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Hiç düşündünüz mü? Severek, 
isteyerek veya iyi olduğunuza ina-
narak yaptığınız bir beceriniz var 
mı?  Tasarımı, süreci, sonucu size 
ait olan bir beceri? Paylaştığınızda 
çevrenizdekilere de zenginlik katan, 
sizde yeterlilik duygusu oluşturan bir 
beceri… 

Böyle bir beceri, yalnızca çalışma 
süresinde sizi dinlendiren, kendinize 
güven ile ilgili güzel duygular yaşa-
tan, yapmanız gereken diğer işlere 
de olumlu bakmanızı sağlayan duy-
guyu, ortamı hazırlayabilir. Ama bu 
kazanım bununla kalmaz aynı za-
manda gelecek içinde bağınız olur, 
geleceğe çapa atmanızı, umudu bü-
yütmenizin de aracı olabilir. Böylece 
hayatı kaliteli yaşayabilir, bağışıklık 
sisteminizi güçlendirebilir, pek çok 
olumsuz duyguya karşı dayanık-
lı olabilir, pek çok hastalığa karşı 
ayakta kalmanızı ve baş etme bece-
rinizin artmasını sağlayabilirsiniz.

Aileler, çocuklarının sahip olduk-
ları potansiyeli bilmeyi ve bunu 
olabildiğince geliştirmeyi isterler. 
Çocuklarına uygun okul seçmeye ve 
okulun ona bu gelişimi sağlayacak 
programlara sahip olmasına özen 
gösterirler. Kısacası, bir anne baba-
nın önemli hedeflerinden biri de ço-
cuğunun özel beceri, yetenek ve ye-
terliliklerini geliştirilmesine yardımcı 
olmaktır. 

Çocuğun akademik ve yaratıcılık 
eğitimiyle birlikte ilerlemesi gereken 
beceri eğitimini bu özel sayımızın 

konusu olarak seçtik.  
Günümüzde beceri iş hayatında 

kullanılabilecek veya insanı iş yaşa-
mında başarılı yapacak kazanımlar 
olarak da değerlendiriliyor. Kuşku-
suz becerinin sonuçta insana kazan-
dırdığı böyle bir özelliği vardır. Çün-
kü iş yaşamında başarı ekonomide 
yeniden yapılanma, bilgi teknolojisi 
ve küreselleşme; esnek, kişisel ve 
uygulanabilir, taşınabilir beceriler 
gerektirmektedir. İş için yeterlilik be-
cerisinin yanında; kendine yetme, 
yaşam doyumu sağlama ve yaşamı 
her alanında kucaklamak için pek 
çok beceriye de ihtiyacımız vardır. 
Çocukları hayata hazırlayan okulla-
rın tüm bunları dikkate alarak prog-

ramlar oluşturması gerekmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde hazırla-

nan bir belgede( Tribe:1996) “temel 
becerilerin” aşağıdaki kazanımları 
sağlayacağı belirtilmiştir. ( Doç. Dr. 
Sedat Yazıcı İlköğretim Dergisi)

• İş yaşamında ve gelişmiş top-
lumlarda gençlerin statü ve rolleri 
olarak onlara bilgili bir perspektif 
kazandırmak.

• Yaşam boyu öğrenme becerisi 
geliştirmek.

• Kişiye, yakın geleceği hakkında 
bilgili ve gerçekçi karar verebileceği 
bir temel hazırlamak.

• Fiziksel ve el becerilerinde sürek-
li bir gelişim sağlamak.

• Diğerleri ile yeterli kişisel ilişki 

Rezan Turhan
Psikolojik Danışman

GELECEĞE ÇAPA ATAN, YAŞAM BECERİSİ 
GELİŞMİŞ ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK
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kurma becerisini ortaya çıkarmak
• Çağdaş toplumun temel istekle-

rini karşılayabilecek sözel ve diğer 
becerileri kullanmak anlamında belli 
bir başarı düzeyi sağlamak 

• Çağdaş toplumun sorunlarına 
uygulanabilecek etik değerler elde 
etmesi için gençlere bir temel kazan-
dırmak. 

• Değişik çalışma becerileri alan-
larında belli bir başarı düzeyi sağ-
lamak. 

• Değişik düzeydeki problemlerle 
etkili ve yöntemli bir şekilde yaklaş-

ma kapasitesini cesaretlendirmek; 
eylem biçimi planlamak ve değer-
lendirmek.

• Siyasi ve ekonomik okur-yazarlık 
sağlamak.

• Fiziksel ve teknolojik çevrenin, 
bunlar arasındaki ilişkinin, genel 
olarak insanın ve sürüp giden ha-
yatın ihtiyaçlarını değerlendirmeye 
teşvik etmek. 

• Gençlerin öz-yeterliliğini sağ-
lamak için başa çıkma becerilerini 
geliştirmek. 

• Tutum esnekliğine ve öğrenme 

isteğine yol açma; teknolojide ve iş 
hayatında gelecekte meydana gele-
bilecek değişiklikleri yönetmede ye-
terlilik sağlamak. 

İngiltere de 2000 yılında uygula-
maya konan programlarda çeşitli 
alanlarda beceri geliştirme hedef-
lenmiştir. Ülkemizde uygulamaya 
konan programlarda da beceri türle-
ri geniş tutulmuştur. Ancak üniversite 
seçme ve yerleştirme sınavlarının, bu 
programın hedeflerine uygun biçim-
de değişip değişmeyeceği konusun-
da kaygılar devam etmektedir. Sınav 
temelli eğitim ise diğer gelişimlerin 
zamanını çalmaktadır.

BECERİ EĞİTİMİ
NEDEN ÖNEMLİDİR?

• Beceri kazanımı, öğrenme başa-
rısı için son derece önemlidir. Bu ne-
denle okul programlarında çocukla-
rın akademik alanlarını geliştirecek 
beceri programlarına yer verilmesi 
gerekmektedir.

• Becerileri olan ve bunları geliş-
tiren insanlar özel yaşamlarında ve 
hızlı değişen günümüz dünyasında 
kendilerine güvenlerini sağlayarak, 
bireysel başarılarını ve mutlulukları-
nı arttırmaktadırlar.

• Beceriler çocukları aynı zaman-
da iş dünyasına hazırlamaktadır. İş 
dünyasının karmaşık yapısıyla ve de-
ğişimlere uyum sağlamada özellikle 
gerekmektedir.  

• Beceriler, demokratik yurttaşlık 
görevi için de gereklidir. 

NELER YAPILABİLİR?
Beceri kazanımının, tıpkı akademik 

program gibi bir programa ihtiyacı 
olduğunu düşünüyoruz. Bu program 
evde ve okulda en başlardan ele 
alınmaz ve uygulanabilir olamaz ise 
geç kalınabiliyor. 

Çocuğunuza yemek yedirmemeye 
kaç yaşında başladınız? O kaç ya-
şından bu yana giysilerini kendisi gi-
yebiliyor ve seçebiliyor? Arkadaşları 
ile yaşadığı sorunlarda etkiniz ne 
kadar? Kendi odasının sorumluluğu-
nun yanında ev ortamınız içinde so-
rumluluk alıyor mu? Aslında beceri 
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kazanma yolculuğu işin ta başından 
ve bu konularla başlıyor. 

Bu yolculuk, onun yeteneklerini 
açığa çıkaracak şekilde düzenlen-
mişse ona yaş gelişim görevi olan 
başarabilirim duygusunu yaşamasın-
da yardımcı olacaktır. Başarıyorum 
duygusu onu hem kimyasal hem de 
duygusal olarak öğrenmeye hazır 
hale getirecektir. Beceri kazanırken 
gelişen beyin akademik alanda öğ-
renmenin hızını ve kalitesini arttıra-
caktır. Gelişen nöron ve snapslar 
çocuğun akademik alandaki çalış-
malarını kolaylaştıracaktır.

Onu hayata hazırlayan, kendi ih-
tiyaçlarını karşılayan bir insan ko-
numuna getirirken bağımsızlığını ve 
özgüvenini destekleyecektir. 

Beceri daha çok fiziksel bir yeter-
lilik gibi görülmekle birlikte bilişsel 
yeterliliklerle de karşılıklı bağlantı-
ları vardır. Birbirlerini geliştirirler ve 
zenginleştirirler. 

Okulumuzda özellikle ilk sınıflar-
da yaptığımız aile görüşmelerinde;  
çocuğu kendi ihtiyacını karşılayan, 
özbakım becerilerini geliştiren, hat-
ta ev ortamına da görev duygusu, 
sorumluluk ile katılımını sağlayan 
bir tutumla yetiştirmek konusunda 
paylaşımlar yapılmaktadır. Özellikle 
okul öncesi çocuklarının çoğu sün-
ger gibi her şeyi alabilecek kapasi-
tededirler ve uygun yol gösterme ile 
her şeyi çok çabuk öğrenebilirler.

Çünkü beceri eğitimi erken yaşlar-
da çocuğa kazandırıldığında onun 
çeşitli alanlarındaki başarısı ve ya-
şam kalitesi artacaktır. Her anne 
baba çocuğu ile ilgili kazanmasını 
istediği nitelikleri sıralarken “özgü-
ven” sözünü ilk nitelikler arasında 
sıralar. Bize göre “ özgüven”  ile “ 
beceri” arasında doğrudan bir bağ-
lantı vardır. Çünkü özgüvenli insan 
“ duygusu” ile yola çıkan, yaptığı iş-
lere çeşitli boyutlarda nitelik kazan-
dıran insandır. Çocukların beceri ve 
yeteneklerinin bir düzene konulması 
cesaretlendirilmeleri gerekir. Bu ye-
tenek onlara olumlu duygu, neşe 

katar. Bu da öğrenme ve gelişmeyi 
yukarılara çıkarmak için önemli bir 
fırsattır.  Çocuğunuza daha 
az hizmet ederek ve onun elini, bey-
nini daha fazla işe koşarak beceri 
gelişimini sağlayabilir ve bir iş ya-
parken, üretirken duyulan doyumu 
yaşamasının ortamını hazırlayabilir-
siniz. 

SONUÇ
Son zamanlarda tartışılan konu-

lardan biride bilgi için odaklanma 
beceri eğitimini engelliyor mu? Veya 
tersinden aldığımızda beceri için 
yapılan etkinlikler bilgiye ulaşmayı 
engelliyor mu? 

Özellikle başlangıçta çocukların 
beceri geliştirmeleri için ev ve okul 
ortamı oldukça önemlidir. Çeşitli 
araçlarla onun el becerilerini geliş-
tirmek, oyun ortamları ile duygusal 
ve sosyal gelişimlerini sağlamak ge-
rekmektedir. 

Yetenek, ilgi, çaba ve motivasyon 
(isteklendirme) “beceri eğitiminin” 
önemli kavramlarındandır. Çocuğun 
ilgi duyduğu alanları izlediğimizde 
bize yeteneklerinin ipuçlarını verebi-
lirler. Çabalarını fark etmek, motive 
olmalarını sağlar. Böylece çocukları-
mıza yaşam boyu öğrenme becerisi 
kazandırabiliriz. Yaşam boyu onlar-
la kalacak en büyük beceri de bu ol-
malı. Yarına daha güçlü kalabilmek 
için insanın; önce bu gün kendine 
yetmesi, kendi ihtiyacını en azından 
da olsa karşılıyor olması gerekir. Bu 
durum, şimdiki zamana daha sağ-
lam tutunmayı sağladığı gibi yarına 
da çapa atmak, ona güvenli bak-
mak demektir.  En zor anında bile 
yapabilirim duygusu ile davranan 
ve geliştirdiği becerilerle hayata tu-
tunan insanın mutluluğu ile birlikte 
başarısı da artacaktır.  

KAYNAKLAR:  
Doç.Dr. Sedat Yazıcı İlköğretim 

Dergisi, Sayı:16  
Raelynne P. Rein ve Rachel Rein 

(2000) Çocuğunuzun Beceri ve Ye-
teneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? 
Özgür Yayınları

• Özbakım becerisi
• Karar verme becerisi
• Geleceği planlama becerisi
• Kişisel gelişim becerisi
• Öğrenmeyi öğrenme becerisi
• Yaşam boyu öğrenme becerisi
• Etkileme becerisi
• Sayısal beceri
• Sözel beceri
• Çeşitli sanatları anlama,
   yorumlama veya yapma becerisi
• Mizah becerisi
• Yapıcı olma becerisi 

• Bağımsızlık (kendi olma) becerisi
• Yaratıcılık becerisi
• Dikkat becerisi
• İletişim becerisi
• Uyumluluk becerisi
• Sorumluluk farkındalığı becerisi
• Sorun çözme becerisi
• Ekiple çalışma becerisi
• Yönetim becerisi
• Siyasi ve ekonomik okur-yazarlık 
   becerisi
• Liderlik becerisi
• Sosyal bilinç becerisi

BECERİ KONULARI

“VAROLMAK

DEĞİŞMEKTİR,;

DEĞİŞMEK

OLGUNLAŞMAKTIR,

OLGUNLAŞMAK

KENDİNİ DURMADAN

YARATMAKTIR.” 

Henri  Bergson
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Farklı ülkelerin eğitim reformları 
incelendiğinde, yapılan reformların 
hemen hemen tümünün ortak nok-
tası;  yerelle bağını koparmamış, 
(yerel düzeyde temel bilgilerin tarih, 
coğrafya, vb.) öğrendiklerini yaşam 
pratiğine aktarabilen, bilgi toplumu-
nun gerektirdiği bilgi, beceri ve anla-
yışa sahip ve küreselleşen dünyada 
aktif rol oynayabilecek donanımda 
bireylerin hedeflendiği bir eğitim 
sistemi planladıkları görülmektedir. 
Bu reform süreçlerinin başarısı; söz 
konusu eğitim sisteminde yetişen bi-
reylerin, üst düzey düşünme beceri-
lerinden tutun da yaşam boyu öğren-
me, yaratıcılık, öğrenmeyi öğrenme, 
bilgiye nasıl ulaşacağını ve nerede 
kullanacağını bilme ve bilgi teknolo-

jilerini kullanma gibi temel hedeflere 
ne oranda yaklaşabildikleri üzerin-
den değerlendirilmektedir.

Bu anlamda, ilk ulusal düzeyde 
yeni bir öğretim programının uygula-
maya geçirilme hareketi 1989 yılın-
da ABD’de ve İngiltere’de gündeme 
gelmiştir. O yıllarda ABD’de ailelerin 
pek çoğu çocuklarının okulda gerekli 
bilgileri öğrenmediklerinden şikâyet 
edip eğitimde bir iyileştirme ihtiyacı-
nın olduğunu dile getirmekteydiler. 
Böyle bir değişim ihtiyacına, hem de 
acil olarak gerekli olduğuna ABD’li 
eğitimciler de katılmıştı. Küçük bir ör-
nek verecek olursak; ABD’li öğrenci-
lerin ülkelerin haritadaki konumunu, 
hatta kendi ülkesindeki şehirlerin ha-

ritadaki yerini bile bilmedikleri bizim 
eğitimcilerimiz arasında bilinen ve 
konuşulan bir durumdu. (Son yıllarda 
ülkemizde de durum benzer bir hal 
aldı. Çocuklarımızın pek çoğu illerin 
haritadaki yerini ve bulunduğu böl-
geyi bilemiyor.) Yeni öğretim progra-
mı anlayışı; 1990 yılında Avustralya 
ve hemen sonrasında ise Fransa ve 
Almanya gibi ülkelerde gündeme 
gelirken Malezya’da 1993, Hol-
landa, Güney Kore ve Singapur’da 
1998, Çin, Tayvan ve Hong Kong 
gibi ülkelerde de 20. yüzyılın son-
larına doğru Japonya’da ise 2000 
yılında program hayata geçirildi. Bu 
alanda başarılı adımlar atmış olan 
bu ülkelerdeki bu değişim süreçleri-
nin hiç de kolay olmadığını ve kendi 

İletişimde sınırların kalkmasıyla 
küreselleşen dünyamızda, eğitim 
alanında yapılan ulusal değer-
lendirme çalışmalarının yanı sıra, 
uluslararası düzeyde de konumunu 
belirleyen eğitim göstergelerine ihti-
yaç vardır. Bilimsel verileri kullana-
rak,  düşünerek, tartışarak sorunla-
rını çözmek isteyen ülkeler, artık içe 
dönük kapalı verilerle yetinmiyorlar. 
Çünkü ülkelerin gelişmişlik düzeyleri 
ve dünyadaki yerleri artık uluslara-
rası karşılaştırmalarla daha gerçek-
çi olarak belirlenebilmektedir. Bu 

nedenle dünya ülkeleri, geçtiğimiz 
yüzyılın sonlarından başlayarak, 
bu karşılaştırmalar ışığında belirli 
referans noktalarına göre, eğitim 
alanında hangi düzeyde oldukla-
rını, eksikliklerini, yapılan olası ha-
taları ve bu eksikliklerin, hataların 
giderilerek eğitim düzeyinin yüksel-
tilmesi için alınması gereken önlem-
lerin belirlenmesi yoluna gittiler.

