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Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Okul Öncesi Komisyonumuzun desteğiyle bu yıl 
üçüncü kez gerçekleştirilen Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, Türk ve yabancı akademisyen 
ve uzmanların katılımı ile 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde “Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda 
Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri (Sorunlar ve Öneriler)” temasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Elinizdeki kitap, bu Sempozyumda yapılan konuşmaları ve sunulan tebliğleri içermektedir. 

Sempozyumda;  Okul öncesi eğitimde, yeni eğitim kanunu uygulamaları ve ilköğretim geçiş 
basamakları yeniden incelenerek var olan uygulamanın, bilimsel araştırmaların sonucunda 
elde edilen veriler ışığında yeniden gözden geçirilmesi, okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul 
öğretmenleri yeni eğitim sistemine uyum sağlamak üzere hizmet içi eğitime alınarak ortak 
bir program akışı yapmaları, okul öncesi dönemde çocukların gelişimlerine ket vurmamak 
üzere teknolojiyle 3 yaşından önce tanışmamaları, anadil farklılıkları olan bölgelerde 
gerekli eğitimin, okul öncesi çağı çocuklarına ulaşabilmesi için öncelikle Türkçeyi okul 
öncesinde kazanmaları konularında fikir birliği sağlanmıştır.

Okul öncesi çocuğunun hürlü gelişim alanlarına hitap eden bir deneyim süreçleri yerine 
çoğunlukla dijital olarak düzenlenmiş materyallerle karşılaşmalarının onların gelişimlerini 
olumsuz yönde etkilediği ve beyin gelişimlerine zarar verdiğinin vurgulandığı Sempoz
yumumuza değerli katkılarından dolayı;

Beşiktaş Kaymakamı Sayın Sadettin YÜCEL’e, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Sayın Ahmet MOLAK’a ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Necati ÖZÇOLAK’a 
teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Sempozyuma değerli görüşleri ile katkı sağlayan çok değerli akademisyenlere ve 
uzmanlara, çalışmalarımızı daima destekleyen tüm özel okul kurucularına, yöneticilerine 
ve öğretmenlerine de en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Bu Sempozyumun düzenlenmesinde öncülük eden ve emeği geçen Türkiye Özel Okullar 
Birliği Okul Öncesi Eğitim Komisyonu’nun değerli üyelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 
ayrıca bu yıl üçüncü kez düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapan Özel MEF Okulları 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. İbrahim ARIKAN’a ve Anaokulu Müdürü Emine Ayten 
AKSOY’A sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Titiz bir çalışma ile hazırlanan bu kitaptaki konuların, ülkemiz okul öncesi eğitimi açısından 
değerli öneriler içerdiğine ve bunun eğitim sistemimize katkılar sağlayacağına inanıyor, 
saygılar sunuyoruz.

SUNUŞ

Cem Gülan
Yönetim Kurulu adına 

Başkan 





AÇILIŞ KONUŞMALARI

 Dr. İbrahim ARIKAN
 Özel MEF Okulları Yönetim Kurulu Başkanı 

 Ayşim İNCESULU
 Türkiye Özel Okullar Birliği, Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu Başkanı 

 Cem GÜLAN
 Türkiye Özel Okullar Birliği,Yönetim Kurulu Başkanı

 Sadettin YÜCEL
 Beşiktaş Kaymakamı 

DEĞİŞEN SİSTEM İÇİNDE DİJİTAL ÇAĞDA OKUL 
ÖNCESİ EĞİTİMİ VE EĞİTMENLERİ 

(SORUNLAR VE ÖNERİLER)
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Çok değerli Kaymakamım, çok değerli İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Türkiye Özel Okullar 
Birliği’nin başkan ve yöneticileri, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli bilim insanları 
hepinize saygılar sunuyorum.

