kılar?
 
FeTeMM –STEM eğitimi ile sınıf içinde matematik yapması gereken kişinin öğrenci 
olduğu; sonrasında ise, matematik öğretiminde diğer branşların yüzeysel kullanımı 
değil, öğrenci ve öğretmenin ilgi alanları çerçevesinde bütünleştirilmesi savunulur. 
Kısaca, yurt içi ve yurt dışındaki uzmanların farklı yorumlarına rağmen, FeTeMM 
– STEM eğitimi, 21.yy’in değişen şartları ile birlikte günlük hayatımızın da 
değiştiğini varsayar (Corlu, Capraro, & Capraro, 2014). Matematik dersinin bu 
yeni bilgi temelli hayat içerisinde kullanılan bilgi ve becerileri geliştirmesi 
gerektiğine inanılır. 

*

*
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Örneğin, “Şekil 6’da görülen fotoğraf, Google Earth programından 2012 yılında elde 
edilmiştir. Bu program vasıtasıyla geçmiş yıllarda Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki buz 
kütlesinin kapladığı alanı görebilmekteyiz. Turuncu ile sınırlanan alan 1972 yılındaki 
görünümü temsil etmektedir. Kuzey Kutup Bölgesi’ndeki buz kütlesinin yıllar boyunca 
azalışını matematiksel metotları kullanarak ve toplumu ikna edici şekilde gösteriniz. 
Sebeplerini araştırınız ve tartışınız.”

Yukarıdaki örnek problemin farklı sınıf seviyelerinde matematik dersinde uygulanışı 
gözlemlendiğinde, ilköğretim seviyesinde kavramsal anlamayı pekiştirici uygulamaların 
yoğunluk kazandığı farkedildi. Ayrıca öğrenciler basit alan formüllerini de kullandılar. 
Ortaokul seviyesinde, basit alan formüllerine ilaveten sinüs kuralı kullanıldı. Ancak 
özellikle kara ve deniz mili arasındaki farkın, sınıf içinde tartışılması ve sonucunda 
öğrencilerin farklı geometrilerin varlığını farketmeleri ilgi çekici bir gözlem olarak 
kaydedildi.  Lise seviyesinde Heron ve Pick formülleri kullanıldı. Monte Carlo ve 
olasılık yöntemlerinin kullanılmasının daha isabetli bir alan tahmini vereceğini öne 
süren öğrenciler ile öğretmenleri, yöntemler arasındaki farklılıkları tartıştılar. Buna 
ilaveten bazı öğrenciler sadece 1972 ve 2012 değil, yıllık değişimi regresyon model-
leri ile modellemeye ve alandaki küçülmenin nedenlerini arşiv kayıtlarını inceleyerek 
belirlemeye çalıştılar.

Proje tabanlı öğrenme, hesaplamalı düşünme, matematiksel modelleme, ya da bilimsel 
sorgulama yaklaşımlarından faydalanan FeTeMM – STEM eğitimi uygulamalarını içeren 
daha fazla örnek için ABD’li öğretmen ve Türk öğretmen adaylarının hazırladıkları 
ders planlarını içeren kitaplar bulunmaktadır.  FeTeMM – STEM eğitimini bir okul 
kültürü haline getirmek için ise okul içindeki bilgi birikiminin zümrelerarası toplantı ve 
paylaşımlarla etkili şekilde kullanılmasının ve uzun dönemli hizmet içi eğitimlerin 
gerekli olduğu varsayılmalıdır.

Kaynaklar:
Bayazit, I. (2013). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin gerçek-yaşam problemlerini çözerken 
sergiledikleri yaklaşımlar ve kullandıkları strateji ve modellerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada 
Eğitim Bilimleri, 13(3), 1903-1927.

Corlu, M. S. (2015). The pursuit of democracy in mathematics and mathematics education. In P. 
Ernest & B. Shirminan (Eds.), Critical mathematics education. Information Age Publishing.

Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: Implications 
for educating our teachers in the age of innovation. Education and Science, 39(171), 74-85.
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ÖĞRETMENİN PROFESYONEL GELİŞİMİNE YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ: ETUSP

2002 yılında kurumumuzda şöyle bir vizyonla ortaya çıktık: 21.yüzyıl becerilerine 
sahip bireyler yetiştirmek. 21.yüzyıl bireyleri derken paylaşan, eleştirel düşünceye 
sahip ve yaratıcı bireylerden bahsediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda bir araya geldik. 
Grup olarak okul müdürümüzün başkanlığında bir komite kurduk; mezunlarımızdan, 
öğrenci birliğimizden ve öğretmenlerimizden temsilciler seçerek on iki kişilik bir 
komite oluşturduk. Komiteye ayrıca IT direktörü, eğitim teknolojieri koordinatörü, 
mütevelli heyetimizden bir üye ve okulumuzun idari işler ve finans direktörü de 
katıldı. Bu komitenin amacı öncelikle ihtiyaçları belirlemekti. Bizden mezun olan 
öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında gittikleri üniversitelerde nelere gereksinim 
duyduklarını inceledik. Çalışmamızın sonucunda; teknoloji kullanımına dair veriler 
elde ettik. Bu verileri okulumuzun vizyonu doğrultusunda kullanmak istedik. Biliyorduk 
ki teknoloji, uygun şekilde kullanılırsa eğitim ve öğretime, bireylerin yaratıcı olma 
yolundaki gelişimine büyük katkısı oluyor.

Komite olarak eğitimleri çok önemsedik. 2002 yılından itibaren öğretmen eğitimlerine 
de düzenli olarak başladık. 2004 yılında da tüm öğretmenlerimize birebir laptop 
uygulamasıyla eğitime devam ettik. Biz işin en başından beri en önemli kısmının 
öğretmenlerimiz olduğunu ve öğretmenlerimizin müfredata entegrasyonunun 
sağlanması gerektiğini düşünerek bir model oluşturduk. Bu model sürekli gelişiyor 
ve yenileniyor. Öğretmen eğitimlerinde belli bir noktaya geldikten sonra 2011 
yılından itibaren birebir laptop programını öğrenciler için sınıflara taşımaya karar 
verdik. Okulumuzda eğitim 5 yıl sürüyor ve her seviyede ortalama 200 öğrenci bulunuyor. 

Çalışmamıza hazırlık sınıfından başladık. Pilot olarak başladığımız bu uygulamadan 
çok memnun kaldık. Bazı kurumlar tüm okulda birden başlamayı tercih ettiler. Ama 
biz küçük başlayarak ileride ne gibi sıkıntılar yaşanabileceğini test etmek istedik. Bu 
sene itibariyle okulumuzun dört seviyesinde bire bir teknoloji kullanılıyor. Bunu lise 
son sınıfta seçime bağlı olarak bıraktık. Son sınıfta ders seçimlerine göre isteyen 
öğrenci laptop getirebiliyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında lise son sınıflarımız 
da tamamen bu sistemin içinde olacaklar. 

Bugünkü amacımız “Biz bugüne kadar neler öğrendik, neler yaptık, nasıl bir modele 
dönüştürdük ve siz okulunuzda bunları ne şekilde kullanabilirsiniz?” başlıklarından 
bahsetmek ve paylaşımda bulunmak.

Öncelikle gelecekte nasıl bir öğrenme ve öğrenci olacağına bakmak gerektiğini 
düşünüyoruz. Böylece gelecekte biz öğretmenler nasıl roller edineceğimizi daha iyi görebiliriz. 

EGTkonuş’tan bahsetmek istiyorum. EGTkonuşta, her hafta Çarşamba günleri, 
eğitime gönül verenler ve eğitimde paylaşımda bulunmak isteyenler olarak, Twitter’da

Mehmet ÖZDEMİR - Metin FERHATOĞLU - Burcu AYBAT 
Eğitim Teknolojileri Uzmanı 
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21:00-22:00 saatlerinde, önceden belirlenmiş ve soruları hazırlanmış bir konuda 
paylaşımlar yapıyoruz. Bu tartışmaları da her seferinde farklı bir moderatör yönetiyor. 
Dün akşam iki öğrencimiz yönetti. Konumuz da “Gelecekte öğrenme nedir?” oldu. 

On seneye yakın bir süredir gelecekte öğrenmenin nasıl olacağı ve buna nasıl 
hazırlanmamız gerektiği konusunda çalışma ve araştırmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bunlarla ilgili bazı görüşlerimiz var. Öncelikle ana başlıkları vermek ve daha sonra 
ayrıntıları hakkında konuşmak istiyoruz. 

1. İşbirliği ile öğrenme
2. Online ücretsiz açık kaynaklar
3. Gerçek hayattan problemler
4. Bireyselleştirilmiş öğrenme
5. Üreten ve tasarlayan öğrenci
6. Yönlendiren ve tasarlayan öğretmen
7. Oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma.

1.İŞBİRLİĞİ İLE ÖĞRENME: Eğer öğrencilerinizde laptop, tablet ya da teknolojik 
başka bir cihaz varsa sınıf içinde birlikte çalışmalar yapabilirsiniz. Bu şekilde öğrenciler 
farklı fikirler üretip birbirleriyle paylaşabilir. Bunu sadece sınıf içinde düşünmeyelim. 
Örneğin kar tatilinde bir okulumuzun online dersler yaptığını biliyoruz. Ayrıca 
Dünya’nın farklı okullarıyla ve öğrencileriyle de bağlantı kurabilir ve eğitimde işbirliği 
yapabilirsiniz. Eski zamanlarda özellikle İngilizce öğrenirken önem kazanan mektup 
arkadaşlığı gibi değerlendirilebilir. Skype ya da Hangout gibi Microsoft ve Google’ın 
uygulamaları bu amaçla kullanılabilir. 

Gelecekte işbirliği ile öğrenme sadece aynı sırada, aynı sınıfta ya da aynı okulda olan 
öğrenci ya da öğretmenlerle kurulan bağlantıları kapsamıyor. Özellikle başka okul, 
şehir ya da ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlerle işbirliği devreye giriyor. İşbirliğinin 
tanımı da doğal olarak burada biraz daha değişiyor ve dönüşüyor. 

Okulumuzda yapılan projelerden biri de İngilizce derslerinde farklı okullardan 
öğrencilerle Skype programı aracılığıyla sesli ve görüntülü  işbirliği yapılması. Yine 
Amerika’daki bir öğrenci ile o hafta ne öğrendikleri üzerine bir blog tutarak işbirliği 
yapan öğrencilerimiz var. Başka bir örnek verecek olursak, sınavlara hazırlık amacıyla 
öğretmenlerimiz hazırladıkları sınavları online olarak paylaştı ve birçok öğrencimiz 
bunları çözme fırsatı yakaladı. Öğretmenler de arka planda kimin hangi soruları 
çözemediğini ya da genel olarak hangi sorularda öğrencilerin takıldığını tespit edip 
belli bir günde Hangout uygulamasını kullanarak yapılamayan sorular hakkında 
tartışma platform oluşturdu. Burada hem öğrenciler hem de öğretmenler evlerinin 
rahatlığında çözülemeyen sorular üzerinde kısa sürede sonuca varabildi. Bunu 
sadece bir okul için değil birçok okul için de yapmaya başlayacağız. 

2.ONLİNE ÜCRETSİZ AÇIK KAYNAKLAR: Eminim hepiniz Coursera’yı (Coursera, 
Stanford Üniversitesi'den Bilgisayar Bilimleri profesörü Andrew Ng ve Daphne Koller 
tarafından kurulmuş, çeşitli alanlarda ve konularda kitlesel çevrimiçi açık ders ya da 
herkes tarafından yararlanılabilecek, ücretsiz online eğitim veren bir sosyal 

TÖZOK

Geleceğin Öğretmeni 187



girişimcilik kuruluşudur) duymuşsunuzdur. Bunun gibi başka siteler de mevcut. 
‘MOOC’… Tek kelime olarak okunduğunda hiçbir anlam ifade etmeyen bu kısaltma, 
Amerika’da ‘üniversite eğitimin geleceği’ olarak tanımlanıyor. MOOC, “Massively 
Open Online Course” kelimelerinin ilk harflerinden oluşuyor. Kitlelere açık, İnternet 
ortamında verilen dersleri tanımlıyor. Söz konusu dersler gerçekten de kitlesel 
ölçekte açıklığa sahip. Örneğin, tek bir dersi binlerce öğrenci ve profesyonel aynı 
anda alabiliyor. Dersleri, “ders” yapan uygulama ise katılımcılara ödevlerin verilmesi, 
performans değerlendirmesinin yapılması ve aynen gerçek bir okulda olduğu gibi 
geçenlerin kalanlardan ayrılması. Örneğin öğrenci programlama dersini almak 
istiyor ama okulda böyle bir ders yoksa gidip bu açık kaynaklardan yararlanabiliyor. 
Program sonunda da bir sertifika alabiliyor.

Biz de bir üniversiteyle anlaşarak “İngilizce Film ve Edebiyat” dersi için ortak bir 
program oluşturduk. Bu dersi bir paket olarak hazırladık ve bunu 2015-2016 akademik 
yılında tüm Türkiye’ye açmayı planlıyoruz. Başka bir üniversiteyle de “Çağdaş Türk 
Şiiri” dersi için böyle bir çalışma başlattık. Bunun gibi farklı dersler için de dokuz 
üniversiteyle çalışmalarımızı yürütüyoruz.

3. GERÇEK HAYATTAN PROBLEMLER: Kampüs olarak bir orman içinde 
bulunduğumuz için bu açıdan şanslıyız. 18 yıldır bu kurumda çalışıyorum ve “neden 
böyle bir kampüse sahip olduğumuz halde coğrafya gibi derslerimiz için bu ortam 
kullanılmıyor” diye düşünürdüm. Üç sene önce Boğaziçi Üniversitesi’nde bir 
hocamızla karşılaştım ve bana CBS yazılımından bahsetti. Coğrafi Bilgi Sistemleri 
(CBS), İngilizce “Geographical Information Systems”(GIS) ifadesinin Türkçe'ye 
çevrilmiş hali olup, "Coğrafi Bilgi Sistemleri” konuma dayalı gözlemlerle elde edilen 
grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya 
sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Bu sistem 
o kadar güzel ki örneğin bizim okulun bahçe haritasını aldık ve bu yazılıma yükledik. 
Öğrenciler çıkıp bahçede dolaşıp, ağaç tiplerini belirliyorlar. Sadece ağaçları değil 
yangın tüpleri, deprem kutularının yerlerini vs. işaretliyorlar. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesin’den de görevliler gelip öğrencilerimize bununla ilgili bilgi verdiler ve 
öğrencilerimiz de böylece çok güzel bir harita çıkardılar. Böylece bu sistemi 
öğrencilerimiz gerçek anlamda deneyimleyebildiler. Bu çalışmada lazer metre de 
kullanıldı. Bu araçlar birer örnektir. Önemli olan öğrenciler coğrafya dersinde 
doğayla iç içe oldular. Bütün coğrafya dersi bahçede geçmedi tabi, öğretmen bunu 
müfredata göre dengeliyor. Yani tüm derslerde teknoloji kullanılmıyor. 

Bunun gibi farklı uygulamalar da var. Örneğin yaprağın fotoğrafını çekiyorsunuz ve 
size hangi ağaca ait olduğunu söylüyor. Öğrencilerimizin doğaya dokunamamasından 
ve yolda giderken gördüğü bir ağaç ya da bitkinin adını bilememesinden dolayı hep 
üzülüyorduk. Bunu bu şekilde teknolojiyi bir araç olarak kullanıp deneyimleyerek 
öğrenebilmeleri çok faydalı oldu. En zor teknoloji entegrasyonu tarih ve coğrafya 
derslerinde yapılabiliyordu. Daha önce de belirttiğim şekilde teknoloji bu ders 
alanlarında işimizi kolaylaştırdı.
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4. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRENME: Her öğrencinin farklı öğrenme ihtiyacı ve 
farklı öğrenme tercihleri olabilir. Bununla ilgili pek çok okulda “farklılaştırılmış eğitim” 
adı altında birçok çalışma yapılıyor. Bunu gerçekleştirmek için teknoloji çok güzel 
fırsatlar sunuyor. Eğer öğretmen teknolojiyi iyi bir şekilde entegre edebiliyorsa bütün 
öğrencilere ulaşabiliyor. Bununla ilgili modelimiz dahilinde sadece bir modül bunu 
kapsıyor.

5. ÜRETEN VE TASARLAYAN ÖĞRENCİ: Sizlere Antalya Sempozyumu kapsamında 
İki öğrencimizle bir çalışma sunacağız. Öğrencilerimizin her ikisi de üreten ve tasarlayan 
öğrenciler. Üretmek ve yaratıcılık becerileri, okulumuzun vizyonunun temel taşlarından. 
Bütün bu becerilerin nasıl olduğunu çok merak ettik. Bunların çeşitli seviyelerde, 
çeşitli derslere nasıl entegre edileceğini öğrenmek için çeşitli okulları gezdik ve ilginç 
örneklerle karşılaştık. Maker Hareketini duymuşsunuzdur. Maker Hareketi (Maker 
Movement),  Teknoloji ile "kendin yap" kültürünün birleşmesinden oluşan, dünyada 
hızla yayılan bir akımdır. Maker Hareketi kapsamında bir kişi kendine maker diyorsa 
o kişi maker'dır. Yemek yapmaktan, model uçak yapmaya, elektronik devreler ve 
motorlar aracılığıyla yapılan bir model araçtan, üç boyutlu yazıcılar ile basılan ve 
üretilen her ürün, süs eşyası, takı, oyuncak aslında maker hareketi kapsamında, 
maker ruhu ile yapılmış kabul edilebilir. Maker Hareketi öncülerinden Dale 
Dougherty'nin tanımına göre, "Maker ruhunun" temelinde “rekabet yerine paylaşım, 
para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim” vardır.

Bu konuyu araştırırken, Amerika’da bir okulun ilköğretim bölümüne gittim. Birinci 
sınıflarında bizde de sıkça kullanılan bisküvi kutularından birini kullanmışlar. Kutuyu 
keserek çeşitli şekiller oluşturmuşlar. Ogün Çanakkale ve Truva atı konusu 
işleniyordu. Bu kartonları keserek Truva atı yapmışlardı. 4.seviye sınıfına gittiğimde 
de bir bölümün girişinde “Maker Lab” yazıyordu. Kendimi bir marangozhaneye 
girmiş gibi hissettim. Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde tahtaları kesiyorlardı. 
Küçük ve sevimli bir iskemle yapmışlardı. 

Böylece anladım ki “maker” demek çocukları kendi seviyelerine göre üretime teşvik 
etmek demektir. Daha üst seviyeye gittiğimde de biyoloji dersinde öğrencilerin 
kromozomlarla ilgili çalıştıklarını ve ödev olarak öğretmenin kromozomlarla ilgili bir 
kitap okuyup özet çıkarma ya da bir video çekme, üç boyutlu yazıcıdan 
kromozomları basma, resimleri birleştirme projesi verdiğini gördüm. 

Görüldüğü gibi amaç sadece üç boyutlu yazıcıların ya da çok pahalı lazer kesicilerin 
kullanması olmayıp bu çalışmaların sadece karton kutularla da yapılabilmesi. Amaç 
öğrencinin dersi sadece kitapta görmesi değil bunu deneyimleyerek yapmasıdır. 

Biz de okulumuzda bir sumo-robot çalışması yaptık. Daha önce hiç lehim yapmamış 
kız öğrencilerimiz de devrelerde bu işlemi yaptılar. Bundan çok etkilendik. Öğrencilerimiz 
daha önce de okulumuzda çok iyi eğitim alıyorlardı ama buradan çıkıp üniversiteye 
gittiklerinde ne bir tornavida tutabiliyor ne de lehim yapabiliyorlardı. 
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İşte bütün bunları bu sistemle derslerinize farklı seviyelerde entegre edebilirsiniz. 

6. YÖNLENDİREN VE TASARLAYAN ÖĞRETMEN: Öğretmen iyi bir tasarımcıdır. 
Öğretmen alanını da iyi bilmelidir ama en önemlisi öğretmeni öğretmen yapan şey, 
onun iyi bir tasarımcı olmasıdır. Siz öğrenme ortamını çok iyi bir şekilde 
tasarlamalısınız. Öğrenciler, öğretmenlerini yönlendiren olarak ve yeri geldiğinde 
onlarla aynı seviyede görmek istiyorlar. Gelecekte öğretmen ve öğrencinin biraz 
daha birbirine yaklaşacağını öngörüyoruz. Biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağımız 
ETUSP programı da nasıl iyi bir tasarımcı olabiliriz konusunun önemli noktalarını 
daha iyi anlatmamızı sağlayacak. 

7. OYUN TABANLI ÖĞRENME ve OYUNLAŞTIRMA: Bu konuşmamızda salonun 
dikkatinin yavaş yavaş düştüğünü görebiliyorum. Burada da görüldüğü gibi 
oyunlaştırma çok önemlidir. Anlatım kısmını uzun tuttuğunuz zaman dikkat düşebilir. 
Bu aşamada hareketlendiren etkinlikler yapılması dikkati arttıracaktır. 

ETUSP NEDİR?
Amaç, branş öğretmenlerinin kendi okullarında birer teknoloji liderlerine dönüşebilmelerini 
sağlamaktır. 

Günümüzde eğitim kurumları öğrencilere en iyi olanakları sunup, onları hayat boyu 
öğrenen, çok yönlü birer birey olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle gerek 
devlet, gerekse de özel okullarda teknoloji entegrasyonu proje ve uygulamaları son 
yıllarda hız kazanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aşama aşama gerçekleştirdiği 
“Fatih Projesi” bu yöndeki çalışmalara en bilinen örnek olarak gösterilebilir. Bu tip 
çalışmalar öğrencilerin 21. yüzyıl için gerekli olan  becerilerle donanmaları 
açısından oldukça önemlidir.

Teknoloji entegrasyonunun başarılı olmasını etkileyen en önemli unsurlardan biri 
öğretmenlere eğitim fırsatlarının yaratılması ve öğrenme ortamına etkisinin 
değerlendirilmesidir. Okullar kendi imkanları ile okul içinde çeşitli eğitim programları 
düzenliyorlar ya da imkanları elverdiği ölçüde seçilen öğretmenleri yurt içi ve yurt 
dışındaki seminerlere göndermekteler. Eğitimtek ekibinin sunduğu hizmetlerden biri 
de okulların ihtiyaç duyduğu öğretmen eğitimlerinin üniversite bünyesinde sertifikalı 
olarak sunulmasıdır.

Eğitim teknolojileri alanında okulların ihtiyacı ve öncelikleri dahilinde 7 farklı modülden 
oluşan bir  eğitim paketi hazırlanmıştır. Modüllerin eğitim içerikleri teknolojilerin 
nasıl kullanıldığına genel bir bakıştan çok öğretmenlerin teknolojiyi nerede ve 
nasıl kullanacaklarına dair yol haritasından oluşmaktadır. Modüllerin her biri 
farklı eğitim yöntemleri ile ele alınmaktadır. Örneğin Google Apps Education anlatılırken 
UbD ile içerik geliştirme, Web 2.0 anlatılırken farklılaştırma anlatılmaktadır.
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GELECEĞİN ÖĞRETMENİ VE SOSYAL SORUMLULUK

Bugün bu konuyu seçmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi benim de bir sosyal 
sorumluluk kültürünün sonucunda şu anda burada bulunmamdır. Ben, Darüşşafaka 
mezunuyum. Kendi hikâyemi anlatmak istiyorum. Çünkü bir çocuğun hayatının bir 
öğretmenin sosyal sorumluluk algısıyla nasıl değişebileceğinin önemli örneklerinden 
bir tanesiyim. 

Ben, 1987 yılında Isparta’nın bir ilçesinde ilkokul beşinci sınıftayken babam vefat etti. 
Annemin okuma ve yazması yoktu. İki tane daha kardeşim vardı. Okulda derslerimde 
iyiydim ve hatta okulun en başarılı öğrencileri arasındaydım. Babam vefat ettikten 
sonra ortaokulda ne yapacağımla ilgili aile içinde de konulmaya başlanmıştı. Bir 
taraftan da sınıf öğretmenim anneme “İstanbul’da Darüşşafaka diye bir okul var, 
kızını bu okula gönder, bu çocuk akıllı bu okulda daha iyi şartlarda okur” diyordu. 
Annem ile babamın arasında da babamın hastalığı döneminde şöyle bir konuşma 
geçmiş. Babam “bu çocuk çok akıllı, senin okuma ve yazman yok, bu kızı okutma 
seni kandırır” diyor. Babamın bakış açısı böyleymiş. Annemin ise tamamen belirsizlik 
noktasında yaşadığı bir şey vardı. Ama o yıllarda sınıf öğretmenim ve okul müdürümüz 
ne yaptılar ve ettiler annemi “bak kızın okuyacak, hayatı kurtulacak” diye diye ikna 
ettiler, beni sahiplendiler, hatta oturup bana normal zamanın dışında ders çalıştırdılar. 
Malumunuz Anadolu’nun her yerindeki eğitim standardı aynı değil. Dolayısıyla da 
oradan aldığım bir eğitimle İstanbul’daki bir okulun sınavını kazanamam endişesiyle 
benim için oldukça fazla bir zaman harcadılar. Nitekim sonunda Darüşşafaka 
sınavını kazandım ve İstanbul’a geldim. 

En son üç yıl önce Öğretmen Akademisi Vakfı’nda çalışırken, kendi ilkokulumun 
öğretmenlerini eğitmeye gittiğimde okul müdürümüz emekli olmuştu ama ben onun 
evinin bahçesine gittim ve “öğretmenim beni hatırlayabildiniz mi” dedim. O da 
“Arzum!” diye atladı boynuma. Böyle bir kültürle yetiştim ve Darüşşafaka bildiğiniz 
gibi 153 yıl önce kuruldu. Kurucuları tamamen o zamanki sosyal sorumluluk algısıyla, 
toplumun o zamanki ihtiyacı neyse ona ilaç olmak için böyle bir girişimde 
bulunmuşlardır. Yusuf Ziya Paşa da bu kurumun ilk eğitimcilerindendir. Bu kurumun 
kültürüyle büyüyüp öğretmenlik hayatımla da bunu birleştirince bütün kurgularım, 
sosyal sorumluluk ve topluma faydalı olacak, hayatın içinde bir katkı sağlayacak 
yaklaşımlarla ilerlemiş oldu. 

Şimdi sizlerle mini bir çalışma yapmak istiyorum. Sizlere dağıtacağım kâğıtların 
bazılarında nesneler, bazılarında duygular ve bazılarında ise isimler yazıyor. Öncelikle 
ikişerli gruplar oluşturacağız. Öncelikle kâğıtlarımızda yazanları birbirimizle 
paylaşmayacağız. Bir kişi A ve diğer kişi B olsun. Önce kimin A ve kimin B olacağını

Arzu ATASOY
Darüşşafaka Cemiyeti
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belirleyelim. Önce A’lar karşılarındaki kişiye kelimelerini söylesinler. Ama kelimeyi 
söylerken bu kelimenin onlarda neyi çağrıştırdığını da söylesinler. Daha sonra da 
B’ler kendi kelimelerini karşılarındakine söylerken aynı şekilde bu kelimenin kendileri 
için neyi ifade ettiğini de söylesinler. Şimdi ne tür paylaşımlar olduğunu bizimle de 
paylaşmanızı istiyorum.

Gördüğünüz gibi insanların bireysel ihtiyaçları, hayatta içinde bulundukları durumların 
onlara çağrıştırdıkları, hayattan beklentileri ve değerleriyle ilişkilendirdikleri ne 
düşündüklerini belirledi. Kelimelerden biri de şiddetti. Bu kelime size ne çağrıştırdı?
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Benim sözcüğüm zamandı. Bizim için şu anda çok gerekli olan sıkışıklık, darlık 
ve zaman zaman bunaltı hissettiğimizi çağrıştırdı. Aynı zamanda az, zor bulunan, 
yolculuk ve yetersizlik de çağrıştırdı.

Benim sözcüğüm bağıştı. Bu da bana bir sosyal sorumluluğu çağrıştırdı. Toplumda 
ihtiyacı olana bunu vererek bazı şeylerin daha dengeli olabileceğini çağrıştırdı.

Benim kelimem empatiydi. Bana karşındakini düşünmeyi, anlamayı, onun gibi 
düşünmeyi kestirebilmeyi çağrıştırdı.

Benim kelimem nezaketti. Duygu ve düşüncelerini karşı tarafa olumlu bir şekilde 
dile getirmek anlamına geldiğini düşünüyorum. Karşındakinin değerlerine önem 
vermeyi de çağrıştırdı.

Benim kelimem minnetti. Kaybetmeden önce bir şeyin kıymetine şükretmektir 
diye düşündüm. Elinde var olan şey gitmeden önce kıymetini bilmektir bence minnet.

Benim kelimem gelecek hayaliydi. Ben de gelecek hayalim olan iki çocuğumun 
üniversiteyi bitirmesi ve iş sahibi olması ve refah içinde yaşamasından bahsettim. 

Benim kelimem nefesti. Aklıma ilk gelen şey yaşam oldu. 

Benim kelimem gelecekti. Öncelikle ülkemizin geleceğini düşündürdü. Sonra birlikte 
olduğum öğrencilerin geleceğini ve onların geleceğine nasıl dokunabileceğimizi 
düşündüm. Sonra da kendi ve çocuğumun geleceğini düşündüm. Çocuğum için 
neler yapabilirim ve ona nasıl katkıda bulunabilirim diye düşündüm. 

Benim kelimem önemsenmekti. Toplumda birey olarak çok önemli olduğumu 
düşünüyorum. Var olup, ayaklarımın üstünde durabilmek için önemli bir kazanç 
ve hem kendini hem de öğrencileri önemsemenin de öğretmenliği besleyen en 
önemli damarlardan biri olduğunu düşünüyorum. 

Ben okul öncesi öğretmeniyim ve çocuklarla sürekli iç içeyim. Çocuklara yapılan 
psikolojik ve fiziksel şiddetten bahsettim. 

*

*

*
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Şimdi yine ikili eşlerimizle başka bir çalışma yapmak istiyorum. Şimdi artık elinizdeki 
kâğıtta yazan sözcüğü karşınızdaki biliyor. Karşımızdakine diyeceğiz ki örneğin 
“benim ….. sebeplerden nezakete ihtiyacım var.” (Nezaket örnek kelimedir.) Sanki 
karşımızdaki kişide bu var ve ona sahipmiş gibi biz bunu ondan isteyeceğiz. 
Karşımızdaki kişi bize bu kelimeyi verebilir ya da vermeyebilir. Veriyorsa neden 
vermediğini ve vermiyorsa da neden vermediğini ifade etmesini rica ediyorum.

(Bir süre çalışmanın yapılması beklenir.) Önce şunu sormak istiyorum. İstemek mi, 
vermek mi yoksa almak mı daha kolaydı? 

Darüşşafaka’da her çocuğun bir survivor modu vardır. Yani hayatta var olmak 
istiyorsa hayatta belli başarıları kendi başına elde etmelidir. Emek vermenin de bir 
kıymeti vardır. Güzel tarafları olduğu kadar zor tarafları da vardır. Örneğin yardım 
isteyebilmek için kişinin öncelikle bir şeye ihtiyacı olduğunu kendi kendine söyleyebilmesi 
gerekir. Bu, çok önemli bir farkındalıktır. Kavram olarak iyi ya da kötü ne olduğu fark 
etmez. O ihtiyaç neyse maddi ya da manevi “buna benim ihtiyacım var ve bu konuda 
yardıma ihtiyacım var” diyebilmek çok önemlidir. Kişi bunu başarabiliyorsak o zaman 
sosyal etkileşimden bahsedebiliriz. Peki bu işler okulda nasıl oluyor? Okul içinde ya 
da sınıfta sizin meslektaşlarınızla olan ilişkilerinizde, yöneticilerinizle ya da okul 
içinde etkileştiğiniz kim varsa onlarla olan ilişkilerinizde ihtiyaçları anlamak, fark 
etmek ve bunlara yönelik bir şey yapmak nasıl oluyor? 

Peki bu yaptıklarınızı görev olarak mı yoksa bir sosyal sorumluluk olarak mı görüyorsunuz? 
Örnekler vererek de açıklayabilir misiniz? Etki alanımız içinde en küçük sosyal alana 
baktığımızda öğretmensek ve derse giriyorsak önce kendi ihtiyaçlarımızı karşıladıktan 
sonra arkasından yanımızdaki meslektaşımızı düşünelim.

Almak çok kolaydı ve direkt aldım. 
Bence hepsi zordu. Çünkü ben zaman istedim. Zaten karşımdaki bana bunu veremedi. 
Benim kelimem bağıştı. Ben düşündüm aslında bağışlamak kötü bir şey. Kimsenin 
bağışa ihtiyacı olmaması gerekir. Neden biri bağışlayacak ve artı durumda iken 
bağışlayarak ikinci bir defa artı duruma geçiyor diye beni rahatsız etti. Bu durumdan 
hiç hoşlanmadım.
Ben acımayı aldım ve sevgiyi verdim. Kötü bir takas olduğunu düşündüm. Bence 
sevgi paylaşınca bitmiyor o yüzden verirken zorlanmadım. 
Ben yardım istedim. Yardım istemek zordu. Karşı tarafın olanakları varsa vermek 
kolaydır diye düşünüyorum.

Dinlemek, gözlemek ve gidermek önemlidir. Yöneticiyseniz sürekli dert dinliyorsunuz 
ve birileri sürekli sizden bir şeyler istiyor. Herkes bir şey istiyor. O yüzden makul 
isteklerin yerine getirilebilmesi, aynı zamanda sisteme de zarar vermemesini 
kollayarak bunun yararlı bir hale dönüşmesini sağlıyorsunuz.

Sosyal, duygusal, fiziksel ihtiyaçları var. Belli olanakları isterler. Mesleki anlamda 
ihtiyaçların doyurulması da gerekir. Sürekli istemese de bunların görülüp tamamlanması 
gereklidir. Yöneticiyseniz de bu göreviniz aynı zamanda da sorumluluğunuzdur. 