Öğretim programları aslında bir 
ülkede öğrencilerin neler öğrenme-
si gerektiğini tanımlıyor. Müfredat-
larla, eğitim kurumlarında gelecek 

kuşaklara: “Hangi bilgi, hangi pe-
dagojik yöntemlerle aktarılacak ve 
bu sürecin başarısı nasıl ölçülüp 
değerlendirilecek?” sorularına ya-
nıtlar veriliyor. Pek çok ülke, yapı-
lan konum belirleme sınavlarından 
sonra, ülkelerinin var olabilmesi, 
ilerleyebilmesi için öğretim prog-
ramlarını geliştirmiş ve eğitimde de-
ğişim ve gelişim sürecini başlatmış-
tır. Eldeki istatistik sonuçlarına göre 
girdikleri reform sürecinin onları bir 
öncekinden daha iyi noktaya getir-
diği anlaşılmaktadır.

Yasemin Reşitoğlu
Kurucu Temsilcisi

TIMSS, PIRLS, PISA TÜRKİYE ve FİNLANDİYA

Dünyada Yeni Öğretim Programı
Anlayışı ve Eğitim Reformu Hareketleri



7

içinde ciddi zorluklar barındırdığını 
dile getirdiklerini biliyoruz.

Bu durumu Almanya örneği ile 
açıklayacak olursak, 2001 yılında, 
ilk PISA uygulamasının sonuçları 
açıklandığında Almanya’da büyük 
bir şok yaşandı. Kendini eğitim 
ulusu olarak gören Almanya, 32 
ülke arasında 22. sırada yer alma-
sının ardından Almanya PISA Koor-
dinatörü Dr. Silke Rönnebeck, PISA 
Şokunu Almanya’da eğitim literatü-
rüne girmiş önemli bir terim olarak 
tanımlamıştır.

PISA Şoku sonrası Alman eğitim 
planlayıcıları tarafından, PISA sonuç-
larının önemli bir gösterge olduğun-
dan hareketle eğitim sisteminin güç-
lendirilmesi için önemli çalışmalar 
yürütüldü. En önemli sorunun, eğitim 
kalitesini güvence altına alacak bir 
mekanizmanın bulunmaması olduğu 
görüldü. Eğitim sistemi içinde okulla-
rın kaliteyi sağlayıp sağlamadığını 
kontrol etmeyi olanaklı kılacak stan-
dartların belirlenmesine karar veril-
di. Bu standartların belirlenmesinden 
sonra öğrencilerin aldığı sonuçların, 
yani eğitim çıktılarının, bu standart-
lar doğrultusunda değerlendirilmesi 
yapıldı.

PISA 2000’de 470 puan alan Po-
lonya benzer önlemler alıp 2003 
ve 2006’da puanlarını tutarlı bir bi-
çimde yükseltti ve 2006’da OECD 
ortalamasının üstünde puan aldı. 
Bu durum, Polonya’da 1999’da uy-
gulanmaya başlanan bütünsel; yani 
eğitimin tüm bileşenlerinin -müfredat, 
öğretmenler, okullar, veliler, öğrenci-
ler- olduğu kapsamlı bir eğitim refor-
muna bağlanıyor.

Ülkemizdeki Durum
Elimizde Türkiye’de eğitimin kali-

tesinin uluslararası karşılaştırmalar-
daki yerinin saptanmasında yarar-
lanılabilecek üç ayrı araştırma verisi 
bulunmaktadır. Bunlar: İlköğretim ve 
Ortaöğretim Öğrencilerin Uluslara-
rası Düzeydeki Durumlarını Belirleme 
Sınavları olan TIMSS, PIRLS ve 
PISA sonuçlarıdır. Okullar ve öğren-
ciler, bu sınavlara sınav uygulayıcı 

kuruluşlar tarafından coğrafi bölge-
ler ve okullaşma yüzdeleri dikkate 
alınarak tesadüfî (seçkisiz) yöntemle 
seçilmektedir. 

TIMSS(Trends in International 
Mathematics and Science Study): Bu 
sınav Uluslararası Eğitim Başarılarını 
Belirleme Kuruluşu (International As-
sociation for the Evaluation of Edu-
cational Achievement – IEA) tarafın-
dan dört yılda bir yinelenen fen ve 
matematik alanlarındaki akademik 
becerileri ölçen düzey belirleme sı-
navıdır.

TIMSS başarı testleri, genel 
olarak okul öğretim programlarında 
ele alınan temel beceriler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. TIMSS çalışmala-
rı bir yarışma değildir. İlköğretimin 4 
ve 8.sınıf seviyelerindeki öğrencilere 
uygulanmaktadır ve değerlendirme-
ye katılan ülkelerin matematik ve fen 
müfredatlarıyla olabildiğince para-
lel sorular içermektedir. Bu nedenle 
de ülkelerin kendi eğitim sistemleri-
ni gözden geçirmelerini sağlayan, 
öğrencilerin fen bilgisi ve matematik 
başarılarını yıllara göre takibe alan 
bir projedir. Elde edilen sonuçlar, 
uluslararası karşılaştırmaya da ola-
nak sağlayacak niteliktedir.

1995’te 41, 1999’da ise 38 
ülkede bu test-sınav uygulanmış, 
Türkiye ilk kez 1999 yılında yapılan 
sınava sekizinci sınıf düzeyinde katıl-
mış, öğrencilerimiz 38 ülke ara-
sında, matematikte 31.  fen 
bilgilerinde ise 33. olmuştur.

2007 sonuçlarına baktığımız-
da yine 8.sınıf düzeyinde sonuçlar 

48 ülke arasında matema-
tikte 30. fen bilgisinde ise 
31.sırada yer aldığımızı görmek-
teyiz.

PIRLS: Uluslararası okuma bece-
rilerinde gelişim projesidir ve Ulusla-
rarası Eğitim Başarılarını Belirleme 
Kuruluşu (International Association 
for the Evaluation of Educational 
Achievement – IEA) tarafından uygu-
lanmaktadır. Bu sınav ilkokul 4. sınıf 
öğrencilerine uygulanıyor. Öğren-
cilerin okuma, okuduğunu kavrama 
becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Tür-
kiye, 2002 yılında 5000 ilkokul öğ-
rencisiyle bu teste katılmış, yapılan 
değerlendirmede, 35 ülke ara-
sından 28. olmuştur. Dört yılda 
bir yapılan bu sınava Türkiye 2006 
yılında katılmamıştır.

PISA: (Programme for Internatio-
nal Student Assessment)Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü OECD’nin 
bir eğitim projesi olan PISA, OECD 
Eğitim Direktörlüğü’ne bağlı PISA 
Yönetim Kurulu tarafından yürütül-
mekte olan çok geniş kapsamlı bir 
projedir. 

PISA projesinin ilki 2000 yılında 
uygulanmış, bu uygulamada oku-
ma becerilerine ağırlık verilmiş-
tir. 2003 yılında yapılan ikinci uygu-
lamada matematik okuryazar-
lığı alanına, 2006 yılında yapılan 
son uygulamada ise fen bilimleri 
alanına ağırlık verilmiştir. Yapılan 
bu uygulamalar ile üç konu alanını 
içeren 9 yıllık bir dönem sona er-
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miştir. PISA 2009’da tekrar okuma 
becerileri alanına ağırlık verilen 
yeni bir döneme başlamıştır. 2000 
yılında uygulanmaya başlayan PISA 
projesine ülkemiz ilk olarak 2003 yı-
lında katılmıştır.

PISA projesi “okuryazarlığa” yeni 
bir yaklaşım getirmiştir. Okuryazar-
lık, öğrencilerin temel derslerde ka-
zandıkları bilgi ve becerileri gerekli 
oldukları yer ve zamanlarda kulla-
nabilme, çeşitli durumlardaki prob-
lemleri analiz edebilme, elde ettiği 
sonuçları etkili biçimde sunabilme 
güçleri açısından ele alınmakta-
dır. PISA’da çoktan seçmeli sorular 
olduğu gibi öğrencilerin kendi ce-
vaplarını oluşturmasını gerektiren 
açık uçlu sorular da yer almaktadır. 
Sorular, öğrencilerin günlük hayatta 
karşılaşabileceği yazılı metin ya da 
grafiklerden oluşan ünitelerden mey-
dana gelmektedir. PISA sınavlarının 
amacı; 15 yaş grubu öğrencilerinin 
müfredatta ele alınan konuları (mate-
matik, fen bilimleri ve okuma beceri-
leri) ne kadar öğrendiklerini ölçmek 
değildir. Yani öğrencinin bilgi düze-
yini ölçmekten çok, öğrencilerin;

Yaşadıkları toplumda karşılaşa-•	
cakları sorunların üstesinden gelme-
ye ne ölçüde hazır olarak yetiştiril-
diklerini, 

Günlük yaşamda karşılaşacak-•	
ları karmaşık okuma materyallerini 
okuduklarında ne ölçüde anlayabil-
diklerini, 

Okuldaki matematik ve fen ders-•	
lerinde öğrendiklerini daha çok tek-
noloji ve bilimsel gelişmeye dayanan 
bir dünya düzeninde ne ölçüde kul-
lanabildiklerini, 

Toplum yaşamına etkili olarak •	
katılabilmek için gerekli olan bilgi ve 
becerilere ne derece sahip oldukları-
nı ölçmeye çalışmaktadır.

PISA 2003’e katılan ülkeler ara-
sında, matematik alanında en yük-
sek başarı puanına sahip ülke Hong 
Kong-Çin’dir. Finlandiya, Kore, Hol-
landa, Lihtenştayn, Japonya, Kana-
da, Belçika başarı sıralamasında 
bu ülkeyi takip etmektedir. Türkiye 
katılan 41 ülke arasında 34. 
ve 29 OECD ülkesi arasında 
28. olmuştur.

Üç yıl sonra 2006’da yapılan 
PISA çalışmasında Türkiye, prog-
rama katılan 56 OECD ülkesi 
arasında fen bilimlerinde 44. 
matematikte 43. okuma be-
cerilerinde 37. sırada yer almıştır. 
Dünya sıralamasında ise her alan-
da 2 sıra daha gerideyiz. Sonuçlar; 
OECD ülkeleri arasında bulunan sı-
ralamadaki yerimizin, bir önceki de-

ğerlendirmeye göre değişmediğini 
ve OECD ortalamalarının istatistiksel 
olarak altında olduğunu göstermek-
tedir. 2009 sonuçları, 2010 Aralık 
ayında açıklanacağı için elimizde 
veri bulunmamaktadır.

PISA sonuçlarını kullanarak, Türk 
eğitim sisteminin kalitesiz olduğu ka-
naatine varmanın ve bu durumdan 
müfredatı sorumlu tutmanın sağlıklı 
bir yaklaşım olmadığını düşünen 
bazı kurumlar ve eğitimciler bulun-
maktadır. Onlar, PISA’nın okuldaki 
çocukların başarısı veya okuldaki 
eğitimin niteliği hakkında bize çok 
fikir vermeyeceğini; yani, “günlük 
hayatı” temsil eden problemleriyle 
PISA’nın, eğitim politikalarını yön-
lendirme anlamında da bize pek bir 
şey sunamayacağı görüşündedir. 
Ayrıca uluslararası kıyaslamalar ya-
parken ülkeler arasındaki farklara ve 
soruların sınanan kültüre uygunluğu-
na dikkat etmek gerektiği konusunda 
da yeterince dikkatli olunmadığını 
düşünmektedirler. Oysa PISA Yöne-
tim Kurulunda, yapılacak çalışmala-
rın detayları en az üç yıl önceden 
görüşülmeye başlanıyor. Yapılacak 
araştırmalar doğrultusunda geliş-
tirilen ölçme araçları esas uygula-
madan iki yıl önce, projeye katılan 
ülkelerde bu araçların 15 yaş grubu 
öğrencilere uygulanabilirliğinin de-
ğerlendirilmesi amacıyla PISA ulu-
sal merkezlerine gönderiliyor ve bu 
merkezlerin görüşleri alınıyor. Konu 
alanlarında uzman gruplar, kon-
sorsiyum üyesi kuruluşlar ve ulusal 
merkezlerin ortaklaşa geliştirdiği ve 
uygulanmasına karar verilen ölçme 
araçları çeviri ve uyarlama işlemleri 
için tekrar ulusal merkezlere gönde-
riliyor ve uyarlama işleminden sonra 
uygulama gerçekleştiriliyor.  

Elbette ki PISA gibi uluslararası de-
ğerlendirmelerin sonuçlarını doğru 
analiz etmek, yanlış yorumlamamak 
ve başarısızlık durumunda, sadece 
uygulanan müfredatı sorumlu tut-
mamak gerekir. Türkiye’deki eğitim 
sorunu; yalnızca öğrencilerin öğren-
diklerini uygulamaya geçirememele-
ri değil, aynı zamanda temel bilgi ve 
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becerilerden yoksun olmalarıdır.
Bununla beraber PISA’nın değer-

lendirdiği günlük hayatı temsil eden 
problemleri yeterli görmeyen eğitim-
cilerin akademik başarıyı ve okuma 
becerilerini ölçen TIMSS ,PIRLS ve 
PISA sonuçlarını karşılaştırarak da 
değerlendirmeleri gereklidir.1999 
yılında katıldığımız TIMSS’de 38 
ülke arasında, matematikte 31. fen 
bilgisinde ise 33. olduğumuz sonuç-
lar, PISA ile çelişmediği gibi her iki 
sınavın sonuçları da birbirine yakın 
ve benzer sonuçlardır.

Uluslararası düzeyde örgün eğitim-
de ölçme ve değerlendirme çalışma-
ları yürüten CITO şirketinin yaptığı 
araştırmaya göre ise, Türkiye’de ilko-
kul birinci sınıfta okuyan öğrencilerin 
%59’u dinlediğini anlamıyor, ikinci 
sınıf öğrencilerinin ise  %24’ü dinle-
diğini anlamıyor, %31’i ise okudu-
ğunu anlamıyor. Ayrıca öğrencilerin 
% 46’ sı matematikten başarısız. 

Okuduğunu anlamayan, yabancı 
dil becerisi kazanmamış, kültürel ya-
pısı zenginleşemeyen, matematik bil-
mediği için soyut düşüncenin geliş-
mediği, analiz sentez yapma düzeyi 
düşük ve bütünsel düşünme yeteneği 
geliştirememiş öğrenci kitlesi ile karşı 
karşıyayız.

Bunun sonucu, doğal olarak ulu-

sal ve uluslararası sınav sonuçlarına 
yansımaktadır.

Şu an ülkemizde üniversite sayısı 
77’dir. Bu sayının 53’ü devlet üniver-
sitesi, 24’ü vakıf üniversitesidir. Peki, 
mevcut 77 üniversiteden kaç tanesi 
dünyada ilk 500 üniversite içinde-
dir? Maalesef hiçbiri, öyleyse bura-
da bir sıkıntı vardır. 

Bu tarz uygulamalardan elde edi-
len sonuçları iyi değerlendirmek ve 
yorumlamak zorundayız. Çünkü ve-
rilen müfredatı öğrenmeyi sınayan 
sınavlarda yüksek puanlar alan öğ-
rencilerin bile edindikleri bilgileri ya-
şadığı toplumda karşılaştığı gerçek 
ortamlarla ilişkilendirme ve olası so-
runları çözümlemede kullanabilme 
ve günlük yaşama uygulama konu-
sunda iyi olmadıklarını görmekteyiz. 
Öyle olmasa ülkemizde en iyi üniver-
siteleri, iyi derecelerle bitiren; ancak 
iş hayatı ve sosyal hayatta başarılı 
olmakta zorlanan bireyleri nasıl açık-
layabiliriz?