Eğitimin çeşitli tanımları vardır. Bu tanımlardan benim en çok benimsediğim, bilginin 
davranışına dönüştürülmesidir. Davranışa dönüşmeyen bilgilerin kişiye yük olmaktan 
başka bir anlamı yoktur.  Dolayısıyla da bilgiyi mutlaka davranışa dönüştürüyorsak orada 
eğitim doğru yapılıyor demektir. Bildiğiniz gibi bilginin davranışa dönüşmesi bakımından 
üç alan belirlenir. Zihinsel alan yani düşünce bazında davranışa dönüştürme,  duygusal 
alan; korku, sevmek, nefret etmek gibi duyguların davranışa dönüşmesi, üçüncüsü de 
eylemsel alandır. Eylemsel alanda da her türlü fiziksel hareket aynı zamanda bütün 
vücudumuzun yapmış olduğu hareketler de eylemsel alandır. Bu üç alan birbirinden çok 
ayrı değildir. Bu üç alan hem yatay olarak hem de dikey olarak birbiriyle ilişkilidir. Yani 
şunu demek istiyorum, bir bilgiyi verdiğinizde bu bilgi salt yalnızca zihinsel alanda veya 
eylemsel alanda diye düşünmemek gerekir. Bir bilgi bazen üç alanda birden davranış 
değişikliği yapabilir. 

Değerli dostlar, bu davranış değişikliğinin alışkanlık haline getirildiği alan okul öncesi 
alandır. Çünkü okul öncesinde bireylerin gerek zihinsel, gerek duyuşsal, gerekse eylemsel 
açıdan çok fazla bilgileri, çok fazla davranışları yoktur. Diğer bir deyişle bu alana açlar, bu 
alanda boşlar, dolayısıyla da o alanda istekliler. Onlara, bilgiyi davranışa dönüştürmeyi 
işte okul öncesi eğitimde verebilirsiniz. Öğrenci, bu alışkanlığı kazanırsa ileriki eğitim hayatında da 
bilgiyi davranışa dönüştürme alışkanlığını iyi kullanıyor. Hatta hayatı boyunca karşılaştığı 
olaylardan dolayı veya edindiği bilgilerden dolayı bunları davranışa dönüştürmeyi çok 
daha iyi yapabiliyor. Okul öncesinde yanlış davranışlar kazandırırsanız ileriki yaşlarda 
bunu düzeltmek çok zor oluyor. Yine iyi davranışlar kazandırırsanız bunu da sürdürmek 
kolay oluyor. Dolayısıyla da davranış değişikliği yapmamız için en uygun olan okul öncesinin 
bence süresinin de biraz uzun olması gerekir. 

Eğitimin en büyük sorunu bana göre anlatmayla, davranışa dönüştürmenin ayırt edilme
mesi, genelde anlattığımız zaman sınıfta, eğitimin tamamlandığını zannetmemiz. Oysa ki 
davranışa dönüşmeyen hiçbir bilgi faydalı değildir, eğitime hiçbir katkısı olmaz. Şöyle bir 
şey geldi aklıma, ben size eğitimle ilgili bir şeyler anlatıyorum. Siz de gayet dikkatli 
dinliyorsunuz teşekkür ederim. Öte yandan ben de anlattıklarım herhalde anlaşılıyor diye 
düşünüyorum. Sizden bir ricada bulunsam, öğle arasında şu söylediklerimi, anlattıklarımı 
bire bir yazmaya çalışın. Kaç cümle yazacaksınız bir bakın, doğru olarak yazdığınız 
cümleler siz de davranışa dönüşmüş cümlelerdir. Ondan gerisi bence size gereksiz olarak 
anlatılmış hususlardır. O halde davranışa dönüşmeyen bilginin eğitime katkısı yoktur. 
Dolayısıyla da davranışa dönüştürmek zorundasınız. Genelde sorun şu; ben anlattım, 
gerisi öğrencinin işi. Acaba kaç kişide, ne kadar davranışa dönüştü, kaç kişi sizin 
istediğiniz şekilde anladı, algıladı. İşte burada bıraktığınız anda öğrenci bilgileri ezberle
meye başlıyor. Ezberin temelini bu oluşturuyor. Eğer onu davranışına dönüştürmezseniz, 
kontrol etmezseniz, öğrenciye tekrarlatmazsanız, öğrenci ifade edemezse bilin ki o bilgiler 
davranışa dönüşmüyor, sadece ezberleniyor demektir. O bakımdan bence bugün eğitimimiz 
önemli sorunlarından bir tanesi de sadece anlatmak ve de anlattığımızla her şeyi herkesin
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her şeyi herkesin öğrendiğini zannetmek. Oysaki davranışa dönüşene kadar devam etmek 
lazım. Bu husus okul öncesinde daha az çünkü okul öncesinde eğitim aynı zamanda 
oyunla devam ediyor. O bakımdan okul öncesinde davranışa dönüşmek biraz daha fazla. 
Bu nedenle okul öncesi döneminin uzun olması bana göre doğrudur. Ülkemiz için 4-5-6 
yaşlar okul öncesi yılları olmalıdır. Daha sonra da o aldığı temelle devam etmelidir. 