*
*
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Konfor alanından çıkmak istemiyor ama siz onun buna ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. 

Kişilerin sınırlarını anlamaktan bahsediyorsunuz. Etki alanımıza baktığımız zaman 
kendimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz var dedik. Okullarda 
nasıl sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorsunuz? 

Yani kardeşlik diye tanımladığınız bu projede sizde bulunan ve maddi değeri bulunan 
bir ürünü ihtiyacı olan çocuklara göndererek paylaşmanız söz konusuydu. 

Şimdi dörtlü gruplar halinde bazı sorulara cevaplar aramanızı istiyorum. Sosyal 
sorumluluğun temelinde bazı model davranışlar söz konusudur. 

(Örneğin ayakkabı kardeşliği projesinde ayakkabıları veren çocuklar ayakkabı kutularının 
içine birer mektup yazmış olsa ve o mektubun içine kendisi için o ayakkabı ne ifade 
ediyordu ve ona vererek ve onunla paylaşarak aslında ne yapmak istediğini devam 
ettiriyor olabilirdi. Çünkü almak zor bir şeydir. Benim de babam vefat ettiği zaman 
uzaktan yakından bizden daha iyi koşullarda olan akrabalar bize bir şeyler gönderiyorlar 
ya da getiriyorlardı. Bu açıdan baktığımızda bizimle bir şeyler paylaşıyorlardı. Ama 
kardeşlerim bu durumdan çok mutlu olurlarken ben mutlu olamıyordum. Bu, benim 
çok ağırıma giden bir şey oluyordu. O yüzden o ayakkabıları alacak olan çocuklar da 
bu durumdan gerçekten mutlular mı? Bunu sorgulayacak bir düzenimiz var mı? 
Kazan kazan durumu projelerde geçerli mi? Bu durumları da sorguluyor olmamız 
gerekir.)
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Bazen insanlar bir şey istiyorlar ama aslında istemiyor oluyorlar. Bakıyorsunuz 
eksik bir şey var ve mutsuz ama o sizin müdahil olmanızı da istemiyor. 

Bizim ayakkabı kardeşliği projemiz vardı. Özellikle 5-12 yaş arasındaki çocukların 
ayaklarının hızlı büyümesinden kaynaklı sık sık ayakkabı değiştirdikleri için tam 
eskimeyen ayakkabıları okula getirerek bunları bir köy okuluna bağışlamıştık. 

Öncelikle sınıfta sözde değil özde demokratik ortam nasıl sağlanır?
Katılımcılık nasıl desteklenir?
Okulun içinde her bir bireyin katkısının önemli ve değerli olduğu nasıl yaşatılır?
Yöneticiysem hem öğretmenlerin hem de diğer destek birimlerinin öğrencilere 
katkısını ve katılımcılığını nasıl alıyorum?
Bu demokratik sistemi okulda nasıl kurguluyorsunuz?
Çocuklara çatışma yönetimini nasıl öğretiyorsunuz?
Sorun çözme becerilerini nasıl geliştiriyorsunuz?
Sosyal ve duygusal öğrenmeyi nasıl destekliyorsunuz?
Hayatın içindeki siyasal, toplumsal ya da ailesel tartışmalı konuları 
Sosyal girişimcilik ile ilgili neler yapıyorsunuz?

“Şöyle bir şey yapsak, şunu yapsak senin için daha iyi olabilir demek istiyorum” 
ama ona da müdahil olmak istemiyorum. Çünkü nasıl bir tepki alacağımı da 
bilmiyorum. Yardım etmeye çalışmak da bazen zor bir şey olabiliyor. 
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Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 
Türkiye’de Sivil Toplum ve Gönüllülük Ne 
Durumda diye bir araştırma yaptı. Türkiye’de 
Sivil toplum Kuruluşlarına üye olan kişi sayısı 
son yedi yılda 4,5 milyondan 8,5 milyona 
çıkmış. Dünya’da da sondan üçüncü 
sıradayız. Üye olanların %35’i Marmara ve 
Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde de %5,1’i 
bulunuyor.  

Sınıfımızda farklılıkları ne kadar kabul ediyoruz? Çocuk ne yaşarsa onu görüyor 
ve uyguluyor. Bardaktaki su gibi neyin içine koyarsak onun şeklini alıyor. 
Yapılan imza kampanyaları sizce ne kadar etkili oluyor?
Ülkemizde bağışçılık kültürü yeni yeni gelişiyor. Genellikle bayramlardan önce bir 
yere bağış yapılıyor ya da ihtiyacı olan bir aileye bağış yapılıyor. Ama bu iş, 
sistemli olarak örgütlenildiğinde daha etkili oluyor. Tek başına olduğumuzda etki 
alanımız daralıyor. Zamanımız ya da enerjimiz olmayabiliyor. Bazen kendi çocuklarımıza 
bile hayrımız dokunmayabiliyor. O yüzden birarada olmak tabiri caizse Voltran’ı 
oluşturmak daha etkili olabiliyor. 
Gönüllü olarak neler yapıyorsunuz? Konuları hep okul içinde gibi düşünsek de 
sizlerin hayatın içinde olan diğer şeyleri de paylaşmanızı istiyorum. Zaten hayatın 
içinde ne varsa okula da taşınıyor.
İçinizde kendisi okulda öğrenciyken sosyal sorumluluk projesine katılan ve bundan 
değerlendirme alan var mı? Görüyorum ki pek yok.
Biz üniversitedeyken bir proje yapmıştık. Bir bölgede sokakta çalışan ve aynı 
zamanda öğrenci olan çocukları tespit emiş ve bir yıl boyunca  bazı günlerde onlara 
ders çalıştırmıştık.
Aslında kurguladığımız bu tarz projeleri tek atışlık değil de daha fazla sürdürülebilir 
hale getirebilirsek daha anlamlı olacaktır. Biz hala o okulda çalışmıyor olabiliriz 
ama bizim başladığımız şeyin devam ediyor olabilmesi lazımdır. 

Türkiye’de gönüllülük tanımını içeren, gönüllülerin hakları ve çalışma koşullarını 
belirleyen bir mevzuat ya da politika belgesi bulunmuyor.
Bakanlıklar altında farklı girişimler olmasına rağmen, Türkiye’de gönüllülük konusundan 
sorumlu bir kamu kurumu bulunmuyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2012 verilerine göre Türkiye’de 618 yeni vakıf, 
1.007.143 gönüllüyle çalışıyor.
Dernekler Dairesi Başkanlığı (DDB) derneklerde gönüllü çalışanların sayısı ile 
ilgili verileri yayınlamıyor. Üye temelli kuruluşlar olan derneklerin DDB tarafından 
paylaşılan 2011 verilerine göre, 8.852. 907 üyesi bulunuyor. Üye sayısının Türkiye 
nüfusuna oranı ise %11,85.2,3
Charities Aid Foundation’ın 2013 Dünya Bağışçılık Endeksi Raporu’na göre, 
“gönüllülük için harcanan zaman” ölçüldüğünde Türkiye 135 ülke arasında 116. 
sırada yer alıyor. 15-24 yaş arası gençler ise en fazla gönüllülük yapan gruplar 
arasında yer alıyor. Türkiye’de derneklere üye olanların %5,5’u kadındır. 
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Halbuki okullarımızda öğretmenlerin çoğunluğu kadındır. Bu anlamda bizim harekete 
geçirebileceğimiz çok fazla şey var. Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle, gelecekte 
de böyle olacak. Tema olarak baktığımızda geleceğin öğretmeni denildiğinde sevgi 
her zaman var, neşe, coşku, yaşam sevinci, iyiye olan umut her zaman var. Ama 
hayatın da gerçekleri var. Bizim hayatımızda şiddet de var, terör de var. Hayatımızda 
yoksulluğun yanı sıra sevgi yoksunluğu da var. Yaşlıların, engellilerin ve hayvanların 
yaşadıkları sorunlar var. Düşündüğünüzde aslında her olumlu şeyin bir karşıt tarafı 
da var. Bizim onu görebiliyor olmamız ve oraya yönelik minik de olsa bir adım atıp, 
birileriyle beraber bir şeyler yapıp ya da büyük bir şeyin bir parçası olabilmemiz 
lazım. 

Baktığımız zaman aslında 14 yılda çok hızlı dernekleşmişiz. Dernekler ne yapıyorlar 
diye bakıp bizim dahil olabileceğimiz bir şey varsa da onu doğru seçmek gerekiyor. 
Türkiye’deki vakıf ve derneklerin %42’si de büyük şehirlerde bulunuyor. Bunlar 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa. Bunların içinde insan hakları ve demokrasi 
alanında çalışanların sayısı %1’den azdır. Bu araştırmaların sonuçlarını TÜSEV’in 
kendi sayfasında bulabilirsiniz. Orada bir sürü araştırmalar da var. 

Kişiler sosyal platformlarda küçük küçük şeyler yapıyorlar ama Türkiye’de henüz 
tüzel kişilik olarak tanımlanmıyor. Yurt dışından yabancı STK’lar Türkiye’de çalışmak 
istiyorlarsa da izin verme süreci değişiyor. Önce Dış İşleri Bakanlığı, sonra İç İşleri 
Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor. Bu güne kadar da 113 tanesi izin alabilmiş. 

Yusuf Ziya Paşa’dan bahsetmek istiyorum biraz. Kendisi 
Osmanlı’nın maarif Milli Eğitim Bakanlarındandı. I.Dünya 
Savaşı sonrasında çok fazla çocuk babasız kalmış. 
Ülkede erkek kalmamış. Hatta Kapalı Çarşı’da çalışacak 
eleman yokmuş. Dolayısıyla da öyle bir girişim başlatmış 
ki yetim kalan erkek çocuklarına iş sağlasın. 30 Mart 1863 
tarihli Padişah fermanı ile kurulan ve Osmanlı Devleti’nde 
eğitim alanındaki ilk sivil toplum hareketi sayılan "Cemiyet-i 
Tedrisiyye-i İslamiye"nin Kapalıçarşı'daki çırakları eğitmek 
için yürüttükleri çalışmaların başarılı olması üzerine 
eğitimin kapsamı değiştirilmiş ve okul, Fatih’te inşa edilen 
binasında 1873 yılında faaliyete geçmiştir. Yusuf Ziya 

Paşa, Darüşşafaka’nın kuruluşunda öncülük eden beş kişiden bir tanesidir. Bu işin 
başlangıç noktası küçük gibi görünsede yaklaşık 150 yıldır sürdürülmesi ve belki de 
bundan sonra en az 150 yıl daha sürdürülebilecek olması en önemli kısmıdır. 
Darüşşafaka, sonrasında toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Öğretmen açığı 
olunca öğretmen yetiştirmiş, savaş zamanında telgrafçı yetiştirilmiş ve böylece 153 
sene ilerlemiştir. 

Robert Kolej’den arkadaşlarımız da devlet okullarına İngilizce öğretmenlerine 
yöntem ve teknikler üzerine yüz yüze ve online ücretsiz çalışmalar yapıyorlar. Bunun 
için çok değerli zamanlarını ve bilgilerini veriyorlar. İnsanlardan da kendilerine 
destek verecek mekanizmalar yaratıyorlar. 

TÖZOK
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Şimdi size “İyilik İçin Adım Adım Koş Projesi”ni başlatan Sezer Hoca’nın videosunu 
izletmek istiyorum. Bu projede yürüyüşlerde ve çeşitli organizasyonlarda 
desteklediği STK’nın logosunu ve telefonunu yazarak koşuyorlar. En son Öğretmen 
Akademisi Vakfı için koştu. 

Hem böyle bir gönüllülük var Öğretmen Akademisi Vakfı’ndan biz Volkan Hoca, Esra 
Hoca, Zeynep Hoca ve ben kısmi zamanlı olarak uzun süre çalıştık. Kars’ın Arpa 
Çayı’ndan Urfa’nın Harran’ına Antep’in Nur Dağı’ndan İslahiye’lerine gitmediğimiz 
yer kalmadı nerdeyse. Bizi nereden çağırdılarsa oraya gittik. Bu bizim profesyonel 
işimiz de olsa biz çok büyük bir gönüllülükle yaptık. Kısmi zamanlı eğitimciler de 
normalde hafta içi kendi işlerinde çalışan arkadaşlarımızdı. Cuma akşamından 
otobüse, uçağa bindiler, Cumartesi, Pazar günleri tam gün olarak kendilerine verilen 
programları ( daha önceden uzunca bir süre öğrendikleri programları) aktardılar. 
Daha sonra da bazen Pazar akşamları geç saatlerde bazen de Pazartesi sabahları 
erken saatlerde evlerine dönerek iş başı yaptılar. Bunu çok büyük bir gönüllülükle 
yapan meslektaşlarımızın sayısı Türkiye’nin dört bir yanında 400 civarındadır. Bu tür 
oluşumlar bizleri okullar ve ülke olarak ileriye götürecektir. 

Bir örnek daha vermek istiyorum. Hayata Renk Ver Derneği’ni daha önce duydunuz 
mu? Bu, içinde çok fazla öğretmenin olduğu bir dernektir. Semra Hoca devlet 
okulunda sosyal bilgiler öğretmenidir. Özellikle hastanelerdeki lösemili çocuklar için 
çalışıyorlar. Çeşitli etkinlik ve kampanyalar yapıyorlar. En son Siyami Ersek’de 
çocuklarla beraber ebru çalışıyorlardı. Benim ebru bilgim başkalarına nasıl katkıda 
bulunabilir ve bunu ihtiyacı olanlarla nasıl paylaşabilirim duygu ve düşüncesi 
öğretmende olduğu zaman başkalarının hayatını da otomatik olarak değiştiriyor 
olacağız. O yüzden bu renkleri sınıfa taşımak bizi geleceğe taşıyacaktır. 

Ashoka’da Dünya’daki ilk STK’lardandır. Dünyada sayısı 3000’i bulan Ashoka 
Fellow’larının her biri farklı alanlarda, farklı toplumsal sorunlar üzerinde, farklı 
yaklaşım ve yöntemlerle çalışıyor. Ancak hepsinin ortak bir noktası var: Fikir ve 
yöntemlerini yaygınlaştırarak ele aldıkları toplumsal sorunun bir gün ortadan 
kalkmasını hedefliyorlar. Her sene birkaç tane Fellow seçiyor. Örneğin İbrahim Metin 
bunlardandır. Vikipedia’nın kurucusu, Bangladeş’teki mikro kredi sisteminin kuru-
cusu da Ashoka Fellow’dur. Bir emekli edebiyat öğretmeni olan Niyazi Bey de 
Ashoka Fellow olarak seçilmiş. Doğu Anadolu Erzurum bölgesi’nde tarımla ilgili bir 
ihtiyaç görmüş ve emekli olduktan sonra orada çok büyük bir tarımsal kalkınma 
çalışmasına liderlik etmiştir. “Ben edebiyat öğretmeniyim, artık emekli oldum, ne 
yapabilirim” dememiştir. 

Başka bir video izletmek istiyorum. 

https://www.youtube.com/watch?v=nLHuAbv2JAI&feature=player_embedded
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Darüşşafaka’yı temsilen geldim ama bu iş “tek başına ben varım diyerek” olacak bir 
iş değil. O yüzden de bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Türkiye’de de değişim yaratan öğretmenler ve okullar oluşumunun ilerleyeceğini 
düşünüyorum. Bu bir arada ve birlikte yapılacak bir şeydir. Teknik bir şey değildir. 
Belirli çalışmaların projeler içinde yapılandırmaları olabilir. Ama bu iş öncelikle insan 
olmaktan, yürekten ve güzel bakan gözlerimizden bunu çocuklara aktarmak için yolu 
çizmekten geçmektedir. 

Bowling salonlarında çocuğu olanlar bilirler kırmızı ışıklı bir bariyer olur çocuklar için 
topu attıklarında dışarı çıkmasın diye. Ne iş yapmak istiyoruz, hedefimiz ne? Kaç 
tane labut varsa biz onlardan bir tanesini vurmak istiyor da olabiliriz. Ama o kenarındaki 
ışıklı bariyeri koyduğumuz zaman o en köşede en zor görülene ulaşmamızı da 
sağlayabiliriz. 

Katılımınız için teşekkür ederim.
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BARIŞ EĞİTİMİ NEDİR ?
Demokratik ve Barışçıl Eğitim ve yarının öğretmeni

Barış eğitimi neden gerekli?
İkinci Dünya savaşından bu yana dünyamızda savaşlarda 60 milyondan fazla insan, 
yani iki  dünya savaşında ölenden bile fazla kişi iç savaşlar ve diğer çatışmalarda 
can verdi ve bunların  çoğu sivillerdi.

Milyarlar, insanları öldürmeyi ve doğayı tahribe sebep olan silahlara  harcanmakta. 
Halbuki savaşlara harcanan paranın daha azı dünyadaki tüm açları doyurmak, 
eğitmek ve sağlık hizmeti sağlamaya yeterdi.

Her bir F16 maliyetine bir okul ya da hastane yapılabilirdi.
 
Görüldüğü gibi, 20’nci yüzyılda eğitim, sonuçlarını düşünmeden, gelişmiş silahları 
üretebilen ve  kullanabilen çok zeki insanları yetiştirdi. Dünyamızın doğasına ve insanına 
daha fazla zarar verilmeden 21’inci yüzyılda artık eğitim değişmeli, tüm yaşama ve 
doğaya saygılı bireyler yetiştirilmeli, bunun için de  bilimsel zekanın yanında duygusal, 
ahlaki,  ve ekolojik, yani çoklu zekanın, eleştirel düşüncenin  gelişmesine önem 
verilmeli. (Lin,2006)

Eleştirel Pedagoji ve Barış Eğitimi’nin başlıca amacı tam da budur: Bütünsel düşünebilen 
insanlar yetiştirmek.

Aslında herkes  barış içinde yaşamayı ister, buna rağmen toplumsal ve bireysel 
düzeyde  dünyamızda  ve çevremizde  şiddet çok yaygın.  Aile içinde, sokakta, 
okulda, spor karşılaşmalarında,  değişik gruplar   ve ülkeler arasında anlaşmazlıklar 
çoğu zaman bu yolla çözülmeye çalışılıyor; oysa şiddet sadece şiddeti üretiyor ve 
hiçbir soruna  sürdürülebilir  çözüm sağlamıyor.

Ne yazık ki dünyayı bir anda  değiştiremiyoruz ama  kendimizi değiştirmeye çalışabiliriz;  
çünkü barış sadece savaşın yokluğu değildir.  Barış Eğitiminin duayeni sayılan 
Prof. Johan Galtung’a göre; Kişisel ve kurumsal şiddetin yok olması, çatışmanın 
olmaması Negatif barış, buna ilaveten İnsan haklarının ve haysiyetinin 
korunması sosyal adalet ve eşit imkanlara sahip olma durumu Pozitif barıştır. 
Yani, kişiye yönelik olan tecavüz, saldırı, cinayet ve kurumsal  olan savaş, terör, 
çevreye ve canlılara zarar verilmesi gibi  Doğrudan şiddetin olmaması durumu  
aslında barışçıl  bir ortam gibi gözükse de negatif barıştır, esas kalıcı olan, Pozitif 
barış için yoksulluk, yersizleştirme, etnik ve cinsiyet  ayrımcılığı, açlık, eğitim ve 
sağlık haklarının ihlali gibi, yapısal şiddetin de ortadan kalkması gerekir. ( Galtung, 1997).
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Ancak, biliyoruz ki barış bireyde başlar ve barış  kültürüne de,  kişinin kendisi ile 
barışık olması ile  başlayıp tüm  çevresi ile olumlu ilişkiler kurma sanatı diyebiliriz. 
Şiddet kültürü yerine barış kültürünün tohumlarının ekilmesi olan Barış Eğitimi ise bu 
sanatı öğretme yöntemidir; demek ki  ortada yaratıcılık gerektiren, sanat eğitimine 
benzer bir durum vardır. Sanatsa sağ beynin çalışmasına bağlıdır. Dolayısıyla, sağ 
beynimizi çalıştırmamız gerekir. Bilindiği gibi sağ beyni çalıştıran; edebiyat, tiyatro, 
rol oynama, resim, müzik gibi sanatsal uğraşlardır. Duygusal zeka da sağ beynin 
etkisindedir. Esasen sağ ve sol beyin iletişim içindedir ve sol beynin bilimde buluşlar 
yapabilmesi için de sağ beynin çalışması lazımdır, sağ beyin bilimde bütünsel algılamayı 
sağlar; dolayısıyla eğitimin içeriğinde sanatsal etkinliklerin önemi artmalıdır.
   
Dünyada ve ülkemizde toplumsal ilişkilerde görülen şiddet kültürüne karşı Barış 
kültürünün yaygınlaşmasına, Barış eğitiminin anlamlı bir katkı sağlayacağı şüphesizdir. 
İnsanların eline silah yerine  anlaşmazlıklara şiddetsiz çözüm yöntemleri vermek 
olan barış eğitimi’ne bir nevi “Koruyucu Tıp” diyebiliriz.

Barış çalışmalarının babası sayılan Prof. Johan Galtung‘a göre Barış Eğitimi  temelde  
empati duymayı ve anlaşmazlıklara şiddet içermeyen, yaratıcı çözümler bulmak için 
gereken becerileri öğretir. (Galtung,1997)

BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ  BECERİLER NELERDİR?
1-  Empati kurabilmek.
2-  Ön yargılarımızın farkında olmak, kendimizi tanımak.
3- Tek kimliğe takılmayıp çoklu kimliğimizin farkında olmak,  kimseyi ötekileştirmeden,
 ayrımcılık yapmadan, tüm bireylerin haklarına ve doğaya  saygı göstermeyi
 öğrenmek.
4-  Eleştirel düşünceye sahip olmak. (Özellikle medyanın etkisinin  farkında olmak.)
5-  Aktif  dinleme ve şiddetsiz iletişim becerilerini geliştirmek.  (Rosenberg, 2003)
6-  Öfkeyi  yönetebilmek, özür dileyebilmek, affedebilmek.
7-  Uyuşmazlık durumlarında yaratıcı çözüm yolları üretebilmek. (Çatışma Çözüm
 Becerisi)

Barış Eğitimi bu becerileri en etkin  öğrenme metodu olan, yaparak ve yaşayarak  
öğretme yaklaşımını benimser.

Barış gibi bir kavramın somut ve elle tutulur hale gelmesinde bu tekniğin kullanılması 
çok önemlidir. Tek taraflı öğrenme yerine enteraktif  yani beraber etkileşim halinde 
öğrenme sürecinde rol oynama; tiyatro, müzik, resim, dans gibi sanat etkinliklerinin 
kullanımı, çatışmaları dönüştürmede yaygın bir metot olarak kullanılır. Örneğin: 
“Ezilenlerin Tiyatrosu Metodu” (Boal,2003)  İnsanların yaşamları ile ilgili durumları, 
problemleri yansıtmalarına ve onları şiddet kullanmadan dönüştürmeye olanak 
sağlayan etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
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Barış Eğitimi’nde gereken beceriler nasıl öğretilir?
 
Empati:
Kendini başkasının yerine koyarak, o kişinin neler hissedebileceğini, farklı bakış 
açılarını, inanç ve düşünceleri anlamayı içeren “Empati Kurma Becerisi” rol oyna-
yarak ve/veya zorlayıcı bir durumu içselleştirerek geliştirilir. Örnek vermek gerekirse, 
kız öğrenciler erkek, erkek öğrenciler de kız rolünü oynadıklarında, ‘laf atılmanın’ ne 
tür bir his yaratabileceğini  daha iyi anlayabilirler.  Bir  grup üniversite  öğrencisi ile 
yapılmış olan bir eğitimde, Yunanlı Öğrenciler Kıbrıslı Türk; Türk Öğrenciler de 
Kıbrıslı Rum yerine  geçerek “Nasıl bir  Kıbrıs olsun?” çalışması yapmışlardı. Zorlansalar 
da bu rol değişimi, karşı tarafın durumunu çok daha iyi anlamalarını sağlamıştı.

Ön yargılar, anlaşmazlıkların önemli nedenlerinden biridir. Ön yargıların bilincine 
varabilmek için her iki tarafın da şu soruları cevaplaması istenir: 

1-Kendini nasıl tarif ediyorsun?

2-Karşındaki ‘Ötekini’ nasıl algılıyorsun? 3-Onun seni nasıl algılayıp tarif ettiğini 
sanıyorsun?

Sonradan bu listeler karşılaştırılarak yanlış varsayımlar ortaya çıkarılıp, tartışılır ve 
düzeltilir.

(Farklı milletler, gruplar, öğretmen ,öğrenci; kadınlar ve erkeklerin birbirlerini nasıl  
algıladıklarını ve ön yargılarını belirlemek için bu tür çalışmalar yapılabilir.)
 
Ötekilestirmeye de ön yargılar sebep olur. Amin Maalouf bu konuda şöyle diyor: 
“Kim için öteki? İnsanlar arasında sınırlar yoktur aslında. Ötekileştirme onu 
insanlıktan çıkartmak demek. İşlerin kolaylaşmasını sağlar. Hiçbir canlı kendi 
soyundan birini öldürmez. İnsan da bunu ancak diğerini yabancılaştırarak yani 
ötekileştirerek yapabilir.” (Maalouf,2000)

Oysa insanlar arasında ortak noktalar farklılıklardan çok daha fazladır.
 
Kimlik SEN KİMSİN? Aslında her kişinin birçok kimliği vardır; cinsiyeti, ailesi, 
medeni durumu, şehri, milleti, dini, okulu, işi, mesleği, spor takımı, hobisi, ırkı, köyü, 
bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Kişisel mutluluğumuz ve toplumda barışın 
sağlanması, bu kimliklerin hepsinin bilincinde olup tek bir tanesine takılmamakta 
yatar. Tek kimlik ötekileştirmeyi arttırır. Hele bu kimlik yaralanmış ise baskındır  ve 
çok tehlikeli olabilir. Oysa çoklu kimliklerimizin bilincinde olduğumuzda başka insanlarla 
ortak nokta bulmamız kolaylaşır; özünde  hepimizin insan olduğunu unutmamalıyız. 
Dolayısıyla, kimseyi ötekileştirmeden, ayrımcılık yapmadan, tüm bireylerin haklarına 
ve doğaya  saygı göstermeyi öğrenmeliyiz.

TÖZOK
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Farklılıklara saygı ve  empati eğitimi, esasen çok küçük  yaşlarda başlamalıdır. 
Çünkü, çocuklarda  bile kendilerinden biraz farklı olanla  alay etme, dışlama  adeti 
vardır. Okul öncesi, yuvada, farklılıklara saygıyı geliştirme amaçlı “Kimlikli 
Bebekler” yöntemi daha çok küçük yaştan bu duyarlılığı artırmakta başarılı bir 
yöntemdir. (Brown, 1998 ve 2005;  Derman-Sparks,1989), (Divrengi & Aktan, 2010)

Eleştirel düşünce, yanlış  yönlendirilmeyi engeller. Öğrencinin sorgulayan bir  
kişiliğe sahip olmasına çalışılmalıdır ki yanlış seçimler yapmasın. Ayrıca, toplum 
üstünde çok etkili olan görsel ve yazılı  medyadaki  bilgilere de eleştirel bir bakış 
açısıyla yaklaşmak şarttır. Çünkü, medyada, filmlerde ve bilgisayar oyunlarında 
şiddet o kadar yaygın duruma gelmiştir ki, gençler arasında ve toplumda şiddet 
olaylarına alışkanlık artmakta ve şiddet  normal, kabul edilebilir hale dönüşmüştür.
 
Etkili, aktif dinleme;   Dinlemeyi bilmek, arkadaşlık, okul ve iş hayatında başarı için çok 
etkili olduğu gibi sinirlenen kişinin öfkesini azaltıp  tırmanan  çatışmayı da yumuşatır.

Etkili iletişim için  bir kişiyi dinlerken dikkat edilmesi gerekli noktalar şunlardır:
1- Konuşanın yüzüne bak, beden dili kullan sözünü kesme, kendi tecrübenden bahsetme,    
    akıl verme. Sadece dinle!!  
2- Konuya ilgini gösteren sorular sor.
3- Doğru anladığını kontrol için temel olguları kendi sözlerinle ifade ederek onaylat.
4- Konuşanın söylemediği satır aralarında ki duyguları, endişe ve çıkarları da      
    anlamaya çalış ve kişiye ayna tut.
5- Öğüt verme, eleştirel düşünmesini sağlayacak sorularla KENDİ çözümünü bulmasına    
    yardımcı ol.
 
Etkili dinlemeye dayanan ve anlaşmazlıkları çözümlemek ve ilişkileri onarmak 
amacı ile  kullanılan yeni bir yöntem de Dominic Barter‘ın Brezilya da başlatmış 
olduğu “Onarıcı  Çemberler”(RestorativeCircles) Metodudur.

www.rochester.edu/cvollege/cscm/assets/pdf/restorative_circles)
 
Onarıcı Çemberler Metodu’nda, anlaşmazlık yaşayan kişilere  konuşulanlarda ‘Ne 
duyduğu yani ne anladığı?’ sorularak yanlış algılamaların düzeltilmesine çalışılır, 
çünkü anlaşmazlıkların çoğunda yanlış algılamalar ve iletişim eksikliği rol oynamaktadır. 
Bu yöntem gerçek his ve duyguların ortaya çıkmasına sebep olduğu için, güncel çatışmanın 
çözümlenmesinin yanında ilişkinin de düzelmesini ve onarılmasını sağlayabilmektedir.

Şiddetsiz iletişim: (www.nvc.org), Rosenberg, ‘Şiddet, bir başkasını etiketleme ve 
yargılamamıza yol açan, içimizde ki karşılanmayan bireysel ihtiyaçların trajik ifade-
sidir ‘ der. ( Rosenberg, 2003)

İletişim de kullanılan dilin, sözcüklerin, yargılayıcı olmamasına dikkat edilmeli sözler 
sadece gözlem içermeli. Gözlemle yargıyı ayrıştırmalıyız. Örneğin: Gözlemin yanı 
sıra yargılama içeren ifade :-‘ Her zaman geç kalırsın’ sadece  gözlem içeren ifade:-‘Bu 
hafta iki kere geç kaldın’.
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Şiddetsiz iletişimin 4 aşaması şunlardır: 1.Gözlem 2.Duygu 3. İhtiyaç 4.Rica
Şu soruları kendimize sormalıyız: 1.Karşımdakini nasıl anlayabilirim?
2.Hangi dili kullanmalıyım/ Hangi dili Kullanmamalıyım?
3.Şiddet bunun neresinde?
İletişim de kullanılan dilin yargılayıcı ve haysiyet kırıcı olmaması anlaşmazlıklarda 
da sorunların çözümüne yardımcıdır.

Öfke Yönetimi
Duygular bedende duyulan fizik kıpırtılardır. Öfke de bir duygudur. Canlı olmanın 
doğal bir parçası olan duyguların yani öfkenin  yanlış ya da doğrusu olmaz. Doğal bir 
duygu olan öfkeyi bastırmak da doğru değildir. Ancak, öfkeni bizi yönetmesine izin 
vermeyip, bizim öfkeyi yönetmemiz gerekir. Öfke saldırganlıkla aynı şey değildir; 
yönetmeyi öğrenebileceğimiz güçlü bir duygudur. Ancak, çoğunlukla  başka bir 
duyguyu maskeler. Nelerin bizi kızdırdığının farkında olup öfkenin altında yatan 
korku, hayal kırıklığı, utanç, haksızlık, mahcubiyet gibi nedenleri bulup çıkarırsak 
öfkemizi yönetmemiz kolaylaşır. Öfke Yönetiminde ilk kural, karşıdakini suçlamamak 
ve saldırmamaktır. Pişman olabileceğimiz davranışlarda bulunmadan önce kend-
imizi sakinleştirmeye çalışmalıyız. Üç derin nefes almak ve gerekiyorsa kendine 
sakinleşecek bir süre vermek,  saldırgan davranışın  ortaya çıkmasını önleyebilir.  
Daha sonra kimseyi suçlamadan kendi duygularımızı, isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı 
“Ben” sözcükleri kullanarak; kızmadan ama  net biçimde anlatmalıyız. Etkin dinlemek 
bu gibi durumlarda da faydalı bir yöntemdir. Aynı zamanda karşımızdakini daha iyi  
anlamak için açık uçlu, yargı içermeyen sorular sorabiliriz. Bir hata yapılmışsa da 
kendi sorumluluğunu üstlenerek özür dilemek doğru bir davranıştır ve çatışma 
havasını  yumuşatır.

Affetmek
Bir Hindu atasözü şöyle der : “Cesuru arıyorsan affedebileni bul. Esas kahraman ise 
nefret görse de sevebilendir.”

İnsan affetmeye önce kendini affetmekle başlamalı. Farkında olsak da olmasak da 
aslında kişi birçok konuda kendini suçluyor ve kendisini suçlu hissettiği kişilere karşı 
mahcup olduğundan bu hisse sebep olanları suçlamaya başlıyor.

Onun için kendini ve başkalarını affetmek büyük bir psikolojik yükü ortadan kaldırıyor. 
Başkalarına duyulan kızgınlık, kin gibi hisler insanın enerjisini tüketir ve vaktini alır, 
ayrıca haklı olduğunda bile sonradan pişman  olunacak saldırgan davranışlarda 
bulunulmasına sebep olabilir. Dolayısıyla affetmeyi başarmak çok önemlidir.

Çatışma Çözüm  (Galtung 1997 & 2008) (Weeks,1994 )
Çatışma, yaşamın doğal ve engellenemez bir parçasıdır ve doğru yönetildiğinde,  
yapıcı, yaratıcı sonuçlar çıkabilir. Önemli  olan nasıl yönetildiğidir. Anlaşmazlıklar en 
sık arkadaşlar, aile, komşular, sınır ülkeler  gibi yakın ilişki içindekiler arasında  görülür.