FİNLANDİYA EĞİTİM SİSTEMİ
Uluslararası karşılaştırmalı çalışma-

lardan biri olan PISA projesinde Finli 
öğrencilerin matematik, fen bilimleri 
ve okuma becerisi konu alanlarında 
2000, 2003 ve 2006’ da göstermiş 
oldukları üstün başarı, tüm dünyada 

özellikle bu çalışmalarda alt sıralar-
da yer alan diğer OECD ülkelerinde 
büyük dikkat çekti.

Eğitimde reform konusunda en ba-
şarılı ülkelerin başında Finlandiya 
geliyor. 1990’lı yıllarda uygulan-
makta olan ulusal program felse-
fesinde ve uygulanışında ciddi bir 
değişim yaşandı. Programlar ulusal 
düzeyde yeniden yapılandırıldı ve 
esnekleştirildi. Bu sayede detaylar 
azaltıldı ve merkezi yapıdan vazge-
çildi. Finlandiya eğitim sisteminin ge-
nel amacı, tüm nüfusun eğitilebilmesi 
ve yetiştirilebilmesi temeline dayanır. 
Yaşam boyu öğrenme, temel eğitim-
den yetişkin eğitimine, yaşamın tüm 
aşamalarında daima yeni şeyler öğ-
renme isteği ve ideali, Finlandiya’da 
uygulanan eğitimin en önemli ilkele-
rindendir. Üstelik Finlandiya eğitime 
en yüksek harcamayı yapan ülkeler-
den biri de değil. Finlandiya’da göz-
lemler yapan eğitimcilerin görüşleri 
ve ilgili literatürü taradığımızda, Finli 
öğrencilerin elde ettiği bu başarının 
arkasındaki eğitim sisteminde şu et-
menlerin öne çıktığını görmekteyiz:

Eğitim politikasını belir-•	
lemede partiler üstü milli bir 
konsensüsün varlığı,(Çünkü eği-
tim politikasının parti politikalarına 
alet edilmeyecek derecede kutsal ve 
önemli olduğunun farkındalar.)

Ulusal, yerel ve okullar dü-•	
zeyinde çok iyi ve esnek bir 
etkileşim ortamı yakalanmış 
olması, ( Merkezde bütüne yönelik 
danışma kurulları mevcut; ancak uy-
gulamalar tamamen yerel düzeyde 
hayata geçirilebiliyor. Yerel yönetim-
lere verilen güçlü yetkiler, eğitimdeki 
yerel ihtiyacı belirlemede ve gerekli 
değişimi yapılandırmada önemli. Bu 
da eğitim sistemine başarı olarak 
yansımakta.)

Öğretmen yetiştirme prog-•	
ramı ve öğretmenlik mesleği-
ne bakış,(Bu programın en önemli 
özelliği başlangıçta motivasyonu 
yüksek ve yetenekli öğrencileri prog-
rama kabul ederek öğretmen eğitimi-
nin kalitesini sürekli yüksek tutmayı 
başarmaktır.) 
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Öğretmen eğitimlerinde ise;
Teori ve uygulamanın birleştiril-	

mesi,
Pedagojik ve konu alanı bilgisi-	

nin entegre edilmesi.
Öğretmenlerin, hayat boyu öğ-	

reniciler olarak görülmesi ve hizmet 
içi eğitimin sürekliliği,

Öğretmenlik eğitiminin araştır-	
ma tabanlı olması,

Öğretmenlerin sınıf içindeki yet-	
ki genişliği,

Ulusal hedeflerin tutarlı bir şe-	
kilde hayata geçirilmesi noktasında, 
okullarda ve sınıflarda olağanüstü 
bir özen,

Sınıf öğretmeni olabilmek için 	
de mastır düzeyinde eğitim alınması 
bir zorunluluktur.

Okuma alışkanlığı ve kü-•	
tüphane kullanımındaki ge-
lişmişlik, (20.yüzyıl, Finlandiya 
halk kütüphaneleri için, önemli bir 
gelişim sürecinin yaşandığı dönem 
olmuştur. Avrupa’nın kuzeyindeki bu 
kütüphaneler mütevazı bilgi merkez-
lerinden, İskandinav ülkelerindeki 
komşuları arasında hatta ABD dahil 
olmak üzere tüm dünyadaki kütüp-

haneler arasında en iyi sayılabilen 
durumuna gelmiştir. Kütüphanelerin 
çoğu yoğun biçimde kullanılmakta, 
en önemlisi Finlandiyalılar, kütüpha-
neleri kendi oturma odaları olarak 
düşünmekte, bu nedenle de kütüpha-
ne ziyaretlerini çok doğal ve yaşa-
mın ayrılmaz bir parçası olarak gör-
mektedirler( Finlandiya’da doğan 
her çocuğa devlet tarafından verilen 
hediye paketinin içinde mutlaka re-
simli bir kitap bulunmakta). Pek çok 
kütüphane alışveriş merkezlerinin 
hemen yanında yer alıyor. Şehrin 
banliyölerine günlük olarak seferler 
yapan kütüphane otobüsleri 
var. Tüm bunların sonucu olarak da 
Kişi başına kitap okuma oranı yılda 
57 kitap.  

Eğitimde fırsat eşitliği,•	 (Ana 
diline, cinsiyetine, ekonomik durumu-
na, yaşadığı bölgeye bakılmaksızın 
tüm çocuklara eşit şartlar sağlanabil-
miş olması)

Öğrenimin •	 her kademesinde 
ve özellikle yüksek eğitimde bilim 
ve sanat özgürlüğünün güvence 
altına olması,

Ulusal öğretim progra-•	
mı ve öğrencilerin müfredat 
yükü:

Anadolu-fen lisesi gibi okul çeşit-	
liliğine dayalı bir ortaöğretim yerine, 
program çeşitliliğine dayalı ortaöğ-
retim modeli,

Öğrencilerle bireysel olarak ilgi-	
lenme ve gelişime dönük bir değer-
lendirme sistemi kullanımı, 

Öğrencilerin değerlendirilmesiy-	
le ilgili ulusal standartlar olmasına 
karşın; çaba, etkinlikler ve sürecin 
dikkate alınması,

Öğretimin odağında, öğrencile-	
ri test sınavlarına hazırlamak yerine 
tamamen öğrenmeye odaklanılma-
sı,

Test tipi sınava, sıralamaya tabi 	
tutulmama,

Seviye sınıfları ve dershanelerin 	
olmaması,

Liselerde bile günlük yarım saati 	
geçmeyen ödevler,

Dersin derste öğrenilmesi gerek-	
tiği ilkesi,

Öğrencilere kendilerini evinde 	
gibi hissetmelerini sağlayacak bir 
düzenleme,(ayakkabıların çıkarılıp 
terliklerle sınıflara girilmesi gibi)

Öğretmen ve öğrenci için belli 	
bir giyinme biçiminin olmayışı,

Öğretmenin öğrenciye karşı her 	
türlü fiziksel ceza, bağırma gibi kötü 
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bir davranışta bulunmasının sıra dışı 
bir olay olarak algılanması,

Zorunlu eğitimin dokuz yıl olma-	
sı ve örnekleme dayandırılmış anket-
lerle takip edilmesi, 

Zorunlu temel eğitim boyunca, 	
değerlendirme adına, herhangi bir 
ulusal sınav veya yılsonu sınavı ol-
mayıp öğrencilerin öğretmenin ha-
zırladığı sorularla değerlendirilmesi

Öğrencilerin farklı yeteneklerini 	
ortaya koymalarını sağlamak ama-
cıyla okullarda; müzik, resim, beden 
eğitimi derslerinin yanında özel ola-
rak ayrılmış atölyelerde ağaç ve ma-
teryal işleme dersleri verilmesi,   

Çocukların el ve zihin beceri-	
lerinin geliştirilmesine büyük önem 
verilmesi,

Okullaşmanın 7 yaşında başla-	
ması.

Ulusal eğitim politikasına •	
duyulan güven,(Ana-babalar 
tüm yukarıdaki sebeplerden dolayı 
sisteme çok güveniyor ve çocukları-
nın üniversiteye girişleri konusunda 
büyük endişeler taşımıyorlar.)

Tüm bunların sonucunda Öğrenci-
ler üzerindeki ders kaygısı ve stresin 
diğer OECD ülkelerindeki akranları-
nın oldukça gerisinde olması normal 
bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

NERDE YANLIŞ YAPIYORUZ?
“Millî Mücadele Hareketi”nin ba-

şarısından sonra, Türkiye’yi çağdaş 
uygarlığa ulaştırmayı ve diğer ülke-
leri de geçmeyi hedefleyen Atatürk, 
eğitim alanında da köklü devrimlere 
girişti ve arkadaşları ile çağdaş eği-
timin kurulması için bütün olanakları 
seferber etti. 1928’de Lâtin harfle-
rinin kabulünden sonra hem yeni 
harfleri öğretmek hem de okur-yazar 
oranını arttırmak amacıyla Halkev-
leri, Halk Okulları açıldı. Atatürk’ün 
başöğretmenliğinde yürütülen çalış-
malarla harf devrimini yaygınlaştır-
mak için 16–45 yaş arasındakilere 
kurslar düzenlendi. Bu kurslarda 
daha çok okuma yazma, aritmetik, 
sağlık ve yurt bilgisi derslerine ağır-
lık verildi. Ayrıca açılan ‘Halk Oku-
ma Odaları’ ile okuma alışkanlığı 

kazandırılmaya çalışıldı. Eğitimin 
uygulamalı olması ve öğrenilen bil-
gilerin yaşama aktarılmasına olanak 
sağlayan eğitim-öğretim projeleri ge-
liştirilmesine önem verildi. 

Eğitim ve kültür yapılanmamızda 
Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında 
yukarıda belirtildiği gibi bir politika 
artık bulunmamaktadır. Türk eğitim 
sistemi, bilimsel ve ekonomik gerçek-
lere duyarlı değil. Müfredatta eksik-
lerimizin olmasına karşın oldukça da 
ağır bir müfredata sahibiz. Eğitim 
sistemimiz; özgün bir yapıda, neden-
sonuç ilişkisini kurabilen, sorgulayıcı, 
yaratıcı bir yapıda olmadığı gibi;  fi-
kirleri bastırılmış, akılcılıktan uzak bir 
edilgenlikle kabullenen ve yalnızca 
söylenilenleri onaylaması beklenilen 

bireyler yetiştirmektedir.
İlköğretim kademesi, gele-

ceğin entelektüel ve zihinsel 
beceriler açısından üretici bi-
reylerinin yaratıldığı en önem-
li eğitim-öğretim kademesidir. 
Bu kademede, zihinsel, duyuşsal ve 
fiziksel açıdan gerekli alt yapıyı ka-
zanan bireylerin, gelecekte, sorun-
larla dolu yaşamın içinde, sorunların 
üstesinden gelmeleri beklenir. Bu 
nedenle günümüz Öğretiminde he-
def, artık temel bilimsel bilgilerin ve-
rilmesi yanında; merak, isteklilik, ilgi 
ve paylaşma gibi bilimsel tutumlar 
ve üst düzey zihinsel beceriler içer-
sinde yer alan bilgiye ulaşma be-
cerilerinin kazandırılması olmalıdır. 
Bunu başarmak için de bilimin te-

YAŞAYARAK  ÖĞRENMEK
Bir çocuk kınanırsa her zaman
O da yapamaz başkalarını ayıplamadan
Ve düşman görürse durmadan
Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan

 Onunla alay edilirse alay
 Utancı öğrenir en kolay.
 Ve utançla yaşarsa eğer
 Suçlamayı kendisine iş eder

Hoşgörü esirgenmezse ondan
Sabrı da öğrenir bir yandan.
Ve verilirse ona cesaret
Nedir, öğrenir kendine güvenmek

 Övgüyle ödüle layık görülürse çocuk
 Hep almayı değil vermeyi de öğrenir çabuk.
 Ve güven duyulmuşsa kendisine
 O da kulak verecektir dostluğun sesine

Bir çocuk başkalarından görürse beğeni
Bilir kendisininde sevmesi gerektiğini.
Ve ilgi dostluk görürse eğer
Sevgiyi, sevgiyle yürekten sezer.
Sevgiyi bulunca kucak dolusu
Dünya ile arkadaşlık kurmakta
Kalmaz korkusu….

DORATHY   LAW   NOLTE
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mel öğeleri olan gözlem, inceleme, 
araştırma, keşfetme, deney, proje ve 
buluşa dayalı etkinliklerin sayısının 
artması gerekmektedir. Öğrenmenin 
merkezinde yer alan düşünme gibi 
zihinsel beceriler, bilinçli bir eylem 
olarak görülmekte ve bu beceriler 
geleneksel öğretim yöntemleriyle 
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Böyle 
olunca da öğrencilere kazandırılma-
ya çalışılan bu beceriler kavrama ve 
bilgi düzeyinde kalıp, analiz, sentez, 
değerlendirme veya yeniden üretim 
aşamasına çıkamıyor. 

İlköğretim kademesi yeterliliklerine 
ulaşmada, eğitim-öğretim ortamının 
bireyin yaratıcılığının desteklenece-
ği bir yapıda olması gereklidir. Bu 
yaratıcılığın nasıl sağlanacağı konu-
sunda, son yıllarda, MEB’den başla-
yarak özel okullara kadar, birçok iyi 
niyetli çalışma yapılıyorsa da sade-
ce çoktan seçmeli sorulara yer veren 
ünite dergilerinin hararetle tavsiye 
edilmesi, hala yalnızca ders kitabın-
dan eğitim-öğretimin kurgulanması, 
statüko ve tek tip düşünme ile sonuç-
lanacaktır. Eğitim-öğretim ortamında 
yaratıcılık; her şeyi bilmek zorunda 
olmayan, bilgiye ulaşma yollarını 
bilen, farklılıkları destekleyen, tek ce-
vapla yetinmeyen, eleştirel düşünen 
öğretmenlerin varlığı ile mümkün 
olabilir

Ancak şu da bir gerçek ki eğitimde 
geleneksel anlayışın dışına çıkmak, 
yani öğretim programlarında deği-
şim yapmak hiç de kolay değildir. 
Öncelikle bu durum öğretmenlerin; 
sınıf içinde etkili oldukları ve yıllar-
ca mesleklerini “başarılı” bir şekilde 
sürdürdükleri ve alışkın oldukları kla-
sik öğretmen anlayışının değiştiril-
mesini gerektirir. İşte direnç bu nokta 
da başlamaktadır. Bu değişim süreç-
leri yalnızca öğretmenler için değil; 
yöneticiler, veliler ve hatta öğrenciler 
için de benzer sıkıntılar oluşturdu. 
Yani, başarıdan sadece sınav 
başarısını anlayan ve sınavı tüm 
hayatın önüne geçiren yöneticiler ve 
bunlara ilave olarak, üniversite giriş 
sınavları, SBS gibi “önemli sınavla-
ra” yönelik sınıfta yeterince test çöz-

dürmediği; yani çocuklarına soruları 
ezberletmediği için öğretmenleri, 
okulu anlamayı reddeden ebeveyn-
leri ve bu anlayış doğrultusunda ya-
rışan öğretmenleri, okulları yarattı.

Son yıllarda da Türkiye’de sınav-
ların belirleyiciliğinin erken yaşa 
çekilmesi ile birlikte, okulları sınav 
odaklı anlayıştan kurtarmayı hedef-
leyen SBS amacına ulaşamamıştır. 
OKS’de sadece 8. sınıf verilerine 
göre bir karşılaştırma yapılırken, şim-
di öğrenciler ve okullar 6.ve 7. sınıf 
verilerine göre de bir kıyaslamayla 
karşı karşıya kaldı ve eğitimin içeri-
ği ne olursa olsun yalnızca sınavda 
sınanacak olan bilgi ve beceriler 
önemsendiği için eğitimden çok sı-
nama yaygın bir düşünce oldu. Tüm 
bunların yanında okullarda, öğret-
men ve idarecilerin, öğrencileri not 
ile kontrol altında tutmaya çalışma-
ya başlamasıyla not, öğrenciler ve 
aileler için de çok önemli hale geldi. 
Bir okulun başarısının sadece SBS 
ortalaması ile ölçüldüğü bir eğitim 
ortamında, okullar arası rekabetin 
boyutu (devlet veya özel)  yalnızca 
SBS’ nin sonucuna odaklı bir duru-
ma geldi. 

Okulların başarı göstergeleri öğ-
rencilerinin bu sınavlarda göster-
dikleri başarıya endekslendiğinden 
özel okullar da öğrencinin çok yönlü 
gelişimine değil yalnızca sınav ba-
şarısına odaklanmayı seçmekte ve 
akademik başarıya da katkısı inkar 
edilemeyen ve yaşam başarısının te-
melinde yer alan ve eğitimin temel 
amacı olan yaşama sevinci kazan-
dırmak, düşünme yöntemi, olayları 
analiz ve sentez etme becerisinin ka-
zandırılması için gereken ders çeşit-
liliği yerine SBS ve ÖSS’ye hazırlan-
mak tek gaye oldu. Resim, müzik, el 
işi, beden eğitimi gibi dersler sınav-
larda soru gelmediğinden öğrenci 
için angarya, aileler içinse gereksiz 
olarak değerlendirilmeye başlandı. 
Tüm bunlara bir de yoğun ders yükü, 
sınav kaygısı, dershaneler ve özel 
dersler eklenince öğrencilerin tüm 
zamanı doldurulduğu için öğrenci-
nin sanat, estetik ve düşünsel anlam-

SAYGI
Saygıyı herkes arar inan;
Çünkü içinde okyanus gibi
dibi görünmeyen bir sevgi,
Muhtaç olduğun kadar umut,
Rüzgârdan boynunu bükmüş
gelincik kadar masumluk
İçinde.

Toplumun değerli bir kolyesi var.
Üç değerli taştan,
Hoşgörü, sevgi, saygı.
Bazı kuyumcular vardı,
Taşların yerini
parayla değiştirmeye kalktılar
Böyleleri kalpsiz oldular.

Deniz Kabasakal / 6A
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da kendini geliştirecek zamanı kal-
madı. Oysa günümüzdeki eğitimsel 
doğruların temelinde;  öğrenciden 
beklenen beceriler; bilgiyi araştırma, 
eleştirel açıdan düşünüp yorumlama, 
ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme, ken-
di fikrini oluşturma, savunma ve sen-
tez yapma becerileri olmalıdır. Orta 
öğrenimi bitirmiş bir öğrencinin en 
azından ülkesinin tarihî geçmişini ve 
coğrafyasını bilen, bir yabancı dili 
kavramış, kendi geleceği ile ilgili yol 
haritasını çizebilecek düzeyde özgü-
ven ve karar alma becerisi geliştire-
bilmiş, herhangi bir konuyu medeni 
ölçüler içinde tartışabilir düzeyde 
bilgi sahibi olan birey olabilmesini 
hedeflememiz gerekiyor.

Eğitim sistemimizin yaşadığı sorun-
lar ve bunun diğer alanlara yansıma-
ları artık hemen her kesimin dikkatini 
çekti. SBS, ÖSS sınavı ve sonrasında 
yaşananlar bir trajedidir. 2009 yılı 
ÖSS sınav sonuçları incelendiğinde 
30 bin kişinin puanının hesaplanma-
yacak kadar düşük olduğu ve 700 
bin kişinin de hiç bir fen sorusuna 
cevap vermediği görülmüştür. 

Tüm bu sıkıntılar da, aslında ders-
lerde öğrendiklerini dış dünya ile 
ilişkilendirmesi ve yaşam pratiğine 
aktarması beklenen, dersle ilgili ko-
nuları iyice özümsemiş, üst düzey 
düşünme becerileri gelişmiş, bilgiye 
nasıl ulaşacağını ve nerede kullana-
cağını bilen, düşünme sistematiği ve 
özgüveni gelişmiş öğrenciler yetiştiril-
mesinin önündeki ciddi engellerdir.

NE YAPMALIYIZ?
Gayet tabii ki eğitim-öğretim gibi 

karmaşık ve içinde birçok bileşeni 
(eğitim sistemi ve politikası, sosyo-
ekonomik yapı, kültür, müfredat, 
okul, aile, öğretmen, öğrenci ile ilgili 
faktörler) bulunduran bu yapıda elde 
edilen başarıyı ya da başarısızlığı 
sadece birkaç nedene bağlamak 
doğru değildir. Başarı, birbiri ile bağ-
lantılı birçok faktörün birleşiminin bir 
sonucudur. Tüm bu bilgilerin ışığın-
da eğitimde yaşanan bu sorunların 
bir kısmı (öğretmen eğitimi, eğitimin 
partiler üstü yapılanması ile kazana-

cağı süreklilik, eğitimin devlet bütçe-
sinden hak ettiği payı alamaması, 
okullar ve bölgeler arası eşitsizlik 
vb.)üst yapının çözeceği sorunlardır. 
Bunun için eğitimciler olarak çözüm 
üretebileceğimiz sorunlar için gerek-
li çabayı gösterme sorumluluğunu 
almalıyız. Öğretmenlerin hizmet içi 
eğitiminin işlevselliği ve sürekliliğini 
sağlamalıyız. Öğrencilerin geçer 
not alma kaygısı ile bilgi ezberciliği 
yapmalarını engellemeliyiz. (Ezber-
lenen bilgi kalıcı olmamakta, kısa 
bir süre sonra hafızadan silinmekte-
dir. Öğrencilere çok sayıda bilgiyi 
ezberletmek yerine az; fakat işlevsel 
bilgiyi özümsetecek argümanlar ge-
liştirmeliyiz. Çünkü amacımız bilgi 
yüklemek değil; bilgiye ulaşmanın 
yollarını ve kazanılan bilginin yara-
tıcı bir biçimde nasıl kullanılacağını 
öğretmek olmalıdır. )

Her ne kadar sınav odaklılığın, 
temel yaklaşım eğitimin işlevini yok 
edip düşünme, ilişkilendirme ve ya-
şam pratiğine aktarmayı engellediği-
ni biliyorsak da ülkemizde sınavların 
eğitim planlamasındaki rolleri kolay 
değişecek gibi görünmüyor. Ayrıca 
sınava alternatif yaratmanın kolay 
olmadığı gerçeğini de göz önünde 
bulundurursak yapılacak değişikliğin 
sınavların varlığı ve sayısında değil; 
sınavın içeriğinde olması gerektiği 
görülmektedir. Eğitim sistemimizin 
her aşamasında kullanılan sınama 
yöntemleri, öğrencilerin derslerde 
aktarılan bilgiyi ne derece öğrenmiş 
olduklarını ölçmektedir. Sınavları; 
edinilmiş kalıpları ölçmek yerine, 
verilen bilgiyi sorgulayabilmelerini, 
değerlendirebilmelerini, tartışabil-
melerini, karşı veya alternatif düşün-
celer geliştirebilmelerini, bu bilginin 
nerede ve nasıl kullanılacağını ölçen 
nitelikte geliştirmeliyiz. Böyle olunca 
eğitim kurumları, aile ve öğrenciler 
bu becerilerin geliştirilmesini önem-
seyeceklerdir. Böylece, sınavların sa-
dece bir not verme yöntemi olmakla 
kalmaması, aynı zamanda bir öğ-
renme, fikir geliştirme ve düşünme 
egzersizi fırsatı olarak işlev görmesi 
sağlanacaktır. Öğrenilen bu bilgi-

nin nerede ve nasıl kullanılacağına 
ilişkin sınama yöntemleri geliştirme-
liyiz. 

Eğitim sistemimiz; yalnızca sınava 
öğrenci hazırlamak yerine, müfredat 
bilgisine hâkim; ancak estetik de-
ğerleri olan, hayattan zevk alan ve 
hayata anlam katacak yorumlama 
analiz ve sentez yeteneği gelişmiş, 
hayata hazır nitelikli insan yetiştir-
meyi amaçlamalı ve bu doğrultuda 
programlar ve sınama sistemleri üret-
melidir. 
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Çalışmamıza Mizah becerisine 
sahip çocukların bu dünyayı, her 
şeye rağmen daha yaşanası hale 
getirebilmeleri dileyerek başlamak 
istiyoruz.

Mizah; eğlendirmek, güldürmek 
ve birine, bir davranışa incitmeden 
takılmak amacını güden ince alay 
anlamına gelir. Mizah becerisi ise 
mizah konusuna yatkınlık gösterme 
veya bunu öğrenebilme ve başarma 
durumudur. Ünlü Alman Şairi Goet-
he de “Kendi kendisi ile eğlenmesini 
bilmeyen insan, olgun insan değil-
dir” diyerek gülme ve eğlenmenin 
önemini vurgulamaktadır. Tüm bu 
tanımlamalara bakacak olursak mi-
zah becerisine sahip çocukların ka-
zançları neler olurdu? İlk aklımıza 
gelenleri öncelik belirlemeden sıra-
layalım: 

• Kendisinin ve çevresinin atmos-
ferini değiştirebilir – iyi hissettirebi-
lir, endişelerden kurtulmaya yardım 
edebilir-

• Yanlış anlaşılmaları önleyebilir,
• Romantizmin oluşmasını sağla-

yabilir,
• Dikkatini başka yöne çevirip zih-

nin rahatlamasını sağlayabilir.
• Öğrenmeye istekli hale gelebi-

lir,
• En sıkıcı konuyu bile ilginç hale 

getirebilir,
• Fiziksel sağlığı arttırır,
• Arkadaş ilişkilerini geliştirir.
Tüm bu getirileri olan mizah bece-

risi sanıldığı kadar kolay ve yalnız-
ca güldürme ile ilgili değildir.

Mizah üç özelliği içinde taşıdığın-
da bir beceri özelliği gösterebilir.

1. Anlama;  Mizah için oldukça 
önemli bir noktadır. Açıkça görüldü-
ğü gibi mizahın etkili olabilmesi için 
önce onun anlaşılması gerekir. Aynı 
şekilde, durum birine komik gelme-
den önce gerçekten gülünebilir ol-
ması gerekir. Bir insanın anlamayı 
gerçekleştirmesi için şu becerilere 
sahip olması gerekir.

• Kullanılan sözcüklerin anlamını 
bilmek.

• Kullanılan sözcüklerin başka 
hangi anlamlara geldiğini bilmek

• Güldürü konusunun bazı özel 
anlamlarını ve bu konu ile ilgili biri-
kime sahip olmak

• Olayları birbiri ardına sıralaya-
bilme, farkları görebilme, ilişkilen-
dirme becerilerine sahip olmak

• Yazılı ve görsel uyarıcıları birleş-
tirme becerisi

• Mizahın son noktasını fark etme 
becerisi

2. Üretim; Mizahın bu özelliği onun 

nasıl oluşturulduğu ve nasıl kullanıl-
dığı ile ilgilidir. Oluşturulan mizahın 
istenileni vermesi, konuya anlam 
katması beklenir. Önemli bir unsur, 
mizahı yapan kişinin amacıdır. Mi-
zahı başarıyla kullanan bir kişinin, 
bu mizahı yaparken ve paylaşırken 
amacının bilincinde olması gerekir. 
Birini şaşırtmak mı yoksa gafil av-
lamak mı istiyor? Burada yaratıcılık 
becerileri, zekânın parlaklığı devre-
ye girer. Mizahın başarılı üretilmesi 
istenilen amaca ulaşılıp ulaşılmama-
sına bağlıdır.

3. Değerlendirme;  Üçüncü unsur 
anlayan kişiyle ilgilidir. Mizahı ba-
şarıyla kullanan bir kişi duygulara, 
beklentilere ve genel anlayış düze-
yine karşı duyarlı olmalıdır. Mizahın 
karşıdaki kişide bırakacağı olası et-
kilere karşı duyarlı olmalı, sonuçları 
değerlendirmelidir. Çünkü aynı konu 
farklı kişilerde farklı farklı etkiler 
oluşturabilir. Hatta gülünmesi bekle-
nen bir durum karşı tarafta üzüntüye 

Eda Çetinkaya
Psikolojik Danışman

MİZAH BECERİSİ VE ÇOCUK
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neden olabilir. 

ÇOCUKLARIN MİZAH
BECERİSİNİ GELİŞTİRMEDE
AİLELERİN ROLÜ

Çocuğunuzda mizahı geliştirebil-
meniz için en eğlenceli yollardan 
biri; sizin obje, kaynak ve aynı za-
manda mizahın ta kendisi olmanız-
dır. Olayların komik yönlerine dikkat 
çekiyor musunuz? İçten bir kahkaha-
dan zevk alıyor musunuz? Kendi ha-
talarınıza gülüyor musunuz?  “Evet” 
diyorsanız siz çocuğunuzun öğret-
menisiniz. 

Çocuğunuzla mizah hakkında ko-
nuşun. Çocuğunuza okulda komik 
bir şey olup olmadığını sorabilirisi-
niz. Mizahın faydalarına dikkat çe-
kebilirsiniz. Mizahın zor durumlarda 
nasıl kullanılabileceğini konuşun ve 
ciddi birkaç bakış açısı üzerinde an-
laşın. Ciddi mesajınız şakanın ara-
sında kayboluyor mu, yoksa şaka 
mesaja dikkat mi çekiyor ve mesajı 
daha açık mı kılıyor?

Espri ve şakanın arasındaki farkla 
oyun oynayın. Çeşitli şakalardan ve 
komik durumlardan örnekler verin. 
Bakalım çocuğunuz aynı şeyi ya-
pabilecek mi? Bu alıştırmaların bir 
yararı da çocuğunuza eleştirel dü-
şünme becerilerini ve aynı zamanda 
mizahi kabiliyetlerini geliştirmesine 
yardım ediyor olmanızdır. 

Çocuğunuzun mizahla ilgili çaba-
larını destekleyin. Gergin bir anı gü-
zelleştirdiği için ona teşekkür edin. 
Çocuğunuzu komik olduğu için sa-
dece övmek yerine başarılı olsa da 
olmasa da mizah yönündeki çabala-
rını da teşvik etmiş olacaksınız. Böy-
le yaparak sevginizin sadece çocu-
ğunuzun başarısına odaklı olmadığı 
izlenimini vermiş olacaksınız. 

Mizahı kullanmanın, sorunlarınızı 
gülerek geçiştirme demek olmadığı-
nı; tersine onlarla yapıcı bir şekilde 
yüzleşebilmeniz demek olduğunu 
bilmelisiniz.

Kâşiflerin çoğu, kendilerini en ra-
hat hissettikleri ortamda keşiflerini 
yapmışlarıdır (Ör; Newton, Archi-
met). İnsanlar olumlu oldukları za-

man farklı bakabilirler ve en iyi dü-
şünceyi seçebilirler. Sizin de kendini-
zi rahat hissettiğiniz bir yer var mı? 

Çocuğunuza iyi mizah ve kötü mi-
zah arasındaki farkı öğretin. Yetiş-
kinler genellikle hiciv ve kötü mizah 
gibi mizahın karmaşık türleri arasın-
daki farkı görebilirler. Ancak gelişim 
seviyeleri nedeniyle ilkokul çağında-
ki çocuklar mizahın bir türünü diğe-
rinden ayırt etmekte zorluk çekerler. 
O yüzden bu dönemde sağlıklı ve 
olumlu mizah ile karşıtı arasındaki 
farkı açıkça ayırt etmekte fayda var-
dır. İyi mizah şöyle tanımlanabilir:

• Hayatı onaylar,
• Farklılıkları olan ya da başka 

kültürlerden gelen insanları aşağıla-
maz,

• Kötü bir dil kullanmaz,
• Her iki tarafı da olumlu hisler 

içinde bırakır,
• Kimsenin duyguları incitmez,
• Size yapılmış olması rahatsız et-

mez,
• Kimse kendini dışlanmış hisset-

mez.
Çocuğunuzun kötü mizah kullandı-

ğını görürseniz amacınız mizahın tü-
rünü değiştirmek olmalıdır. Altta ya-
tan mizah hevesini kırmak amacında 
değilsiniz. “Sence bu, …….’nın na-
sıl hissetmesine sebep oluyor?” “ Bu 
şakayı başka türlü yapabilir misin? 
Böylece …….. kendini dışlanmış his-
setmesin?” gibi. 