TÖZOK

Geleceğin Öğretmeni 203



TÖZOK

Çatışmanın nedenleri:  Çatışmalar çoğu kez temel gereksinimlerin tatmini ile ilgilidir. 
Yaşayabilmek için yemek, barınmak, korunmak, sevilmek, ait olmak, sayılmak, 
kendini gerçekleştirebilmek, tüm insanların istekleridir.

Ülkelerin istekleri de insanlarınkine benzer: Var olabilmek, farklılıkların tanınması, 
saygı görmek. Ancak bu ihtiyaçları ve istekleri tatmin etme yolları ve kaynakların 
kısıtlı olması, paylaşım konusunda bireyler ve ülkeler arasında uyuşmazlık ve 
anlaşmazlıklara sebep olabilir.

Çatışmanın Kökenleri: 
Çatışmanın altında yatan nedenler görünenden  daha fazladır;  bir buz dağı gibi suyun 
altında kalan kısım çok daha büyüktür.
 
Çatışmanın altında yatan olası nedenleri şöyle sıralayabiliriz:
1-  Sahip olunan toprak, mal, petrol, statü, kimlik, güç gibi maddi veya manevi
 değerleri  kaybetme endişesi.
2-  İlişkilerin zorda olması: İhtiyaçların karşılanamayacağı korkusu, güvensizlik,
 tehdit, endişe,  ön yargılar.
3.  Bilginin yanlış iletilmesi/ İletişim kopukluğu veya eksikliği.
4-  Prensiplerin uyumsuzluğu: Ahlaki değerler, politik düşünceler, dini inançlar, yaşam  
 tarzı farklılıkları ve güç paylaşımında rekabet vs. çatışmaların nedenleri ve
 kökenlerinin belirlenebilmesi çözüm bulmada yardımcı bir  faktördür.

Anlaşmazlık bir süreç:
Çatışma aslında birdenbire başlamıyor adım adım ilerleyen bir  süreç. Ufak rahatsızlıklarla  
başlıyor; algılama yanlışları eksik ve yanlış iletişimle büyüyor. Tatsız olaylar ve 
iletişimin kopması  ile devam edip şiddet olayları ile kriz dönemine giriyor. Kriz çıkmadan 
önce sorunları çözümlemek çok daha kolay;  kriz döneminden sonra barışçıl çözüm 
zorlaşıyor, ancak karşılıklı iyi niyet ve ciddi çalışma ile mümkün. Dolayısıyla  
anlaşmazlıkları ilk başlangıç döneminde fark edip düzeltecek  girişimlerde bulunulması 
çok faydalı olur.

Anlaşmazlık durumlarında ortaya çıkan davranış biçimlerini beş gruba ayırabiliriz:
1- Kavgacı- Saldırgan Davranış (Kazan /Kaybet): Genelde bir tarafın kazancı ve   
 karşı tarafın kaybı üzerine kurulu stratejilerdir.
2- Kaçak–Yüzleşmeyi Erteleme Durumu, Kaçak Oynamak: Çatışma  çözümlenmez  
 sadece ertelenmiş olur.
3-  Pasif Davranış (Kaybet/Kazan): Mücadele etmeden karşı tarafın kazanmasına  
 müsaade etme durumu.
 Hep aynı tarafın alttan alması  bir süre  sonra tahammülü bitirip şiddete sebep
 olabilir.
4-  Uzlaşmacı/Paylaşımcı Tutum : İki tarafında kısmen tatmin olmasını sağlar.
5- Sorun Çözücü (Kazan /Kazan yöntemi): Tüm tarafların iş birliği içinde, çatışma
 çözüm yöntemlerini kullanarak ve atılgan (Assertive) davranış biçimi  sergileyerek,  
 sorunu herkesin çıkarlarını gözetecek şekilde çözümleme girişimidir.
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Atılgan davranış (Assertive Behavior): Kendini  güvenli bir şekilde ortaya koyup, 
isteklerini, endişelerini; kendini ezdirmeden ama kimseye saldırmadan, suçlamadan, 
tüm taraflara saygılı, nazik, anlayışlı olarak ifade edebilme tutumudur.

Uzun vadeli çözüm isteniyorsa; asla hiçbir tarafa, kişiye saldırılmamalı sadece probleme  
odaklanılmalıdır.
 
Kazan /Kazan Yöntemi: Problemle ilgili tüm tarafların kimler olduğunu; ihtiyaç ve 
endişelerini belirleyip ortak probleme, beraberce, adaletli, eşitlikçi, yaratıcı ve herkesi 
tatmin edecek bir çözüm bulmaya çalışma tarzıdır.

Kazan/Kazan yöntemi, anlaşmazlığı çözümleyemediği durumlarda bile, gruplar  arasında 
daha olumlu ilişkilerin gelişmesini  sağlar; çünkü tüm taraflar hiç olmazsa ihtiyaç ve  
istekleri duyulmuş olduğu, değer verilip  dinlenmiş oldukları için, kısmen memnun 
olurlar. Bu yöntem çatışmanın altında yatanların ortaya çıkmasına da yardımcı olur.

Kazan/ Kazan Yönteminde anlaşmazlığı çözümleme aracı olarak kullanılan 
çatışmayı analiz haritası:

1.  Problemin tarifi çok önemlidir: Çatışma konusu hiçbir tarafı suçlamadan herkesin  
 benimseyeceği tarzda ortak bir sorun olarak tarif edilmelidir ki kimse itiraz etmesin.
2.  Görünür ve görünür olmayan tüm ilgili taraflar tespit edilip her birinin istek, ihtiyaç  
 ve endişeleri belirlenmeli ve özellikle ihtiyaçların tatminine önem verilmelidir.
3. Ortak çıkarları bulup ön plana çıkarmak, bunun yanında çözümsüzlüğün sebep
 olacağı olumsuz sonuçları göz önüne koymak, çözümü teşvik edecek unsurlar olacaktır.
4.  Bu ortak çıkarlar üstünde iş birliği kurarak, tüm tarafların katılımı ile herkesin
 ihtiyaçlarını az çok tatmin edecek çözüm yolunu bulmak için yaratıcı fikirler
 geliştirmeye çalışmak ve alternatif çözümler önermek Kazan/Kazan Yöntemi’nin  
 prensibidir. Pozisyonlar üstünde durulmamalı, tüm tarafların en temel ihtiyaçları
 ön planda tutulmalı ve kimse suçlanmadan sadece çözüme odaklanılmalıdır.
 Tabii ki tarafların en başta problemi çözme niyetinde olmaları gerekir.
5.  Alternatifler arasından en uygun çözüm yolu hep beraber seçilmelidir ki  herkes
 benimsesin ve sorumluluk alsın.
6.  Çözüm önerisi eylem planında kimin, ne zaman, ne yapacağı konusunda açık ve  
 gerçekçi olmalıdır.

Bu  tür bir  yaklaşım vakit alsa da, anlaşmazlık yaşayan tarafların iş birliği yapmalarını 
sağlayacağından kabul edilebilir ve sürdürülebilir  bir çözüme
ulaşma olasılığı  yüksektir.
 
Kişinin kendi içindeki mini çatışmadan, kişiler arası mikro çatışmaya, gruplar arası  
midi, ve ülkeler arası makro veya kültürler arası mega çatışmalara kadar tüm 
anlaşmazlıklar yukarıda açıklanan  yöntemle analiz edilebilir . Galtung’un  “Çatışmaları 
aşarak çözümleme” yöntemiyle tarafların ortak çıkarlarına hizmet edecek yeni 
avantajlı bir proje etrafında anlaşamayan kişiler bile çıkar birliği yapabilirler ve 

Geleceğin Öğretmeni 205



TÖZOK

böylece çatışma konusu aşılmış olur. Yeni ve avantajlı bir projenin geliştirilmesi 
etabında alışılmışın dışında yaratıcı düşünceye ihtiyaç büyüktür.(Galtung, 1997)
 
Ayrıca, yakın zamanda  yapılan bazı nicel değerlendirmeler  barış eğitiminin 
duygusal zekayı arttırdığını göstermiş, böylece gençlerin  hem akademik hem de 
yaşamla baş edebilme yeteneklerine de olumlu katkısı olduğu ortaya çıkmıştır. 
(Erkman & Sart, 2012)

Bütün bu olumlu etkileri görünce; Barış Eğitimi’nin yaygınlaşmasının gerekliliğine 
inancımız artmaktadır.

Ancak Barış Eğitimi’nin yaygınlaşması için okullarda eğitim müfredatının içine dahil 
edilmesi ve her yaştan öğrenciyi kapsaması lazımdır.

Barış Eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve davranışlar öğrenmeye daha açık 
oldukları erken yaşta başlamalı ve okul atmosferinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır ki 
saldırganlıktan uzak durma, ara buluculuk, çatışmaları yaratıcı yollarla çözme 
becerileri, empati, eleştirel düşünce gibi gerekli yetenekleri gelişebilsin. Barış 
eğitiminin başarısı ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlıdır, bu nedenle onlar da bu 
sorumluluğu taşıyacak şekilde donanımlı eğitilip hazırlanmalıdır. Barış Eğitimi 
üniversitelerin Eğitim Fakültesi Bölümleri’nin müfredatına da dahil edilmelidir.  
Ayrıca, Barış Eğitimi topluluk odaklı olmalıdır çünkü, çocuklar ve ergenler içinde 
yaşadıkları toplumun düşüncelerinden  etkilenirler, bu yüzden okulların topluma da 
ulaşıp onları da Barış Eğitimi  programına dahil etmeleri önemlidir.
 
 Öte yandan insanın kendini tanıması, herkese empati göstermesi, farklılıkları kabul-
lenmesi beraber yaşayabilmesi, paylaşmak, affetmek, özür dilemek, hiç de  kolay 
değil. Dolayısıyla barış savaştan daha fazla otokontrol, disiplin, iş birliği, sabır, 
cesaret çalışma ve dayanıklılık gerektiriyor. Ancak çatışmaların sebep olduğu insan 
kaybı, maddi ve manevi zararlar yanında, barış için çalışmak çok daha anlamlı ve 
değerli. Diğer taraftan, insanın son yüzyılda başardığı devrimsel teknolojik ilerlemelere 
bakınca artık toplumsal yaşamda da benzer bir gelişme olmalı ve  savaşlar tarihte 
kalmalı diyoruz.
 
 
Türkiye Özel okullar birliği Derneğinin 29-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 
‘Geleceğin Öğretmeni ‘ konusunda ki 14. Geleneksel Eğitim Sempozyumunda 
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yapmış 
olduğumuz ‘Demokratik ve barışçıl eğitim ve yarının öğretmenine etkileri’ başlıklı 
çalıştay kapsamında, yukarıda çerçevesi çizilmiş olan barış eğitimi becerileri 
başlıklarına ilave olarak, demokratik bir eğitmenin nasıl olması gerektiği, öğrencilerin 
eğitmenlerinden bekledikleri güler yüzlü bir öğretmen olabilmek için zor zamanlarda 
bile mutlu olma yöntemleri gibi konular çeşitli etkinlikler aracılığı ile işlenmiş ve 
katılımcıların barışçıl bir kişilik kazanmak için gerekli olan becerileri içselleştirmelerine 
çalışılmıştır.
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Biliyoruz ki, geleceğin öğretmeni demokratik bir yapıya sahip olmalı, her görüşe söz 
hakkı vermeli, öğrencileriyle empati kurabilmeli,  öğrenciyi dinlemeli, çocuk hakları 
ve insan haklarına insan onuruna saygılı, duygulara ve farklı düşüncelere anlayışlı, 
hoşgörülü olmalı,  kimseye ayrımcılık yapmadan adaletli ve eşit davranmalı ve 
öğrencilerine öz güven ve sorumluluk vermeğe çalışmalıdır. Eğitimin esas amacı, 
gençlere sadece meslek edindirmek olmamalı, onlara yaşamın zorlukları ile baş 
edebilmeleri ve başarılı olmaları için gereken becerileri de kazandırmak,  kendi 
bağımsız yeteneklerini keşfetmelerini ve değerlendirmelerini de sağlamak, olmalıdır.

Bu bağlamda barış eğitimi etkin bir yöntemdir; Çünkü, demokratik bir ortamda, en 
etkili öğrenme yolu olan, yaparak, yaşayarak beraber öğrenmeğe ve sanatsal etkin-
likler içeren bir metottur.
 
Barış eğitimi U. ve A. Merkezi olarak şimdiye kadar yapmış olduğumuz çeşitli öğretmen 
eğitimleri ve okullarda ki psikolojik danışman eğitimlerinin değerlendirmeleri; 
katılımcıların duygusal zekalarının, liderlik ve çatışma çözme  becerilerinin istatistiki 
olarak kayda değer bir artış gösterdiğini kanıtlamıştır. (Erkman & Sart , 2012)

Odak grup değerlendirmelerinde de eğitimler hakkında  bazı katılımcıların kendi 
ifadeleri şunlar olmuştur :

Öğretmenlerin sözleri:  - Bu eğitim ön yargılarımı fark etmemi sağladı ,empati duyma 
kapasitem arttı;
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Öğrenciler anlaşmazlık yaşadıklarında şiddet göstermek yerine artık başka bir 
yol biliyorlar böylesi daha keyifli, onlar artık barış elçisi..
Enteraktif eğitimler çok etkili bu sistem yaygınlaşmalı..
Biz öğrencileri dinlemiyormuşuz , farklılıklara saygı üstünde durmuyormuşuz..  
Edilgen değil de işbirliği içinde, enteraktif ve etkinliklerle yapılan eğitimin çok 
daha etkili ve kalıcı olduğunu gördük.
Çatışma çözüm konularını oyunlar aracılığı ve enteraktif yöntemlerle  nasıl daha 
iyi anlata bileceğimizi anladık.
Bu eğitimler sayesinde İletişim tarzım değişti, empati kurma yeteneğim ve çatışma 
dönüştürme becerimin  arttığını düşünüyorum.
Ben dili kullanarak başkalarına da örnek olabileceğimi düşünüyorum.
Çocuklarla iletişim ve sabretme becerim arttı
Öfke  kontrolü ve diğer konuları uygulamalı olarak, yaratıcı şekilde nasıl aktarabileceğimi 
öğrendim.      
Bir  öğrenci şöyle dedi: - Artık beni kolay kolay kimse kızdıramıyor öfkemi kontrol 
etmeyi öğrendim.
Öğretmenime bile artık empati gösterebiliyorum
Çocuk haklarımı öğrendim ne giyeceğime kendim karar veriyorum ama bunu 
anneme onu kırmadan söylemeyi de biliyorum.

*

*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
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Bir velinin  sözleri:- Bu çalışmalara çocuğum katıldıkça evde paylaşım, iletişim arttı 
sorunları konuşarak çözmeğe başladık.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, uygulanan yaşayarak öğrenme yaklaşımının çok 
küçük yaşlardaki çocuklar için bile etkili bir yaratıcı yöntem olduğunu söylediler. 
Ayrıca,  Barış eğitimi konularının Hayat bilgisi dersinin konuları ile de örtüştüğünü ve 
bilgilerin pekiştirilmesi açısından bu tür etkinlik içeren eğitimlerin Hayat bilgisi dersine 
kolaylıkla dahil edilebileceğini ve bunun çok faydalı olacağını belirttiler.

İnanıyoruz ki, ilerde çatışma/çözüm ve dönüştürme (Conflict resolution and tranformation) 
ve barış eğitimleri  yaygınlaştığı takdirde kendileri ve çevreleri ile  barışık; insana, 
doğaya saygılı; eleştirel düşünce kapasitesi ve  duygusal zekaları gelişmiş bireyler, 
hem kendileri daha başarılı ve mutlu insanlar olacaklar  hem de  dünyamızın daha 
barışçıl olmasını sağlayacaklardır.
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BARIŞ KÜLTÜRÜ ve DEMOKRATİK YURTTAŞ EĞİTİMİ                               

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çalışmaları, 
örgün ve yaygın eğitim ortamlarda barış kültürünün yaygınlaşmasına ve barışçıl 
yaklaşımların bireylerde ve toplumsal yaşam alanlarında yerleşmesine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. 

ÖOD’nin 2015 Antalya Konferansı kapsamında gösterilen bir videoda öğrencilere 
“Nasıl bir öğretmen isterdiniz” diye sorulduğunda: “güzel, iyi, anlayışlı, mutlu, bağırmayan, 
kızmayan, suratı asık olmayan, arkadaş gibi, şefkatl bir öğretmen isterdik” gibi yanıtlar 
verildi. Yanıtların temelinde öğrencilerin barışcıl bir öğrenme ortamı kurabilen, mutlu 
ve kendisiyle barışık öğretmenlere ihtiyaçları  sezilmektedir. Böyle bir öğretmen 
olmak o kadar kolay mı? 

Barış yapmak kolay değildir. Barış, sabır ve çalışma gerektiriyor. Eğitimciler olarak 
dünyayı bir anda değiştiremesek de kendimizi değiştirebiliriz ve etrafımızı da etkileyerek 
toplumsal dönüşüm yolunda bir rol oynayabiliriz. “Dünyayı barışçıl yapabiliriz” 
diyemesek de en azından kendi çevremizi etkileyebiliriz” (Mardin 2015). 

Dünya geçmişinde mutlak evrensel barışın sürekli aranmasına rağmen bu tür 
yaklaşımların aslında bir yanılgı olduğunu söyleyen yazar ve düşünür Umberto Eco, 
barışın günümüzdeki durumunu şöyle yorumlamaktadır: “Postmodern savaşlar 
çağında evrensel, büyük barışlar öngörmek artık mümkün değilse de, küçük barışlar 
için çaba harcamak daima mümkündür. Bir dizi küçük barış, (...) kesintisiz büyük 
savaşı besleyen gerilimleri azaltmaya katkıda bulunabilir“ (Eco, 2005, s. 39-40). 
Artık günümüzde sorunların veya uzlaşmazlıkların tümden çözümünden bahsetmek 
yerine sorunların veya çatışmaların dönüşmesinden söz edilmektedir. Eleştirel 
Pedagoji yaklaşımının kuramcısı Paolo Freire bu yaklaşımdan ‘ilişki - iletişim modeli’ 
olarak söz etmektedir. Modelin temelinde: ‘diyalog yoluyla farkındalığa geçiş’ süreci 
bulunur.  Barışçıl eğitim ortamlarının kurulmasında bu yaratıcı güncel modelden 
esinlenilmiştir (Vartanyan 2012, s. 87).

Araştırmalarda barış kültüründe dil ve iletişim odaklı sorun dönüştürme yöntemlerinin 
önemi sürekli vurgulanmaktadır. Olayların dönüştürülmesi sürecinde bireylerarası 
iletişim ve yorumlama becerileri kritik rol oynamaktadır. Sosyal öğrenme ortamlarında 
anlık olayların şiddet eğilimli uzlaşmazlıklara dönüşmeden çözülmesi tercih edilen 
yoldur. Söz konusu ortamlarda sıklıkla karşılaşılan anlaşmazlıklar, bireylerin (özellikle 
çocukların) incitildikleri, haksızlığa, hatta şiddete maruz kaldıklarını hissettikleri 
durumlarda ve yaşanan durumlar karşısında tepkisel davranışlar veya ifadelerle 
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duygularını çevreye iletmeleri ile fark edilir. Çözüm arayışi içerisinde olan çocuk ve 
çevresinde kolaylaştırıcı rolünde olan kişilerin kendilerini ve karşısındakilerini barış 
dilleri ile donatacak yöntemler araması gerekir. Belirli bir kavramsal çerçevesine 
dayanan ve kolaylaştırıcılara yönelik hazırlanan BEUAM barış eğitim programları bu 
alanda yaklaşım önerileri ve destekleyici yöntem örnekleri içermektedir (Pınar ve 
Acar, 2013; Pınar ve Göl-Güven, 2013). 

Örneğin, önyargı çevredeki yetişkinlerden öğrenilen bir davranıştır. Önce kendi 
içimize sonra karşımızdakine bakmalıyız. Karşımızda farklı hikâyesi olan kişilerden 
farklı şeyler öğrenebiliriz. Yeter ki karşımızdakini etkin olarak dinlemeye, onun 
deneyimlerini ve varolma pratiklerini anlamaya açık olalım. 

Barış Eğitimi çalışmalarının bir parçası olan ve okul öncesinden itibaren kullanılan 
Kimlikli Bebekler yaklaşımında bebeğin kimliği ve öyküsü oluşturularak farklılıklara 
karşı saygı ve empati geliştirmek amacıyla çocuk gruplarıyla paylaşılır.  Gruptaki 
ilişkiler bütünsel olarak harekete geçer. Çocuklar bebeğin öyküsünü dinleyip empati 
duymaya başlar.  Bebeğinin kimliğini ve farklılığını kabul edip, kendilerinin de farklı 
olduğunu, farklılıklara saygı duyulması gerektiğini anlamak için çok iyi bir yöntemdir.

Barış Eğitimi Nedir? 
Barış eğitimi çalışmalarının kurucusu Johan Galtung'a göre: “Barışçıl bir ortamda 
şiddet bilinci, insan haklarına, bütün normlara, doğaya ve canlılara saygı, sevgi, 
eşitlik ve paylaşım olmalıdır” (Galtung 2008). Yine Galtung’a göre: "Barış, sadece 
savaşın yokluğu değil, kişilerin öncelikle kendileriyle barışık olmalarından başlayarak 
tüm çevreleriyle olumlu ilişki kurabilme sanatıdır." (Galtung 2004). Galtung’un 
görüşüne göre barış eğitimi: temelde empati duymayı ve anlaşmazlıklara şiddet 
içermeyen, yaratıcı çözümler bulabilmek için gereken becerileri öğretir. 

Barış eğitiminin hedefi: empati kurmabilme, ön yargıların, korkuların farkında 
olabilme, kendimizi tanıyabilmedir. Eleştirel düşünme, sorgulama, empati ile dinleme 
ve şiddetsiz iletişim kurabilme, öfke yönetimi ve çoklu kimliğimizin farkına varabilmeyi 
içerir. Ayrıca atılgan davranabilme (kendini güvenli bir şekilde ifade edebilmek) ve 
affedebilmek gibi becerilerin bireyde geliştirilmesidir. Eğitim modelimiz, ‘İlişki – 
iletişim’ temelli, insan haklarının dikkate alındığı, demokratik öğrenme ortamlarının 
inşa edilmesine fırsat tanıyan barışçıl eğitim modelidir. 

Barış Eğitimi: Kuramsal Çerçevesi ve Kökenleri 
Geniş bir kuramsal çerçeveye sahip olan barış eğitiminin güncel tanımı: “Değişimi 
kolaylaştırma yaklaşımları”’dır. (Bajaj ve Chiu, 2009, ss. 441-455). Konu uzmanı 
Reardon’a göre barış eğitiminin temel pedagojik yaklaşımı: ”Öğrenme sürecinde 
birbirileriyle etkileşerek barış kültürünün gelişmesine elverişli bilinç, tutum ve becerilerini 
bireylere kazandırmaktır” (Reardon, 1999, s. 17). Mevcut süregelen uygulamalarda, 
ekolojik farkındalık, geniş toplumsal - kültürel bakış açıları oluşturma, küresel 
paydaşlık, etkili sorun yönetimi, toplumsal cinsiyetçiliğe karşı duyarlılık gibi hedefleri 
olan, özünde insan hakları ve demokratik vatandaşlık amaçlı farklı alanların kesiştiği
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barış eğitim modelleri bulunmaktadır. Burada sunulan modelde ise yukardaki 
alanları dikkate alarak deneysel oyun ve sanat ile barış farkındalığı ve sorunları 
şiddetsiz yolla dönüştürme yaklaşımları üzerinde durulmuştur. 

Barışı geliştirme ve şiddetle baş etme konularında mevcut eğitim modellerinde belirli 
toplumsal yaklaşımların varlığı fark edilebilir: Bunlar:- 1.  Barışı Muhafaza Etme;  2. 
Barışı Sağlama; ve 3. Barışı Yapılandırma olarak sıralanabilir. Bu yaklaşımlara tek 
tek baktığımızda, uzman görüşüne göre – ‘Barışı Muhafaza Etme‘- yaklaşımının 
şiddeti kontrol altında tutma ve otoriteye sorgusuz destek yaklaşımı olduğu görülür. 
Bu yaklaşım, sıkı disiplin ve ceza sistemleriyle huzuru sağlamayı amaçlar. Alanda 
yapılan araştırmalara göre bu yaklaşımın uzun vadede okul içi şiddeti azaltmayan 
bir yaklaşım olduğu görülmüştür.  

İkinci yaklaşım ise suçlama ve ceza yerine çatışma çözme, yönetme, müzakere ve 
diyalog alanı yaratma yollarıyla ‘Barışı Sağlama’ yaklaşımıdır. (Örn. öğrenci 
komisyonları, akran arabuluculuk sistemi ile). Kurum veya topluluk bütününde tutarlı 
biçimde uygulama gerektiren bir yaklaşımdır.  ‘Barışı Yapılandırma’ yaklaşımı ise, 
çalışılan ortamda demokratik alanı kapsayıcı biçimde yaygınlaştıran, haksızlıkları ve 
katılımcılığa engel olan unsurları gözeten, sürece odaklı, onarıcı ve diyalog esaslı 
bir yaklaşımdır. (Vartanyan, 2012, s. 87)

Farklı toplumlarda ve hedef kitlelerine yönelik uygulanan barış eğitim modellerinden 
güncel olanların en önemli ortak noktası: sosyal-duygusal becerileri geliştirmeye 
yönelik uygulamalara öncelik vermeleridir. Araştırmalara göre Barış Eğitiminde ortak 
hedef: ”Bireylerin, çevresi ile olumlu etkileşim geliştirecek sosyal ve duygusal beceriler 
ile donatılması” olarak görülmektedir (Andersson, Hing ve Messina, 2011, s.5). 
Bireylerarası beceri gelişimi yaklaşımının barış eğitim modellerinin tasarımında iki 
maddede nasıl ele alındığı görülebilir:  1. Gelişimsel yaklaşım; 2. Vatandaşlığa Hazırlık.

1. Gelişimsel yaklaşım: ”Yaşanan olaylar ve sorunların karşısında bireylerin duyguları, 
düşünceleri, tutum, hak ve sorumlulukların ifade edilmesi; karşıdakilerin davranışlarına 
saygı yaklaşımı, iletişim becerileri ile yaşanan sorunlara anlık çözümlerin aranması; 
önleyici davranışların pekiştirilmesini içermektedir” (Andersson, Hinge ve Messina, 2011; 
Caballo, 1987).    
                                    
2. Vatandaşlığa hazırlık: ”Karmaşık yapısıyla demokratik toplumda gençlerin yer alması 
ve katkıda bulunmasına yönelik hazırlık çalışmalarıdır” (Zwaans, van der Veen, Volman, 
ten Dam, 2008, ss. 2118–2131).  Grup içerisinde birlikte hareket etme, farklılıklara karşı 
olumlu tutum geliştirme gibi davranışlara odaklanır. 

‘Demokratik yurttaş’ kimdir? 
“Eleştirel boyutta özdeğerlendirme (yansıtma) yapabilmek gelişmiş sosyal becerilerinin en 
önemli göstergelerinden biridir” (Zwaans v.d., 2008). İki yaklaşımın ortak ögeleri topluma 
katılım, katkı, eleştirel düşünme ve özeleştiri becerileri geliştirme olduğu görülmektedir. Her 
aşamasında yansıtma yöntemlerinin yaşa uyumlu olarak uygulanması güncel programların 
en önemli yönlerinden biri kabul edilmektedir. ”Sosyal becerileri gelişmiş olan birey, topluma 
katkıda bulunabilme yeterliliğine erişmiş olanıdır” (ten Dam ve Volman, 2003).
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‘Geleceğin öğretmeni’, öncelikle  ‘demokratik insan’ olarak, kendi hak ve sorumluluklarını 
bilen, katılımcıdir. Çocuk haklarını bilen ve insan onuruna saygılı biridir. Ayrımcılık 
yapmadan insanlara eşit davranan, söz hakkı veren ve saygıyla dinleyen biri olmalıdır. 
Ayrıca eleştirel düşünce kapasitesi gelişmiş ve anlaşmazlıklara şiddetsiz çözümler 
üretebilen bir kişidir. 

Gelecekteki eğitim nasıl olmalıdır? Dijital çağda çocuklarımızı sadece bilgiyle donatan 
bir eğitim yerine öğrenen kişinin eleştirel düşünce ve sorgulama becerilerini 
geliştirerek doğru bilgiyi seçebilmesini kolaylaştırmaktır. 
 
 ‘Barış eğitimi nasıl yapılandırmalı?
”Çalışılan ortamda demokratik alanı kapsayıcı biçimde yaygınlaştıran, haksızlıkları 
ve katılımcılığa engel olan unsurları gözeten, sürece odaklı, onarıcı, diyalog esaslı 
yaklaşımlar yoluyla” yapılandırılır (Verwood, 2010, ss. 285-288). 

Eğitim programımız, erken eğitimden başlayarak barışı inşa etme, İnsan Hakları / 
Demokratik Yurttaşlık Eğitimine (İHE/DE) alt yapı çerçevesini oluşturma amacıyla 
tasarlanmıştır. Program evrensel IHE/DE amaçları doğrultusunda uygun öğrenme 
ortamlarının ve bireylerarası ilişkilerinin inşa edilmesine yönelik geliştirilen farklı 
oyun ve sanat deneyimlerini içermektedir. 

Uygulama sırasında bireylerarası ilişkilerde sık yaşanan zedelenme veya kopma 
durumları, ilişki bağlarının onarılmasına, yeniden kurulmasına odaklanan deneyimlerine 
de önem verilmektedir. Program deneyimleri tüm katılımcıların (çocuk veya yetişkin) 
ortak ihtiyaçları ve beceri düzeyleri göz önünde bulundurularak aşamalı olarak 
uygulandığı takdirde programın amaçlarına ulaşması sağlanabilir. Uygulama sürecinin 
her aşamasında grup geliştirme yöntemleri, oyun, drama, canlandırma, sanatsal 
deneyim, öykü, sorunsal sorgulama ve yansıtma gibi programın eğitimsel yöntemleri 
kullanılır. 

Geliştirilmesi hedeflenen barış ortamının en önemli özelliği, bireylerin görsel, uzamsal, 
hareketle algılama, anlama ve yorumlamaya fırsat veren inşa edici bir ortam 
olmasıdır. Kolaylaştırıcıların birlikte çalıştıkları yetişkinler ve eğitmekte oldukları 
çocuklarının bu alandaki bireysel ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmaları beklenir. Ayrıca, 
kolaylaştırıcı olarak, bireylerarası tüm paylaşımlarda yargısız duruşlarıyla tüm 
katılımcıların dinlenmesi, duyulmasını sağlamaları barış ortamın oluşmasında en 
büyük katkıları olacaktır. Barış eğitimin temel aracı iletişim ve bireylerarası 
etkileşimdir. Barış dili farklı bir dildir. Barış eğitiminde yeni bir dil öğrenir gibi barışcıl 
etkileşim yaklaşımları edinilebilir. Dili içselleştirilebilir. Böylece insan hakları gözeten 
barışçıl öğrenme ortamlar geliştirilebilir. 

Dışavurumcu sanat ve İmge tiyatrosu çalışmasının demokratik vatandaşlık ve haklar 
bazlı eğitim anlayışına katkısı nedir? - Çatışmaları dönüştürmenin ve demokratik 
vatandaşlık eğitiminin vazgeçilmezi olan eşitlerin diyaloğu yaklaşımını okul ortamlarına 
yerleştirmenin en verimli yollarından biri sanat yoluyla diyalog alanlarını genişletmekten geçer.
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Karşılıklı verimli bir diyaloğa ulaşabilmek için kişinin kendi özüyle kurduğu bağ da 
çok önemli bir rol oynar.  Dışavurumcu Sanat çalışmaları bu bağı güçlendiren ve 
çatışmaların yarattığı karmaşa bulutunu dağıtmamıza destek olan çalışmalardır. 
Diyalog kurabilmenin yolu insanın kendi karmaşalarına ayna tutma cesaretiyle başlar. 

Eğitimcilerin bu bağlamda sağlayabilecekleri en önemli katkı bu içsel ve kişiler- 
gruplar-arası diyalog alanlarını açmak için fırsatlar yaratmak ve sanat çalışmaları 
üzerinden ortaya çıkan paylaşımlara yargılamadan ve tavsiye vermeden etkin bir 
tanıklık yapmaktır. Barış eğitimi, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları eğitimi 
herkesin fikrini, duygularını ve yansıtmalarını çekinmeden paylaşabileceği ve 
dinlenebileceği barışcıl bir ortamı yaratmaktan geçer.  Sanat yapılan alanda farklı 
bakış açılarına, etnik kimliklere, niteliklere vs. sahip kişiler bir sanat eserini ortaya 
çıkarmak için yan yana geldiklerinde tek amaçları ortak bir eser üretmektir. Bu 
bağlamda farklılıklar kişileri ötekileştiren ve ayrıştıran değil sanatsal üretimi 
zenginleştirici unsurlar olarak karşımıza çıkar. Sanat, eğitimcilere, idarecilere, 
öğretmen ve öğrencilere yeni ifade alanları geliştirme imkânı verir. Sanat alanında 
bir üretim söz konusu olduğunda kafamızdaki “ötekileştiren” kalıplardan sıyrılıp 
karşımızdaki kişilere sahici ve ön tasarlamalardan arınmış bir yaklaşım imkanı 
bulmamız mümkün olmaktadır. Sanatsal üretim süreci çatışmalarla başa çıkmada 
çok önemli bir nitelik olan esnek düşünebilmeyi ve beklenmedik gelişmeler karşısında 
sağlam kalabilmeyi destekler. Bu süreç birbirine karşıt fikirlerin yaratıcılığın 
vazgeçilmezi olduğunu da hatırlatır. (Vartanyan, 2014).      