 

Bugün bazı ülkelerde mizahın iyi-
leştirici gücünden yararlanarak “La-
ugh Therapy” çalışmaları yapılmak-
tadır. Böylece insanların değiştireme-
yecekleri durumlarda bakış açılarını 
değiştirmeleri sağlanabilmektedir. 

Kendinize sorun: mizah anlayışı 
olan insanlarla birlikte olmak mizah 
anlayışı olmayan insanlarla birlikte 
olmaktan daha iyi değil mi? Eğer 
çocuğunuz, mizah becerisine sa-
hipse gerçekten şanslı bir ailesiniz. 
Mizah, çocuğunuzun gelişimine ve 
aile yaşantınıza çok güzel bir boyut 
katacaktır. Geliştirilmesi gereken bir 
beceridir. Kahkahalarınızın keyfine 
bakın!

KAYNAKLAR
Raelynne P. Rein ve Rachel Rein 

(2000). Çocuğunuzun Beceri ve Ye-
teneklerini Nasıl   Geliştirebilirsiniz? 
Özgür Yayınları.

Doç. DR. Hasan Bacanlı (2001). 
Gelişim ve Öğrenme Nobel Yayın-
ları.   

Erbay Kücet (2010). Mizah ve Ço-
cuk. Çocuk Edebiyatçıları Yazarları 
ve Sanatçıları Birliği. http://www.
cocukedebiyatcilari.org/tr

Psikolog Şenel Karaman (2005) 
Konuşulabilir Anne-Baba Olma Sa-
natı

http://www.psikolog.org.tr

GÜLME VE KUCAKLAMA

Bağışıklık sisteminizi güçlendirir, sağlığınızı artırır, gerginliği azaltır, uy-kunuzu düzenler, zindelik katar, canlandırıcıdır, hiçbir yan etkisi yoktur ve mucize ilaçtan aşağı kalmaz.
Gülme ve kucaklama tümüyle doğaldır; doğallığın tadını bulabilirsiniz bunlarda, hiçbir katkı maddesi içermez, yüzde yüz sağlıklıdır.Son derece kullanışlıdır, yedek parça gereksinimi yoktur, pil değişimi ya da düzenli sağlık kontrolü gerektirmez, az enerji harcar, yükse enerji verir, enflasyona uğramaz,  şişmanlatmaz, aylık ödemesi yoktur, hırsızlığa karşı sigortalıdır, vergiden muaftır, çevreyi kirletmez, sosyal çevreyi geliştirir ve elbette geri dönüşümlüdür. Öyleyse insanlara neşeyle yaklaşın, her gün gülün ve kucaklayın. Her şeyden en iyi sonucu çıkarın, herkesi iyi yönüyle düşünün ve kendiniz için en iyisini umut edin.

    YAZARI BİLİNMİYOR      (Jay Rifenbeay’ nin  Mazeret Yok adlı kitabından)
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Farabi’ye göre “Yaşamın temel ama-
cı mutlu olmaktır.” mutlu bir ömür sür-
mek için iyi bir meslek, iyi bir aile, iyi 
bir gelir düzeyine sahip olmak gerekli. 
Peki, yeter mi? Sizi anlayan büyüten, 
hoşça vakit geçirebileceğimiz dostla-
ra, ilişkilere, hobilere ihtiyacımız yok 
mudur?

Tüm bunlara nasıl sahip olacağız. 
“İyi bir eğitim alarak.” Dediğinizi du-
yar gibiyim.

Diyelim akademik olarak aldığınız 
eğitim sizi en iyi mesleklere sahip ola-
cak yeterliliğe getirdi. Belirlediğiniz 
bir makam ya da kuruluşa gidip seçti-
ğiniz masaya oturabilir misiniz?  Kapı-
yı çalacaksınız. Önce diplomalarınıza 
bakacaklar bakmasına; ama kim bilir 
kaç tane olacak benzer parlak diplo-
malardan dosyalarında. Sonra “Gelin 
bakalım siz kimsiniz? Nasıl yeterlilik-
leriniz var? Sisteme ve bize ne tür bir 
katkıda bulunabilirsiziniz? diyecekler. 
Nasıl kabul ettireceksiniz kendinizi? 
Nasıl anlatacaksınız? Araştıran, me-
raklı, sorgulayan ve çözüm üreten bir 
kimliğinizin olduğunu. Başvurduğunuz 
kurumu, aldığınız noktadan daha ileri-
ye götürebileceğinize ikna etmelisiniz 
karşınızdaki insanları. Diplo-
malar az şey söyler. Benzer 
diplomalar sahip olanlar için 
hep aynı şeyi söyler. Siz farkı-
nızı ortaya koyduğunuz öçlü-
de kabul göreceksiniz. Üstelik 
yalnızca iş ve kariyer ilişkile-
rinde de değil, iyi bir dost, 
arkadaş çevresi için de farklı 
olmanız gerekecek.

Sınavlarda elde ettiğiniz 
başarılar, size hedeflediğiniz 

meslek için ge-
rekli olan yeter-
liliğinizi belgele-
me fırsatı sunar; 
ama mutlu bir 
yaşamın kapısını 
açabilir mi? Siz 
sadece parlak 
diplomasına ba-
karak biriyle ev-
lenir misiniz? Ya 
da dostlarınızı 
arkadaşlarınızı 
diplomalarına 
göre mi seçiyorsunuz?

İnsan nasıl sıyrılır akademik eşitle-
rinin arasından? Nasıl aranan, özle-
nen, saygın biri olabilir? Gene yanıt 
aynı;:Eğitimle tabi. Ama hangi eği-
tim? Temel soru bu işte.

Mutlu bir dünya insanı olmanızı 
sağlayacak eğitimin olmazsa olmaz-
ları vardır kuşkusuz.

Bir kere kapsamlı bir kültür biriki-
miniz olmalı. Bu birikimi elde etmek 
içinse okuma alışkanlığı. Özgür ve 
çok yönlü okuma. Sonra, sanatları 
tanıma ve en azından biriyle hobi 
olarak ilgilenmek. Sağlıklı olmak için 

sporu yaşamınız içine sokmak. Dünya 
ve çevrenize duyarlı olmak örneğin 
“dünyanın bize atalarımızdan miras 
değil de torunlarımızın emaneti” oldu-
ğunu anlayabilmek için. Sıradan ne-
fes aldığı için yaşadığı varsayılan 
bireyler olmamak için, içinde yaşadı-
ğı çevreye, dünyaya katkısı olan, var 
oluşunun bir nedeni olduğunu bilen 
ve bunun için çaba harcayan bireyler 
olmak için zaten her yerde bulunacak 
bilgileri ezberlememizi istemeyen sis-
temler gerekiyor. 

Bir kere genel kültürünüz olmalı. 
Bu birikimi elde etmek içinse okuma 
alışkanlığı. Özgür, ve çok yönlü oku-

ma. Sanatları tanıma ve en 
azından biriyle hobi olarak 
ilgilenme. Yani sadece dü-
şüncelerle değil, duygularla 
ilgilenme. Mutlu olmanın sırrı 
anlayan ve anlaşılan birey ol-
maktan geçiyor çünkü.

Tüm insanlarının barış için-
de yaşayacağı bir dünyayı 
ancak mutlu insanların kura-
bileceğini hiç unutmamanız 
dileğiyle.

Gülay Öktem
Türkçe Takım Lideri

ÇOCUKLARIN ANAYASASI
Dünyada barış olacak, ama

Bütün çocukların karnı hergün doyunca;
Her çocuk kış rüzgarına karşı sıkıca giyinip

Zihin açıklığı ile derslerine çalışınca
Böylece, rengi, ırkı veya inancı ne olursa olsun

Her çocuk açlıktan, kokudan, yoksulluktan kurtulunca,
Ve insanlara olan güveni gözlerinden okunarak

Başını kaldırıp gökyüzüne gülerek bakınca,
İşte o zaman dünyada barış olacak.

Doroty Right,  Ride with the sun

HAYATA HAZIRLANMAK
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Teknoloji artık yaşamımızın bir par-
çası oldu. Çocuklar için eğer uygun 
düzenleme yapılmaz ise yaşamlarının 
tamamı olmaya aday. Doğru kullan-
ma ile yaşamı kolaylaştıran ve zaman 
kazandıran teknoloji, tersi durumda 
zamanımızın yöneticisi durumuna 
geçmektedir. Çocuklarımıza hem tek-
nolojiyi doğru kullanma ve böylece 
zamanı yönetme becerisi kazandırma 
onların geleceği kucaklamalarına yar-
dımcı olacaktır. 

ÇOCUKLAR,
OYUN VE İNTERNET
Oyun ve oyuncak çocuk yaşamın-

da ve eğitiminde önemli bir araçtır. 
Onun, toplumsal ve kişilik gelişimin-
de önemli bir etkiye sahiptir.  Bruner 
oyun için “ Çocukluğun temel işidir” 
demektedir.

Çocuklar oyunlarla kendilerini ve 
arkadaşlarını büyütürler. Birbirlerinin 
sosyal beceri öğretmenleridir. Acı-
masızca hatalarını, zayıf taraflarını 
görürler, eleştirirler ve ortak sevinç ve 
başarıyı paylaşarak birbirlerini geliş-
tirirler. Gander & Gardiner; “Eğitim, 
bireyi çeşitlilik için hazırlarken yalnız-
ca var olan dünya ile uğraşır, dünyayı 
olduğu gibi ele alır. Çocuklar oyunda 
dünyayı olabileceği ve olmasını iste-
dikleri gibi ele alma şansına sahiptir-
ler.” diyor. 

Çocuk için yaşamsal olmamakla bir-
likte önemli bir etkiye sahip olan oyun-
ların zaman içerisinde değişen bir içe-
rik göstermesi beklenen bir durumdur. 
Gelişen teknoloji ile çocuk yaşamında 
önemli bir yere ulaşan internet oyunla-
rı ile ilgili bir araştırma yaptık.

Çocuklara internette oynanan, bil-
dikleri veya oynadıkları oyunların ad-
larını sorduk. 

LİSTEMİZ VE OYUNLARLA İLGİLİ Bİ-
ZİM YAPTIĞIMIZ İNCELEME ŞÖYLE;

Facebook oyunları: Çeşitli içerikli 
kazanma amaçlı oyunlar

PES: Futbol oyunları
Sims 2 – 3: Aile ve iş ortamı oluştur-

mak ile ilgili oyunlar (Daha çok kızla-
rın oynadığı oyunlar)

Metin 2:  Bir savaş oyunu. Puan 
oluşturulan alınıp satılan bir oyun

GTA Sanandreas: Sanal bir dünya-
da oynanan hırsız polis oyunu. Oyna-
yan hırsız rolünde

Word of Warcraft: Savaş, intikam, 
güce dayalı bir oyun. 

Evren 2: İçinde çok sayıda oyunların 
bulunduğu bir site. Hesap oluşturulup 
satılıyor. Puanlar alınıp satılıyor

Sanalika: Sanal dünya oyunları.
Knight Online: Yarışma, puan oluş-

turulan ve alınıp satılan oyunlar
Çoğu evde sınır getirmek için hayli 

çaba sarf edilen internet oyunları ço-
cuklar üzeride artık farklı bir gelişme-
ye neden oluyorlar.  

BU OYUNLARLA ÇOCUKLAR 
NELER KAYBEDİYOR:
• Sanal ortamda toplumun kıyısın-

da yaşıyor.
• Kazanma hırsı her şeyin önüne 

geçebiliyor. 
• Öteki algısı düşük, benmerkezci 

bireyler olmayı öğreniyorlar 
• Oyunların içeriği ve kazanama-

ma durumu öfke ve şiddet duygularını 
öğretiyor, pekiştiriyor.

• Zamanı doğru kullanma konusun-
da engel oluşturuyor.

• Okul başarısı düşüyor, dersler ve 
öğrenme onlar için çekiciliğini yitire-
biliyor.

• Seçici bir algıya sahip olabiliyor-
lar, seçmedikleri şeyleri reddediyor 
veya tepki oluşturabiliyorlar.

• Fiziksel gelişmelerinde olumsuz 
etkiler görülebiliyor. 

• Yalnızca teknolojiyi kullanma ala-
nında bir beceri kazanıyorlar. Diğer 
becerilere zaman kalmıyor. 

ÇOCUKLARIMIZIN 
TEKNOLOJİYİ UYGUN
KULLANMALARI VE
GELİŞİMLERİNE DESTEK
OLACAK ORTAMLARI
HAZIRLAMALARI İÇİN
AİLELER NELER YAPABİLİR:
• Değerli hisseden, sevgi ve ilgiyi 

tadan kendisine güvenilen çocuklar, 
bütün bunları sanal başarıda arama-
yabilirler. Çocuğunuzla ailece ortak 
geçirebileceğiniz zamanlar yaratabi-
lirsiniz.

• Oyun seçiminde onlara öneri geti-
rebilir, yaratıcılıklarını, hayal dünyala-
rını geliştiren oyunlar önerebilirsiniz.

• Çocuğunuzdan hangi oyunları 
oynadığının bilgisini alabilir, içeriğini 
öğrenebilirsiniz.

• Bilgisayarı ailenizin ortak kullanım 
alanında bulundurabilirsiniz.  

• Evde internet kullanımıyla ilgili ço-
cuğunuz ile birlikte belirli gün ve za-
man aralıkları belirleyebilirsiniz. Haf-
ta içi yerine hafta sonu 40–60 dakika 
süre ayrılabilir.

• Çocuğunuzun hangi internet kafe-
ye gittiğini öğrenebilir ve orada kalma 
süresine birlikte karar verebilirsiniz.

• Doğru kullanılmayan teknolojinin 
ve yalnızca sanal ortamda oynanan 
oyunların, haberleşmenin, sosyal geli-
şimi engellediği bilinen bir gerçektir. 
Çocukları, yeteneklerini de göz önüne 
alarak, yaşıtlarıyla daha çok birlikte 
olabileceği sportif ve sanatsal alanlar-
daki etkinliklere yönlendirebilirsiniz. 
Bu alanlardan birinde yeteneklerinin 
gelişmesi için ona destek olabilirsiniz

• Günlük yaşama katılma, düzenli 
bir akışı ve bazı rutin alışkanlıkları da 
öğrenmesi için ona destek veya mo-
del olabilirsiniz.

• En önemlisi, çocuklara sanal or-
tam yerine yaşıtları ile birlikte vakit 
geçirebilmeleri, eğlenebilmeleri, oyun 
oynayabilmeleri için izin verebilirsi-
niz. 

  Çalışma, yapıcılık ve sonunda ba-
şarıyorum, değerliyim duygusu 6–12 
yaş arası çocuğunun yaş gelişim gö-
revidir. (Erikson)  Gerçek yaşamdaki 
ortamlarında bu duyguyu yaşayan, 
yüreklendirilen, teşvik edilen yeter-
liliklerini fark eden çocuklar, sanal 
yaşamlarındaki başarıya daha az ge-
reksinim duyacaklardır. 

KAYNAKLAR:
Mary J. Gander / Harry W. Gardi-

ner  (1998) Çocuk Ve Ergen gelişimi 
İmge Kitabevi

Doç. Dr. Bacanlı Hasan 
(2001) Gelişim ve Öğrenme  Nobel 
Yayın ve Dağıtım 

TEKNOLOJİYİ VE ZAMANI KULLANMA BECERİSİ
Rezan Turhan / Psikolojik Danışman
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Günümüz koşullarında bilim ve 
bilgiye, dolayısıyla eğitime duyulan 
gereksinim hızla artmaktadır. 21. 
yüzyılda ortaya çıkan eğitim anlayı-
şındaki yeniliklerin, çocuk gelişimi ve 
eğitiminde kullanılan anlayış ve yön-
temler konusundaki en önemli yansı-
ması, sanat alanında görülmektedir. 

Sanat eğitiminin en yaygın alan-
larından biri olan müzik eğitimi, bu 
yeni anlayışın en doğal yansımasıdır. 
Tarih boyunca pek çok filozof, eğitim-
ci ve devlet adamı müziğin eğitimsel 
işlevine inanmış müziğin gelişmesine 
yardım ve hizmette bulunmuşlardır. 
(Şen, 1993) 

Eski Yunanda müzik; eğitimin da-
yandığı temellerden biri, zevk ve ruh 
terbiyesine yarayan bir araç olarak 
kabul edilmiş, müzik sanatı genel 
kültürün ana unsuru olarak devlet 
tarafından yardım görmüştür. Antik 
Yunanlılar müziğe bir terbiye, hatta 
ahlak eğitimi aracı gözü ile bakmış-
lardır. Yunan filozofları, müzik keli-
mesine bu sanatın sınırlarını aşan bir 

anlam vermişlerdir. 
Eflatun, müziği, eğitimin en gerekli 

unsuru olarak görmüş vücuttan önce 
ruhun gelişmesini üstün tutmuş, eğitim-
de güzel sanatların kuvvetine inanmış 
ve ruhun güzelliklerle yükseleceğini 
belirtmiştir. Eflatun, müziği bir eğlen-
ce aracı değil, güzellik ve iyilik için 
eğitim aracı olarak kabul etmiştir.

Müziğin eğitimsel işlevleri müziğin 
bireysel, toplumsal, kültürel ve eko-
nomik işlevlerinin düzenli, sağlıklı, 
tutarlı, etkili, verimli ve yararlı bir 
biçimde gerçekleşmesini ve gelişimi-
ni sağlayıcı tüm müziksel öğrenme-
öğretme etkinliklerini, bu etkinliklere 
ilişkin planlama, düzenleme ve ör-
gütlenmeleri ve bütün bunlara ilişkin 
yapı ve işleyişleri kapsar. Müzik özü 
itibariyle eğitsel bir nitelik taşır. Her-
kes müzikle ilişkisinin biçimine, yönü-
ne, kapsamına ve derecesine göre 
ondan bir şey alır, bir şey edinir, bir 
şey kazanır. Müziğin insan yaşamın-
daki hemen hemen tüm işlevleri an-
cak eğitim (müzik eğitimi) sayesinde 
oluşur, değişir, gelişir ve yetkinleşir. 
Bu bakımdan müzikle ilişkili herkes, 
müziğin eğitimsel boyutuyla da az-
çok ilişkilidir demektir.

Müziğin Akademik
Performansa Etkileri 
Okul çağında eğitimde ve akade-

mik performans değerlendirmesinde 
müziğin etkisi araştırmacıların ilgisini 
çekmektedir. Bu konuda çeşitli deney-
ler yapılmış ve yapılmaktadır.

 Yapılan bir çalışmada Hurwitz, 
Wolf, Bertrick ve Kokos adlı dört psi-
kolog müziğin okuma performansına 
etkilerini araştırmışlardır. Bunun için 
seçilen öğrenciler iki gruba ayrılmış-

tır. Birinci gruba haftanın 5 günü 
müzik dersleri verilirken diğer gruba 
müzik dersi verilmez. Bir yıl sonra iki 
grup karşılaştırıldığında ders alma-
yan grubun başarısı %72 iken diğer 
grupta başarı %88’dir. Bu %16’lık 
fark müziğin okuma öğrenme per-
formansını artırdığını göstermektedir. 
Aynı konuda daha sonra da sürdürü-
len çalışmalar sonucuna göre, daha 
iyi müzik kulağı olanların daha erken 
okumaya başladıkları anlaşılmıştır. 
Hilliard ve Tolin ise tanıdık müzikle 
yapılan anlama sınavlarından öğren-
cilerin daha yüksek not aldıklarını, 
hatta tanıdıklığın sadece sınavdan 
önce bir kez dinletilip sınav sırasında 
tekrar dinlenmesinden ibaret olması-
nın yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

1978’de Wolf, müzik deneyiminin 
diğer akademik alanlarda öğrenme-
ye, başarıya etkilerini araştırmış, bu 
araştırmasını “Genel öğrenme aktarı-
mı” olarak tanımlamıştır; yani müzik 
eğitimi almak diğer akademik konu-
ları öğrenmek için zihinsel bir disip-
lin olarak görev yapmaktadır. Örne-
ğin sosyal bilimleri ritmik bir parçayla 
öğretmenin standart eğitimden daha 
etkili olduğu gözlemlenmiştir. Aynı 
şekilde okuma, kelime öğrenme, pa-
ragrafta kelimeyi bütünlük içinde 
anlamada müzik eğitimi alan 2. 3. 
ve 4. sınıf öğrencileri daha başarılı 
olmuşlardır. Matematik ve yabancı 
dil öğrenimine müziğin etkilerini ir-
deleyen bir başka çalışma da müzik 
dersi alan öğrencilerin almayanlara 
göre bu alanlarda daha başarılı ol-
duklarını desteklemektedir.

Müzik Eğitiminin Enstrüman

İlhan ÇINAR
Müzik Öğretmeni

ENSTRÜMAN ÇALMANIN
AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
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Eğitimiyle Desteklenmesi
Araştırmalar enstrüman çalma 

eğitiminin çocuk zekâsını %56 ora-
nında artırdığını ortaya koymakta-
dır. Rauscher’e göre müzik, zihinsel 
imgelemeyi ve bu imgeleri notaları 
kullanarak müziğe dönüştürmeyi ge-
rektirir, dolayısıyla fen ve matematik-
le bu açıdan çok ortak yönü vardır. 
Çocuklara müzik öğretmek onların 
zekâlarını, algılama ve öğrenme 
kapasitelerini artırır; bedensel ve zi-
hinsel koordinasyon kurmalarını ve 
yaratıcılıklarını geliştirir.

Bilim adamlarına göre müzik; dü-
şünme ile müzik arasında güçlü bir 
ilişki olduğundan müzikle uğraşanlar-
da ya da sık müzik dinleyenlerde be-
yin aktivitesi artmaktadır. Almanya’da 
Friendrich Schiller Üniversitesi’nde 
yürütülmüş araştırmalar sonucunda 
profesyonel ya da amatör olarak mü-
zikle uğraşan insanların beyinlerinin 
daha büyük olduğu belirlenmiştir. 

Piyano Eğitimi
6-7-8 yaşlarındaki 78 çocuk üze-

rinde yapılan bir araştırma piyano 
- IQ (zekâ katsayısı) arasındaki çar-
pıcı ilişkiyi ortaya koyuyor 10 yaş 
öncesindeki düzenli piyano dersleri, 
çocukların IQ’ sunu % 50 oranında 
arttırıyor. Kaliforniyalı iki bilim ada-
mının araştırması piyano eğitimi alan 
çocukların özellikle matematik ve fen 
dallarında çok daha başarılı olaca-
ğını gösteriyor. Yoksa zeki bir neslin 
yolu bilgisayar klavyesinden değil 
de, piyanonun siyah beyaz tuşların-
dan mı geçiyor? Ne dersiniz?... 

Bu araştırmanın başında, 
Kaliforniya’daki Irvine Üniversitesi’nin 
Öğrenme ve Hafıza Nörobiolo-
jisi Bölümü’nde görev alan fizik-
çi Gordon L. Shaw ile Wisconsin 
Üniversitesi’nden psikolog Frances 
H. Rauscher var. Shaw ve Rauscher’a 
göre 10 yaş öncesi çocukların beyni 
tıpkı bir plastik gibi ve erken yaşlar-
da verilecek birtakım eğitimlerle ço-
cuk beynini şekillendirip beslemek 
mümkün. Piyano ise, özellikle beyin 
ve beden arasındaki bağlantıyı kur-
ması, hem ruha hem de fiziğe etki 
etmesiyle bu yöntemin en etkili aracı. 
Shaw ve Rauscher’in araştırmasına 

göre, 10 yaş öncesi çocuklara piya-
no dersi vermek, çocukların fen ve 
matematikte üstün özellikler göster-
melerinde gerekli olan zihinsel yapı-
yı olgunlaştırmanın en etkili yolu.

Yazımıza 7 Mayıs 2010 tarihli 
Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi’nden 
Doğan Kuban’dan yaptığımız bir 
alıntıyla devam etmek istiyoruz.

“ Burada çağdaş Çin kültür atılı-
mının musiki alanındaki boyutlarını 
dile getireceğim. Amerika bu alanda 
Avrupa’yı, özellikle Hitler’den kaçan 
Almanların yardımıyla geçmişti. Bu 
gün dünyanın en iyi müzik okulları 
Amerika’ da bulunuyor. Fakat geçen 
gün öğrendiğim şaşırtıcı sayıları oku-
yuculara duyurmak istiyorum. 

Mezzo Kanalı Çağdaş Çin’de Mu-
siki ve Lang Lang adlı 26 yaşında çok 
ünlenmiş bir virtiözün yaşamını ve 
sanatını ele alan bir program yayın-
landı.  Programın bir yerinde Çin’de 
50 milyon piyano öğrencisi olduğunu 
duyunca çok şaşırdım. … 

Google’ daki bir makalenin adı “ 
ABD’ ye göre Çin’in 6/1 üstünlüğü” 
idi. Amerika’nın Çin’e göre altı kat 
fazla para yatırdığını söyleyen yazar, 
Çin’in kültür alanındaki yatırımıyla 
dünya tarihinde olmayan bir boyutta 
entelektüel sermaye yatırımının Ssya 
lehine çevirdiğini vurguluyor. 

Pekin’deki  Çin Ulusal Konservatua-
rı  Asya’nın en büyük konservatuarıy-
mış. Çinliler dünyayı 13-14 yaşında 
öğrencileri ile istila ediyor. Sayısız 
büyük yarışmayı Çinliler kazanıyor. 
Makaleyi yazan Spengler adındaki 

yazar, bu gidişle bütün yarışmaları 
onların kazanacağını söylüyor. 

Çin’in uygulamalı olarak verdiği tek 
bir ders var: Bütün dünyanın yarattığı 
tek bir uygarlıkta buluşmak

Son Olarak
Çağımız rekabet çağı. Öyle ki 

çocuklar kendilerini bekleyen zorlu 
sınavlardan galip çıkmak için daha 
yedi yaşından itibaren çalışmaya 
başlıyor. Çalışmak elbette etkili ama 
zeki olmak herkesin harcı değil. İşte 
bu yüzden, harıl harıl zekâyı geliştir-
me, arttırma formülleri aranıyor. Bilim 
adamlarının yaptıkları ilginç araştır-
maların sonucunu görünce bazı anne-
babaların “Müziği-resmi dersten say-
ma, varsa yoksa Matematik, Türkçe, 
Fen” takıntısının biraz olsun yerini 
sanata bırakacağını ümit ediyorum. 
Zekâyı geliştirmek için ne genlerle 
oynamak, ne bilgisayar ne dershane, 
özel ders, test, sınav, etüd. 

Zeki bir toplum yaratmak için
eski bir dost: PİYANO 

KAYNAKÇA
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Tam zamanında seni seviyorum de-
mek veya bu duruma çok üzüldüm 
demek. Duygularımızla hayatı anlam-
landırmak için, duyulmayan anlamsız 
çığlıklar atmamak için hayatı duygu-
larımızla yaşamak. Yaşanmayan, bi-
riktirilen duyguların ağırlığını uygun 
olmayan zamanlarda taşırmak veya 
onların baskısıyla yaşamı zorlaştır-
mak.

Bir görüşe göre duygular aklımızın 
arkadaşıdır, bir görüşe göre de duy-
guların kendi zekâları vardır. Görüşler 
farklı olabilir ama duygularımız hayatı 
anlamlandırmamızda yorumlamamız-
da önemli bir etkiye sahiptirler. Önce 
kendimizi doğru tanımak anlamak 
için önemlidir. Daha sonra ise ileti-
şimde bulunduğumuz insanı anlamak 
ve tanımak için; şans vermek, adil bir 
yargı oluşturmak için önemlidirler.

Tıpkı canlı organizmalar gibi top-
lumlarında bağışıklık sistemleri oldu-
ğunu düşünüyorum. Ülkemizde ve 
dünyamızda artarak yaşanan şiddet 
eğilimlerinin kaynağı bu bağışıklık 
sisteminin fark edilmemesinden kay-

naklanıyor olabilir mi? Yasalar, kültür 
ve eğitim programları bu sistemi oluş-
turan unsurlar. Sistemi önemli ölçüde 
etkileyecek bir başka unsurda çocuk-
ların çok küçük yaşlardan başlayan 
duygusal kazanımları olabilir. 

Küçük yaşlarda başlayan empati 
(duygudaşlık) becerisi daha sonra 
toplumların demokratik tutum geliştir-
melerinin temeli olabilir. Demokratik 
tutum bir yönüyle de empati (duygu-
daşlık) becerisidir. Kendini tam zama-
nında düşünceleri ve duyguları ile ifa-
de eden ve karşısındakinin de buna 
hakkı olduğunu bilen insan demokra-
siyi içselleştirmiş demektir.

Daniel Goleman “Yapılan bir araş-
tırmaya göre Akademik Zekânın ( IQ 
) yaşama katkısı %20 iken Duygusal 
zekâ ve diğer özelliklerin toplamı %80 
olarak belirlenmiştir” demektedir.

DUYGULARIN ÖNEMİ
Nuran Kansu Duygusal Zekâ Geli-

şim Setinde;
• Duygular bizim doğal parçamızdır.
• Duygular davranışlarımızı etkiler ve 

yönlendirir.
• İhtiyaçlarımız karşısında bizi uyarır.
• Karar vermemizi etkiler.
• Zorluklar karşısında direnmemize ve 
kuvvetli olmamıza yardım eder.
• Heyecan ve istek duymamızı sağ-
lar ve bizi hedefimiz ulaştırır. Motive 
eder.
• Duygular öğrenmemizi sağlar.
• İnsanlarla iyi iletişim içinde olmamı-
zı ve kendimizi iyi hissetmemizi sağ-
lar.

Duygular bu kadar çok etkiye sahip-
se biz bunu çocuklara nasıl taşıyaca-
ğız? Onlara duygularını tanıma ifade 
etme, diğer insanı, duygusu ile birlikte 
anlama becerisini nasıl öğreteceğiz?

Her eğitimde olduğu gibi bu konu-
da da erken davranmanın kazanımı 
kolaylaştırabileceği tartışmasız bir 
konudur. Bu düşünceden yola çıkarak 
anasınıflarımızda bu yıl bir çalışmaya 
başladık. Burada kısaca ondan söz 
edelim.

“Trafik Işıkları Her Yerde “ adlı prog-
ramla çocuklarımızla duyguları tanı-

TOPLUMLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİ
ÇOCUKLARIN DUYGUSAL OKURYAZARLIKLARI

İLE GÜÇLENDİRİLEBİLİR Mİ?
Rezan Turhan / Psikolojik Danışman
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yoruz.  Duygularını nasıl anlatacağı, 
karşı tarafı nasıl dinleyeceği ve nasıl 
geri bildirimde bulunabileceği ile ilgili 
bir çalışma hazırlayıp uyguladık. Ça-
lışma bir dizi basamaklarla çocukların 
davranış geliştirme ve duygu anlama 
- anlatma becerilerini kazandırmayı 
hedefliyor. 

Bu programın ana çerçevesi; 
• Duyguları tanıma, ifade etme, olum-
lu ve olumsuz duyguları ayırt etme
• Trafik Işıkları ne işe yarar? Hayır 
deme becerisi.
• Trafik ışıkları ile duyguları örtüştür-
me
• Yaşantıları, trafik ışıkları ve duygu-
larla bağlantı kurarak sorun çözme 
becerisi geliştirme.

ÇALIŞMANIN HEDEFİ:
• Duygularını tanıma
• Kendini kabul
• Kendini anlatma
• Karşı tarafın duygularını anlama
• Empati becerisi geliştirme
• Olumsuz duygularla baş etme
• Kişisel sorumluluk geliştirme
• Karar verme 
• Anlaşmazlık çözümleme

Sene başında uygulamaya başladı-
ğımız programımızın çocuklarımızın 
duygu tanımlama ve ifade etme bece-
rilerini geliştirdiği ve sınıf atmosferini 
olumlu etkilediğini düşünüyoruz.