Barış Eğitimi Programının amacı nedir? 
Program okul öncesinden ilköğretimde İnsan Hakları ve Demokrasi (İHE/D) 
Eğitimine barışcıl yöntemlerle alt yapı oluşturma amacıyla tasarlanmıştır. IHE/DE 
amaçları doğrultusunda uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bireyler arası 
ilişkilerinin inşa edilmesi yaklaşımlarını içermektedir. Uygulama sırasında bireylerarası 
bağların oluşturulması, geliştirilmesi ve onarılmasına odaklanan deneyimlerine de 
önem verilmektedir.

Programdan nasıl faydalanır?
Barış kültürünün oluşmasında, sorunların aşılması ve dönüştürülmesi sürecinde 
bireylerarası iletişim ve yorumlama becerileri kritik bir rol oynar. Anlık olayların şiddet 
eğilimli uzlaşmazlıklara dönüşmeden çözülmesi, rehber rolünde olan kişilerin kendini ve 
karşıdakileri barış dilleri ile donatacak dönüştürücü yöntemleri aramasını gerektirir. 
Programda, ilgili konularda sürece destekleyici yaklaşım önerileri ile yöntem 
örnekleri sunulmaktadır. 

Belirli hedeflere yönelik tasarlanmış modüllerle amacımız, ilişki odaklı sorunsal 
yaklaşımı, dışavurumcu yöntemlerle örnekleyen bir dizi deneyimlerden yola çıkarak 
kolaylaştırıcı rolü alacak olan öğretmenlerimizin kendi çalışma ortamlarında hedeflenen 
konulara barış yaklaşımı ile odaklanmasını sağlamaktır. Böylece kendi çalışma 
ortamlarında eğitim paydaşlarıyla birlikte dönüştürücü dil ve davranışları konusunda 
araştırma, sorgulama sürecinin başlatılmasına destek olmaktır. Deneyim örnekleri 
tüm katılımcıların (çocuk veya yetişkin) ihtiyaçları ve beceri düzeyleri göz önünde 
bulundurularak uygulanır.                                                                                  
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Kolaylaştırıcı olarak nelere dikkat edilir? 
Birlikte çalıştıkları yetişkinler ve katılımcıların, sadece bilişsel değil, sosyal ve 
duygusal yönden, görsel, uzamsal, hareketle algılama, anlama ve yorumlama 
ihtiyaçlarına karşı kolaylaştırıcının duyarlı olması beklenir. Hedeflenen barış ortamının 
en önemli özelliği, ilişkileri inşa edici bir ortam olmasıdır. Bireylerarası tüm paylaşımlarda 
yargısız duruşlarıyla katılımcıların dinlenmesi, duyulmasını sağlamaları, barış 
ortamının oluşmasında kolaylaştırıcının en büyük katkısı olacaktır. 

Program deneyimleri, bireylerarası sorunları algılama, anlama ve aşarak dönüştürme 
sürecini takip eder. Bireylerde ‘öz bağlantı kurma’ yöntemi, barışçıl öğrenme ortamlarının 
altyapısını oluşturur.  Bu süreç, bireylerin empati ile dinleme ve şiddetten arındırılmış 
ifade biçimlerini kullanmaya odaklanan, sorun çözme yaklaşımını kapsayıcı 
demokratik yurttaşlığa dönüştüren bir süreçtir. Burada sunulan örnek deneyimlerden 
yola çıkarak kolaylaştırıcıdan program hedeflerine, hedef kitlesine uygun uygulamaların 
geliştirilmesi ve çalışma ortamına uygun hale dönüştürülmesi beklenir. 

Kolaylaştırıcı olarak öğretmen uygulamada her deneyim öncesinde grubun gelişim 
düzeyine göre karşılaşabileceği her türlü sorunsalın ve yansıtma ihtiyacının tespit 
edilmesi, grup güven-ilişki seviyesine duyarlı olunması, ona göre uygun deneyimlerin 
seçilmesi, kapsayıcı ifade biçimlerinin tercih edilmesi, sorun durumların ele 
alınmasında bireysel riske duyarlı olunması, ihtiyaç doğrultusunda güven onarıcı 
deneyimlerine dönülmesi, yansıtma bölümlerinde katılımcıların düşünme süresi 
ihtiyacına duyarlı olunması, beden dilinin, ses tonunun, kullanılan dilin olumlu, yapıcı 
ve tutarlı olması, ‘bilgi kaynağı olma’ endişesine kapılmadan kolaylaştırıcı rolü 
üstlenmesi, öğrenme ve onarma sürecine güvenilmesine dikkat edilir. 

Barışı hedefleyen bir toplumda 21. yy. öğretmenlerinin kolaylaştırıcı rolleri, öncelikle 
gençleri çeşitli konularda bilgilendirmek yerine onların hızla değişen dünyaya uyum 
sağlayabilen, yaşamın zorluklarıyla başa çıkabilen, sorumluluk alan, eleştirel düşünen 
ve doğru kararlar veren, duygusal zekâsı gelişmiş kişiler olarak yetiştirmelerinin 
önemi bu çalışalarla teyit edilmektedir. 

Barış Eğitim Programı: İçerik ve Yöntem Örnekleri
•  Olumlu ilişkiler, bireylerarası bağ oluşturma; şiddetsiz İletişim yaklaşımı, çatışma dönüştürme 
•  Demokratik süreçte kimlik ve ötekileştirme; çocuk haklarına eleştirel bakış; önyargı; 
•  İnsan haklarına geçiş; mutluluk; empati; çoklu kimlik bilinci;  
•  Farklılıklara karşı duyarlılık;
•  Çatışma dönüştürme ve uzlaşma; özgün çözümleme yöntemleri; 
•  Dışavurumcu sanat yaklaşımı, ifade alanlarını genişletme; uygulamada süreç yönetimi; 
• Deneyimleme, oyun, sorunsal sorgulama, mim, canlandırma, betimleme; öykü,
  simgesel nesne kullanımı (örn.Kimlikli bebekler yaklaşımı), paylaşım ve yansıma

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Demokratik Yurttaş Eğitimi
Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa Demokratik Yurttaş Eğitimi Projesi, 2013-2015 
yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  
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(BEUAM)’in Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) 
Vakfı ile gerçekleştirilen ortaklaşa çalışmasıdır. Proje sürecinde uygulanan Demokratik 
Yurttaş Eğitimi, Barış Eğitim Programı geliştiren ve program kolaylaştırıcılığını 
yürüten ekip: Ebru Aktan, Mine Göl-Güven, Nur Mardin, Maggie Pınar, Jennifer 
Sertel, Aylin Vartanyan, Kayhan Yıldırım tarafından hazırlanmıştır.

Barış eğitiminin en temel hedefleri arasında duygusal zekâyı ve eleştirel düşünceyi 
geliştirmek bulunur. Barış Eğitimi kapsamında duygusal zekanın gelişmesinin önemi 
ve İnsan Hakları ve Demokrasi (İHE/D) Eğitimindeki etkisi ile ilgili, 2012-2015 yılları 
arasında, Samsun, Konya ve İstanbul’da 40’a yakın okulda çeşitli araştırma ve uygulama 
projeler dahilinde BUEAM tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme 
çalışmaları sonucunda, bu tür eğitimden sonra duygusal zekâda, liderlikte, çözüm 
üretmede gelişim tespit edilmiştir. 

Yaklaşık iki yıl boyunca yürütülen çalışmaların sonucunda katılımcı rehber öğretmenler 
ve PDR öğrencilerinin programı ölçme-değerlendirme aşamasında odak grup 
çalışmalarında paylaştıkları geri dönütleri de programın olumlu etkilerini destekle-
mektedir. Katılımcıların çoğunluğu interaktif çalışmaların önemini vurgularken, son 
zamanlarda eğitim alanında sıkça kullanılan "empati"nin tam olarak ne anlama 
geldiğini  deneyimleyerek  "önyargıların aşılmaz duvarlarına karşı" nasıl duracakları 
konusunda farkındalık kazandıklarını belirtmişleridir. Barış eğitimi modüllerinin üzerinde 
özellikle durduğu etkin dinleme ve iletişim kurma, katılımcı ve yaşayarak öğrenme 
modeli, ifade alanlarını genişleterek öfkeyle değil keyifle öğrenme yaklaşımnın 
olumlu etkileri sadece rehber öğretmenler ve öğrenciler tarafından değil, rehber 
öğretmenler üzerinden bu eğitimlere katılma fırsatı bulan veliler tarafından da 
paylaşılmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (BEUAM):
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2007’den bu yana faaliyetlerini 
sürdüren Merkez, özellikle öğretmen, öğrenci, genç, sivil toplum örgüt üyelerine 
yönelik insan hakları, demokratik ortam, yapıcı ve şiddetsiz çatışma dönüştürme 
yaklaşımlarını içeren, barış eğitimi uygulamaları ve araştırmaları, barış ve medya 
seminerleri, konferans ve çalıştayları düzenlemektedir.Boğaziçi Üniversitesi’nde, 
Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Merkez’in girişimiyle “Çatışma Çözümü” ve “Barış 
Eğitimi” dersleri seçmeli ders olarak verilmektedir. BEUAM projelerini yerel ve 
uluslararası akademik kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve resmi kurumlar ile 
işbirliği içinde sürdürmektedir.
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Ben Orkun Bulut Duman, Robert Kolej son sınıf 
öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 
(BILSEM) öğrencisiyim. Kendi kurduğum kulüpte program-
lama öğretmenliği yapıyorum. BILSEM’de gün içinde çeşitli 
eğitimler veriyorum. Anadolu’da imkânı olmayan çocuklara 
topluma hizmet projesi kapsamında çeşitli eğitimler veriyorum. 
Aynı zamanda bir organizatör ve liderim. Bir oyun platformu 
sunucusu kurdum. An itibariyle 175.000 üyesi olan bu 
platformumda hem ekip arkadaşlarımla beraber çalışmayı 
hem de büyük bir organizasyonun yönetimini tecrübe ediyorum. 
Ben aynı zamanda bir “maker”ım. Çeşitli mobil uygulamalar 
geliştiriyorum. Elime geçen her türlü projeyi değerlendirmeye 
çalışıyorum.

Ben Kaan Göksal, ben de Robert Kolej’de son sınıf 
öğrencisiyim. Aynı zamanda bir girişimciyim. Nesnelerin 
interneti “startup”ım var. İnternete bağlanan akıllı bir priz 
geliştirdik. Bu priz enerji tasarrufu sağlıyor. Onun dışında 
okulumuzda kurduğumuz kulüplerde de öğretmenlik 
yapıyorum. Üç boyutlu yazıcı, arduino programlama ve 
tasarım dersleri veriyorum. Aynı zamanda ben bir 
“maker”ım. Kendi projelerim var. Çeşitli helikopterler, 
robotlar vs. yapıyorum. 
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KENDİ ÖĞRENMESİNE SAHİP ÇIKAN YENİ NESİL

Robert Kolej’de Eğitim Teknolojileri Koordinatörüyüm. Hem 
öğretmenlerle hem de öğrencilerle birlikte ortak çalışmalar 
yaparak eğitim teknolojilerinin okullarda etkin kullanımı 
üzerine projeleri planlıyor ve yönetiyorum. Bu projelerden 
yola çıkarak bu oturumda sizlerle yeni nesili daha yakından 
tanıma fırsatı yakalayacağız. Çok değerli iki öğrencimiz 
bizlerle birlikte olacak. Belki de ilk defa Antalya sempozyu-
munda öğrenciler sunum yapıyor olacak. Birazdan Orkun ve 
Kaan’ın öğrenme serüvenlerini birlikte dinleyeceğiz. Sonra 
da sizlerin sorularını cevaplayacaklar. Ben de aralarda 
öğrencilerimizin fikirlerini destekleyecek kısa bilgiler vermeye 
çalışacağım. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum.

Orkun Bulut DUMAN - Kaan GÖKSAL
Öğrenci

BURCU: Biliyorsunuz, sizin neslinizi “uygulama kuşağı” olarak tanımlıyorlar. Bu 
kuşağın sadece uygulamalarla başları dönmüyor aynı zamanda dünyayı bir uygulama 
olarak algılıyorlar. Bu uygulamalarla çok fazla haşır neşir olan yeni nesil farklı 
alanlarda farklı davranışlar sergiliyor. Kişisel kimlikleri farklı gelişiyor. Bu uygulamalar 
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ve medya araçları kimliklerini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bazıları 
dijital ortamda çok farklı bir kişiymiş gibi davranırken bazıları da çok daha bütünsel 
olabiliyor ve teknoloji sayesinde kendilerini çok daha iyi ifade edebiliyorlar. Bu  
araçlar sayesinde daha yakın ilişkiler kurabiliyor ya da kurdukları ilişkilere daha da 
uzaklaşabiliyorlar. Bunlar Howard Gardner’ın söylemleri. Ben daha çok bu araçların 
sizin günlük hayatınızı nasıl etkilediğini merak ediyorum. Bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? 
Dijital hayat sizi nasıl farklılaştırıyor?

ORKUN: Ben bir “dijital yerli” olarak öncelikle sabahları bir dijital telefon uygulaması 
ile uyanıyorum. Bazen elimi yüzümü yıkamadan bile maillerimi kontrol ediyorum, 
WhatsApp uygulamasından mesajlarıma bakıyorum. Okul yolunda telefonumdan o 
gün hangi derslerimin olduğuna göz atıyorum. Derslerde zaten artık defter-kitap 
kullanmıyoruz. Sadece küçük bir ajandam var. Çoğunlukla dersler için tabletimi 
kullanıyorum. Verilen ödevler de elektronik olduğu için bana ciddi bir erişim kolaylığı 
sağlıyor. Arkadaşlarımızla ödevlerimizi bilgisayardan Skype üzerinden yapıyoruz. 
Boş zamanlarımda sosyal ortamlarda sosyal kodlamaları kullanıyorum. Yemeğimi 
yerken bile bazı uygulamaları kullanıyorum. Hemen her dakikamı teknoloji ile dolduruyorum. 

KAAN: Benim de birçok yaptığım şey Orkun arkadaşım ile aynı. Ancak bazı farklı 
olan şeyler de var. Benim çantamda laptopumun yanında hep boş kâğıtlarım, kalemlerim 
ve silgim vardır. Ben genellikle beyin fırtınalarımı kâğıt üzerinde yaparım. Çünkü 
ekran karşısında bunu yapmak istediğimde dikkatim çok fazla dağılıyor. Teknolojinin 
getirdiği kolaylıkların yanında bazı dezavantajları da olabiliyor. Notlarım genellikle 
Dropbox’ımda durur. Bir kere bilgisayarımı kaybetmiştim ama ertesi gün sınav 
olduğu halde notlarıma başka bir bilgisayardan bakabildim. Neredeyse ana 
öğrenme kaynağım laptop oldu. Bazı derslerde anlamadığım şeyleri açıp kitaptan 
bakmak yerine Youtube’daki videolardan izleyip tekrar ediyorum. Birinin canlı olarak 
bana anlatması kitap okumaktan daha cazip geliyor. 

BURCU: Son zamanlarda maker ehareketi, inovasyon, girişimcilik kelimeleriyle 
başımız dönmüş durumda. Sizler de konuşmalarınızın başında kendinizi tanıtırken 
maker ve girişimci olarak tanıttınız. Özellikle maker kelimesini tanımlar mısınız?

KAAN: Bildiğiniz gibi maker İngilizce’de yapmak, maker ise yapan kişi anlamına 
geliyor. Maker kültürü ise yapan kişilerin hep birlikte yaptığı kültürdür. Maker 
hareketi, yaratıcılığı, inovasyonu, problem çözmeyi ve üretkenliği teşvik eden bir 
harekettir. Genel amaç içinde para kazanmak yoktur. Yaptığınız şeyin hoşunuza 
gitmesidir önemli olan. Büyük ya da küçük bir şey olabilir. Bu bir program yazılımı da, 
kibrit kutusundan yapılan bir model de olabilir. Ancak yeni çıkan teknolojiler ve kolay 
programlama araçları sayesinde artık 7’den 70’e herkes bir şeyler yapabiliyor. Bu 
hareket, hepimizin içinde bulunan yaratıcı yönü de ortaya çıkarıyor. 

BURCU: Son dönemlerde sosyal medyada her ikinizin de adları geçiyor. Çeşitli 
mecralarda oturumlara ve sunumlara katıldınız. Hakkınızda yazılar da yayınlandı. 
Sizler neyi farklı yaptınız ki insanlar bu kadar çok adlarınızdan söz ettiler? 

KAAN: Ben dört pervaneli bir helikopter (quadrocopter) yaptım. Bu otomatik olarak 
kalkabiliyor ve istediğiniz yere gidebiliyor. Bunu internetten çeşitli yerlerden okuyarak 
ve parçalarını Çin’den ve Amerika’dan ısmarlayarak yaptım. Onun dışında bir üç 

218 Geleceğin Öğretmeni



TÖZOK

boyutlu yazıcıdan bastığım parçalarla yine bir üç boyutlu yazıcı yaptım. Yine üç 
boyutlu yazıcıdan bastığım parçalarla bir Türk Dili ve Edebiyatı projesi hazırladım. 
Öğretmenim benden “öz şiir”i anlatmamı istemişti. Ben de metaforları kullanarak iki  
farklı parça tasarladım. Bunlar şiirleri temsil ediyorlar. Öz şiire göre şiir, bütün deyimleriyle, 
söz sanatlarıyla ve söylenişiyle bir bütündür.  Şiir bizde bir mesajdan çok bir duygu 
uyandırmayı amaçlar. Onun için de şiiri başka bir dile çevirirsek ruhu kaçar. Öz şiiri 
kırmızı, onun başka bir dile çevrilmiş halini de beyaz olarak ifade ettim. Fiziksel 
olarak ikisi de aynı mesajı veriyorlar. Ancak dilleri farklı olduğu için bizde aynı hissi 
uyandırmıyorlar. Öz şiir olan kırmızı daha iyi görünüyor çünkü içinde kullanılan 
deyimler ve söz sanatları onun için yaratılmış. Bu çalışmadan sonra da en büyük 
maker projem diyebileceğim şirketim ortaya çıktı. Şirketimde, internete bağlanan 
akıllı prizin üretim ve satışını gerçekleştireceğim. 

ORKUN: Arkadaşlarımla bir gün bilgisayarda oyun oynarken nasıl tüketici olmaktan 
çıkıp üretime geçebilirim diye düşünüyordum. Birkaç ay çalışarak kendi oyunumu 
geliştirdim. Daha sonra da şirketim ortaya çıktı. Ayrıca Robert Kolej’de kurduğum 
akademik kulüpte arkadaşlarımla çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli uygulamalarımız 
markette yerini aldı. Önümüzdeki aylarda da yeni ürünlerimiz piyasada olacak. 
Çünkü bizim gibi gençler çok meraklılar ve her gün yeri ürünler üretebiliyoruz. 

BURCU : Anlattıklarınızdan gördüğümüz kadarıyla da sizler üretmekle kalmıyor 
aynı zamanda bunları paylaşıyorsunuz da. Hatta paylaşmakla da kalmıyor bunları 
öğretiyorsunuz da. Şimdi sizden birlikte çalıştığınız projelerinizden bahsetmenizi 
istiyorum.

ORKUN: Geçen yıl 2014 Aralık ayında Bilişim Teknolojileri Haftasında Robert Kolej’de 
Kod Haftası düzenledik. Bu etkinliğin amacı herkesin kodlamayı öğrenebileceği ve 
bunun aslında o kadar da zor bir iş olmadığını göstermekti. Başlangıç seviyesinden 
profesyonel seviyeye kadar çeşitli atölyeler tasarladık. Öğrencilerin iki gün içinde 
kendi sumo robotlarını yapabilecekleri ve programlayabilecekleri atölyeler de düzenledik. 
Daha sonra da bu robotlarını yarıştırdılar. Ayrıca öğrencilere ilham vermeleri için 
Microsoft, Intel, Apple gibi firmalardan ünlü konuşmacılar ağırladık. Çok güzel ve 
faydalı bir hafta oldu. 

BURCU: Bir çoğunuz Daniel Pink’in Drive adlı kitabını biliyorsunuzdur. Daniel Pink, 
daha çok motivasyon üzerine konuşur. Bizim düşüncemizin aksine aslında moti-
vasyonu tetikleyenin ödül sistemi olmadığını ve arkasında başka tetikleyenlerin de 
olduğundan bahseder. Onun değindiği üç nedenden birincisi otonomidir. Yani 
öğrenen kişiler olarak öğrenmemizi otonom olarak yönlendirebiliyor muyuz? Kendi 
kendimize öğrenebiliyor muyuz ve buna sahip çıkabiliyor muyuz? İkincisi de ustalık 
yani bir şeyde en iyi olabilmedir. Bir ya da birkaç konuda iyi olabilmektir. Üçüncüsü 
de amaçtır ancak bu amaç sizden daha büyük olmalı. Dünyaya ya da çevrenize 
değer katabilmek gibi bir amaçtan söz ediyorum. Pink, bunları çok güzel örneklerle 
anlatmış. Ben şimdi size sormak istiyorum. Sizler bu kadar çok şey yaptınız ve 
etrafınızda görünürde çok fazla öğretmen de yoktu. Bu tarz güzel işler başarırken 
sizi motive eden neydi?  
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ORKUN: Benim kendi kendime öğrenme serüvenim üçüncü sınıfta başladı. 
BILSEM’den bahsetmiştim size. Burası üstün zekalı gençler için bir kurum. Okuldan 
sonra eğitim veriliyor. Üçüncü sınıfta öğretmenim beni bu kuruma yönlendirdi ve 
çeşitli dersler aldım. Birçok alanda dersler alma fırsatı yakaladım. Öncelikle bu 
alanları sevip sevmediğimi ölçme şansım oldu. Daha sonra da buradaki mentörlerin 
de yönlendirmesiyle kendi kendime öğrenmeyi öğrendim. Bu şöyle oldu. Bize 
verdikleri eğitimler en fazla 15’er dakikaydı. Bize bir teori ya da konsepten bahsedip 
daha sonra da hem bu konseptin kullanıldığı hem de henüz öğrenmediğimiz bir 
konseptin kullanıldığı bir ödev veriyorlardı. Sonra da biz projemizi yapmak için hem 
öğrendiğimiz konsepti kullanıyor hem de yeni bir konsepti kendimiz öğrenmeyi 
keşfediyorduk. Bizim mentörlerimiz bize bu keşfetme imkânını sundukları için 
bulduğumuz şey yüz yıl önce de keşfedilmiş olsa sanki biz yeni bulmuş gibi o 
konsepti benimseyebiliyorduk. Ben orada öğrendiğim yöntemleri çok basit olsalar da 
hâlâ kullanıyorum. Çalışmalarımız daha çok ekip çalışmaları oluyordu ve bu içinde 
bulunduğum sosyal ortam da benim daha iyi öğrenmeme yardımcı oluyordu. 
Gruptaki herkesin görevi farklıydı. Herkesin daha iyi olduğu bir alan vardı. Birbirimize 
destek olarak ilerledik.

KAAN: Öncelikle benim üstün zekâm yok ve ben her şeyi çalışarak öğrendim. Benim 
bu süreçteki en önemli yardımcım merakım olmuştur. İlk seneler her ne kadar çok 
başarılı olmasak da bir şeyler yapmaktan ve yaratmaktan zevk alıyorduk. Beni bu 
sürece iten bana hedefler gösteren öğretmenlerim olmuştur. Zaten hedefiniz ve 
amacınız olunca kendiniz ilerleyebiliyorsunuz. 

BURCU: Nisan ayında büyük bir konferans yapılacak. Bu konferanstaki önemli 
konuşmacılardan bir tanesi de Alan November olacak. Kendisinin inanılmaz 
etkileyici görüşleri var. “Öğrenmenin Sahibi Kim?” adlı kitabında öğrencilerin 
öğrenmelerine sahip çıkabilmeleri için neler olması gerektiği ile ilgili bir yol haritası 
çiziyor. Öncelikle öğrencilerinizin iş birliğinde bulunabilecekleri çeşitli ortamları 
oluşturduğunuzda, fark yaratmak ve topluma katkıda bulunmak, araştırmacı olmak, 
veriyi iyi işlemek ve analiz etmek gibi becerileri kazandırdığınızda, onların merakla 
ve sosyal bir ortamın da etkisiyle kendi öğrenmelerine sahip çıkacaklarını söylüyor. 
Siz özellikle öğrenmenizde teknolojiyi aktif olarak kullandınız. Bu sırada nasıl bir 
öğrenme süreci yaşadınız? Daha detaylı bahsedebilir misiniz?

KAAN: Öncelikle ilk adımım ilgiyle başladı. Benim Legolarım vardı ve onlarla 
oynardım. Bunu gören öğretmenlerim beni takıma dahil ettiler. Lisede her ne kadar 
ilgimi çekse de benim programlama hakkında gelişmem için bir ortamım yoktu. Ben 
çok meraklıydım ve istiyordum. Bunun için de kendim öğrenmeye karar verdim. Bu 
araştırmalarımı yaparken İngilizce bilmem çok büyük bir artı oldu. Çünkü internette 
çok fazla İngilizce kaynak var. Aynı zamanda çeşitli kitaplar aldım ve kendim 
ilerledim. Bunu gitar çalan bir insanın durumuna benzetiyorum. Gitar çalan bir kişi 
çoğunlukla bunu diğer insanların içinde yapmaz. Yalnızken çalar ve bunu kendini 
mutlu hissetmek için yapar. Çünkü çalışmış ve başarmışsınızdır. Benim de program 
yazma ve üç boyutlu yazıcı çalışmalarım bu şekilde gerçekleşti. Bazen 
arkadaşlarıma, bazen öğretmenlerime sorarak, bazen de Orkun’a sorarak kendimi 
geliştirdim. Bu sırada gerçekten konuyu bilen bir öğretmenin bana öğretmeyişi 
süreci uzattı. Bazen yanlış öğreniyor, umutsuzluğa kapılıyordum.   
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ORKUN: Ben ilk önceleri psikolojiye merak sarmıştım. Okulda bu ders yoktu ve 
bana anlatacak kimse de yoktu. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsam kendim 
araştırmam gerekiyordu. Hazır bilginin olmaması beni kendi kendime öğrenmeye itti. 
Ortaokulda yaptığım baca aspiratörü projemden bahsetmek istiyorum. Fizik 
bölümünde üç kişilik bir ekiple yaptığımız bir çalışmaydı. Bize derste çarklar nedir ve 
nasıl çalışır hakkında bilgi verdiler. Biz de bu çarkları kullanarak nasıl yararlı bir 
çalışma yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza gelen de çarkların ancak dönen objeler 
olduğu zaman kullanılabileceğiydi. Kendi gözlemimizle elektrik üreten bir baca 
aspiratörü tasarladık. İlk başta çarklar çalışmadı ve her şeyi tekrar tekrar yapmak 
zorunda kaldık. Çünkü elimizde kesin bir bilgi yoktu. Ama deneme yanılma yoluyla 
kalıcı bir öğrenme sağlamış olduk.
 
KAAN: Orkun’un da söylediği gibi birçok çalışmayı tek başımıza değil grup halinde 
ve proje odaklı olarak yapıyoruz. Bu projeler zaman zaman çocukluğumuzda hayalini 
kurduğumuz bir robot, zaman zaman da derslerde istenilen proje çalışmaları olabiliyor. 

BURCU: Alan November kitabında öğrencilerin birlikte çalışırken materyalleri 
paylaşmaları, gerekirse bu materyalleri kendilerinin hazırlamalarının çok faydalı 
olduğunu anlatıyor. Hatta bir öğretmenin, öğrenciler öğrencilere öğretiyor projesinden 
de bahsediyor. Bu aynı zamanda bir akıma da dönüşmüştür. Öğrenciler birbirlerine 
öğrenme materyalleri hazırlıyorlar. Çünkü öğrenci, öğrencinin dilini çok daha iyi 
anlıyor. Siz de bu tarz çalışmalar yapıyor musunuz?

KAAN: Öncelikle ilk tahtanın önüne çıktığımda yapmayı çok istediğim şey 
öğretmenlerimde gördüğüm eksiklikleri ve keşke bu böyle olsa dediğim şeyleri 
kendim uygulamak oldu. Aslında öğretmenlerimiz çok iyiydi ve derste çok 
eğleniyordum. Ama bazen bu böyle olmasa veya keşke bunu şöyle yapsa dediğim 
şeyler oluyordu. Öncelikle bunları uyguladım. Bence bir öğretmen olarak da arada 
öğrenci olmak çok yararlı olabilir. Bunun dışında benim derslerimde proje odaklı 
gidiyoruz. Ayrıca derslerde kesin bir program yok ve çocuklar sıkılınca farklı bir 
tasarım çalışmasına geçebiliyoruz. Yani dersleri dinamik yapıyoruz. Bazen yerlerine 
oturmalarını sağlamak için programlamaya geçebiliyorum. O zaman hemen kafaları 
çalışmaya başlıyor. 

ORKUN: Benim fark ettiğim örneğin bir İngilizce ve Sanat dersinde tablo hakkında 
bir arkadaşımız öğretmene bir soru soruyor ama öğretmen soruyu anlayana kadar 
bizim öğrenci arkadaşımıza cevap vermemiz daha kolay olabiliyordu. Öğrenci 
öğrenciyi daha iyi anlıyor. Bu başka derslerde de olabiliyor. Örneğin tarih dersi daha 
iyi olan bir arkadaşımızın bize anlatması gibi. Kulüp açtığım zaman ben de Kaan gibi 
dersleri interaktif olarak işlemeye çalıştım. Bir müfredatımız ve hedefimiz var tabii ki 
ama yine de dersleri dinamik olarak yapıyoruz. Online ortamda da geri bildirimler 
alabiliyoruz. Burada öğretmenlik yapmam benim çalışmalarım için de avantajlı oldu. 
Bazen öğrenciler bir çalışmaya farklı bir bakış açısıyla bakarak bunu şöyle de yapabiliriz 
diyebiliyorlar. Öğretmen projeyle beraber çalışan bir ekip arkadaşı gibi olunca 
gerçekten güzel şeyler ortaya çıkıyor.

KAAN: Ben bir şey eklemek istiyorum. Bu sene başında kulüpte yine proje amaçlı 
gidiyorduk. Bence projelerin amaçları da çok önemli. Ben biblo yapalım demiştim 
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çocuklara ve bir de baktım ki arka sıradan benimle “bibloyu da ne yapacağız?” diye 
dalga geçiyorlardı. Haklılardı. Sonra ön sıralardan “iPhone kabı tasarlayalım.” diye 
bir fikir ortaya çıktı. Eğer öğrenciler derslerde öğrendikleri şeyleri hayatta kullanabiliyorlar 
ve hayatla bağdaştırabiliyorlarsa daha çok öğrenmek istiyorlar. 

BURCU: Alan, sınıfta bir şeyler öğrenirken biraz daha küreselleşmeyi ve sınıfın dışına 
taşmayı öneriyor. Sizce gelecekte öğrenme nasıl olacak ve sizler nasıl öğreneceksiniz?

ORKUN: Bence geleceğin öğretmeni sade, anlaşılır ve basit bilgiler sunmalı. Stan-
ford ya da MIT’nin derslerinde de sadece bir projenin nasıl yapıldığı anlatılmıyor. 
Böyle bir şey yapabilirsiniz ya da bu modeli takip edebilirsiniz deniliyor. #egtkonus’ta 
(her çarşamba saat 9:00’da eğitim ile ilgili yapılan twitter tartışması) da söylendiği 
gibi bire bir öğrenciye ne yapacağının söylenmesi öğrencinin yaratıcılığını öldürüyor. 
Ben de yaptığım çalışmalara kendime özgü bir şeyler kattığım zaman daha istekli ve 
mutlu oluyorum. Derslerin basit bir dille anlatılması öğrencinin dersten kopmaması 
için de çok önemli. Ben de kulüpteki derslerimde ilk başlarda dersleri çok hızlı anla-
tarak bu hataya düştüm. Öğrenciler derslerden koptular. Ama daha sonra başa 
dönüp daha emin adımlarla ve sade anlatarak proje odaklı çalışmalarla daha güzel 
sonuçlar aldım. Bence gelecekte okul sistemi değişecek. Belki yine sınıflarda bir 
öğretmen ders anlatıyor olacak ama bunlar proje odaklı mentor öğretmenler olacak. 
Bu şekilde öğrenciler çekinmeden mentor öğretmenlere takıldıkları yerde danışabilecekler. 
Mentor öğretmenler öğrencilerini daha yakından tanıyacakları için eksik yönlerini 
bilip daha iyi tamamlayabilecekler. 

KAAN: Bence öğretmen, öncelikle öğrencilerin ilgisini çekebilmelidir. Bilgiyi 
öğrencilerin ağızlarına tıkmaktansa öğrenciler öğrenmeyi istemelidir. Onlar merak 
etmeliler ve öğrendikleri ilgilerini çekmeli. O yüzden öğrenme Orkun’un da dediği gibi 
proje odaklı olmalı. Zaman zaman öğrenciler de öğretmen gibi tahtaya çıkmalı ve 
öğretmen olmanın nasıl bir şey olduğunu tatmalı. Bu şekilde yine öğretmenler de 
kendi eksiklerini görebilirler. Sınıflar interaktif ve dinamik olmalı. Sabit olmamalı.

BURCU: Şimdi dinleyicilerimizin Orkun ve Kaan’a soruları varsa alabiliriz.

SORU: Bugün Milli Eğitim Bakanının koltuğunda oturuyor olsaydınız eğitimle ilgili 
olarak hangi kadrolara ağırlık verirdiniz? 

ORKUN: Ben öncelikle online kaynakların artırılmasını sağlardım. Tübitak’ın böyle 
bir çalışması vardı. Kendisi eğitim videoları çekip internete koyanlara destek olmayı 
amaçlıyordu. Biz çok heyecanlandık ve buna katılmak istedik ama sadece üniversitelileri 
kabul ediyorlarmış. 

KAAN: Dördüncü endüstriyel devrim geliyor ve batıdaki teknolojik gelişmeleri takip 
ediyoruz. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Biraz odak konusunda genişlememiz ve 
yaratıcılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Neredeyse sanayi devriminden kalmış bir 
eğitim sistemine sahibiz. Sayısalcı, sözelci vs. öğrencilerimiz sınıflandırılıyor. Böyle 
bir sınıflandırmanın olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Dışarıya açılıp yarışmacı 
eğitimden uzaklaşmamız ve hem felsefe hem de vizyonumuzu değiştirmemiz gerekiyor. 
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GELECEĞİN ARAŞTIRMACI ÖĞRETMENİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. Eğitim Programları ve Öğretimi 
Anabilim dalında çalışmalarımı yürütüyorum. Eğitimci bir ailenin kızıyım, eşim 
eğitimci ve kendim de eğitimciyim anlayacağınız “eğitim” tüm yaşantımın ayrılmaz 
bir parçası.
 
Çalışmalarımda iki konu üzerinde yoğunlaştım. “Öğretmen eğitimi” ve “Öğrenmeyi 
etkileyen değişkenler”.  Öğretmen eğitiminde; “öğretim tasarımı”, “okullarda eğitim 
programlarının oluşturulması”, “yöntem-teknik” ve “ölçme değerlendirme” konuları 
üzerinde çalışıyorum. Diğer taraftan öğrenme üzerinde yaptığım çalışmalar ise, 
öğrencilerin öğrenmesini etkileyen bireysel farklılıklar üzerinde yoğunlaşmış 
durumda. Bu konuda pek çok sayıda tamamlanmış ve halen yürütmekte olduğum 
nicel ve nitel çalışmalarım mevcut. Özellikle merkezi sınavlarda öğrencilerin 
başarısını etkileyen değişkenler üzerinde çalışmalarımı yürütüyorum. Yüksek 
Lisans öğrencimle bu sene yaptığımız TEOG sınavını etkileyen değişkenlerle ilgili 
makalemiz de Özel Okullar Derneğinin dergisinin çıkartmış olduğu son sayıda görebilirsiniz. 
Özellikle yüksek lisans ve doktora düzeyinde “öğretim tasarımı”, “öğrenme yöntem 
teknik”, “öğrenme kuramları” ve “eğitim programlarının incelenmesi” derslerini 
yürütüyorum. Lisans düzeyinde de ise “öğretimde bireysel farklılıklar” ve “öğretim 
ilke ve yöntemleri” derslerini veriyorum. Öğrencilerimle yürüttüğüm doktora tezleri  
daha çok “öğretmen eğitimi” ile ilgili. Bugün üzerinde çalışacağımız “araştırmacı 
öğretmen” konusu da öğrencimle halen çalıştığım doktora tezi konusudur. Yürüttüğüm 
Yüksek Lisans tezlerinde aynı şekilde öğretmen eğitimi ve öğrencilerin öğrenmesini 
etkileyen değişkenler üzerinde çalışıyorum. Avrupa Birliği destekli bitmiş bir projem 
var. TGEV’in Yöntem Eğitim Proje Koordinatörlüğünü yaptım. Şu anda da MEB’de 
bir proje yürütüyorum. Bahsettiğim alanlarda yayınlanmış, kitap, makale ve bildirilerim 
mevcut.

Üniversite dışındaki alan çalışmalarına çok önem veriyorum. Alan çalışmalarımda 
özel okullar yoğunlukta ancak Milli Eğitim okullarında da yürüttüğüm çalışmalarım 
var. Daha çok özel okullarda uzun soluklu eğitimlerle, öğretmenlerle çalışıyorum. 
Öğretmenlerle birlikte yaptığım çalışmalar, üniversitede yaptığım teorik çalışmalara 
yön veriyor, üniversitedeki çalışmalarımda alan çalışmalarımı besliyor.

Bugünkü çalışmamızda, daha önce de söylediğim gibi Milli Eğitim’de yürüttüğüm 
“araştırmacı öğretmen” kavramını hep birlikte masaya yatıracağız. “Nedir?”, “Nereden 
çıkmıştır?”, “Biz neler yapıyoruz?” sorularının cevaplarını vermeye çalışacağım. 

Bir çalışma yaparken mutlaka bir ilkenizin olması gerekiyor. Benim de eğitim adına 
şöyle bir ilkem var. “Eğitimle ilgili yapacağımız reformlar öğretmenlerin elinden 
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geçmediği sürece başarıya ulaşamaz”. 2005’ten beri yapılandırmacı eğitime geçtik 
ve uygulanmaya çalışıyoruz. Ancak sözü edilen konunun uygulanması ile ilgili 
araştırmalar yaptığımızda çoğu okullarda hâlâ yanlış algılandığını görüyoruz. Konu 
ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda bu gözlemleri destekler nitelikte. Bu durumun 
temel nedeni yapılandırmacı anlayışın öğretmenler tarafından içselleştirilmemesinden 
kaynaklandığını düşünüyorum. Bir okul benden bir konuda eğitim almak istediğinde,  
neden bu konuda eğitim almak istediklerini soruyorum. Cevap olarak “güncel bir 
konu olması, birçok okulda uygulandığı” vb. cevaplar veriliyor. Ben “peki öğretmeniniz 
bu eğitimi istiyor mu, bu eğitim öğretmenlerinizin  ihtiyacını karşılıyor mu” sorularını 
yöneltiyorum ardından. Onlar ise “biz mutlaka öğretmenimize söyleriz” diye cevap 
veriyorlar. Bazı okullar ise alınacak eğitimin konusunu, sürecini belirlemeye dönük 
benimle yaptıkları toplantıda bir iki öğretmen de bulunduruyor ve alınan kararları 
mutlaka tüm öğretmenlerimize danışmamız  gerekir diye ekliyorlar. Bu anlayışa 
sahip okullardaki çalışmaların daha etkili olduğunu süreç içinde görebiliyorum. 
Sonuçta sınıfta fark yaratan öğretmendir ve siz yapacağınız her yenilikte öğretmeni 
merkeze almak zorundasınız. 

Çalışmalarımı yaparken metaforlar kullanmayı çok seviyorum. Bugün de zaman 
zaman kullanacağım.

Eğitim sistemine geçmeden önce diğer sistemlerden bir iki örnek vermek istiyorum. 
Doktor, hakim, mühendis ve işletmeciyi düşünelim. Bir hasta kalp krizi geçirdiğinde, 
neden kalp krizi geçirdiğini açıklayan bir çok çalışma alan yazında vardır değil mi? 
Ama yine de doktor müdahale yaparken sadece kitapta yazılan bilgilere göre karar 
veremez. Çünkü kişi ile ilgili gerekli araştırmayı yapmadan müdahale yapılması belki 
de hastada başka bir hastalık olduğu ve bilinmediği için iyileştirmek için yapılan 
müdehale ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bir hakim düşünelim. Suçun cezası 
kanunla bellidir ama hakim bütün tarafları dinlemeden o cezayı veremez. Mühendisi 
düşünelim. Örneğin “Mecidiyeköy kayalık alandır, Maltepe dolma yer” olarak bilinir. 
Ama yine de mühendis binayı yapmadan önce zemin etüdü yapmak zorundadır. Bir 
işletmeci işletmesi için mükemmel bir strateji planı ortaya koysa da, o planın veri 
analizi yapılmadan, eldeki araçların ya da elemanların yeterliliğini bilmeden strateji 
geliştiremez aksi takdirde başarısız olur. 

Peki eğitim sisteminde durum nedir? Eğitim sistemini buzdağına benzetebiliriz. Üst 
taraftan bakarken açıklaması kolay anlaması kolay ancak asıl açıklanması ve 
anlaşılması gereken tarafı görünmeyen alt kısımdır. Eğitimlerimde öğretmenlere  
şöyle bir soru soruyorum: “siz bir ders planlarken nelere dikkat ediyorsunuz?” Cevap 
olarak “hocam öğrencilerimin bireysel farklılıklarına mutlaka dikkat ediyorum” deniyor. 
“Neye bakıyorsunuz” sorusunu ekliyorum. “Ne öğreteceğime bakıyorum ” diye cevap 
veriyor. Evet sözel olarak doğru şeyler söylüyoruz ancak sınıflara girip gözlem 
yaptığımda aslında çok birbirine benzer ve bireysel farklılıklara dikkat edilmeyen 
eğitimlerin yapıldığını görüyorum. Bu anlamda diğer sistemlerde olduğu gibi belli bir 
gözlem yapmadan, öğretmen olarak bir emar aleti gibi öğrencinin özelliklerini ve 
ihtiyaçlarını belirlemeden yapacağımız planlamalar başarısızlıklara yol açabilir. 
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Nitekim de genel olarak öyle oluyor. Bazen şanslı oluyoruz ve öğrenci gruplarımızın 
çok belirgin ve birbirine benzer özellikte oluyor, ancak genel olarak birbirinden çok 
farklı öğrenci gruplarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu durum bir handikap olarak düşünülmesin 
lütfen. Elimizde onları doğru gözlemleyecek bu farklılıkları dikkate alacak stratejilere 
sahipsek  o zaman güçlü bir öğrenme ortamı  yaratabiliriz. Bu farklılıklardan zenginlikler 
oluşturabiliriz.

Bir seminerde de bana “iyi öğretmenin özelliği nedir” sorusu soruldu. Aslında birçok 
şey anlatmam gerekir diye düşündüm önce, ancak düşündüğümde en önemli 
özelliğin “doğru gözlem yapan öğretmenin iyi öğretmen olduğunu” söyledim. Şu 
anda bu düşünceye sahibin. Hep deriz ya “güzel bakan gözlerden olun” işte 
öğretmen de iyi ve doğru gözle bakan kişi olmalıdır. Öğretmen, bireysel farklılığın ne 
olduğunu biliyorsa doğru gözlemi yapabiliyor. Bu farklılıkları öğrenme ortamına 
entegre edebiliyorsa o zaman çok farklı ve etkin bir öğrenme ortamı karşımıza 
çıkıyor. 

Buzdağının altını görmek adına öğretmenin araştırmacı kimliği bize bir alternatif 
oluşturabilir mi? Bir yöntem ve teknik ne kadar iyi olursa olsun her derde deva 
değildir tabiki. Öğrenci farklılıklarını dikkate almak ve farklı bilgi ve becerileri 
öğrencide geliştirmek için eklektik modeli benimsemelisiniz. Bunun için ben bugün 
araştırmacı öğretmen kimliği üzerinde duracağım ama eklektik yaklaşımı da 
hatırlatacağım. Diğer bir değişle bir şeye tek yönlü bakmak değil farklı açılardan 
bakmanın önemine vurgu yapıyorum.

Araştırmacı öğretmen kimliğini ben iki açıdan önemsiyorum. “Öğretmen” ve 
“öğrenci” açısından. Bilgi toplumu ile birlikte öğretmenin profesyonel gelişimi kilit bir 
kavram olarak kabul ediyoruz. Araştırmacı öğretmen kavramı profesyonel gelişime 
katkı sağlayan önemli yaklaşımlardan biri. Avrupa Birliği’nin 2020 için “21.yüzyıl 
öğrenci özelliklerini oluşturmak” hedefleri arasında. Öğrencinin iletişim kurma, 
işbirliği yapma, eleştirel düşünme ve kendini ifade etme vb. becerilerinin gelişiminin 
önemine sürekli her ortamda vurgu yapılıyor. Bizler öğrencilerin işbirliği yapmasını 
istiyorsak öğretmenler olarak da bunu yapmalıyız. Öğrencilerin yaratıcı olmalarını 
istiyorsak öğretmenlerin de yaratıcı olmalarına fırsat vermeliyiz. Aynı şekilde 
öğrencinin eleştirel düşünmesini istiyorsak öğretmenin de eleştirel düşünmesine 
imkân vermeliyiz. Bir aileyi düşünelim, bir anne tutsaksa çocuğunun özgür olması 
mümkün değildir. Bir öğretmen de özgür ve demokratik bir okul ortamında değilse 
sınıfındaki öğrencilerine özgür ve demokratik bir ortam sağlaması çok da mümkün 
değildir. 

Kısaca biz öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerine sahip olmalarını istiyorsak öğretmenimizin 
de o becerilere sahip olmasını sağlamalıyız. Bu bağlamda meslektaş paylaşımı çok 
önemlidir. Dün iki Robert Kolej öğrencisi sunum yaptı. Kaan ve Orkun’un dediği gibi 
“bize öğretmenlerimiz konu anlatıyordu ama bizi daha çok motive den bizim gibi 
öğrenci arkadaşlarımızın anlattıklarıydı.” Öğretmenler de birbirlerinin yaptığı 
çalışmaları gördükleri zaman daha çok motive oluyorlar. Meslektaşının yarattığı
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farklılığı görüp tatlı bir rekabetle bu uygulamayı veya daha iyisini ben de yapabilirim 
düşüncesi güzel bir öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlayabiliyor. Mutlaka 
okullarda meslektaş öğrenme gruplarını yaratmalıyız. Alan yazından da gördüğümüz 
kadarıyla eğitim işini iyi yapan ülkeler meslektaş öğrenmesine ve paylaşımına çok 
önem veriyor.

Öğrencilerimiz genel olarak bize göre daha netler. Bunun için kızımla ilgili bir örnek 
vermek istiyorum. Kızım sekiz yaşında, ikinci sınıfa gidiyor ve instagram hesabı var.  
Bir gün bana dedi ki “anne ben instagram’daki sitilimi değiştireceğim.” Ben de ne 
yapacaksın sorusunu sordum. “Ben hep kendi fotoğraflarımı yüklüyordum ama artık 
aile içi olanları da yükleyeceğim” dedi. Neden böyle yapmak istediğini sorduğumda 
“çünkü ben sadece kendi fotoğraflarımı koyduğumda sadece benim arkadaşlarım 
beğeni yapıyor ama ben sizinkileri de koyup sizi etiketlediğim zaman sizin 
arkadaşlarınız da beğeni yapacak ve benim beğeni sayım artacak” dedi. Burada 
olan, sekiz yaşındaki çocuğun günlük yaşantısında problem çözme şeklidir. Kızım 
başka bir gün “anne ben instagram’dan iki arkadaşımın beni takip etmesini engelledim 
ve bunu onlara söyledim” dedi. “Kızım olur mu ama arkadaşların üzülür” dedim. 
“Hayır anne ben onlara söyledim, sen merak etme” dedi. “Biz birbirimize bakıyoruz 
ve hep aynı tarzda resimler çekiyoruz, onları engelleyeyim ki farklı tarzda resimler 
çekelim, benim farklılığım belli olmuyor, böylece yaratıcılığımız artar” dedi. 
Arkadaşlar, yeni nesil işte bu şekilde. Biz “ya şu da beni face’te takip etmesin” deyip 
engelleyemiyoruz. O kadar rahat değiliz. Ama şimdi sekiz yaşındaki çocuk bunu 
usulünce yapabiliyor. Bu çocuklara hitap edebilmek için onları çok daha iyi 
anlamamız gerekiyor. O yüzden öğrenme sürecini planlarken onların gözünden 
olaylara bakmamız kaçınılmazdır. 

Öğretmenler üzerine, meta analiz yöntemi ile yurt dışında yapılmış birçok araştırma 
var. Türkiye’de de bu bulguları destekleyen araştırmalar mevcut. Bunlardan bir 
kaçına değinmek istiyorum. Öğretmenlerin etkinlikleri arasındaki farkların yıldan yıla 
değişmesi öğrencilerin akademik gelişimleri üzerinde etki eden en önemli faktör 
olduğu ortaya çıkmıştır. Yani öğretmen eğitim aldıkça söz konusu öğretmenin 
öğrencilerinin akademik becerileri de aynı oranda olumlu yönde artmaktadır. 
Buradaki akademik başarıdan kast edilen sadece ders başarısı değil öğrencilerin 
projelerde gösterdiği başarılar da bunun içine giriyor. Başka bir çalışma, üçüncü 
sınıftan beşinci sınıfa kadar üç etkin öğretmen (öğrencinin bireysel farklılığını bilen, 
pedagojik bilgisi olan ve teknolojiyi entegre edebilen) den eğitim alan öğrencilerin 
diğer öğrencilere göre %50 oranında daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır. Bir 
başka çalışmada, tek bir etkin olmayan öğretmenden alınan bir yıllık eğitimin öğrenci 
üzerindeki olumsuz etkileri de en az dört yılda ( bu süreç içinde iyi öğretmenlerle 
karşılaşması koşuluyla) izi silinebilmektedir. Son bir çalışma da, etkin ve etkin olmayan 
öğretmenlerin aynı özelliklere sahip öğrenci gruplarıyla yaptıkları çalışmalar 
karşılaştırıldığında etkin olmayan öğretmenin öğrencileri %9 başarı gösterirken, 
etkin olan öğretmenin öğrencileri ise %90 oranında başarı göstermiştir.

Peki öğretmenlere verdiğimiz hizmetiçi eğitimin etkili olması için hangi yaklaşımı 
uygulamalıyız? Bütün dünyadaki eğitim sistemleri bu konuyu tartışıyor. “Öğretmene 
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nasıl bir eğitim verelim?” Sürekli eğitim verme konusunda herkes hemfikir ancak 
“vereceğimiz eğitim nasıl olmalıdır?” sorusuna her eğitim sistemi farklı cevaplar 
vermektedir. Alan yazında sözü edilen konu ile ilgili dört yaklaşımdan bahsedilmektedir. 
Şimdi ben bunları açıklamaya çalışacağım.

Birincisi bilgi esaslı yaşlaşım: Bu yaklaşımda, uzman kişi ya da kişiler belirlenen 
konu ile ilgili bir seminer verir öğretmenler daha çok dinleme davranışı gösterir. 
Ancak verilen seminerin öğrenme yaşantılarına geçirilmesi noktasında bir takip söz 
konusu değildir. Ben 1998’de lisanstan mezun oldum. Ülkemizde genel olarak HİE 
bu yaklaşıma dayalı olarak veriliyordu o zamanlar. 

İkinci yaklaşım bilginin uygulamaya aktarılması yaklaşımı: Benim de yoğunlukla 
yaptığım eğitim bu yaklaşıma dayanıyor. Atölye çalışmaları şeklinde gerçekleşen bu 
eğitimlerde mutlaka öğretmenin ürün oluşturulması, önceki deneyimleriyle 
karşılaştırması ve meslektaş paylaşımı öncelikler arasında yer alıyor bu yaklaşımda.

Üçüncü yaklaşım öğretimin uygulanması yaklaşımı: Bu yaklaşımda örneğin, 
öğretmen bireysel olarak teknolojinin eğitime uyarlanması ile ilgili bir konuda kendisini 
geliştirmek için kendi imkanları ile eğitim alması ve ihtiyacını gidermesidir. Daha 
sonra edindiği bilgi ve beceriyi kendi öğretim sürecine uygulaması. Ancak çoğu 
zaman yan sınıftaki öğretmenin bundan haberi olmayabiliyor. Öğretmenin bireysel 
girişimi oluyor ancak burada kurum kültürü oluşmuyor. Bu tür okullarda çok farklı 
öğretmenler olabiliyor. Bu nedenle bir okulda, A sınıfında çok farklı B sınıfında çok 
farklı bir öğretmen ve bambaşka uygulama söz konusu olabiliyor.

Dördüncü düşünmenin arttırılması yaklaşımı: Bu yaklaşımda öncelikle okulun vizyonunu 
belirliyorsunuz. Bu vizyona bağlı olarak öğretmenlerimizin ihtiyacı şudur diye hedefinizi 
belirliyorsunuz. Öğretmeni o becerilerle donatıyor ve istediğiniz öğrenci profilini 
oluşturuyorsunuz. Öğretmen eğitimle edindiği bilgileri sınıfında uyguluyor ve daha 
sonra gözlem, yansıtma ya da paylaşım toplantıları ile sonuçları birlikte değerlen- 
diriyorsunuz. Odak noktanız, verilen eğitimin öğrencilerde oluşturduğu farklılıktır. 
Öğrencilerin kişisel gelişimi ve motivasyonu arttı mı diye bakıyorsunuz. Öğretmenlerle 
yaptığımız çalışmalarda bazen bir sınıfta bireysellik çok baskın oluyor ve bizim o 
sınıfta uyguladığımız yöntemler çok farklı oluyor. O zaman öğrencilerle uygulamadan 
önce görüşme yapıp uygulama sonunda tekrar görüşme yaparak verilen eğitimin 
etkisini ölçebiliyoruz. Bu süreç öğretmende ve öğrencide fark yaratıyor. Kısaca bu 
süreçte, öğretmenle tartışıyorsunuz, oluşturuyorsunuz, uyguluyorsunuz ve takip 
ediyorsunuz. 

Bu dört yaklaşımın etkililiğini belirlemeye dönük yapılan çalışmalarda en etkili olanın 
dördüncü yaklaşım olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacı öğretmen yaklaşımı da bu 
oluşuma işaret ediyor. 

Araştırmacı öğretmen yaklaşımı Japonya’da ortaya çıkmıştır. Gelecekteki eğitim 
politikaları bunun üzerine kurgulanmıştır. Bu, işbirliğine dayalı grup çalışmalarıyla
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öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasını hedefleyen profesyonel bir 
gelişim modelidir. Bu yaklaşımın çıkış hikayesini anlatmak istiyorum. Japonya’da bir 
eyalette eğitimle ilgili şöyle bir karar alınıyor. Eğitim sorumlusu diyor ki “yeni mezun 
öğretmenlerimiz sınıfa girerken sorunlar yaşıyorlar. Biz bu sorunların azalması ve 
etkili çözümler bulunması için yeni mezun öğretmenlerle deneyimli öğretmenleri bir 
araya toplayalım. Deneyimi az olan öğretmenler sorunlarını anlatsınlar deneyimli 
öğretmenler de onlara yardım etsinler.” Süreç içinde bu öğrenme topluluklarında fark 
ediliyor ki aslında deneyimli öğretmenlerin de sorunları zaman zaman oluşuyor. Bir 
bakıma aslında deneyimsiz öğretmenler de onlara yardım edebiliyorlar. Zamanla 
eyalette bu tür öğrenme grupları gittikçe artıyor. Japonya’da bizim ülkemizde olduğu 
gibi merkezi sınav başarılarına önem veriyor. Bu eyaletteki öğrencilerin özellikle 
Matematik ve Fen Bilgisi derslerindeki puanlarının çok yükseldiği gözlemleniyor. 
Araştırmalar sonucunda bu öğrenme grupları ile gelişen öğretmenlerin öğrencilere 
yönelik oluşturdukları yaratıcı öğrenme ortamları bu öğrencilerin başarılarını arttığını 
ortaya çıkartıyor. Daha sonra Japonya bu yaklaşımı kendi eğitim politikasını geliştiriyor. 

Bu yaklaşımda öğretmenler bir araya geliyorlar ve öğretim ortamında yaşadıkları bir 
soruna hep birlikte çözüm arıyorlar. Örneğin Matematik dersinde fonksiyonları 
öğreteceklerse evet konu anlaşılıyor ama farklı konulara uyarlanamıyor ya da 
kavrama düzeyinde bir sorun varsa o zaman ne yapabilirim vb. çözüm  üretip uyguluyorlar 
ve sonra uygulamaları sınıfta gözlemliyorlar ve etkililiğini değerlendiriyorlar. Bu 
süreç öğretmenin öğretici kimliğinin yanında araştırmacı kimliği de geliştiriyor. 

Japonya’dan sonra Uzak Doğu’da Kore ve Singapur’da da bu yaklaşım kullanılıyor. 
Amerika ve İngiltere’ye baktığımızda Amerika’da üniversitelerin uygulama okulları 
var. Kendi sistemlerine uyarlamaya çalışıyorlar. IB PYP (Primary Years Program), 
Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) de bu yaklaşımdan ortaya çıkmıştır. Türkiye’de de 
bazı araştırmacılar bu yaklaşım üzerinde çalışıyor ancak uygulama örnekleri henüz çok az. 

Japonlar, “öğretmen gözlerinin bu yaklaşımla öğrencileri daha iyi anlamak için 
geliştiğini” söylüyorlar. Kaan ve Orkun da konuşmalarında “iyi öğretmenin öğrencinin 
nasıl anladığını bildiğini” söylediler ve eklediler “Başarımızı, bizi anlayan ve sade 
anlatan öğretmenlerimize borçluyuz. Onlar bize dersi çok da anlatmadılar az 
anlattılar ama işin kurgulanmasını bize bıraktılar” Aslında Japonların bu atasözünde 
de onu görüyoruz. “Çocukların gözüyle öğretimi planlamamız, etkili öğretim için çok 
önemlidir”. 

Araştırmacı öğretmen yaklaşımı, mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumların gelişimini 
destekleyen bir tasarım modelidir. Öğretme ve öğrenmeyle ilgili veri toplayan ve 
bunu birlikte analiz eden bir grup öğretmen tarafından canlı derslerin gözlenmesi 
olarak tanımlanıyor.

Bu yaklaşıma dayalı olarak Milli Eğitim’deki alan öğretmenlerimizle yaptığım çalışmaları 
referans vererek konuyu anlatmak istiyorum. Böylece anlattıklarımın daha da 
netleşeceğini düşünüyorum. Doktora öğrencimle beraber bu çalışmayı yürütüyoruz. 
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Milli Eğitim’deki öğretmenlerle çalışmamız da çok önemlidir. Çünkü onlar arada bizi 
“özel okullardaki imkânlar çok” diye de eleştirebiliyorlar. Onlarla çalışmamın ayrıca 
bir öğretmen çocuğu olarak manevi boyutu da var. Ayrıca “Gerçekten olanakları az 
olan grupla biz bu farkı yaratabilirsek” o zaman yaklaşımın etkililiğinden daha net 
bahsedebiliriz.

Tasarımda dört temel nokta var. Hedef belirleme, planlama, uygulama ve değerlendirme. 
Öncelikle öğretmenleri adam akıllı beş günlük sabah 08.30’dan akşam 19.00’a 
kadar bir çalışmaya alıyoruz. Bunlar farklı branşlardan lise öğretmenleri oluyorlar. 
Öğretmenlere öncelikle ısınma çalışmaları yapıp daha sonra örnek olayları video ya 
da metin olarak veriyoruz. Amacımız, öğretmenlerin o örnek olaylardaki sorunları 
sorun olarak görüp görmediklerini ölçmek.  Örneğin bir videoda öğretmen çok etkin 
ders anlatıyor ama öğrenciler konuşmuyor. Bunu sorun olarak görüp görmediklerini 
inceliyoruz. Konuyu önemini anlamaları için anekdotlar anlatıyoruz. Anlattığım anekdottan 
bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Üniversite birlikte çalıştığımız akademisyen 
arkadaşım bana da anlatmıştı. Bir kişi arkadaşına diyor ki “ben Allah’a sürekli dua 
ediyorum ama dertlerim bir türlü bitmiyor.” Arkadaşı da diyor ki “tamam sen sürekli 
dua ettin ve hep konuştun ama biraz sus ki artık Allah konuşsun.”  Sınıf da böyle bir 
şey. Öğretmen bunu sorun olarak görüyor mu? Sorun olarak görüyorsa çözümünü 
biliyor mu? Öğretmenlerimiz genel kavram ve ilkeleri biliyorlar ama uygulamaya 
geçirmekte zorluk yaşayabiliyorlar. Bu anlamda öğrenme süreç ve mekanizmasının 
nasıl olduğunu, öğrenmedeki davranış değişikliğinde ve zihinde neler olduğunu 
sorduğumuzda tanımlayamayabiliyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya başlıyoruz. 
Yöntem ve teknikleri öğretiyor ve değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgiler veriyoruz. 
Öğretmene geleneksel ölçme ve değerlendirme araçları ve alternatif araçları 
anlatıyoruz ancak hadi uygula dediğimizde zorlanabiliyor. Teknoloji entegrasyonu 
konusunda çok eksik olduklarını görüyoruz. Bunun için ekibimizde bu konuyu çok iyi 
bilen kişiler var. Onlar bize yardımcı oluyor. 

Öğretmenler yaşadıkları sorunları; bilgi eksikliği, temel kavram ve ilkeleri uygulamaya 
geçirememe, sınıf yönetimi konusundaki eksiklikler olarak dile getiriyorlar. Bu konularla 
ilgili onlara sürekli destek veriyoruz. Süreç boyunca tasarım yapacaklarını ama dört 
noktaya dikkat etmelerini söylüyoruz. Birincisi öğrencilerin kalıcı öğrenmelerini 
sağlayacak bir öğrenme ortamı yaratacaksınız. İkinci olarak, alternatif değerlendirmeleri 
işin içine katacaksınız.  Üçüncü nokta, disiplinler arası yaklaşım sağlayacaksınız. 
Son olarak bu yaptıklarınızın sınıf ortamında etkili olup olmadığını da bize ispatlayacaksınız 
diyoruz. İşte orada araştırmacı öğretmen kimliği devreye giriyor. Peki nasıl olacak? 
Siz diyorsanız ki “öğrencinin motivasyonu yok” motivasyonu nasıl ölçeceğinizi belirt-
melisiniz. Tasarımlarını uygularken başta ve sonda ölçümler yaparak farka nasıl 
bakacakları ile ilgili bilgi veriyoruz. İlk başta biz daha çok müdahale ediyoruz daha 
sonraki tasarımlarda öğretmenlerimiz ölçmek istedikleri değişkeni nasıl ve hangi 
araçla ölçebileceklerini biliyorlar. Her bir öğretmenin üç temel atölye çalışması 
oluyor. Ayrıca online ortamımızda da sürekli meslektaş öğrenmesine fırsat veriyoruz.
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Ders planı geliştirme süreci çok sancılı oluyor. Dört gün boyunca öğretmenler bunun 
için çalışıyorlar ve biz sürekli onlara destek oluyoruz. Veri toplama yöntemlerini 
belirliyorlar. Araştırmacı öğretmen kimliğinde bir okuldaki matematik öğretmeni 
uyguluyorsa diğer matematik öğretmenlerinin onu gözlemlemesi en doğrusudur. 
Ama bu bizim kültürümüzde biraz zor olabiliyor. Öğretmen ilk başta meslektaşının 
onu sınıfta gözlemesini istemiyor. O yüzden de biz öğretmenin dersini videoya 
çekmesini istiyoruz. Böyle olunca kabul ediyorlar. Belki diğer okullarda da bu şekilde 
başlanabilir. Beş günlük eğitimin son günü öğretmenler tasarımlarını sunuyorlar, 
bizler ve diğer meslektaşları onlara geri bildirim veriyoruz. Ayrıca öğretmenlerden 
her günün sonunda yansıtma alıyoruz. Böylece onarın görüşlerine göre eğitimi 
şekillendirme fırsatı yakalayabiliyoruz. Öğretmenler hazırlamış oldukları tasarımlarla 
okullarına dönüyorlar. Okullarında uygulamaları yapıyorlar. Öğretmenleri eğitmenler 
ve meslektaşları gözlemliyor gözlem yapılmadığı durumda mutlaka video çekmelerini 
istiyoruz. Bu süreç üç defa tekrarlanıyor. Şu anda 120 öğretmenimiz var. Daha sonra 
ölçme araçlarını uyguluyorlar ve verileri analiz ediyoruz. Öğretmenlerden geliştirdikleri 
ve uyguladıkları üç tasarımdan birini seçip bir makale geliştirmelerini istiyoruz. 

Bu çalışmanın sonucunda, öğretmenlerimiz yurtiçi ve yurtdışı konferanslarda 
sunumlar yaptılar. Bazı öğretmenler eğitimin farklı alanlarında master yapmaya 
başladılar. Diğer bir değişle bu çalışma, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için 
tetikleyici bir rol oynadı.
 
Öğretmenlerle düzenli aralıklarla sürecin gidişi ile ilgili  odak grubu görüşmeleri 
yapıyoruz. Bu görüşmeler sonucunda, ilk sıralarda öğretmenler daha bireyci 
geleneksel öğretmen davranışı sergiliyorlardı (sisteme karşı gibi görünüyor ancak 
geleneksel). Ancak bu çalışma sonucunda öğretmenler birbirlerinden öğrenmenin 
önemi üzerinde daha çok durmaya başladılar. Farklı öğrenme ortamları yaratma 
arayışına girdiler. Online öğrenme ortamlarının önemini anlıyorlar. Öğretmenlerin 
gelişimi için bu tür ortamları yaratmak zorundayız. Bu ortamlarda sadece bir 
okuldaki öğretmenlerle değil diğer okullardaki öğretmenlerle aramızdaki 
paylaşımları da desteklemiş oluruz. Bu paylaşımlar daha nitelikli öğrenme 
ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Nitekim öğretmenlerde bu noktaya 
her fırsatta vurgu yapıyorlar. 

Öğretmenler uygulamaların sürekli iyileştirilmesi gerektiğini artık onlar da problemlerin 
çözümü için ellerini taşın altına koyacak kişiler olarak görüyorlar. Mesleki kimlik 
geliştiriyorlar. “Ben öğretmenim, bu işi ben yapacağım” diyorlar. Bu tür uygulamalar 
öğrenme topluluğunun oluşumuna katkıda bulunuyor.

Öğretmene mesleki girişimcilik, inisiyatif ve sorumluluk veriyor. Faaliyetin planlanması, 
girişimi ve uygulanmasında katılım sağlıyor. Sınıf odaklı esas noktası öğretilenler ve 
öğrenciler ile ilgili olmasını sağlıyor. Öğrencileri merkeze alıyor ve onun üzerinden 
inşa edilen bir sistemden bahsediliyor. Öğrenme alanını destekliyor. 