EV ORTAMINDA DUYGUSAL
BECERİ GELİŞTİRMEK İÇİN
NELER YAPILABİLİR?
Duygu tanımlama, paylaşma ve 

özelliklede olumsuz duygularla baş 
etme konusunda evlerde neler yapı-
labilir? Her evin bir duygu atmosfe-
ri vardır ve bu çocuğun gelişiminde 
önemli bir etkiye sahiptir. 

Çocuklar bebekliklerinden başlaya-
rak çevrelerinin etkilerine açıktırlar. 
Çevrelerinden gelen iletilere göre ken-
dileri, başkaları ve içinde yaşadıkla-
rı ortam ve dünya hakkında bilgiler 
oluştururlar ve bu bilgilerle davranış 
ve tutum geliştirirler. Bebeklik döne-
minden başlayarak istekte bulunurlar. 
Anne ile kurulan iletişim, isteklerini 

yerine getirmesi ile ilgili olarak; ya 
dünyanın merkezinde hissetme veya 
çevreninde kendisi gibi diğer insan-
ların seçimlerinin de olabileceğini 
fark etme arasındaki bir öğrenmedir.  
Dünyanın merkezinde hissetme ba-
ğımlılığı geliştiren çocuklar, istedik-
leri olamayınca öç almaya,  yıkıma 
giden bir yolun açılmasını sağlayan 
davranışlara da yönelebilirler.

Duygusal zekânın ilkokulu ailedir. 
Evin duygusal atmosferi ve anne ba-
banın çocukla ilgili duyguları düşün-
celeri ve ona karşı tutumları, onda 
kalıcı bir etkiye sahiptir. Duyguları 
değiştirilen ve duyguları ile birlikte 
kabul edilmeyen çocuklar olumsuz 
duygu büyütmeye adaydırlar. Olum-
suz duygu ve buna bağlı olarak ge-
lişen olumsuz algı, düşünsel alanda 
da sağlıklı gelişmelerinin engeli ola-
bilir. Olumsuz duygu aklın engelidir. 

Yapılan araştırmalar duygusal be-
yin (amygdala) ile düşünen beyin (ne-
okorteks) arasında kuvvetli bir bağ ol-
duğunu göstermektedir. Beyne gelen 
veriler duygusal beyin tarafından da 
değerlendirilir. Eğer çocuğun duygu-
larına çok müdahale yapılmamışsa 
ve yoğun kaygılı bir ortamda yetiş-
memişse; aklı ile duygularını birlikte 
kullanma becerisini kazanabilir. Aksi 
bir durum; yani sürekli kaygı yayını, 
beynin daha hızlı ve kolay bölümünü 
kullanmayı seçmesine neden olabi-
lecektir. Ve sonuçta beyin kısa devre 
yaparak hep duygusal kararlar alabi-
lecektir. Bu da düşünsel becerilerin, 
başarının, empati (duygudaşlık) be-
cerisinin öğrenilmemesi, gelişmemesi 
sonucunu doğurabilecektir.

• Yoğun bir duygu yaşadığınızda, 
çocuğunuza bu duygunuzu anlatın. 
Ona duygusunu paylaşabilmesi için 
model olun.

• Çocuğunuzun duygusunu tanımla-
masına yardımcı olun. Onu anlayın, 
dinleyin ve duygusu ile birlikte kabul 
edin. Duygusunu ret etmek, değiştir-
mek insanı ret etmek ve değiştirmek 
demektir. 

• Hep ertelenen duygular, gelecek 
zamanın yükü olabilir. Kendi duy-
gunuzu ve çocuğunuzun duygusunu 

paylaşması için zaman yaratın
• Çocuğunuzla göz teması kurun, 

duygusunu kendi duygunuzdan ayı-
rarak tanımlayın. 

• Evinizi bir mizah atmosferinin ol-
ması orayı pek çok olumsuz duygu-
lardan korur.

• Paylaşılan neşe, coşku hem bede-
ninizi hem de evinizi olumsuz durum-
lardan ve duygulardan korur. Şaka 
yapmak için 1 Nisanı beklemeyin.

• Çocuğunuzun kendisi ile ilgili 
olumlu bir duyguya sahip olması için 
onun farklılıklarının ortaya çıkması-
na, yeteneklerini geliştirmesine yar-
dımcı olabilirsiniz. Kendini tanımak 
ve güven duygusu olumlu duyguların 
kapısının her zaman aralıklı olmasını 
sağlar.

• Çok fazla eleştirilen, hatası ara-
nan çocuklar duygularını ifade etmek 
için zorlanabilirler.

SONUÇ;
Yukarıda da söylediğimiz gibi 

sosyal huzur ve başarının temelin-
de duygusal zekânın, akademik 
zekâdan %80, hatta bazı araştırma-
cılara göre %90 daha etkili olduğu 
düşüncesi benimsenmektedir.

Duygu ile aklı arkadaş edebilmek 
bir beceridir. Bu durum hem aklın 
hem de duygunun kalitesini artırır. 
Sonuç ise yaşam becerisi ve kalite-
sidir. Bu kalite giderek çevrelerin, 
ülkelerin ve insanlığın yaşam kalitesi 
olabilir. 

Çocuklarımızın duygularını anla-
dığımızda, kendi duygularımızı ona 
uygun bir dil ile anlattığımızda duy-
gusal okur-yazarlık düzeylerini yük-
seltebiliriz. Duygusal okuryazarlık 
becerileri gelişmiş bireylerden oluşan 
toplumların, kendilerini ve gelecekle-
rini koruma şansları yüksek olabilir. 

KAYNAKÇA:
Golemun Daniel Duygusal Zekâ 
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lık/ Bilişim
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Yetiştirmek Varlık Yayınları
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Sınavların eğitim sistemimizi ele 
geçirdiği, doğru ve yanlış cevapların 
geleceğimizi yönlendirdiği günümüz-
de, zekâ, tam bir muamma. Sık sık 
“Zeki; ama çalışmıyor.” “Çok zeki; 
ama biraz da gayret etse.” gibi cüm-
lelerle, kendi eğitim yaşantımızda da 
karşılaşmışızdır. Zekânın bizi nereye 
ve nasıl yönlendirdiği yapılan araştır-
malarla da hala sorgulanmakta. Fa-
kat şu bir gerçek ki salt zekâ üzerine 
yoğunlaşmış ölçmeler yetersiz. Bu ne-
denle son senelerde sık sık duygusal 
zekâdan bahseder olduk. Sağ beyin 
lobunun; yaratıcı zekâyı, bütünsel dü-
şünmeyi, hayal gücünü ve sezgileri; 
sol beyin lobunun ise analitik düşün-
ceyi, mantıksal zekâyı ve zihni temsil 
ettiğini öğrendik.

Düz zekâ; düşünülen, öğrenilmiş, 
edinilmiş bilgileri değişik durumlarda 
kullanabilme, bu bilgilerle değişik du-
rumlara uyum sağlama yetisi olarak 
tanımlanır. Öğrenilmiş ve kazanılmış 
bu bilgileri işleyen ise iki farklı dü-
şünme biçimidir. Yakınsak ve ıraksak 
düşünme.

Klişeleşmiş(yakınsak) düşünme; 
beklenen, belirlenmiş bağlantılara ve 
olağan yanıtlara yöneliktir. Bireyin 
önüne; çözülmesi için önceden belir-
lenmiş, normlaşmış yöntemlerden ya-
rarlanabilecek türden sorunlar çıkın-
ca etkinlik kazanır. Bu düşünme de 
verimli sonuçlara, özgün bireşimlere 
varabilir. Fakat yaratıcılığın asıl daya-
nağı ıraksak düşünmedir. Iraksak dü-
şünme ile kast edilen, önceden hiçbir 
şeyin belirlenmemiş olduğu, özgürce 
yol alan düşünmedir. Çözülecek so-
runu keşfederek, çözüme varmak için 

hangi evrelerden geçeceğini, hangi 
adımları önceden atacağını bilme-
den, yeni ve özgün düşünmeyi yani 
çözümü ortaya koyar.

Genel olarak öğretim sistemleri, 
yakınsak düşünmeyi geliştirmeye eği-
limlidir. Yaşamımızın hemen her evre-
sinde karşı karşıya kaldığımız sınav 
ve testler, yakınsak düşünmeyi değer-
lendirecek biçimde düzenlenmekte, 
ıraksak düşünme ve dolayısıyla yara-
tıcılığı ihmal etmektedir.

Yaratıcılık için belirli bir zekâ dü-
zeyi zorunludur. Ancak bir alanda 
yüksek derecede yaratıcılık, yüksek 
derecede bir zekâ düzeyini ifade et-
mez. Çok yüksek bir zekâ düzeyi de, 
aynı yükseklikte bir yaratıcılığı içer-
meyebilir.

Bugün sürekli değişen dünyamız-

da, klişeler, kutular içinde düşünerek 
çağa ayak uydurulamayacağı çok 
açık. Hemen her gün yeni düşünme 
biçimleri ve sınıflamaları ortaya çık-
makta.

Sayısız bilgilerin üstesinden gele-
bilmek için bireyin; bu çeşitli bilgiler 
arasındaki etkileşimi görebilecek, 
kimi kalıpların geçici olduğunu fark 
edecek biçimde eğitilmesi gereklidir. 
Bağımsız düşünebilen, doğru sorular 
soran, disiplinler-arası yanıtlara ve 
eleştirel düşünmeye yönelen öğrenci-
lerin yetiştirilmesi artık biz eğitimciler 
için öncül hedeftir.

Bilgi depolaması aslında geçmişe 
bir hazırlık gibidir, oysa gerekli olan; 
geleceğin sorunlarıyla yaratıcı biçim-
de uğraşacak, geleneksel olmayan 
kavramlarla düşünecek bireylerin top-

Gökben KARABAYIR
Görsel Sanatlar Öğretmeni

KUTULARIN DIŞINDA DÜŞÜNMEK
VE SANAT EĞİTİMİ
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lumda yerini almasıdır.
Öğrencilerin tek tek kendilerine 

özgü olanı bulabilmesi ve yönlendi-
rilmesi ise yaygınlaşmış sanat eğiti-
miyle mümkündür.

Çok küçük yaşlardan başlayarak 
çocukları yaratıcı kılmaya en uygun 
alan, sanatsal alandır.Bu açıdan sa-
nat eğitimi, eğitim ve öğrenim içinde 
yaygınlıkla yer alması gereken bir 
disiplindir.Sanat eğitiminin öncelikli 
amaçlarından biri, görmeyi, işitmeyi, 
dokunmayı, tat almayı öğretmektir.
Çocuğun çevresini algılayıp yönlendi-
rebilmesi için ilk koşul sanattır.Yalnız-
ca bakmak değil, görmek, yalnızca 
duymak değil, işitmek, yalnızca değ-
mek değil, dokunulanı duyumsamak, 
yaratıcılık için gerekli ön koşullardır.

Görsel Sanatlar Eğitiminin temel 
dayanaklarından biri ise algıdır. 
Algı, duyular ve akıl yolu ile bir şe-
yin bilincine varmak olarak tanımla-
nır. Duyular genel, algı ise kişiseldir. 
Algıların doğruluğu ise daha önce 
yaşanmış ‘deneyimlere’ bağlıdır. İl-
köğretim döneminde oluşacak tüm 
deneyim ve tecrübeler bu nedenle 
önem taşımaktadır.

Çocuklar, algıları aracılığı ile düşü-
nür, ilgi çekici şeyleri duyu organları 
aracılığı ile öğrenir ya da değişik sa-
natsal araç gereçlerle yeniden yara-
tırlar. Çocuklar ya da yetişkinler her-
hangi bir sorun ile karşılaşıldığında 
o sorun üzerinde düşünmeye gereksi-
nim duyarlar. Düşünme ile kavramlar 
düzenlenip aktarılırken daha fazla-
sına da gereksinim duyulur. İmgesel 
düşünme ile anlam kazandırılarak, 
yaratıcı düşünmeye temel oluşturulur. 
Somut olandan soyut olana doğru 
ilerlerken yaratıcı düşünce güçlenir.

Yaşadığımız dünyada; soyut olanı 
algılayarak yeni çözümler geliştirebil-
mek için sanatın her alanı bize reh-
berlik yapar. Bir seramik çamurunu 
şekillendirirken formu, bir sanat ese-
rine bakarken yorumu, tasarım çalış-
malarında özgünlüğümüzü sorgular 
ve güçlendiririz. Duyularımızı aktif 
olarak kullandığımız deneyimler, öğ-
rencilerimizin geleceğin dünyasında 
yaratıcı çözümler geliştirmelerine 

olanak sağlar.
Okulumuz görsel sanatlar eğitimi; 

bu bilinç ve inanç çevresinde, biz 
eğitimciler tarafından özgün olarak 
geliştirilerek uygulanmaktadır. Yara-
tıcılığın temelini oluşturacak düşünce 
yapısını geliştiren yaratıcı drama, 
görsel sanatlar eğitimimizin vazgeçil-
mez bir yöntemidir. Harvard Üniver-
sitesinde geliştirilen Güzel Sanatlar 
Eğitimi programı ‘Project Zero’ ile de 
öğrencilerimiz, sanat eseri ve sanatçı 
ile bağ kurarak bir tür düşünme eğiti-
mi alırlar, yorum güçlerini geliştirirler 
ve bu yorumları yaşam alanlarına 
aktarırlar. Tasarım temelli çalışma-
larda; doğru sorular üzerinde durur 
ve daha önceden ilişki kurulmamış 
bağlar arasında ilişki kurarak özgün 
fikirler ortaya koyarlar.

Çocuklarımız;  görsel sanatların 
sunduğu anlatım ve düşünme olanak-
larını kullanarak yaşamlarının her 
alanında yaratıcı düşünce geliştire-
bilirler. Bu nedenle çocukların görsel 
algılarını ve imgesel düşünmelerini 
geliştirmek için yalnızca İlköğretimde 
değil, eğitimin bütün aşamalarında 
yaygınlıkla görsel sanatlara ilişkin 
çalışmalar yapılmalıdır.

Geleceğimiz ezbere değil, yaratı-
cılığa, yanında yer verecektir. Sanatı 
duyumsamak dileğimle…

KAYNAK:
İnci San/’Sanat ve Eğitim’

ALMAK VE
VERMEK

Suya bakarken gülümseyişim,
Yaşamın engin ve vahşi denizinde

Çok uzaklara yelken açtı;
Ama sayabileceğimden çok fazlası

Yüzerek bana geri geldi.
“ Kara bulutlar kaybolacak” diye fısıldayarak

Birinin elini sıktım;
Bütün gün yaşamın

Kutsandığını duyumsadım.
En çok gereken yere

Bir mutluluk düşüncesi gönderdim;
Ve çok geçmeden büyük bir sevinçle doldum.

Güç bela kazanıp biriktirdiğim
Azıcık altını akıllıca paylaştım;

Ve çok geçmeden yüz katına çıkarak
bana geri geldiğini anladım.

Bir miktar çabayla,
Birinin tepeye tırmanmasına yardım ettim;

Yeni bir dostluk gibi,
Çok değerli bir şey elde ettim.

Her sabah uyandığımda,
Nasıl başarabileceğimi düşünüyorum;

“Önce hizmet ederek” diyorum.
Biliyorum ki ben, verdikçe varım

THOMAS GAINES
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“Yoğun bir sınav maratonunu geri-
de bıraktık” diye açıklamalar yapılır 
her yılın temmuz aylarında; çünkü 
OKS, SBS, ÖSS, KPSS ve nice diğer-
leri bitmiştir. Yoksa yoğun bir sınav 
maratonuna hoş gel¬diniz mi den-
meli? Çünkü kısa bir tatilden sonra 
yine başlar koşuşturmaca OKS, SBS, 
ÖSS, KPSS ve nice diğerleri... Bütün 
bu sınavlar daha iyi olan az sayıda 
öğrenciyi, daha iyi olan okullara 
seçme zorun¬luluğu mudur yoksa? 
Giderek artan başvuru sayılarından 
seçme yapabilmek için bulduğumuz 
geçerli, güvenilir, objektif ve gerçekçi 
çözüm yolu mudur?