Bazı okullara gittiğimde güvenlikteki kişiden tutun da öğretmenine ve yöneticisine 
kadar ortak bir tutum görüyorsam “işte bu okul başka” diyorum. Öğretim üyelerinden 
oluşmuş bir grup eğitmenle birlikte eğitim için gittiğimiz bir okul uzay üssü gibiydi. Fiziksel 
koşullar olarak çok etkileyiciydi. Yapılan çalışmalardan hepimiz oldukça etkilendik. 
Daha sonra okul yöneticileri ile okulu gezerken, suratı asık bir öğretmen ve arkasında 
birinci sınıf olduğunu düşündüğüm yirmi tane öğrenci karşımızda bize doğru 
geliyorlardı. Ben de yanımdaki insan kaynakları müdürüne “hocam gezi mi var” diye 
sordum. “Hayır yok niye sordunuz” dedi. “Hocam bu grup başka bir okuldan mı geldi” 
dedim. “Hayır bizim birinci sınıfımız onlar. Niye öyle düşündünüz. Biz özgürlükçü bir 
okuluz o yüzden serbest kıyafet giyiyorlar” dedi. “Hayır o açıdan değil hiç birbirinize 
selam vermediniz” dedim. “A evet hocam, öğretmenlerimiz o kadar çok işlerine 
odaklanıyorlar ki bizi bile görmüyorlar” diye cevap verdi. Ben de “Evet hocam siz de 
işinize çok fazla odaklandığınız için öğretmeninizi görmüyorsunuz herhalde” dedim. 
Bu kadar etkileyici fiziksel ortamla donatılmış bir okulun neden rakip okullara göre fark 
yaratamadığının cevabını almıştım aslında. Okullarımızda iletişime açık, insana değer 
veren bir ortam yaratmak zorundayız. Çünkü biz insani bir iş yapıyoruz arkadaşlar. 

Araştırmacı öğretmen tasarımının odak noktasını aslında tartışma, uygulama ve 
paylaşım oluşturuyor. Bundan sonraki kısımda öğretmen çalışmalarından örnekler 
vereceğim. Edebiyat, Psikoloji ve İngilizce dersleri öğretmenlerimiz bir grup oluşturdular. 
İngilizce öğretmenimiz teknolojiye hakim bir öğretmen. Bu öğretmenlerimizden tasarımlarını 
yaparken öncelikle gerekçelerini ortaya koymalarını istiyoruz. Bu öğretmenler farklı 
derslerin öğretmenleri olduğu için disiplinler arası çalışmak durumundalar. Her zaman 
bir büyük fikirleri ve temel soruları var. “Her fikir, var olan başka bir fikirden doğar” 
sloganıyla yola çıkıyorlar. Scamper yöntemini kullanıyorlar. Öğretmenlerimizden hangi 
yöntemi kullanıyorlarsa gerekçesini yazmalarını istiyoruz. Bu gruptaki öğretmen- 
lerimizin odak noktası öğrencilerinin özgün ürünler yaratmıyor olmalarıydı. Scamper 
yaratıcılığı eğlenceli hale getirdiği için bu yöntemin seçildiği öğretmenler tarafından 
gerekçelendirilmişti. Daha sonra öğretmenler kazanımlarını belirliyor ve scamper 
yöntemini kullanarak adım adım ne yaptığını anlatıyor. Öğretmenler birbirleriyle 
çalışmalarını nasıl entegre ettiklerini mutlaka bize gösteriyorlar. Bunları yaparken 
mutlaka teknolojiyi kullanmalarını istiyoruz. Değerlendirmede akran değerlendirmelerine 
önem veriyoruz.

Peki araştırmacı öğretmen kimliği okullarımızda 
uygulanabilir mi? Sizin görüşleriniz bu oluşumun 
tamamlanması açısından çok önemlidir. Ben altı 
şapkalı düşünme yöntemini kullanmak istiyorum. 
Bu yöntem, Amerika’da geliştirilmiştir. Amerika’da 
Ceo’ları seçerken “bizim şirketimizle ilgili olumlu 
ya da olumsuz düşüncelerinizi söyler misiniz?” 
sorusunu adaylara yöneltiyor ancak daha sonra 
seçilen Ceo’ların görüşmede ifade ettikleri olumlu 
ya da olumsuz düşüncelerinin uygulamaya 
geçtiklerinde gerçek düşüncelerinin olmadığı 
görüyorlar. Öyleyse biz onlara diyelim ki “siz 
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kendiniz olarak düşünmeyin başka birinin şapkasını taktığınızı düşünün, örneğin 
karamsar birinin şapkasını ve buradaki olumsuzluk nedir söyleyin”. Bu sefer Ceo 
adayları başkasının şapkasını takmış gibi olsa dahi gerçek fikirlerini söyledikleri daha 
sonra gerçek uygulamalarda gözlemleniyor. Amerika’da bu yöntem sıklıkla iş 
görüşmelerinde ele alınıyor. Daha sonra öğretmen eğitiminde kullanılan yöntem, sınıf 
uygulamalarında kısa zaman içinde yer almaya başlıyor. Bizde bugün bu yöntemi 
kullanarak “araştırmacı öğretmen kimliği okullarımızda uygulanabilir mi?” sorusuna 
cevap arayacağız. 7-8 kişilik gruplar oluşturun her birinize bir karton vereceğiz. 30 
dakika içinde şapkaların ifade ettiği duygu ve düşünceleri dikkate alarak konu ile ilgili 
ortak kararınızı yazınız.  

• Tartışma süreci 30 dakika sürdü.
• Her bir grup kartona yazdıkları cevapları 5’er dakikada sundu.
• Daha sonra, kartonlar toplandı. Katılımcıların verdikleri cevaplar daha sonra Sertel       
  Altun tarafından içerik analizine tabi tutultu ve elde edilen görüşler kodlara ayrıldı.
 Tablo 1’de şapkarın düşünme şekli, kodlar ve katılımcılardan alınan görüşler
  verilmiştir. (bu çalışmanın ayrıntıları http://www.egitimdeteknoloji.com/author/y-doc-
   dr-sertel-altun/ sitesinden konulu ile ilgili yayınlanmış yazıda bulabilirsiniz).

Tablo1: Şapkaların Düşünme Şekilleri, Katılımcı Görüşlerinden Elde Edilen 
Kodlar ve Görüşlerden Alıntılar
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Şapkalar Düşünme Şekli

• Ateş
• Duygusal şapka 
• Görüşülen konu ile 
ilgili olarak, kişilere 
hiçbir dayanağı 
olmadan, sezgi, 
fikir ve duygularını 
söyleme fırsatı verir
• Subjektif

• Güneş
• İyimser şapka 
• İşin avantajları ortaya 
konulur
• Övgü, olumlu 
görüşler söylenir
• Subjektif

MutlulukKırmızı

Sarı

Heyecan

Kaygı

Merak

Uygulanabilir

Mutlu sınıf ortamı oluşturur.

Bu fikir herkezde heyecan yaratır.

İşbirliği kurmaya ve yeniliklere karşı 
öğretmeni kaygılandırır.

Merak uyandırıcı bir sistem. Merak 
ettiğimiz bir sorunun yanıtını 
arayacağız.

Her öğretmene araştırmacı bir 
öğretmen olabilir, bütün öğretmenleri 
dönüştürebiliriz.

Kodlar Katılımcı Görüşlerinden Alıntılar



TÖZOK

Geleceğin Öğretmeni 233

Şapkalar Düşünme Şekli

• Güneş
• İyimser şapka 
• İşin avantajları ortaya 
konulur
• Övgü, olumlu 
görüşler söylenir
• Subjektif

• Boş sayfa 
• Tarafsız şapka 
• Görüşülen konu ile 
ilgili net bilgi ve 
raporlar ortaya konur
• Objektif

• Yargıç cübbesi
• Kötümser şapka 
• Eleştiri, olumsuz 
görüşler ile görüşülen 
konunun riskleri, 
gelecekte doğuracağı 
problemler ortaya çıkar
• Objektif

BenimsenirSarı

Beyaz

Siyah

Geliştirici

Denenmiş

Başarılı

Kurum 
kültürüne 
destek

İkilem

Maliyetli

Umutsuzluk

Zaman alıcı

Uyumsuz

İşbriliği 
güçlüğü

Öğretmenler arasında 
işbirliğini artırdığı ve öğrenci 
üzerinde olumlu etki 
yaratacağı için kolayca 
öğretmenler tarafından 
benimsenir.

Geleneksellikten uzaklaştırır, 
yaratıcılığı destekler, Çağı yakalarız, 
"Geleceğin Öğretmeni için ilk adımı 
atmış oluruz. Öğretmeni mesleki 
gelişim için daha cesur hale 
getirebiliriz.

Japonya'da uygulanmış ve başarısı 
doğrulanmış bir sistemdir.

Öğrenciler üzerinde olumlu etki 
yarattığını destekleyen bir çok 
araştırma var.

Öğretmenler birlikte çalıştıkları için 
okul kültürünün gelişmesine destek 
veren bir sistem.

Olumlu etkisi öğretmene göre 
değişebilir. Kurum felsefesine göre 
değişir.

Kuruma ek bir maliyet getirir

Sürekli değişen eğitim sistemi içinde 
hangi yöntem olursa olsun başarıyı 
yakalamak pek mümkün değildir.

Araştırmacı odak noktasını kaybedip 
fazla zaman kaybı yaşar.

Müfradatımıza uygun değil.

Direnen öğretmen grubunun hoşuna 
gitmez, takım çalışması istemeyen 
öğretmenler redderder.

Kodlar Katılımcı Görüşlerinden Alıntılar
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Şapkalar Düşünme Şekli

• Bitki
• Yenilikçi şapka
• Konuyla ilgili 
alternatifler ve yeni 
yaklaşımlar araştırılır. 
'her şey uyar' 
• Spekülatif

• Gökyüzü
• Serinkanlı şapka 
• Düşünce sistematize 
edilir
• "Büyük Resim," 
"İdareci şapka,
• Tüm süreci gözden 
geçirme

Üniversite 
eğitimi

Yeşil

Mavi

Öğrenci 
katılımı

Teknoloji 
entegrasyonu

Öğrenen 
öğrenci ve 
öğretmen 
topluluğu

Pedegojik alt 
yapı

Teknolojik alt 
yapı

Pilot çalışma

Kurumsal 
destek

Paylaşım

Öğrenme 
ağları

Öğretmen adayı üniversiteden 
“araştırmacı öğretmen” yaklaşımını 
bilerek mezun olmalıdır.

Öğrenci ihtiyaçlarına tam cevap 
vermek için öğretmen gruplarının 
içinde öğrenciler de olmalıdır.

Gerek tasarımları yaparken gerekte 
öğrenme gruplarının yaygınlaştırılması 
ve çoğulcu katılım için teknoloji 
entegrasyonu zorunludur.

Yaşam boyu öğrenen öğretmen ve 
öğrenci gruplarının oluşmasına 
katkıda bulunur.

Öğretmenlerin doğru gözlem 
yapmaları ve öğrencilerin bireysel 
farklılıkları ve ihtiyaçlarına uygun 
tasarımlar geliştirmeleri için 
pedegojik alt yapılarının güçlü 
olması gerekir.

Okularda teknolojik alt yapının 
kurulması gerekir. Öğretmenlere 
bilgisayar teknolojilerini etkin 
kullanmaları için destek verilmelidir.

İşe pilot çalışmalarla başlanmalı. 
Sonuçlar değerlendirilerek gerçek 
uygulamaya geçilmelidir.

Bu işe başlarken ve devamında 
kurum yönetiminden tam destek 
alınmalıdır.

Kurum içi ve kurumlar arası iyi 
örnekler paylaşılmalı.

Örneklerin paylaşımı ve öğrenme 
gruplarının iletişimi için öğrenme 
ağları oluşturulmalıdır.

Kodlar Katılımcı Görüşlerinden Alıntılar
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SİSTEMDE DÜŞÜNME BECERİLERİ NEREDE?

Bugün burada yapacağımız etkinlik bizim için bir amaç değil araçtır. O yüzden bunu 
alan bilgisine yönelik bir uygulama olarak görmemekte fayda var. Çünkü biliyorum 
bugün burada İngilizce’den Fizik dersine kadar çok farklı branşlardan öğretmenler 
var. Etkinliği yaparken biraz sabrınızı istiyorum. Ama etkinliğin ardından geleceğin 
öğretmeni, okulları ve eğitim ortamları nasıl olmalı sorularını kendi öğrenmemiz 
üzerinden tartışmaya çalışacağız.

Bir soruyla başlamak istiyorum. İki tane su şişesi, hiçbir hile yok. (Birisi tam dolu diğeri 
yarı dolu). İkisini aynı yükseklikten aynı anda yere bırakırsam hangisi daha önce yere düşer? 

Cevap: Sürtünmeleri ihmal edersek aynı anda düşer.

Doğal ortamdan bahsediyoruz, Antalya Belek’te hangisi daha önce düşer?

Cevap: Aynı anda düşer. 

Cevap: Ağır olan daha önce düşer.

İki cevap var. Birisi ağır olan daha önce düşeceğini, diğeri ise aynı anda düşeceklerini söylüyor.

Cevap: Attığımız yüksekliğin mesafesi çok fazla olmalıdır ki aradaki farkı ölçebilelim. 
Sandalyenin üzerinde durup atsanız da çok küçük fark olur ve ölçemeyiz.

İkisinin arasına daha az dolulukta bir şişe koyarsak farkı görebilir miyiz?

Cevap: Çok az saniye fark olacağı için yine fark edemeyebiliriz. Direkt boş bir şişe 
ekleyerek deneyelim.

(Şişeler bırakılıyor. Birkaç denemenin ardından ikisinin de aynı anda düştüğü görülüyor)

Peki neden aynı anda düşüyor?

Cevap: Yer çekimi aynı olduğu için aynı anda düşerler.

Sizce bu doğru mudur? (Onaylamalar) Yer çekimi aynı ise yer çekiminden başka 
cismi aşağıya doğru çeken başka bir kuvvet var mıdır?

(Başka bir kuvvet olmadığı onaylanır.)
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Bu soru bu şekilde sorulduğunda başka bir kuvvette varmış gibi geliyor değil mi?

(Gülüşmeler)

Cismi yukarı doğru kaldırmak için sadece yer çekimi kuvvetini yeneceksem bir arabayı, 
su şişesini ya da denizdeki dev bir tankeri aynı kuvvetle yukarı doğru kaldıramaz mıyım? 

Cevap: Atmosfer basıncı da vardır.

O zaman başka bir kuvvet daha var öyle mi? Atmosfer basıncı yüzey alanına göre değişir mi?

Cismin ağırlığından bağımsız olarak cismin yüzeyini genişletirsek yüzey alanı geniş 
olanı daha mı zor kaldırırız?

Cevap: Hayır, kütleye bağlıdır.

Bu konuya daha sonra geri döneceğiz ama bununla ilgili başka bir soru sormak 
istiyorum. Farklı ağırlıkta iki cisim laminant parke üzerinden bırakıldığında durum 
nasıl olacaktır? (Eğimli duran bir laminant parke üzerinden bırakılması sorulur)

Cevap: Hafif olan daha önce düşer.

Cevap: Bu tamamen enerji ile ilgili. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüştüğü için 
ikisi için durum değişmez.

Karşınızda cahil bir insan olduğunu düşünerek, potansiyel ve kinetik enerjiyi açıklar 
mısınız?

Cevap: Potansiyel yüksekliği ile ilgili bir enerji, kinetik hızı ile ilgili. 

Cevap: Ama ağır olana sürtünme kuvveti daha fazla etki ettiği için daha yavaş düşer.

Cevap: Ağır olan yere doğru daha hızlı hareket eder.

Başka hangi değişkenler cisimlerin yere düşme hızına etki eder?

Cevap: Zemin etki edecektir. Daha sürtünmeli zeminlerde daha yavaş hareket ederler.

Cevap: Yüzey alanı etki edebilir? Yüzey alanı arttıkça cisim yavaşlar.

Sizden burada tartıştığımız konularda cevabını bilmediğiniz bir araştırma sorusu yazmanızı 
istiyorum. Zaman sınırlı. 5 Dakika içinde tüm gruplar sorularını hazırlayabilirler mi?

(7-8 kişiden oluşan gruplar kendi araştırma sorularına karar verirler. Konuşmacı sorularını 
yazan grupların, sorularına cevap bulmak için ihtiyaç duydukları malzemeleri ortadaki 
masadan alabileceklerini söyler. Gruplar malzemeleri alarak sorularına cevap bulabilmek
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için tasarladıkları deney düzeneklerinden verilerini toplarlar. Her grup kendi içinde 
sorularını, sorularına yönelik ortaya attıkları iddialarını ve iddialarını destekleyen 
delillerini tahtaya yazarlar. Tüm gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra gruplar 
sırayla tahtaya gelerek sunumlarını yapmaya başlarlar.)

(Sözcü grup adına sunumu yapıyor) Biz kütlenin çok büyük önemi olduğunu ve eğer 
biri ağırsa daha çabuk yere düşer diye düşündük. Hava durumu ve yer çekimini 
düşünerek böyle cevap verdik. Sonra yanlış bir yerden girdiğimizi düşündük. Ama 
iddiamızı yaptığımız deneyle ispatlayamadık. Bir pet şişeyi boş, diğerini dolu bıraktık 
ama ikisi de aynı anda yere düştü. Ama bu sonuç hiç içimize sinmedi.

Soru: Şimdi size farklı bir deneyle bunu ispatlama şansı versek tekrar denemek ister 
misiniz? Ya da acaba deneyi 14 kez yapmış ve 12’sinde aynı anda düşmüş ve diğer 
ikisinde ağır olan biraz önce düşmüş ve siz bunu ihmal etmiş olabilir misiniz? Ya da 
aranızda ağır olanın önce düşeceğini iddia edenler bunun o şekilde olacağını 
düşündükleri için ağır olanı önce düşer gibi mi gördüler? Acaba iddialarımız gözlemlerimizden 
önce geliyorsa iddialarımız kuru birer iddia mıdır yoksa veriye dayalı mıdır? 

Cevap: Aslında Fizik derslerinde öğrendiğimiz gibi bize başta sorulan sorunun 
ardından hipotez-teorem-ispat gelmesi gerekiyordu ama biz hipotez de mi kaldık?

Soru: Acaba sorunun ardından bir hipotez gelmesi gerekiyor mu? İlimdeki işleyiş 
gerçekten bu kadar mekanik midir? Bu çok uzun bir tartışma konusudur. Bilimin 
çalışma şekline dair çok ciddi ve yanlış bir ön yargıdır bu. Fazla vaktimiz olmadığı 
için bu konuda şu anda tartışamıyoruz. Bu durum, öğrencileri hep kuru iddiaya iter. 
Bir sorunun ardından hep bir hipotez olması ve onun doğrulanması gerekir diye 
düşünülür ama her zaman hipotezi doğrulamak yerine verilere dayalı iddia ortaya 
atmak mı gerekir? Ya da böyle bir yol da yok ve bilimin işleyişi tamamen doğal 
mıdır? Çocuklarla bu doğal yolu mu işliyoruz.

Cevap: Kitaplarda hep böyle bir işleyiş var. O zaman bütün kitapları değiştirmeliyiz.

(Grup sunumunu tamamlar. Bir diğer grubun sunumuna geçilir.)

Sorumuz: ‘’Kütle ve hacim ilişkisi cismin iniş hızını nasıl etkiler?’’ 

Hacmini esas tuttuk kütleyi değiştirdik. Buna göre üç açıdan aynı sürtünmede bıraktık. 
Birincide 20 derecelik açıyla bıraktığımızda 0,74 sn.’de yolu alırken, ikincisinde 40 
derece açıda 0,72 sn.’de aldı. Açıyı daha da artırdığımızda bu defa aynı yolu 0,60 sn.’de 
aldığını gördük. 

Soru: Neyi kontrol ettiğinizi anlamadım?

Cevap: Sizin fazla soru sorup bizi sıkıştırmanızı önlemek için tek değişken aldık. 
İkisi de aynı anda düşer diyoruz.
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Cevap: Aslında deneyi daha çok yapıp daha fazla veri toplamalıydık.

Soru: Peki aynı eğimli yolun başından bir tır ile bir bilyeyi aynı anda bıraktığımızda 
tır mı önce bitiş noktasına gelir yoksa bilye mi?

Cevap: Hacmini aynı mı tutuyoruz? İkisi de aynı anda ulaşacaktır.

Konuşmacı: Bize soru sorulduğunda elimizde veri yokken de iddia ortaya atabiliyoruz. 
Bunun cevabını düşünürken de yine aynı hatayı yapıyoruz. Elimizde veri yok. 

İster istemez bize söylenenlerden sürtünmeyi vs. düşünüyoruz.  Ya da soranın zaten 
muhtemelen bu konu hakkında bir fikri var. 

Cevap: Bence eski fizik dersi bilgilerimize dayanarak cevap verirsek aynı anda 
düşer. Ama ben burada analitik düşünmenin veriye bilgiye dayalı düşünmenin 
daha önemli olduğunu fark ettim.
 
Konuşmacı: Şimdi sizin söylediklerinizle verileri çelişen bir grup var. Paylaşır mısınız?

Grup adına sunumu yapan: Cismin hızına ağırlık etki eder mi sorusunu cevaplamaya 
çalıştık. Biz eğimi ve yüzeyi aynı tuttuk ve ağırlığı değiştirdik. Üç kez denedik ve 
ortalama süreleri ölçtük.  Farklı ağırlıklar için denedik. Aldığımız verilere göre ağır 
olan daha hızlı gitti. (Deneylerin yapılışı ve toplanan veriler diğer gruplara sunulur)

Soru: Ağırlığın etkisinin olduğunu mu söylüyorsunuz?

Cevap: Evet. Biz eğimli bir zeminde bıraktık. Serbest düşmeden farklı.

Soru: Süreyi doğru ölçememiş olabilirsiniz ama. Yan yana bırakarak hangisinin daha 
önce düştüğünü gördünüz mü? 

Konuşmacı: Bir başka grup yan yana da bırakmıştı. Ne gördünüz?

Cevap: Ağır olan daha önce düştü. Ama bizde fark daha azdı. Belki ağırlık farkı süre 
farkını artırıyordur.

(Tüm gruplar sunumlarını tamamladıktan sonra, pedagoji boyutundaki tartışmaya 
geçilir)

Konuşmacı: Bu tartışma çok keyifli ve çok uzun sürer. Hep birlikte öğrenenler olarak 
bir süreci tecrübe ettik. Şimdi sizden ricam öğrenen şapkalarınızı çıkararak öğreten 
şapkanızı takmanız ve kendi öğrenme sürecinizi değerlendirmenizdir. Çocuklar 
böyle bir süreçte neler kazanırlardı? Hangi becerileri kazanırlardı? Nasıl bir öğretim 
ortamı vardı? Neler yaşadık?
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Cevaplar:
1. Yaparak, yaşayarak öğrendik.
2. Eğlenceliydi.
3. Keşfediciydi.
4. Düşündürücü
5. Çıkarım yaptık
6. Karşılaştırma yaptık
7. Eleştirel bir yaklaşımdı
4.8. Dahil edici
5.9. Merak uyandırıcıydı.
6.10. Sorgulayıcıydı.
7.11. Grup çalışması (İşbirliği) vardı.
8.12. Yaşama geçirme vardı (Yaşama transfer edebilecekleri şeyler).

Evet aslında burada vaktimiz olsaydı örneğin sınıfta okulun yüksek katlarından su 
şişelerini atarak cep telefonları ile kaydederek ölçebilirlerdi. Eğlenceli tarafı çocuklar 
için önemli olmakla beraber çok süslü bir öğrenme oluşturduğumuzda acaba 
öğrenmeye ne kadar etki eder? Bu problem ortaya çıkıyor. İkisi arasında bir tercih 
yapmak gerekiyor. Öğrenme ve beceriler kazanma boyutunda acaba neleri etkiler?

Cevaplar:
1. Düşünme ve karşılaştırma yapma becerisi
2. Çıkarım yapma ve kanıt bulma

Aynı zamanda da bulduklarıyla da çelişen başka bir grubun buldukları da oluyor. 
Karşılaştırmanın yanında, tartışma, müzakere yapma, sorgulama ve başkasının 
fikrine de saygı duyma becerisi gelişiyor. 

Sosyal beceriler ve eleştirel yaklaşımın yanında rekabet de oluşuyor. 

Konuşmacı: Rekabet sizi rahatsız etti mi?

Yok, öyle bir rekabet değildi.

İçinizde bu çalışma sürecinden kopan var mı merak ediyorum. Çünkü sınıflarda 
farklı öğrencilerin farklı derslere ve içeriklere karşı antipatisi varsa daha siz kuvvet 
dediğiniz anda alıcıları kapatabiliyor. “Sen ne dersen de burada ben duymayacağım 
da diyebiliyor.”

Cevap: Kopmadık ama çaresiz hissettiğimiz anlar oldu. Yani bulduğumuzu sandığımız 
anda bulmadığımızı öğrendik. Zorladı bizi.

Başka bir cevap: Ben google’a baktım. İşin sonunda Google gibi bir referans ya da 
yetkin kişi arayışına girdik. Öğretmen aradım aslında, bilgi bekliyorum. 
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Başka bir cevap: Bize birisinin doğru olanı söylemesine o kadar çok alışmışız ki 
hepimiz burada yanlış olanı söylememek için yaptığımız şeyler doğru mu diye çok 
tereddüt yaşadık. Sonra da bize bunun doğru cevabını birisi verse de kurtulsak diye 
de düşündük. Siz burada öğretmen olarak sadece rehberdiniz. Gruplara çok ufak 
yönlendirmeler yaptınız. Araştırmaya yönelttiniz.

Cevap: Siz bize burada öğretmen nasıl olmalıyı gösterdiniz. Neden benim böyle 
öğretmenim olmadı diye düşündüm. Tüylerim diken diken oldu. Biz hiç böyle bir 
öğrenme ortamı yaşamadık, keşke yaşasaydık. Ben Edebiyat öğretmeniyim. Şu an 
konu hakkında (Fizik) söyleyebileceklerim olduğuna inanıyorum. 

Cevap: Burada yapılan beceri odaklı bir eğitimdi. 

Başka bir cevap: Bence de kilit kelime etkin öğrenmek oldu. Duyularını kullanarak 
deneyimlemeleri çok önemliydi. Öğretmenin doğru cevabı vermeden de rehberlik 
etmesi çok önemliydi. Doğru cevabı vermeden doğru zamanda doğru soruları 
sormaktı, bence onu çok iyi yaptınız. Bence bu çok önemliydi.

Başka bir düşünce: Peki aranızda hiç acaba ben bir cevap bulamazsam ve grup 
tarafından dışlanırsam diye düşünen olmadı mı?

Konuşmacı: Evet bu şekilde çalışmanın olumlu yönleri çoğunlukta olduğu gibi tabi 
olumsuz yanları da olabilir. 

Düşünce: Çocukların önbilgileri noktasında değerlendirirsek, gruplar homojen mi olmalı, 
heterojen mi olmalı, öğretmen kilit bilgiler vermeli mi?

Konuşmacı: Belki de öğretmen sınıfını daha iyi tanıdıkça alan bilgisi yönünden kendini 
çok fazla güçlü hissetmeyen öğrencilerin yanına bir tane de güçlü olan yerleştirebilir. 
50 kişilik sınıflarda bu çalışmayı öğretmenler farklı derslerde desteklendiklerinde bu 
pedagojiyi stratejileri izleyebiliyorlar. Ama bunu izleyebilmek için önce öğretmenlerde 
neleri değiştirmek gerekir? Geleceğin öğretmenleri neler yapmalı diye düşünebiliriz 
ama şu andaki öğretmenler, bugünün öğretmenleri neler yapıyor? 

Cevap: Siz malzemeleri farklı oranlarda önümüze koydunuz ve isteyen istediği kadar 
alsın dediniz ama şu andaki öğretmenler ölçüleri ile malzemeleri vererek sonucu da 
söyleyerek deney yaptırıyorlar.

Cevap: Hem sonucu söylüyoruz hem de yargılıyoruz. Önce anlatıp bilgi veriliyor ve 
öğrettiğimi keşfedin diyen bir yaklaşım var. Çocuklar ben bunun böyle olduğunu 
düşünüyorum, çünkü bu böyle gibi cümleleri üniversiteye giden öğrenciler bile kuramıyorlar.

Konuşmacı: Burada yapmak istediğimiz şey öğretmenleri genel anlamda yargılamak 
değil ama sınıf ortamlarında gördüğümüz bazı olumsuzluklara dikkat çekmektir. 
Bunlar tamamen bir sınıfta gerçekleşmiyor olabilir ama parça parça sınıflarda gördüğümüz 
problemler olabilir.  
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Dinleyici: Öğrencilerin soru sormalarına fırsat vermiyoruz. Çünkü yetiştirmemiz 
gereken bir müfredat var. Eğer çocuk soru sorarsa ve biz o sorunun içine dalarsak 
zaman geçecek. Soru sorunca da “ben alim değilim her şeyi bilemem” diyemiyoruz. 
“Bu konuyu araştıralım yarın beraber tartışalı mı” diyemiyoruz.

Dinleyici: Bence sınıf içinde rehber olmak çok güzeldir. Ama sorgulamaya ne kadar müsaade 
edileceği de önemlidir. 

Konuşmacı: Müfredatı yetiştirme kaygıları ve zaman problemi hiç değişmeyecek 
ama diğer tarafta öğretmenin bu şekilde ders işlediği bir sınıfta müfredat yetişir miyi 
hiç tecrübe ettik mi? 

Cevap: Ben bunu çok kez deneyimledim. Evet müfredat yetişir. Önemli olan süreci 
yönetmektir. Önemli kazanımları destekleyecek şekilde bu tür çalışmalara yer 
vermek ve daha uzun vadede kazanılacak kazanımlarda da daha ısa sürelerde 
üzerinden geçmek gereklidir. Analiz, sentez, değerlendirme boyutunda olan dersler 
böyle işlenip bilgi kuramında olanlar aktarılabilir. Öğretmen de aktaracak bilgiyi.

Konuşmacı: Acaba öyle midir? Bu noktaya bir parantez açmak istiyorum. Bilgi nedir 
ve aktarılan bir şey midir? Bu mesele çok kritik ve işin merkezindedir.

Dinleyici: Sınav sisteminde olan bir ülkede bunlar zaman kaybı olarak değerlendiriliyor. 
Bana da her dersin böyle güzel geçebileceği çok da gerçekçi gelmiyor. Müfredat sınava 
yetişmez.

Konuşmacı: Bir okulun tamamında da, branş öğretmenleriyle grup halinde, uzun 
süreli bir faaliyetle ve profesyonel bir destekle, bunu veriye dayalı olarak gözlemledik 
mi? Böyle bir yaklaşımı 3-4 yıl devam ettirirsek öğretmenim sınıfta güçlenir, sınıftaki 
pratikler değişir, öğrencilerin hem akademik başarıları hem düşünme becerileri, hem 
sosyal  becerileri gelişir ve değişir mi? Türkiye’de hiçbir okulda bütünsel olarak böyle 
bir yaklaşımın hakim olması için öğretmenin değiştirilmesi/geliştirilmesi sağlandı mı? 
Bahsettiğim dışardan teknolojik müdahaleler, program değiştirme, bir aracı sınıfa taşımak 
gibi çevresel faktörleri değiştirmek değil, öğretmende kalıcı değişimi sağlamaktan 
bahsediyorum.

Dinleyici: Ben sınıf öğretmeniyim. 5 sene boyunca bu tarz bir eğitim vermeye 
çalıştım. Açıkçası müfredat da yetişiyor ve siz bunu bir şekilde öğreniyorsunuz.  
Müfredatta her şeyi çok sıralı öğretmek gerekmiyor. Eğer becerilere odaklanırsanız 
birçok beceriyi birlikte verebiliyorsunuz. Bir yıl içinde vereceğiniz şeyi birkaç ders 
içinde de deneyimleyebiliyorsunuz. Sınıf dışında önceden çok fazla hazırlık gerektiren 
bir tarzdır. Çocuk bu süreçte sıkılırsa onu tekrar nasıl derse katabilirim, ne tarz soru-
lar gelebilir gibi her şeyi düşünerek planlamak gerekiyor.

Konuşmacı: Acaba öğretmenler de bazı öğrenciler gibi tembellik mi yapmak istiyor? 
Yoksa onlara da dersi eğlenceli hale mi getirmek gerekiyor? Bu tarz etkinliği 
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öğretmenlerle de yaptık mı? Öğretmenin öğrenme ve öğretmeye dair inançlarına ne 
kadar temas ettik? Yoksa sadece dışardan şunu yapacaksın, şunu uygulayacaksın, 
şöyle çalışacaksın diyerek dışarıdan mı bir şeyleri yükleyip yapmasını isteyerek 
öğrencilerden istediğimiz şeylere çok benzer şekilde mi beklentiye girdik? Ev ödevleri, 
kitaplar vs. Sürekli böyle sorumluluklar mı yükledik?

Dinleyici: Ben hepimizin kafasını kurcalayan sınavla ilgili olan kısma değinmek 
istiyorum. Bu çalışma, düşünme becerileri ve bu becerilerin müfredata entegrasy-
onu. 1997 yılından beri ÖSS, Fen ve Askeri Lise sınavlarına, Pisa ve Timss türü bu 
tür sorular sorulmaya başlandı. Bu şekildeki temel düşünme becerileri öğreten tarz 
bir öğretme ile öncelikle öğrenci hayata hazırlanmış olacak, yaşam becerileri 
kazanacak ve sınavlara tam olarak hazırlanmış olacaktır. Toefl ve Ales’te de artık bu 
tarz sorular çıkıyor.
 
Dinleyici: Hedefimiz hep müfredatı yetiştirmek mi olmalı? Ben şahsen hep tam 
bitirmedim. Zaten müfredatı tam bitirince de her zaman mükemmel öğrenciler 
çıktığına da şahit olmadık. Yapılan müfredatın da öğretmen ya da öğrenciyi çok iyi 
bir seviyeye getirecek düzeyde olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla da müfredat 
konusuna da çok fazla takılmamak gerekir.