SBS’nın temel işlevi öğrencileri, il-
köğretimdeki ba-şarılarına göre orta-
öğretim kurumlarına yerleştirmek¬tir. 

Aslında burada yaptığımız öğrenci-
leri akademik başarılarına göre sıra-
lamaktan, belki sınıflamaktan öte¬ye 
gitmemektedir. Bu sınav, okulları öyle 
bir noktaya getirmiştir ki birçok yer-
de eskiden okul sisteminin dı¬şında 
(dershanelerde) görmeye alıştığımız 
elit (!) sınıflar ülke geneline yayılmış-
tır. Peki sadece ve sadece akade¬mik 
başarı bir öğrencinin yetişmişliğinde 
her şey midir? Ya da sadece akade-
mik başarıyı ölçmek yeni yaklaşıma 
göre tekrar düzenlediğimiz yapılan-
dırmacı okulların mantığı ile ne ka-
dar uyuşmaktadır? Başka soruları da 
beraberinde getirmektedir aslında 
bu sınav sistemi. Hepimiz bilmekte-
yiz ki çocuklarımız artık okumayı ve 
yazmayı öğrenir öğrenmez çoktan 

seçmeli sınavlara girmektedirler. Ai-
leler yoğun bir baskı altında kalarak 
çocukları durmadan soru çözmeye 
yöneltmektedirler. Bu arada çocuğun 
oyun ihtiyacı sürekli göz ardı edilmek-
tedir. İlerideki yılların bize akademik 
olarak gelişmiş; ama duyuşsal olarak 
istenilen seviyeye çıkamamış öğrenci-
ler sunacağı kuşkusuzdur.

ÖSS’nin gerekçesi daha net olarak 
ortadadır. Yüksek öğretime devam 
etmek isteyen birçok ortaöğretim me-
zunu var; ama sistem bunlardan pek 
azına eğitim ve öğretim, hizmeti ve-
recek kapasiteye sahip. Aslında bu-
rada durum biraz daha karmaşık bir 
hâl almaktadır. Çünkü üniversiteler-
deki kapasite meselesi genel olarak 
ülkenin kalkınmışlık düzeyi ile de ilgi-

Öğr. Gör. Dr. A. Murat Ellez
Dokuz Eylül Üniversitesi / Buca Eğitim Fakültesi

ÇOKTAN SEÇMELİ BİR HAYAT
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lidir. Günümüz gerçeğinden biri, üni-
versite diploman yoksa iş bulma¬nın 
neredeyse imkânsız olduğudur. Önü-
müzde üniver¬site diploması olma-
yan; fakat hayatta çok başarılı olmuş 
binlerce örnek olduğu da ortadadır. 
Neden bunlar hiç ortaya dökülmez?

Sırada KPSS var. Açılımı Kamu 
Personeli Seçme Sınavı’dır. Bu sınav 
kendi içinde pek çok alt dallara ay-
rılmaktadır. Peki ne işe yarar KPSS? 
Ortaöğretim ya da yükseköğretim 
mezunlarının kamuda istihdamı için-
dir. Peki nasıl bir sınavdır bu? Her-
kesin tahmin edeceği gibi başka bir 
çoktan seçmeli sınav.

Aslında çoktan seçmeli sınav biz 
eğitimcileri hiç ra¬hatsız etmez. Çün-
kü bilinir ki çoktan seçmeli test; (1) 
öğrencilerin yeni bir ürün ortaya koy-
malarına, organize etme becerilerini 
göstermelerine olanak sağlayan bir 
test türü değildir. Yanıtı öğrenciler 
yazmaz. Sadece yanıtı verilen seçe-
nekler arasından kendilerine doğru 
gelen seçeneği işaretlerler. (2) Daha 
çok okuduğunu anlama becerilerine 
dayalı olarak yanıtlanır. Yanıtlamada 
geçen sürenin çoğu, okumaya, düşün-
meye ve işaretlemeye da¬yanır. (3) 
Ölçülmek istenmeyen yazma beceri-
leri ölçme işlemine karışmadığı için 
hata kaynaklarından biri baş¬tan 

engellenir. (4) Tamamen objektif pu-
anlanabilir yani kim okursa okusun 
aynı sonucu bulur. (5) Uygulanma¬sı 
kolaydır. Çok sayıda kişiye kolaylık-
la uygulanabilir. (6) Makine ile pu-
anlanabildiğinden ekonomiktir. Yani 
elimizde bulunan iyi bir ölçme aracı 
türüdür ve başarıy¬la uygulanmakta-
dır. Zaten uygulanan sınavların teknik 
özellikleri hakkında kimsenin bir şey 
söylediği de yok. Herkes bu gerçeği 
kabul etmiş gibi görünüyor.

Eğitimin her düzeyinde sınavlar ka-

çınılmaz bir ger¬çek olarak karşımız-
da durmakta. Bu sınavlar öğrenci¬leri 
bir şekilde sınıflıyor. Nasıl mı? 
“Başarılı-başarısız”, “kazanan – kay-
beden” ,’”mutlu - mutsuz”, “kaygılı 
- kaygısız” bu değerlerin sayısını ço-
ğaltmak mümkün. Peki öğretmenleri, 
aileleri ya da uzmanları sınıflamıyor 
mu? Tabi ki sınıflıyor. Nasıl mı? Şöy-
le; ya kaygılı-kaygısız, paralı-parasız, 
bilinçli - bilinçsiz, ilgili - ilgisiz, taraflı-
tarafsız, zorlayan-zorlamayan. Yani 
ya sınavları desteklersi¬niz ya da 
desteklemezsiniz.

Sınav hangi basamakta olursa 
olsun öğrenciler, ve¬liler ve öğret-
menler üzerinde de baskı oluşturur. 
Bu baskı şu anda eğitim-öğretimi 
işleyemez duruma sok¬maktadır. Sı-
navlarda sorulmayan hiçbir konunun 
öne¬mi yoktur. Sınavlarda soruluyor-
sa da okul dışında da öğrenilecek 
kurumlar mevcut. Her yeni sınav yeni 
bir dershane ya da kurs sektörü oluş-
turmaktadır. Bunun ailelere yükledi-
ği ekonomik yükü kimse tam olarak 
hesaplayamaz. İlköğretimde sosyal 
becerileri gelişmiş, yaparak yaşaya-
rak öğrenen, bilgilerini yapılandıran 
öğ¬renciler yetiştirmek yerine, onları 
nasıl sıralayacağımıza kafa yoruyo-
ruz. Ortaöğretimde, bir dünya ger-
çeği olan yabancı dil gerçeğini tüm 
kurumlara nasıl yayacağımızı düşü-



26

neceğimiz yere de dil becerileri ko-
nusunda ağırlık verdiğimiz bazı okul-
lara (Anadolu Liseleri) nasıl öğren¬ci 
seçeriz diye uğraşıyoruz. Buradan 
mezun olanların yarısından fazlasını 
da yükseköğretim kurumuna yerleşti-
remiyoruz.

Hangi kademeden olursa olsun 
mezun, ettiğimiz öğ-rencilerimizi 
problem çözen, üreten bireyler ola-
rak yetiştiremiyoruz. Sonra da onları 
sıralamaya çalışıyoruz. Sınav denen 
şey öncelikle mutlaka heyecanlandı-
rır, sonrasında ise ya güldürür ya da 
ağlatır. Her sınavın sonu bilinmeyen 
bir macera olduğunu söylemeye ge-
rek yok herhalde. (Bu fikir çoğu eği-
timci tarafından da ka¬bul görmekte 
günümüzde.) Ama acaba gerçek bu 
mu? Neden sınavların öğrenciler ara-
sındaki eşitliği sağlayan araç olduğu 
gözden kaçar? Ya da neden her za-
man suç¬lular bu sınavlardır?

Aile baskısı, gelecek kaygısı, biraz 
da kolayı tercih etme nedeniyle okul-
daki yazılı sorularını ele geçirmek¬le 
başladıkları işi büyütecek bir grup 
öğrenci var karşı¬mızda: Annesiy-

le yaşayan ve evi geçindirmek için 
ça¬lışmak zorunda kalan Mert, ko-
miser babasının sert nu¬tuklarından 
illallah demiş olan Sinan, anne ba-
basının sürekli kavga etmesine tem-
belliğinin neden olduğunu düşünen 
Gamze, tıp okuması için baskı yapıl-
dığı hâlde gitarını elinden düşürme-
yen Kaan ve bir aşiret çocuğu olan 
Uluç. Bu karakterler “Sınav” filminin 
karakterleri. Sistemi eleştiren bir film 
“Sınav” ÖSS’ye hazırlanan öğrenci-
yarış atı benzetmesi filmin daha ilk 
sahnelerinde perdeye yansımaktadır. 
Ne kadar acı bir benzetmedir bu. Ka-
rakterlere baktığınızda isimler değişir 
belki; ama aslında hepsi çevremizde-
dir. Acaba başka bir çözümü var mı-
dır bu sistemin? Ya da öğretmenler 
olarak ne ya¬pabiliriz?

Bu ortamı iyi yönetmek aile ve 
öğretmenin iş bir¬liği ile olabilir. 
Bunun için; Pozitif bir atmosfer ya-
ratın. Öğrencilerle sınav öncesinde 
konuşarak onların endi¬şelerini ses-
lendirmelerine yardımcı olun. Sınavı 
korka¬rak beklemelerine engel olun. 
Yeni kalemler verin, küçük ödüller dü-

şünün. İyi öğrenciler için sınav ken-
dini göster¬me aracı olabilir. Yalnız 
burada dikkat edilmesi gereken stan-
dart sınavların öğrenci ile ilgili her 
şeyi ölçmemesidir. Zaman yönetimi 
uygulayın. Yıl içersinde zamanı sınır-
lı tuttuğunuz sınavlarla öğrencilerin 
pratik yap¬masını sağlayın. Velileri 
işin içine sokun. Sınavdan önce eve 
bir mektup gönderin ve hangi testin 
hangi amaçla ne zaman verilece-
ğini söyleyin. Velilere sadece sınav 
başarısı için sınav öncesinde değil, 
bütün yıl boyunca çocuklarına des-
tek olmalarını önerin. Yapılan bir 
araş¬tırmada standart matematik sı-
nav sonuçlarındaki farkın % 90’ının 
üç faktöre bağlı olduğu bulunmuştur. 
Bun¬lar; velilerin etkisiyle okula de-
vam etme, evde okunan kitaplar ve 
kontrollü televizyon izleme. Aslında 
bunla¬rın kontrolü bütün yılın başa-
rısını etkilemektedir. Son olarak öğ-
rencilerin sınav endişesi bulaşıcı, ola-
bilir. Ay¬rıca öğretmenlerin kendileri 
de bir yerde test sonuçları kendi ba-
şarılarını da yansıtacağı için endişe 
duyuyor olabilirler. Ama öğretmenler 
rahat olursa öğrencileri de rahatlata-
bilirler.
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ÖZGÜR OLMAK İÇİN RİSK ALIN

Gülmek aptal görünme riskidir.

Ağlamak duygusal görünme riskidir.

Birine el uzatmak gerçek benliğini açığa vurma riskidir.

Düşünceleri, düşleri herkesin ortasında anlatmak

Onları kaybetme riskidir.

Sevmek sevilmeme riskidir.

Umut etmek ümitsizliğe kapılma riskidir.

Denemek başaramama riskidir.

Ama riskler alınmalıdır, çünkü yaşamdaki en büyük  tehli-

ke hiç risk almamaktır.

Hiç risk almayan kişi hiç bir şey başaramaz

Hiçbir şey elde edemez ve hiçbir şey olamaz

Acı ve çile çekmekten kaçınabilir, ama aslında

Öğrenemez, duyumsayamaz, değişemez, gelişemez,

Sevemez ve yaşayamaz 

İnançlarının zincirine vurulmuş kişi bir köledir.

Ceza olarak özgürlüğünü kaybetmiştir.

Yalnızca risk alan insanlar özgürdür

YAZARI BİLİNMİYOR

(Jay Rifenbeay’ nin  Mazeret Yok adlı kitabından)
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4. sınıf öğrencilerimiz sosyal bilgi-
ler dersinde teknolojinin hayatımız-
daki yeri konusunu işlerken bir anket 
uyguladılar. Soru sormaya geldik-
lerinde bu çocukların hayatındaki 
teknolojiyi düşündüm. Doğdukların-
dan beri yaşamlarında internet var-
dı. Cep telefonuna çok küçük yaşta 
sahip oldular, bilgisayar oyunları, 
myspace, facebook,  MSN, MP3 ça-
lar yaşamlarının önemli bir parçası. 
Ödevlerini artık internetten alıyorlar. 
Günlük kullanım dillerini bile değiş-
tirdiler. Teknolojiye uydurmak için 
farklı bir dil geliştirdiler.  1995 – 
2009 yıllarında doğan çocuklar Ne-
sil Z diye adlandırılıyorlar. (1980-
1994) Nesil Y’ den sonra geliyorlar. 
Kısaca ortak özelliklerini şu şekilde 
özetleyebiliriz: 

Nesil Z internetsiz hayat bilmiyor.  
Sosyalleşme, bu nesil için dışarıda 
arkadaşlarıyla buluşmaktan çok, bir 
araya gelip bilgisayar oyunu oyna-
mak ya da sanal iletişim kurma an-
lamına geliyor. 

Önceki nesle göre çevre sorunla-
rına karşı daha endişeli, duyarlı. 
Küresel ısınmanın, hava kirliliğinin, 
suyun öneminin farkındalar. 

Bu nesil daha erken büyüyor ve 
olgunlaşıyor. Sosyal analistlere göre 
eğitime en çok önem veren nesil. 

Dikkatlerini toplamakta zorluk çe-
kiyorlar. Dikkatleri çok çabuk dağı-
lıyor. 

Modern dünyanın zorluklarına 
daha kolay uyum sağlıyorlar. 

Kardeş sayıları bu nesilde daha 
az. Genellikle anne baba çok yo-
ğun çalışıyor. Annelerin çocuk sa-

hibi olma yaşı daha geç (Ortalama 
31-33). 

Karmaşık bir dünyadalar ve prob-
lem çözme becerileri gelişmiş.

Grafikler, şekiller ve mültimedya 
desteği ile daha kalıcı öğreniyorlar. 
Görsel zekâları çok güçlü.  Yapa-
rak, yaşayarak öğrenmeyi, bilginin 
anlatılmasına tercih ediyorlar. 

Çocuklarımız 21. yüzyılın ilk nesil-
leri ve geleceğin liderleri.  Böyle bir 
nesli geleceğe en mükemmel nasıl 
hazırlarız?  Hızlı ve sürekli değişi-
min içinde onları, hangi becerilerle,  
bilgilerle donatmalıyız? 

Çocuklarımızı geleceğe hazırla-
mak, bir sınava hazırlamaktan öte-
dir. Akademik olarak güçlü yetiş-
tirmenin yanı sıra bu neslin artı ve 
eksilerini göz önüne alıp eğitimin 
buna göre - ders/ders dışı/kulüp 
etkinlikleri- yeniden düzenlemelidir. 

Karakter ve değerler eğitimine çok 
önem verilmesi gerekir.

Aslında sadece hayal gücümüzü 
kullanarak tahmin edebildiğimiz ge-
lecek için yaratıcılık, eleştirel düşün-
me ve özgüven en önemli kazanım-
lar olacaktır.

Ekin Koleji’nde eğitim danışmanı 
olarak bulunduğum 2008’den bu 
yana yaptığımız çalışmalar sırasın-
da çağın gereklerine uygun olarak 
eğitim veren, bunun yanı sıra ulusal 
değerlerden ödün vermeyen bir okul 
olduğunu görmek bana umut ve mut-
luluk veriyor.

İçinde bulunduğu çağın sürekli 
değişimini göz önüne alarak plan-
lamalar yapan ve  daima en iyiyi ve 
doğruyu arayıp özveriyle uygulayan 
eğitimcileriyle Nesil Z’ yi geleceğe 
taşıyan Ekin’in tüm öğretmenlerinin 
ve ebeveynlerin yolu açık olsun.

Zeynep Hülagü
Eğitim Danışmanı

NESİL Z
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