Konuşmacı: Öğrenenler olarak birbirimizle etkileşime geçtiğimizde etkin olarak 
öğrendiğimizi gördük. Öğrenen öğrenen arasındaki tartışmaların ne kadar sık 
gerçekleştiğini farkettiniz mi? Gidip bir buçuk saat bir konuşmacıyı dinlediğimizde 
bunun çok da keyifli bir tarafı olmadığını biliyoruz. Öğrenen grupların başına rehber 
öğretmen gelip farklı bir tarzda ne bulduğunu sorduğunda grupların ona açılımı çok 
farklı olabilir. Baskıcı bir tarz ya da onların seviyesine inerek “ne buldunuz” diye 
sormak çok farklı sonuçlar getirebilir. Bu çok kompleks bir şey değildir. Önemli olan 
duruma çocuğun gözünden bakabilmektir. Bu İngilizce bilen birinin yanında az bir 
İngilizceyle konuşmaya çalışmak gibi bir şeydir. Ben ne söylesem karşımdaki kişi 
hatamı bulacak diye düşündürmemek gerekir. Öğretmen biraz bilmeyen, affedersiniz 
salağa yatan olabilir. Bu süreçte öğrenciler için neler yapacağımızı ve bunun için 
gerekli öğretmen özelliklerini tartıştık. Dediniz ki: “bize söz hakkı verdiniz ve sonucu 
söylemediniz.” Demek ki sonucu söylemeyen bir öğretmen olması gerekiyor. Küçük 
müdahaleler yaptık, büyük değil. Elime dinamometreyi alıp, getir o öyle ölçülmez bak 
böyle ölçülür demedim. Eğik düzlemin açısı şöyle ölçülür demedim. Yetişemediğim için 
değil yetişiriz. Düzeltiriz. Ama düzeltmek bir öğretim midir, eğitim midir? Bence 
bunun ikisini ayırmakta fayda var. Araştırma ortamı olduğunu, etkin öğrenme ortamı 
olduğu, doğru soruların sorulduğu, rehberlik ve grupların oluşturulduğu bu ortam bir 
ders saatinde olmaz. Bu öğrencileri tanıdıkça gerçekleşir. Öğretmenle ilgili olması 
gerekenler bunlar. 

Bugünün öğretmeninden geleceğin öğretmenine geçmek için ne yapmamız gerekir? 
En önemli olan bunlardır. Programların tasarlanması, kurgulanması, derslere yönelik 
amaçların belirlenmesi, ders öncesi hazırlıklar ve öğretmen bu işin neresindedir? 
Bugünün öğretmeninden geleceğin öğretmenine geçmemiz için olması gereken 
yeterlilikler nelerdir ve ne yapmalıyız? 
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Cevap: Bence en başta öğretmen adını rehber olarak değiştirebiliriz.

Konuşmacı: Dışardan bir şeyi değiştirmek ne kadar işe yarar? Sınıfa girip “ben rehberim 
arkadaşlar” mı demeliyim yoksa bunun altını doldurmalı mıyım? Sizce altını nasıl 
doldurmalıyız?

Cevap: Sınıf ortamını değiştirmeliyiz.

Konuşmacı: Bunu nasıl yaparız?

Cevap: Öğrenciler ve biz yapabiliriz.

Konuşmacı: Öğretmen nasıl öğretmesi gerektiğine kendisi karar veriyorsa sınıf ortamını 
kendisi mi değiştirir yoksa öğrenciler mi? 

Cevap: Kendisi

Başka cevap: Bence öncelikle farklılık yaratmak gerekir. Öğretmen öncelikle kendi 
güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmelidir. Hizmetiçi eğitimin verilmesi de bunun içindir.

Konuşmacı: Öğretmene teknolojik hizmetiçi eğitim verirken ona kullanacağı programları 
mı, yoksa tableti nasıl kullanacağını mı öğretmeliyiz, yoksa bunu öğreten program 
mı vermeliyiz yoksa öğretmene bilginin dışarıda somut bir şey olduğunu düşünmeden iki 
su şişesinin hangisi önce düşer diye sorduğumda çocuğun verdiği cevabın da 
aslında sadece açıklayamadığı duruma bir gerekçe üretme olarak herhalde ağır 
olan daha önce düşer demesinin de bir bilgi olduğunu doğru olsa da olmasa da. 
Dışarıdan bir bilgiyi eğer ben buraya (Beyine) enjekte edeceksem buna 
inanıyorsam, bir dur o öyle değil diyerek video açıp izletip, bak ikisi de aynı anda 
düşermiş mi diyelim. Peki arkadaşlar su şişesi değil de 5  gr ve 20 gr 2lık iki tane 
kütleyi bırakırsam ne olur diye sorup tekrar ettirirsem, ezberletmeye başlamış 
olurum. Acaba öğretmenin bilginin ne olduğuna inandığıyla ilgili inanç sistemini mi 
değiştirmeliyiz? 

Dinleyici:  Öncelikle insan ve öğretmen olarak kendi bilgilerimizin kaynağına inmemiz ve 
öğretmen yetiştirme programlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bizler inançlarımızı ve 
değerlerimizi kendimiz mi oluşturduk yoksa bu bilgiler bize bir yerden aktarıldı ve biz 
de böyle söylendiği için böyle olmalı diye bunlara mı inandık? 

Konuşmacı: Sunduğumuz hizmet içi programlar eğer öğretmenin öğrenme ve öğretmeye 
dair inançlarını merkeze almıyorsa, öğretmene “ben kimim” sorusunu sordurtmuyorsa, 
kendi öğretme pratiklerini gözünün önüne getirmesini sağlatmıyorsa öğretmen bundan 
haklı olarak keyif almaz. 

Bugünün öğretmeninden yarının öğretmenine nasıl geçeriz? Biz yaklaşık 6 yıldır hizmet 
içi eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Öğretmenlerle boylamsal olarak çalışıyoruz.
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Sınıflara giriyoruz. Bu bir okul sistemi, çok farklı okul sistemlerinde farklı branşlarla 
da oluyor. Bu çalışmaların tamamı veriye dayalı olarak gerçekleştiriliyor ve veriler 
toplanarak bir öğrenme ortamı sağlıyor. Elimizde 30 bin kadar öğrencinin düşünme 
becerileri, akademik başarıları, tutumları ve gördükleri ders etkinliklerini nasıl 
değerlendirdikleri ile ilgili sonuçlar var. Aynı zamanda bu sınıflar ve işlenen derslerin 
videolarının bağımsız gözlemciler tarafından değerlendirilip, öğretmenin öğrenci 
merkezinden araştırma ve sorgulama basamaklarını ne düzeyde uyguladığıyla ilgili 
sonuçlar da var. Aynı zamanda bunları eşleştirip nasıl etki ettiği, öğretmen geliştikçe 
öğrenci nasıl gelişiyor ile ilgili boylamsal veriler var. 

Dinleyici sorusu: Bir öğretmenin sizin istediğiniz düzeye gelmesi ne kadar zaman 
alıyor?

Konuşmacı: 18 ay sürüyor. Bu sürede 30 öğretmenle çalışıyorsak en az 15 tanesinin 
istenilen düzey değil ama geri dönülemez bir şekilde gelişim sağladığını görüyoruz. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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21. YÜZYIL ÖĞRENME ORTAMLARINI OLUŞTURAN ÖĞRETMENLER 

http://gelisimegitim.com/sunum/21-yy-becerileri/#/4/3

• Biz kimiz?
• Kim bu çocuklar?
• 21. Yüzyıl Becerileri
• İstasyon çalışmaları
• Tartışma ve Sorular

Birlikte bir anket yapacağız. Bunun için kahoot.it adresine girmenizi istiyorum. Bunu 
Finlandiyalılar yapmış. Pin kodu 188557 olarak girin. 

1.soru: Öğrencilerim kendi kendilerine bilgiye ulaşabiliyor ve öğrenebiliyor mu? 
(Cevap şıkları: evet-hayır-işlerine gelirse)

2.soru: Öğrencilerim aynı anda birden fazla işle ilgilenebiliyor mu?
(Cevap şıkları: evet-hayır-işlerine gelirse)

3.soru: Öğrencilerimin dikkatleri dağınık ve ilgi süreleri kısa mı?
(Cevap şıkları: evet-hayır-bazen)

4.soru: Öğrencilerimin el-göz koordinasyonları ileri düzeyde mi?
(Cevap şıkları: evet-hayır-işlerine gelirse)

5.soru: Öğrencilerim en çok hangi konuyla ilgileniyor?
(Cevap: Çevre sorunları-müzik-bilgisayar oyunları-toplumsal sorunlar)

6.soru: Öğrencilerimin en çok hangi özelliği öne çıkıyor?
(Cevap: Zeki-girişimci-bireysel-sabırsız) 

Sanırım bu anketin sonuçlarını paylaşmaya çok da gerek yok gibi.

Biz kimiz?
• Nasıl insanlarız?
• Y ve Z'nin ana babalarıyız
• %22'yiz, rekabetçiyiz, sonuç odaklıyız
• Otoriteye saygılıyız
• Duygularımızı gizliyoruz
• Hep hayatta kalmaya çalışıyoruz
• Eşeği sağlam kazığa bağlarız 
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• Apolitiğiz
• Farklılaşmak istiyoruz
• Çok çalış, kazan, başarılı ol, üste çık
• İçerik önemli (hangi parti, marka)
• Sevgi ayrı saygı ayrı
• Paraya odaklıyız
• Kanaatkârız da, tutumun ne olduğunu da biliyoruz. 

Bunlar sosyoloji araştırmalarından yapılmış genellemelerdir. Her genelleme gibi 
istisnası muhakkak vardır.

Kim bu çocuklar? Onlar gerçek dijital yerliler ve cep telefonlarının ve bilgisayarlarının 
olmadığını hatırlamayacaklar.

Zekiler
•  Kendi kendilerine öğrenebiliyorlar ve bilgiyi bulabiliyorlar.
•  Aynı anda birden fazla konuyla ilgilenebilme becerileri gelişiyor. Televizyon
 seyrederken tabletle oyun oynayabiliyorlar. 
•  Dikkat süreleri kısa. (8 sn.) Çünkü sürekli televizyon vs. sürekli ilgiye yarışıyor.
 Sadece tv ekranı değil birçok ekran var. Hepsinden haberdar olmak istiyorlar.
 Derine inme zamanı yok ve yüzeysel bakıyorlar. Dünya artık başka bir yer. Bunu
 engelleyemeyiz. Orta yolu bulmalıyız. Biz biraz önceki uygulamaya çok yavaş
 girebildik ama bu uygulamayı çocuklarla yapsaydık belki biz onların hızlarına
 erişemeyebilirdik. Onların whatsup vs. yerlerde mesaj atma hızlarını görmüşsünüzdür.
•  İnsanlık tarihinin, el, göz, kulak vb. gibi motor beceri senkronizas-yonu en yüksek  
 nesli. Bu mesajlarda dakikada 4 bin karakter yazan çocuklar var.

Gerçekçiler
• Hunger Games, Divergent, Giver ve Maze Runner seyrediyorlar. Bunları izlemiyorsanız  
 onların dünyalarına uzaksınız demektir. 
•  Dünya benim etrafımda dönmüyor. 
•  Başarı için çalışmak istiyorlar.
•  Ama başarısızlığı pek bilmiyorlar (hep ellerinden tutuldu).
•  Özgüvenleri sayesinde daha rahat ve açık iletişim kurabiliyorlar. Eğer güce
 oynarsanız kapanıyorlar ve o zaman konuşamıyorsunuz.
•  Çevrelerinde ve dünyada olan gelişmelerin farkındalar.

Girişimciler
•  Meraklılar.
•  Dünyayı değiştirmek fark yaratmak istiyorlar.
•  Hobilerinin işleri haline gelmesini istiyorlar.
•  Uzmanlaşmak istiyorlar.
•  Motivasyonları yüksek ve bireysel çalışabiliyorlar.
•  Yeter ki istedikleri konuda çalışsınlar, uzmanlık geliştirsinler . (müzik, bilgisayar
 oyunları) 
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Sabırsızlar
• Hız onlar için çok önemli (herşey hemen olsun)
• Sürekli ilgi bombardımanı altındalar
• Aynı anda 5 ekranla çalışıyorlar
• İlgilerini çok kısa süre toplayabiliyorlar
• Olanak fazlalığı, eğlenceyi erteleme güçlüğü yaşamalarına neden oluyor
• Bireysel çalışmaya eğilimliler.
• Daha az hareketliler.

Ne yapmalı?
• Farklılıklarını kabullen. 
• Anlatma, göster.
• İmajlarla konuş: emojis, resimler, videolar
• Kısa tut
• Kısa aralıklı patlamalar halinde çerezlik içerikle mesaj gönder.
• Üstten bakma, mütevazı ol.
• Her zaman yetişkin gibi davran. (her konuda)
• Birşeyler üret ya da onların üretmelerine yardım et.
• Onlara kontrol ve tercih hakkı ver.
• Onlarla işbirliği yap ve başkalarıyla işbirliği yapmalarını kolaylaştır
• Hikâyeni farklı ekranlardan anlat
• Canlı yayın yap, canlı yayın yapmalarının önünü aç
• Değerler hakkında konuş
• Çevreye duyarlı ol.
• Uzmanlık geliştirmelerine yardım et.
• Şaka yap: bulmaca, sürpriz, oyun
• Meraklarını besle.

Bir sivil toplum kuruluşu kurmuşlar microsoft, google, amazon vs. gibi kuruluşlar. 
Bize nasıl çalışan lazım diye parayı da yatırmışlar. Bunun için de bir çerçeve 
çıkarmışlar.
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Bunlar bütün dünya vatandaşlarının bilmesi gereken şeyler ama burada aslında 
çalışanların kendi ekonomik gücüne katmak istedikleri insanların bunları bilmesini 
istiyorlar. Zaten şu andaki çocuklar ya bilgi işçileri olacaklar ya da bilgi işleri için 
çalışacaklar. Hangisi olursan ol zaten yapman gereken şeyler var.

Bu becerilere baktığınız zaman biz üniversiteler olarak iş dünyasıyla da işbirliği 
yapıyoruz. En çok verdiğimiz eğitimler de bunlar zaten. Şu anda bizim şirket 
çalışanlarına verdiğimiz eğitimlerin okuldayken verilmesini istiyorlar. 

Bunlar, gerçekten süpermen gibi bir şey istiyorlar. Yani hem bilgiyi arayıp bulabileceksin, 
kendi kendine öğrenebileceksin ve ben sana git bul demeyeceğim, sen kendin neye 
ihtiyacın olduğunu bulup öğreneceksin. Hem çok düzgün ahlâklı bir insan olacaksın, 
kimseyi ezmeyeceksin, gücünü kötüye kullanmayacaksın, hem uyumlu olacaksın, 
takım çalışmasında sana bir görev verildiği zaman uygun bir şekilde yapacaksın, 
hem kendi sağlığınla alakalı bilmen gereken her şeyi bileceksin, hem paranı yönetmeyi 
öğreneceksin kimseye bırakmayacaksın, hem bağımsız çalışabileceksin ve zaman 
yönetimini öğrenebileceksin. Dolayısıyla gerçekten bu kapitalizmin bizi götürdüğü 
yer ve bundan kaçış yok. 



Şimdi biz 4 istasyon yapacağız. Bir masada proje tabanlı öğrenme yapacağız. Bu 
masada matematik ağırlıklı ama fen-matematik ve dil ilişkili olacak. 

İkinci masada İngilizce öğretmenlerine yönelik bir çalışma yapacağız ama diğer 
branşlardan da katılım olabilir. Disiplinler arası yaklaşımı dört beceri ışığı altında 
kullanacağız.  

Üçüncü masada teknoloji ile kimyayı görselleştireceğiz. Alanınız kimya, fizik ya da 
fen olabilir ya da olmayabilir. Animasyon ve simülasyonları göstereceğiz. 

Dördüncü masada da oyunlaştırma ve kahoot’tan bahsedeceğiz. 

Ayrıca zamanımız kısıtlı olduğu için herkes her istasyona katılamayabilir ama diğer 
istasyonları da merak edebilir bu yüzden en sonunda ilk gruplarınıza geri dönüp 
birbirinizle kazanımlarınızı paylaşabilir ya da hangout aracılığıyla paylaşımda da 
bulunabilirsiniz.
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GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ İÇİN TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME

Gülay Özkan

Biz bir tasarım ve inovasyon şirketiyiz. Tasarımın süreçlere uygulanarak iyi deneyimler 
yaratılması için çalışıyoruz. Bu alanda hem Türkiye’de hem de Amerika’da yaptığımız 
şeyler var. Buradaki Workshop’u Ayşenaz Toker yürütecek.

Genel olarak tasarım denince akla ilk etapta, ürün veya  güzellik ile ilgili kavramlar gelir.Ya 
da bugünlerde tasarım daha çok web tasarımı, cep telefonu tasarımı gibi daha sanal bir 
kavram haline gelmeye başladı. Ama tasarım bir ürün tasarımı olabileceği gibi bir bakış 
açısının servislere, kültürlere ve organizasyonlara uygulanması olarak da kullanılabilir. 
Bunun en güzel örneklerinden biri de Starbucks’tır. Bir sürü kahve satan şirket varken 
neden Starbucks daha başarılıdır? Nedeni Starbucks’ın bir kahve değil, kültür, deneyim 
ve tecrübe satmasıdır. İstanbul ya da Antalya’daki bir Starbucks Kafe’ye girdiğinizde 
yaşadığınız bir deneyimle Amerika ya da İzlanda veya başka bir yerde girdiğiniz 
Starbucks’a girdiğinizde yaşadığınız deneyim aynıdır. Bizim de ilgilendiğimiz tasarımın bu 
yeni ekolü; tasarımın organizasyonlara, deneyimlere, süreçlere uygulanmasıdır.

Bizim bu konferansa davet edilirken, tasarımın bu yeni uygulamasını, okul kültürlerine, 
müfredatlara, öğrenciyle ilişkiye, öğrencinin kendini daha ait hissedeceği bir sistemin 
tasarlanmasına nasıl uygulayacağımız göstermemiz istendi. Bunun temel sebebi, 
sonuçta bu bir özel okullar konferansı, tabi özel okullarda bulunanlarda bu işin 
devam etmesi, ayakta kalması, kârlı olması, finansal olarak sürdürülebilir olması 
lazım. Ancak konunun başlangıç yerinin neresi olduğu çok önemlidir. Siz bir iş adamı 
olarak, iş açısından baktığınızda, bu ne kadar kullanılabilir veya devam edebilir, kârlı 
mıdır diye bakabilirsiniz. Teknoloji açısından baktığınızda örneğin uzaktan eğitim 
yapacaksanız bu acaba çalışır mı, ne kadar iyi performans sağlar diye de bakabilirsiniz. 
Ama tasarımın baktığı nokta ise “biz tüm bunları yapmak istiyoruz ama bu çocuklar 
bunları gerçekten sever mi, kendini buna ait ve evindeki rahatlıkta hisseder mi” 
sorularının cevabını bulmaktır. 

Klaus Krippendorff Pensilvanya’da benim çok beğendiğim ve tasarımda anlam üzerinde 
çalışan bir tasarım profesörüdür. Onun çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki: “Tasarım 
gördüğünüz herhangi bir şeyi kendinize daha yakın daha rahat hissetmemizi ve 
hayatımızın içine almamızı sağlayacak bir yoldur.” Siz, tasarımla okuldaki herhangi 
bir konuyu (yemekhane deneyimi, okula geliş süreci) öğrenciyi okulda evinde gibi 
rahat hissettirmek amaçlı tasarlayabilirsiniz. Buna müfredat da dahildir. 

Tüm bu sebeplerle başlangıç noktamız ve işimizin odağı, insandır. Peru’dan bir 
örnek vermek istiyorum. Peru, çok yoksul bir ülke ve orada özel okul açmak çok zor 
bir şeydir. Benim Türkiye’de Fransız-Türk bir çift arkadaşlarımın buradan taşınma 
sebepleri Türkiye’deki özel okulların çok pahalı olmasıydı. İki çocukları var ve sırf 
okul sebebiyle Almanya’ya taşındılar. Peru da okul fiyatlarının çok yüksek olduğu bir 
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yer. Bizim çalıştığımız alanın yaratıcı IDEO isimli bir şirketle ayda 130 dolara bir okul 
tasarımı yapıyorlar. Önce bir alan araştırması yapılıyor. İnsanlar nasıl yaşıyor? 
Öğrencilerin okulda ve evde davranışları nasıl? Kültür kodları nasıl? Bunların 
hepsine bakılarak bu çocuklara ne yapsak bunu sahiplenirler perspektifinde bir 
tasarım yapılıyor. Bir yıl içinde matematik dalında diğer okullardan üç kat, iletişimde 
de iki kat daha önemli başarı gösteriyorlar. 2015 yılı itibariyle de Güney Amerika’nın 
en yaygın özel okullar grubu oldular. 

Yine Kaliforniya’da bir özel ilköğretim okulunda öğretmenlerle oturup müfredat 
tasarlanarak öğrencileri öğretmenin nasıl ölçebileceği üzerine çalışılarak çok 
başarılı bir çalışma yapılıyor.

Dediğim gibi bizim baktığımız nokta çocukların ve insanların kültürle olan ilişkileri, 
davranışları ve en önemlisi beklentileridir. Bizim eğitim sistemlerimiz; tümevarım ve 
tümden gelen şekilde bir düşünüşü işliyor. Tasarım ise olasılık olarak yanlış-doğru 
değil, iyi-kötü daha iyimserlik üzerine bir bakış açısı. Çünkü her konuya tasarımın bir 
cevabı vardır. Tasarımın cevapsız bıraktığı hiçbir şey yoktur. Tasarım çalışmalara, 
doğru ya da yanlış değil, daha iyi ya da daha kötü olarak bakar. 

Tasarım da sorduğunuz soruyla bakış açınızı değiştirebiliyorsunuz. O yüzden sorular 
çok önemlidir. Ne kadar iyi soru sorabildiğiniz konuya ne kadar hakim olabildiğinizle 
de ilgilidir. Çünkü soru sorduğunuz an, aşağı yukarı cevabı da belirliyorsunuz. En önemlisi 
de bu yöntem yaparak düşünme yöntemidir. Şimdi workshopta da göreceksiniz sizler 
de yaparken düşüneceksiniz. Önceden çok yanlış mı doğru mu diye düşünmeyin 
lütfen. Çünkü yanlış diye düşündüğünüz şey, sizin sonradan çok yaratıcı bir şey 
yapmanızı sağlayabilir. Dolayısıyla yanlış yapmak da süreç içinde çok değerlidir. 

Tasarımın kendi çalışma pratiği var. Yazılarınızı post-itlere yazabilirsiniz. Kâğıtlara 
yazarsanız değiştiremeyebilirsiniz ama bunlara yazarsanız canınızın istediği kadar 
değiştirebilirsiniz. Şimdi Ayşeneaz Toker’e devrediyor ve teşekkür ediyorum.

Ayşenaz Toker;

Şimdi hep birlikte pratikler yapacağız. Tasarımın pratiği, ilk önce bir şey düşünüp 
daha sonra onu uygulamak yerine yaparken ve düşünürken ortaya bir şeyler 
çıkmasına sebep vermektir. Buna çok alışık olmayan ve tasarım eğitimine ilk 
başlayan öğrenciler ilk başta çok bocalarlar. Bu çok normaldir. Sizin de bu süreçte 
kendinizi daha iyi hissetmeniz için birkaç ipucu vermek istiyorum.
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Belirsizlik içinde rahat olmak gerekiyor. Çözmek istediğiniz genel bir problem var 
ama onu nasıl çözeceğinizi ilk başta bilmiyorsunuz. Bu çok normal. Bütün resmi 
görmeden bir şeyler yapmamız gerekiyor ve yaptığımız aksiyonlar eninde sonunda 
büyük resmi tamamlayacak.
 
Aklınıza gelen bütün fikirleri çok saçma gibi bile görünse yazmak gerekiyor. Çok 
önemsiz sandığınız bir ayrıntı ilginç bir fikri doğurabilir. 

Tasarımda doğru veya yanlış yoktur. İyi veya daha iyi ya da kötü vardır.

*

*

*
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Bazı çok güzel fikirler çok büyük yanlışlardan ortaya çıkabilir. O yüzden yanlış ya 
da saçma fikir yoktur. Her şey iyi bir şeye evrilebilir.

Çok harika bir fikir de zaten çok sıkıcı olur. Oturup onu geliştiremeyebilirsiniz.

Başarısız da olunabilir. Bu da gayet normaldir. Bir dahaki sefere daha iyi bir şey çıkabilir. 
Bu da karanlıkta yürüyüp etrafımızı tanımaya ve bunu kendimizin yapmasına benziyor. 

Kendinize güvenin.

Yaptığınız şeyin eğlencesine varın.

1. grup:
Karnı acıkmış
Öğretmen kızmış
Konuyu anlamamış
Sosyal nedenleri 
Ailevi nedenleri
Psikolojik nedenleri
Çok sıcak nefes alamıyor
Fiziksel nedenleri olabilir (duyamıyor, göremiyor vs.)
Annesini merak ediyor
Kardeşini merak ediyor
Büyükannesi hasta
Konsantrasyon güçlüğü var
Konuyu çok iyi anlamış daha fazla dinlemek istemiyor
Öğretmenden hoşlanmıyor

2. grup
Derse ilgisi az olabilir
Dersi sevmiyor
Öğretmenin ona olan yaklaşımından hoşlanmıyor

Biz size derste sıkılan çocukla ilgili bir egzersiz hazırladık. Derste çok ilginç şeyler 
olduğu halde sıkılan çocuklar oluyor. Bu kompleks bir problemdir. Bu çocuğun ailesi 
ve arkadaşları var. Belli bir kültür içinde yaşıyor. Ondan beklenen farklı şeyler var. 
Onun da beklediği bazı şeyler var. Bu nedenle sıkılan çocuk probleminin çok farklı 
yönleri var. İlk bakışta biz, bütün yönleri göremiyoruz. Biraz üzerinde düşündükçe ve 
çalıştıkça bunları görebileceğiz. Bu workshopta biz, “okul ve öğretmenler olarak ne yapacağız 
da bu çocuk sıkılmayacak?” sorusunun cevabını egzersizlerle bulmaya çalışacağız. 

İlk aşamada neden çocuğun sıkıldığını analiz edeceğiz. Önce kendimizi onun yerine 
koyarak bunu yapmaya çalışacağız? Sıkılıyor çünkü ……… aklımıza gelen her şeyi 
bu nokta noktaların yerine yazacağız.
Çalışma sonunda yazılanlar:
Sıkılıyor çünkü

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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Öğretmen sadece dersi anlatıyor olabilir
Aklı evde kalmış olabilir
Evde anne-babası kavga etmiş olabilir
Kardeş kıskançlığı olabilir
Evde sevdiği biri ziyarete gelmiştir ama o okulda olmak zorundadır
Sınıfın kalabalık olmasından rahatsız
Kendisi için değerli olan bir eşyasını kaybetmiştir.
Sevdiği bir çizgi filmi izlemeden gelmiştir
Öğretmen bir arkadaşına aferin demiştir ama ona dememiştir. 
Evde nasılsa özel öğretmen var o bana öğretir burada uğraşmama gerek yok diye düşünüyor
Gece gördüğü kötü bir rüyanın etkisinde

3. grup
Gece geç yattığı için uykusuzdur
Öğretmenden korkuyordur
Öğretmeni sevmiyordur
Yazı yazmak istemiyordur
Karnı acıkmıştır
Sınıfı sıcak buluyor
Konuyu zaten iyi biliyor
Teneffüste arkadaşıyla tartışmış
Eksik ya da yanlış beslenmiştir
Çok yemiştir
Anne-baba ayrı olup bunlardan birini görmediği için özlem duyuyor olabilir
Herhangi bir heyecandan dolayı olabilir
Arkadaşlarıyla anlaşamıyor
Oyun oynamak istiyor olabilir

4. grup
Teneffüste arkadaşları onu aralarına almamış
Kendini yorgun hissediyor
Dikkatini veremiyor
Okulu sevmiyor
Dersi anlamıyor
Ailesini özlüyor
Çizgi film izlemek istiyor
Sabah köpeğini kaybetmesi
Hayal kurmak istemesi
Karnının ağrıması
Ders yerine yemek yapmak istemesi
Babasının yanında olmak istemesi
Uyumak istemesi
Oturarak ders yapmak istememesi
O dersi niye dinlemesi gerektiğini bilmemesi
Annesinin hasta olması
Ödevini annesinin yapması ve öğretmenin bu durumu anlaması
Yanlışlıkla teneffüste sınıfın camını kırması

*
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Teşekkür ediyorum. Güzel şeyler ortaya çıktı. Böylece çocuğun neden sıkılabileceğini 
analiz etmiş olduk. İkinci aşamada yapacağımız şey sorular sormak olacaktır. Bu aşama 
da çok önemlidir. Çünkü sorduğunuz soru sizin konuya nerden baktığınızı belirliyor. Bu da 
en nihayetinde nasıl çözümler getireceğinizi belirliyor. Soru şablonumuz “Ya ……. 
olsaydı” Biraz önce analizimizde ortaya çıkan nedenlere örneğin “Ya karnı acıktığında bir 
şey yiyebilseydi”, “Ya okula gelmek zorunda olmasalardı”, Konsantrasyonu yeterli değilse 
“ya dersler 10 dakika olsaydı” gibi çözümler bulacağız. Bu aşamada kendinize bir sınır ya 
da bariyer koymadan bulduğunuz küçük sorunlara sorular sormanızı istiyoruz. Bu 
soruları duvara marker’larla yazacağız ki karşıdan da görülebilsin. Orada hiç olmayan bir 
şey soru sorarken de aklınıza gelebilir. 

(15 dakika sonra) Bu çalışma sonunda kendinizi nasıl hissettiniz?
Cevap: Aslında çok basit sorulardan yola çıkarak çok daha fazla kompleks çözümler 
üretebildiğimizi gördük. Örneğin öğrenci başı ağrıdığı için sıkılıyor ve dersi dinlemiyorsa 
“ya başı ağrımasaydı” diye sorarken “ya okulda istediği mekânda istediği derse girebilseydi” 
gibi bir soru sorabildik.

“Ya….olsaydı” sorusunun “keşke…..olsaydı” sorusundan farkını sormuştu bir arkadaşınız 
bunun farkı; bu sonradan pişman olacağımız bir şey değil, bir önermedir ve daha 
iyimserdir. Olumsuz gibi görünen durumlardan bir şekilde bir fırsata giden yolun 
taşlarından bir tanesidir. Uçuk fikirler de olabilir. Mutlaka gerçekçi olmasına de gerek 
yoktur. Gözükmeyen fikirlere şans veriyor. Bulunan fikir uygulanamasa da başka bir 
fikre ilham verebilir. Ya da başka fikirlerle birleşerek bambaşka bir yere gidebilir.

Son adımımız bu sorulardan “Geleceğin öğretmenleri daha ………olmalıdır.” Cümlesindeki 
boşluğu dolduracağız. Örneğin “sınıfından tanıdığı arkadaşları olsaydı”dan yola 
çıkarak “ya geleceğin okullarında öğrenciler sınıfları kendileri tasarlasaydı” gibi. Bunları 
da yine post-it’lere yazmanızı istiyoruz. 

(15.dakika sonra)Aslında çalıştayımızı bitirdik. Biraz hızlı bir çalışma oldu. Normalde 
bu çalıştay bir iki gün sürebilirdi. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok ilginç sonuçlar 
ortaya çıktı. 

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
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Tuvaletinin gelmesi
Havanın yağmurlu olması
En iyi arkadaşının o gün okula gelmemesi

5. grup
O dersin gereksiz olduğunu düşünmesi
Sınıftaki diğer öğrencilerin gizli tacizi altında olması
Okul içinde bir spor branşında yer almış olması (bunun derse olan ilgisini azaltması)
Okulda yapılan deneme sınavlarından önce veya sonra yaşanan bir ilgisizlik olabilir
Pazartesi sendromu olabilir

6. grup
Sıkılmak hoşuna gidiyor
Otoriteyi reddediyor
Genel olarak sınıfla ilgili bir problemi olabilir
Kendi kişisel bir problemi olabilir
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1.grup
Geleceğin okullarında çalışma ortamları daha esnek ve konforlu olabilir.
Doğa çalışma alanının daha içinde olabilir.
Okul ve yaşantı ayrı olmak yerine daha iç içe olabilir.
Öğretmenler daha esnek olsun ve öğrencileri dinlesin, daha fazla öğrencileri takip 
etsin ve gözlemlesin, fırsat versin
Öğrenci odaklı olmalı
Sınav kaygısı olmamalı
Öğretmenler genç olmalı

2.grup
Okullar müfredatlarını kendileri hazırlayabilsinler
Okullar rekabet ortamından kurtulsun
Stressiz, yarışmasız ortamlar olsun

3.grup
Çocukların bireyselliğine de saygı duyarken grup çalışması yapmalarını destekleyen 
bir okul ortamı olmalı
Birkaç yıldır içe ve dışa dönük insanlar tartışması da var. 20. Yüzyıl okul mimarisinde 
de bireyselliğe önem veriliyor. 
Geleceğin öğretmenleri; daha özgür, akıllı, demokratik, yol gösterici, teknolojik, yaratıcı, 
keşfetme odaklı olmalı
Geleceğin okulları; daha öğrencilerin tasarımı olmalı, dersler konuya uygun yerlerde 
işlenebilmeli, sadece öğrenciye özel değil ailesine ve arkadaşlarına da açık olmalı, daha 
çok oyun oynanabilmeli

4.grup (biz biraz daha uçuk yaklaştık)
Okulda yönetim sorumluluğu daha çok öğrencide olmalı
Öğretmenler çok yorulmamalı
Öğretmenler manken gibi olmalı
Derslerde açık büfeler olmalı

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

5.grup
Dersler eğlenceli olmalı ama bunun bir de dengesi olmalı
Öğretmende mizah olmalı
Okulun anahtarı öğrencide olmalı
Haftalık dersleri öğrenci seçsin
Yemekleri öğrenci seçsin
Kitap, sınav olmamalı
Kuralları öğrenci koymalı

6.grup
Öğretmenin empati yeteneği daha güçlü olmalı
Dersler daha yaratıcı olmalı
Öğretmen daha adaletli ve sevecen olmalı
Ders dışı konularla da ilgilenmeli
Öğrencinin yaşam alanı okula taşınabilmeli
Esnek bir çalışma programı
Dersler yenilikçi olmalı
Okul tasarımı farklı olmalı (uçan okul gibi)
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ÖĞRENEN TOPLUM OLARAK OKUL

Türkçe bilmediğim için üzgünüm. Benim ana dilim Flemenkçe ve ülkemizde yabancı 
dil olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca öğretilmektedir. Küçük bir ülke olduğumuz 
için maalesef öğrenmek istediğimiz pek çok yabancı dil okullarımızda yaygın değildir. 

Bu interaktif seminere katılımınız için teşekkür ederim. 

Seminerimizde sizlerle yalnızca bir ülke üzerine konuşmayacağım. Pek çok ülkede 
yüksek performanslı okulları organize etmemize olanak sağlayacak genel yaklaşımları, 
yani okul reformu yaklaşımını konuşacağım. Bu okul Amsterdam’da, Afganistan’da, 
Milano’da, İstanbul’da ya da Finlandiya’da olabilir.
 
Okul reformu yaklaşımını genel olarak şöyle açıklayabiliriz; öğrencinin başarısını 
nasıl geliştirebiliriz? – ki bu esas hedefimizdir. Öncelikle, kısa bir bilgilendirme yapacak 
olursak, 19. yüzyılda, okullarda önemli olan bilgiyi pekiştirerek kalıcı hale getirmekti. 
Örneğin; Paris’in Fransa’nın başkenti olduğunu mu bilmek önemlidir yoksa Paris’in 
neden Fransa’nın başkenti olduğunu bilmek mi daha önemlidir? Biz buna bilgiyi inşa 
etmek diyoruz. Öyleyse, 21. yüzyılda önemli olan şey bilgiyi inşa etmeye odaklanan 
okulları nasıl oluşturacağımızdır.

“Eski okullarla yeni okullar arasındaki en belirgin farklılıklar nelerdir?” diye soracak 
olursak;  yeni dönemde artık okulların öğrenci merkezli olduğunu, teknolojinin 
gelişmesiyle öğretmenlerin özelliklerinin değiştiği ve bilgiye ulaşımın kolaylaştığını 
söyleyebiliriz. Eğer doktorsanız, göreceksiniz ki artık hastalar size geldiklerinde 
muayene olmak isteyip hastalıklarının ne olduğunu sormuyorlar, bunun yerine 
ellerinde i-pad’leriyle gelerek şu hastalığım var, bana ilaç verir misiniz? diye soruyorlar. 
Ne tür bir hastalıkları olduğunu zaten biliyorlar. Eğer bir hasta böyle bir bilgiye 
sahipse, neden bir öğrenci de böyle bir bilgiye sahip olmasın? 

Diyoruz ki, öğrenme eylemi öğretmenin değil, öğrencinin aktivitesidir. Oysa ki önceki 
sistemde, öğretmen bilgiyi öğretirdi yani bilgiyi aktarırdı. Biliyoruz ki, okullar o ülkenin 
vatandaşlarına katkıda bulunur; Yani pek çok ders Türkiye’de Afganistan’dan daha 
farklı şekilde işleniyor. Bu konuda kısa bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 
videodaki röportajda Margaret ve Andy ‘yi izliyoruz. 

Margaret: Hepimiz okullarımızı ve öğrencilerimizin öğrenme yollarını geliştirmek 
istiyoruz. Sizce yüksek performanslı okulun tanımı nedir?

Andy: Yüksek standartlara ulaşmaya çabalayan okul demektir.
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Margaret: ‘Aynı zamanda o okuldaki topluluğun bütün alanlarında uygulanan kültür 
değişimidir’ 

Andy: Pek çok insan kolay değiştirebilecekleri şeylere odaklanırlar. Bir gün standartları 
varken, ertesi gün yoktur. Bu nedenle, bu yapılanmanın amacı insanlar arasındaki 
karşılıklı etkileşimi değiştirmek ve geliştirmektir. En iyi okullar öğretmenlerin, 
öğrencilerinin ihtiyaçlarına odaklandıkları yinelenen etkileşimlerin olduğu okullardır. 
Bu konudaki yoğun işbirliği bu organizasyondaki performansı da artıracaktır.

Bir okulu diğerinden daha iyi yapan şey nedir? Yanınızda oturan arkadaşınızla bir 
okulun diğerinden daha iyi olmasının nedenlerini tartışmanızı istiyorum.

( Katılımcılar aralarında tartışırlar.)

- Evet, şimdi bakalım elimizde ne var? Bir okulu diğerinden daha iyi yapan içerikler,      
  başlıklar nelerdir?
- Size sorabilir miyim?
- Derslerdir.
- Dersler derken? 
- Yani müfredat....
- Müfredat derken, biraz daha açıklar mısınız?
- Evet bir okulun müfredatı diğerinden nasıl farklı olabilir?
- Belki de o okula özgü bir programı vardır.
- Nasıl?
- Okullar farklı. Devlet okulları ve özel okullar var. Onların da kendilerine ait standart 
bazı programları oluyor. Bu nedenle bazı okullarda öğretmenler kendi kişisel 
gelişimleri için kimi programlara başvuru yapamıyorlar.
- (Başka bir katılımcı) Farklılaşma ya da ayrımcılık var diyebiliriz. Herkesin diğerine 
saygı duyması gerekir.
- Takip edilen yol ve kaydedilen aşamalar da ayrı bir problem......
- Okulların fiziki koşulları da önemli. Daha iyi olmaları gerekir.
- Bazen öğretmenler gardiyan gibidir.
- Okulun kendi misyonu, kültürü çok önemlidir.
- Sosyal aktiviteler de çok önemlidir.
- Yazar John Ethie’yi tanıyor musunuz? Çünkü yaptıklarını aynen İsa’dan önce 
İsa’dan sonra gibi. John’dan önce John’dan sonra. John’un okuduğu okulda ileri 
derecede ve yüksek kalitede liderlik eğitimi de veriliyor. Babası bir gün John’la 
konuşuyor ve  “Hiçbir kitap yoktur ki okul yıllarını anlatabilsin, izah edebilsin“ diyor.

Okullarda şeffaflık olmalıdır. Hiç bir şey dikte edilmemelidir. Harekete odaklanmalıyız. 
Bazıları okullarda bu imkansız diyebilir. Kimileri biz zaten yapıyoruz diyebilir. Hayır 
bunu her zaman yapmıyoruz. Analiz yapabilmeli ve harekete geçmeliyiz. Bu çok 
önemlidir.

10-15 sene önce Finlandiya’da ‘Sistemi nasıl iyileştirebiliriz?’ çalışmalarına başladılar. 
Eğer bu söylenenlerden önce bizim okulumuz en iyisi demişseniz, sizi hayal 
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kırıklığına uğratacağım çünkü bunların hemen olması imkansız bir şey ve ileriyi 
görebilecek vizyon gerektiriyor.
     
Bir okulu mükemmel yapan nedir?

Öğrenciler ve veliler birinci sırada gelir. Bu yüzden pedagoji önemlidir. Eğer onların 
nasıl düşündüğünü bilirseniz her şeyi yapabilirsiniz. Biz öğretmenlerin öğrenmeyle 
ilgili birçok kaynağımız var.  Herkesin farklı bir öğrenme yolu vardır. Öğrencilerin 
motive olmalarını sağlamak çok önemlidir. Eğer motive olabiliyorlarsa öğrenme daha 
kolaydır. Bazı öğretmenler keyifli bir şey anlattıklarını düşündüklerinde sınıfın bir 
kısmı derse katılmaz. Bazıları da ‘Başka şeyle meşgul olma da dersimi anlatayım’ 
diye tepki verir. Bu hoş bir hikaye değil, değil mi? 

Profesyonel öğrenme yöntemleri kullanan okullardan ve Alma Harris’den bahsedeceğim. 
Eğer bu kişiyi tanımıyorsanız size hediye olarak kitaplarını vereceğim.

Okullar genel değerler yaratırlar. Peki değer yaratır ne demektir? Bu muhtemelen 
toplum iyi bir eğitimle başlar demek olabilir. Okulları olmayan bir toplum düşünün; 
Karışık bir şey değil mi? Peki neden eğitime bu kadar çok para harcanıyor?

Katılımcı: Bence Türkiye’de şu anda eğitim sistemi yeterli değil. Uzun süreli şeylere 
para harcanıyor. Bu da bir şey değiştirmiyor. İyi öğrenciler ve vatandaşlar yetiştirmek 
için. Peki iş bulamayan gençler?

Katılımcı: Bu istenmeyen bir durum.

Katılımcı: Bu bizim ayıbımız.

Katılımcı: Bu bir yatırım. Herkes için bir şans vardır.

Katılımcı: Toplumun geleceği için önemli bir şey.

Okumayan, Matematik bilmeyen, İngilizce konuşamayan bir toplum düşünebiliyor 
musunuz?

Birçok müdür ve öğretmen okulları kurum olarak görmüyor. Okulun kurum olduğunu 
unutuyorlar. Benim tezim mükemmel eğitimi yaratmak ve bunun yüksek performanslı 
kurumlardan oluştuğunu göstermektir.

Benim yaptığım şey yüksek performanslı okulların taslağını oluşturmak. (Burada 
taslakları gösterir.) Siyah olan yüksek performanslı kuruluşlar. Dairenin içindeki de 
eğitimle ilgili. Yüksek performanslı okullar yüksek performanslı kuruluşlardan ve 21. 
yüzyıl eğitiminden oluşur.



Eğer 21. yüzyıl eğitimiyle ilgilendiğinizi söylerseniz, kurum olduklarını unutmuş 
birçok okul hayal edebilirim. Onlar 21. yüzyıl eğitimini üretmede başarısız olurlar. 
Benim düşüncem bu yöndedir.

Peki liderlik nedir? Liderliği etkinlik olmadan düşünmek imkansız. Liderlik diğer 
insanları nasıl motive ettiğinizle alakalıdır. Farklı değerleri nasıl birleştirdiğinizdir. Ve 
ufuktaki hangi noktaya odaklandığınızdır.

Bu etkili liderlikle alakalıdır. Ve her lider her yere uyum sağlayamayabilir. Futbolda 
her antrenör her kulübü çalıştırabilir mi? Her oyuncu her takıma uyabilir mi? Bu, 
durumlarla ilgilidir. Bizim için önemli olan genç yeteneklere alan yaratmaktır.

Örnek olarak uçakları ele alalım. Aylarca bakımı yapılmayan, parçaları yenilenmeyen 
bir uçağa biner misiniz? Bir hastaneye gittiğinizde o hastanede ilaçlar yenilenmiyorsa 
bir daha o hastaneye gider misiniz? O zaman bilgilerini düzenli olarak yenilemeyen 
bir okula çocuklarımızı neden gönderelim? Zaten göndermeyiz.

Yeni bir döneme çok istekli başlayan öğretmenlerin, yapılan araştırmalara göre 
yarıyıl tatili geldiğinde isteklerinin azaldığı görülmektedir. Bu durum karşısında bizim 
uyguladığımız bir strateji vardır: Mavi Okyanus Stratejisi. Bu ne demektir? ”Yaşanan 
olaylara farklı şekillerde bakabilmek.”

Öğretmenler kendilerini geliştirmek için kendi stratejilerini belirlerler;  Müdür ya da 
Müdür yardımcıları değil. Gelişmeyi istemek ve devamlılığını sağlamak için disiplin 
gerekir. Ben daha iyisini yaparım. Siz daha iyisini yapabilir misiniz? Evet, tabii ki yapabilirsi-
niz. Biz hepimiz çocuklarla çalışıyoruz. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. Bu 
yüzden hep daha iyisini yapmalıyız. Daha iyisini yapmak için çabalamalıyız. Bu 
aslında etik açıdan görevimizin bir parçasıdır.

Göstermekte olduğum bu yenilenme tablosunda iki farklı çevre bulunmaktadır. 
Gördüğünüz tabloda Hollandalı ve İngilizler bulunmaktadır. Baktığınızda okulun 
hangi bölümünün geliştirilebileceğini hemen görebiliyorsunuz. Bu tabloyu 
oluşturabilmek için okuldaki tüm öğretmen ve yöneticilere 150 soru soruldu. Kendileri 
puanlamalarını yaptıklarında örgütsel gelişimlerinin iyi olmadığını gördüler.

Bir bay katılımcı sorar: Puanlama sonucu düşük çıkan üç madde söyler misiniz?

Pim Pollen: Tabii, örgütsel esneklik, birbirleriyle işbirliği, bilgi alışveriş şekli ve sorumluluk.

Yüksek kaliteli çalışanlar hakkında konuştuğumuzda, Michael Fullan’ın kitabı “Pro-
fesyonel Sermaye”de bahsettiği öğretmenlerin kalitesini nasıl geliştirebiliriz? Bu 
sorunun iyi bir çözümü bulunmaktadır;  Öğretmenleri  sorumluluklara teşvik etmek. 
Eğer öğretmenler bu süreçte önemliyse, onlar sorumlu olmalıdırlar. “Lütfen beni 
geliştir” demek yerine “Ben kendimi nasıl geliştirebilirim?” demelidirler.
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Bizim nasıl yaptığımızı size göstereyim. Öğretmenlere uygulanmak üzere anket 
hazırlanır. Bu sorular Türkiye’nin de üyesi olduğu ESHA (European School Head 
Association) tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda hazırlanır. İşte yapılan 
bu anket sonucu elde edilmiş puanlara göre görülen yeşil bölgeler iyi öğretmenleri 
göstermektedir. Sarı bölümler ise 10 üzerinden ortalama 6-7 puan alanlardır. 

Peki, mükemmel eğitim nedir? Okullarda neler işe yarar biliyoruz. İlk olarak sınıf içi 
disiplinden bahsedelim. Çoğu zaman gözlemlediğimiz durum nedir? Öğretmen 
anlatır da anlatır, açıklar da açıklar. Elde edilen etki ise neredeyse sınırlıdır. Siz 
öğretmenler bu durumda “ Neyse başka bir zaman yine bu konuyu anlatırım” dersiniz 
ama bu defa sizin motivasyonunuz düşer ve öğrenciler de dersten sıkılırlar.

Bu akşam söylediğim bütün her şeyi unutsanız bile lütfen öğretmenlerin öğretim 
teknolojisini geliştirmesi gerektiğini unutmayın. Bütün dünyada Şangay, Singapur 
veya Hollanda da bile eğitim sistemi tam anlamıyla iyi değildir. 

‘Yansıtıcı Öğretim’ eğitim-öğretim listesinde ilk sıradadır. Öğrencilerin motivasyonu 
çok önemlidir. Daniel H. Pink’in kitabında öğrenci motivasyonu hakkında pek çok 
bilgi mevcuttur.
Dünya çapında 12-18 yaş arası yapılan çalışmalarda “Okulunu seviyor musun?” 
sorusuna cevap olarak % 90 “Evet, seviyorum” demiştir. Fakat “Okul çok Sıkıcı” 
diyenler de olmuştur. “Sınıfta olmak çok sıkıcı”. Bu tip öğrenciler hiçbir şey 
öğrenemez. Eğer değişik öğretim metotları bulursak, mesela bir robot olabilir.

Yansıtıcı öğrenme yöntemi gerçekleştirilmesi ve uygulanması açısından oldukça 
önemlidir. Eğer ‘Harikasın/Müthişsin’ kelimesine bakarsak bunun öğrenciler için ne 
kadar motive edici olduğunu görürüz. Çocuk kayda değer bir şeyler yaptığında, 
beyni rahatladığında onun sizin yolunuzda olduğunu göreceksiniz. Fakat öğrencileri 
kendi öğrenme süreçlerinden sorumlu tutmak oldukça önemlidir ki; benim 
öğrencilerim bu sorumluluğu alabilme konusunda sıralarını beklemektedirler. Bu 
yöntemi biz 4-5 yaş grubu için de kullanıyoruz. Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerinden 
kendileri fazlasıyla sorumludurlar. Çünkü aksi takdirde biz öğretmenler bundan 
sorumlu olmak durumunda kalırız. 

Bu resim pratik yapma, uygulama ve yaratıcılık anlarından bir tanesiydi. Sınıfta 
uygulayabileceğiniz etkinliklere bir bakınız. Çocuklar birçok kez pratik yapıyorlar mı?     
1 kez, 2 kez, 3 kez, 4 kez. Kaç kez pratik yapıyorlar? Lütfen pratik yapalım. Pratik 
yapmaya ihtiyacımız var. Okullarda ne yazık ki pratik yapmıyoruz, pratik yapmayı 
unutuyoruz. Öğrencilerin yaratıcılıkları kendilerine de yarar sağlamalıdır. 19.yy’daki 
öğrenme yöntemlerinde de işin uygulama aşaması en büyük problemdi. İşte şimdi 
yaratıcılık hakkında konuşabiliriz. Şu an dünyada sahip olduğumuz çoğu problemin 
sebebi yaratıcılık sahibi olamamak, yaratıcılıktan yoksun olmaktır. Diyoruz ki 
yaratıcılığa ihtiyacımız var. Peki, yaratıcılık nasıl öğrenilebilir? Evet, yaratıcılık 
öğrenilebilir. Şunu çok çok iyi dinleyiniz. Şu an dünya üzerinde yaşayan hiçbir 
çocuğun sahip olduğu yaratıcılık diğer herhangi bir çocuğun yaratıcılığından fazla 



değildir. Yani bu demek oluyor ki, yaratıcılığı öğrenebiliriz. Biz burada bilgisayarlar 
hakkında konuşmuyoruz. Biz teknolojik bir eğitimden bahsediyoruz. Demek istiyorum 
ki; çocuklar i-pad sahibi olmak zorunda değiller. Sadece öğrenme süreci teknolojik 
olarak desteklenmelidir.

*Konuşmacı burada bir Power Point sunumu gösterir ve ‘Bu sunumun mesajı 
sizce nedir?’ diye sorar.

Katılımcı: Biz her şeyi, sınıfları, materyalleri çocukların ihtiyaçlarına ve onların farklı 
öğrenme biçimlerine göre dizayn edip düzenlemeliyiz.

Konuşmacı: Evet aynen bu şekilde olmalıdır. Biz hepimiz birbirimizden çok farklıyız. 
Farklılıklar olduğu gerçektir. Tamam, biz derslerimize birinci grup, ikinci grup, üçüncü 
grup olarak başlıyoruz. Her seferinde yaptığımız şey şu seviyeleri bilmek, farklılıkları 
bilmek, ona göre davranmak, ona göre belirlemek yani bu gerçekten önemli bir 
durumdur. Bunun anlamı şudur: Çocuğa gerekli eğitimi veririz. Çocuğa ve topluma 
şunu garanti ederiz ki, tüm öğrenciler aynı ve belirli yeterliklere sahip olarak okuldan 
ayrılırlar. Örneğin; kişiler okula gelip çocuğunun okuyup yazamadığından şikayet 
edebilirler. Biz Hollanda’da dünyadaki en iyi eğitim sistemine sahibiz ve öğrencilerimizin 
% 6’sının 20 yıllık öğrenim hayatlarının ilk 16 yılında okumayı öğrenememesi 
imkansızdır. Bu örneği size verme amacım sizin eğitim sisteminiz hakkında olumsuz 
düşünmem değildir.

Belirli konuların, derslerin kesinlikle öğretilip öğretilmediğinden emin olmak lazım. 
En önemlisi budur. Okula herkes farklı seviyelerde geliyor değil mi? Emin olmamız 
gereken şey şudur; tüm öğrenciler yıl sonuna kadar bu yeterlikleri alıyor mu almıyor 
mu, öğreniyor mu, öğrenmiyor mu? Tabii ki bazen durumlar değişebilir ama en 
azından tüm öğrenciler bu duruma sahip olmalıdır. İşte bu adalet denilen şeydir. 
Eğitimsiz bir babanın kızı olabilirsiniz ya da babanız üniversitede profesör olabilir, 
hiç fark etmez. Aynı seviyede olduğunuzun garanti edilmesi gerekiyor. Sizler 
standart planlamanın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yapmamız gereken şey 
şudur: Farklılıkları fark etmek, hepimizin farklı bireyler olduğunu anlamaktır. Bu 
tabloya baktığımızda görüyoruz ki, toplumdaki tüm çocuklar minimum benzerlik 
noktasına sahiptirler. Yönetim olarak öğretmenlerin sahip oldukları sorumluluklar ve 
öğretmenlerin yaptıklarını takdir ediyoruz. Biz belli bir coğrafyada yaşıyor, büyüyor 
ve yetişiyoruz. Bizde öğretmenlerin çabaları takdir edilir. Öğretmen öğrenciye 
‘Öğrenmelisin’ der ve bu öğrenme çocuğun kendi sorumluluğundadır. Açıkçası yüksek 
performanslı okullarda senaryoyu değiştiriyoruz. Eğitim sistemini geliştiriyoruz. 
Öğrenciler öğrenme sürecinde başrol oynuyor. Bilgi ve yetenek söz konusu. 
Öğrencinin sorması gereken şey şu; ‘Ben bu bilgiyle ne yapabilirim?’ 

Profesyonel öğrenenler kitlesi nedir?  Öğrencilerin ihtiyaç analizi göz önünde bulundurularak  
ihtiyaçlarını belli metotlarla gidermek amacıyla bir araya gelmiş profesyoneller 
topluluğudur. 
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Bizim bu bağlamda yaptığımız şey kısaca şudur: Bir grup öğrencimiz olduğunu 
düşünelim. Bu gruba bir de öğretmen grubunu tayin ediyoruz. Bu öğretmenler kendilerine 
ait öğrencilerin ihtiyaçlarına göre araştırmalar yapar, bu süreçte birbirlerine yardım 
etmiş olurlar. Bu arada birbirlerinden birçok şey öğrenirler. Her çalışmada olduğu gibi 
bu profesyonel çalışmalar öğretmenin gelişimine katkı sağlamakla beraber, aslında 
burada esas hedef öğrencilerin faydalanmasıdır.

Artık günümüzde, sadece öğretmen grupları değil; profesyonel öğrenci grupları da 
mevcuttur. Peki bu durum okullarda nasıl işler?  Burada okulların tek başlarına 
bunun üstesinden gelmeleri imkan dahilinde değildir. Bu nedenle dışarıdan desteklenmeye 
ihtiyaç duyarlar. Başarıyla ilgili beklentilerin yüksek olduğu, öğrencilerin akademik standartları 
yakalamalarında onlara yardımcı olacak araçları eğitimcilere sağlayan gruplar olacaktır.

Eğer başarı odaklı ve başarıyı elde eden okullarımız olsun istiyorsak, bunun tek bir 
çözümü vardır. Kendimize şunu sormamız lazım. “Her konuya yeterince zaman 
ayırdım mı?” Onun için kısaca, zamanımızı burada nasıl kullandığımız kilit rol 
oynayacaktır. 

Özet olarak, başarılı bir okul, kişileri öğrenmeye yönlendirecek, onları teşvik edecek 
bir kurumdur. Eğer öğrenciler için yüksek standart isteniyorsa, her şeyden önce 
öğretmenler yüksek standartlar belirlemek zorundadırlar. Teşekkürler.
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FEN, BİLİM VE BEN ÖĞRETMEN

Sunum, öğretmenin gelecekte nasıl bir konumda olacağını sinir bilimdeki gelişmeler, 
filmler ve öğrenci geri bildirimleri üzerinden tartışmayı amaçlar.  

Öncelikle sinir bilimdeki ve beyin araştırmalarındaki gelişmelerin öğretmenin mesleki 
konumunu nasıl etkileyebileceği, bu konuda çalışan bilim insanlarının makaleleri 
kaynak alınarak tartışılır. Bunların ışığında, öğretmenin şimdiye kadarki formasyonunda 
nasıl bir değişiklik yapması gerektiği konusu irdelenir ve bu çalışmaların, öğretmen 
öğrenci ilişkilerini ve öğretmenin kendi kimlik algısını nasıl etkileyeceği sorusu 
yanıtlanmaya çalışılır.

İkinci olarak, sinema sanatından, Koro ve Mösyö Lazhar gibi örneklerle, öğretmenin 
insan olarak değişik ortamlarda ve kültürlerde nasıl bir duruşu olduğu tartışılır. 
Burada vurgulanmak istenen; insan olma, kültürel ortam ve evrenselliktir. Öğretmenlerin 
öğrencileri ile kurdukları iletişimde hangi insani değerlerin ön plana çıktığı tartışılır.

Son olarak da öğrenci geri bildirimlerinden alıntılar paylaşılarak, öne çıkan değerler 
irdelenir. Öğretmenin kim olduğu ve kim olması gerektiği sorusu analitik bir 
değerlendirme ile ele alınır ve sonrasında tüm bu tartışma ve analizler evrensel 
duygular ve değerler çerçevesine oturtulur.

Dilek DİRİM - Kerime ARSAN
Eğitim Danışmanı 
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DİJİTAL NESİLDE DUYGUSAL OKURYAZARLIK

Katılımcılar ile atölye çalışması olarak gerçekleşen bu oturumda, duygularımızı 
daha yakından tanıma, altlarında yatan düşünceleri fark edebilme ve duygular arası 
ilişkiler için farkındalık hedeflenmiştir.

Katılımcılar arasından 12 gönüllü seçilerek, her bir katılımcıya bir duygu ve “akıl” 
rolü dağıtılmış, gelecekte olabilecek (tüm dünyada elektriklerin kesilmesi, şiddetli 
yağmur, sel tehdidi…) kötü bir senaryo oluşturularak; hayatta kalmak için binmek 
zorunda oldukları bir tekne olduğu ve maalesef teknede yeterli yer olmadığı için, 5 
duyguyu tekne dışında bırakmaları gerektiği bilgisi verilmiştir.

Katılımcılar, kendilerine tanınan süre içerisinde neden o teknede olmaları gerektiğini 
arkadaşlarına anlatarak, teknede kalmak konusunda diğerlerini ikna etmeye 
çalışmışlardır. Daha sonra ortak kararlar vererek 5 duyguyu tekne dışında bırakmışlardır.

Tamamen doğaçlama olarak geçen sürede katılımcılar, kendi iç dünyaları ve duygular 
üzerinde biraz düşünme ve çalışma fırsatı bulmuşlar ve olumlu geri bildirimler 
vermişlerdir. 

Teknolojik hızlı gelişmeler, insanın kendi iç dünyasına yabancılaşmayı getirirken, 
“dijital ilişkiler” ile de derinliği zayıf, duygulardan yoksun bir çevre oluşturmaktadır. 
Kendi duygularının farkındalığı düşük bireylerin, başkalarının duygularına yakınlaşması, 
empati kurması nerede ise imkansızdır.

Teknolojinin “insanlığın yararına” kullanımı için, duygularını tanıyan, duygu ve 
düşünce arasındaki ilişkinin farkında olan ve “haset, kıskançlık, korku, nefret…” gibi 
keskin duyguları  “Duygusal Akıl” ile yönetebilme becerisine sahip öğrenciler 
yetiştirdiğimizde, dünya daha güvenilir ve barışçıl olacaktır.

Yeni nesli yetiştirecek öğretmenlerin “Duygusal Okuryazarlık” yetkinliklerini geliştirerek 
öğrencilerine “Model” olmaları kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Esra SAVAŞAN
Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Uzm.Psikolog
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
XIV. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU 

SONUÇ BİLDİRGESİ
(Geleceğin Öğretmeni)

 (29-31 Ocak 2015, Antalya )

Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Geleceğin Öğretmeni” başlıklı 
Sempozyum; Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de 29-31 Ocak 2015 tarihlerinde Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI, M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürü Sayın Ömer Faruk YELKENCİ, Bakanlık bürokratları, Antalya Valisi, Antalya  
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Özel 
Öğretim Kurumlarını temsil eden 10 Dernek Başkanı, İTO Meclis Üyeleri, ECNAIS 
Başkanı, yurtdışından 6 yabancı akademisyen, ülkemizin önde gelen üniversiteler-
inden 46 bilim insanı ve eğitim uzmanı, yazılı ve görsel basın mensupları ile 1200 
civarında özel okul kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Sempozyumda Dernek Yönetim Kurulu olarak, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 
dengelerin değiştiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelere 
paralel olarak eğitim-öğretim alanında da yaşanan değişimde her zaman eğitim-öğretimin 
çekirdeğinde öğrencinin yanında öğretmenin olacağı inancıyla gelecekte öğretmenleri 
neler bekliyor, nelere hazırlanmalıyız, belirlemek, geleceğe hazır olmak arzusuyla 
bu yılın sempozyum temasının “Geleceğin Öğretmeni” olarak seçildiği belirtilmiştir.

Üç gün süren sempozyumda öğretmenlere, topluma ve gelecek kuşaklara yön veren 
insanlar olarak çok önemli görevler düştüğü, öğrencileri 21.yüzyılın zorluklarının 
üstesinden gelebilecek şekilde geleceğe hazırlayabilmek için geleceğin öğretmeninin 
sürekli mesleki gelişimle güçlenmesi ve yeni becerilerle donanmasının gerekliliği 
vurgulanmıştır. Sempozyum boyunca ‘Geleceğin Öğretmeni’ konusu Türk ve uluslar 
arası eğitim uzmanları ve akademisyenler tarafından değişik yönleriyle ele alınmış 
ve öğretmenlerin çağın hızlı değişimine nasıl ayak uydurabileceği ve öğrencilerin 
geleceğe hazırlanma sürecinde onlara nasıl yardımcı olabilecekleri, bugünden 
yarına neleri korumamız, neleri değiştirmemiz/geliştirmemiz gerektiği gibi konular 
felsefi, sosyolojik, insani ve teknik boyutlarıyla 8 konferans, 4 panel ve 18 çalıştayda 
irdelenerek geleceğin öğretmeninin portresi çizilmeye çalışılmıştır. 

Açılışta konuşan Avrupa Özel Okullar Birlikleri (ECNAIS) Başkanı Simon Steen, 
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin ECNAIS’da oynadıkları aktif rolden memnuniyetlerini 
dile getirerek Avrupa’da özel okulların sunduğu eğitim alternatifinin bir insan hakkı olarak 
kabul edildiğini belirtmiştir. Sunumlarda bugünün öğretmen adayları, öğretmenleri, 
öğrenci ve velilerinin de görüşlerine yer verilmiş, uluslar arası katılımcıların örneklerinde 
başarının rekabet ve test sonuçları için yarışmayla gelmediği, eğitim sisteminde 
reform için liderlik becerilerinin geliştirilmesi, eğitimci, veli ve politika yapıcıların iş 
birliği ve tüm sosyal sistemin eşitlikçi bir zihniyetle geliştirilmesinin gerekliliği 
vurgulanmıştır. 



Çevrenin değişmesi eğitim ihtiyaçlarına da yansımaktadır. İçinde bulunduğumuz 
teknoloji, hız ve tüketim çağında öğretmenleri zorlayan unsurlar ve ortaya çıkan 
sorunlarla baş etme stratejileri ve mesleğin geleceğinin tartışıldığı bu sempozyumda 
öğretmenlerin tutum ve davranışlarıyla gelecek jenerasyonların rol modelleri 
oldukları göz önünde bulundurularak, bu günün öğrencilerinin yarının kendi kendine 
öğrenen kişilerine dönüşmesi ve öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması, örneğin üst 
düzey düşünme, öğrenme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla 
öğretmenlerin kullanabilecekleri işbirlikçi öğrenme, bütünsel eğitim yöntemleri ve 
süreç odaklı ölçme ve değerlendirme gibi yöntemleri etkin kullanmalarına yardımcı 
olmak için öğretmenlere etkin profesyonel gelişim desteği sağlanmalı ve öğretmen 
eğitiminde yüksek kalite, süreklilik ve profesyonelliğin geliştirilmesi ile eğitimde nicelikten 
niteliğe geçilerek okulun bir öğrenen topluluğu haline dönüşmesi amaçlanmalıdır.

Eğitim, okul, öğretme-öğrenme kavramlarının hızla değişip dönüştüğü günümüzde 
öğrencilerimizin öğrenme tutkusuyla kendi öğrenmelerine sahip çıkmaları için 
öğretmenlerin bilgiyi transfer eden rollerinden, öğrencileri bilgiyi keşfetmeye yönlendiren 
rollere geçmeleri hızlanabilir. Geleceğin okullarında mesleki gelişim programlarını 
etkili kılmak için ‘ne yapalım?’ sorusundan ziyade, ‘neden ve nasıl yapalım?’ 
sorularına odaklanmalı ve öğretmenler araştırmacılığa teşvik edilmelidir. Bu amaçla 
okullarda ar-ge birimleri oluşturulmalı, çağımızın karmaşık yaşamına ayak uydurmak 
için yeni geliştirilmeye başlanan disiplinler arası çalışmaların arttırılması, alan bilgisi 
kadar akademik ve yaşam becerilerinin geliştirilebileceği örtük program üzerinde de 
durulmasının yararı ve eğitim dışındaki alanlarla da işbirliği yapılarak başka alanlardaki 
sorunlara bulunan çözümlerden yararlanılması önerilmiştir.

Sonuç olarak Sayın Bakan’ın açılış konuşmasında söylediği gibi özellikle bu kadar 
hızlı gelişmelerin yaşandığı bir çağda geleceği tahmin etmeye çalışmak gülünç bir 
çaba gibi gelebilir. Ancak biz yine de öğretmenlerimizi koruyacak, onlara öğrencilerini 
daha iyi yetiştirme ve kendilerini geliştirme konusunda yardımcı olacak her türlü 
girişimi yapmaya ve desteklemeye devam etmede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu 
konuda sizlerin de bu sempozyumdaki gibi yanımızda olduğunuzu bilmek bize güç 
vermeye devam edecektir. 

Saygılarımızla

TÖZOK
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