Bir toplumun temellerinin atıldığı yer okul öncesidir. Toplumun geleceğini şekillendirecek 
alan okul öncesidir. Daha sonra onun üzerine bir şeyler imar edilir veya temelin üzerine 
katlar çıkılır. Bu nedenle böyle bir konuyu düşünenlere, burada katkı sağlayacak eğitimcilere 
ve siz çok değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
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Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürlerim, Sayın milli eğitim camiasının değerli 
yöneticileri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, değerli eğitim yöneticileri ve sevgili meslektaşlarımız, 
çok değerli bilim insanları ile birlikte okul öncesi Sempozyumumuzun üçüncüsünü düzen-
lemekten gurur duyuyoruz. 

Okul öncesi eğitime ilişkin sorunlarımızı daha önceleri Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin 
geleneksel Antalya Sempozyumları içinde küçük bir panelle tartışırken daha sonra 
yönetim kurulumuzun önerisi ve desteği ile Antalya Sempozyumunda bütün bir gün bize 
ayrıldı. Daha sonrasında ise Derneğin oluşturduğu komisyonlar vasıtasıyla okul öncesi 
komisyonu olarak ayrı bir okul öncesi Sempozyumu düzenlemeye karar verdik. Çok değerli 
çalışma arkadaşlarımız ve yönetim kurulumuzun desteğiyle okul öncesi Sempozyumlarımızı 
üç yıldır geleneksel hale getirdik. 

İlk Sempozyumumuzu Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde yaptık, çok hoş geri 
dönüşler aldık. Yanlışlarımızı denetledik ve ikincisini FMV Özel Işık Okulları’mızın Erenköy 
kampüsünde gerçekleştirdik. Bizi çok güzel ağırladılar. Bu sene de MEF Okulları’nın zarif 
ev sahipliğinde birlikte olacağız. 

Çok değerli çalışma arkadaşlarımla bu Sempozyumu sizlere hazırlamaya gayret ettik, 
bunun dışında çok değerli bilim insanları hiç azımsamadan bizim bu Sempozyumumuza 
destek verdiler. Kendilerine, yönetim kurulum ve okul öncesi komisyonum adına teşekkür 
ediyorum. Bu bağlamda Dernek bünyesinde oluşan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 
komisyonlarımızın çalışmaları sonucunda daha da değerli çalışmalar çıkacaktır diye 
düşünüyorum. Bundan sonra bayrağı devrettiğimiz arkadaşlarımız da aynı Antalya 
Sempozyumları gibi okul öncesi Sempozyumlarını da geleneksel hale getireceklerdir diye 
düşünüyorum. 

Ben kendi anaokulumda 30.senemi kutlayacağım, 32 senedir eğitim camiasındayım, 10 
seneye yakın da yönetim kurulunda zaman zaman görev aldım. Beni yetiştirdiler, bizler de 
bizden sonra gelen arkadaşlarımızı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çünkü artık özellikle 
beyin gelişimi çözümlendikten sonra-Sempozyumlarda da duymuşsunuzdur-beynin gelişmesinin 
alt yapısı tamamen okul öncesi yaşlarda sona eriyor neredeyse. Biz hep biliyorduk ki 
genetik yapımızla, içinde bulunduğumuz çevre bizim potansiyelimizin kıvamını meydana 
getiriyor. Şimdi beyin gelişimini öğrendikten sonra ve daha bilimsel çalışmaların ışığında 
baktığımızda ise çok net olarak görüyoruz ki, okul öncesi yaşlarda 0-6 diyelim - anne 
karnında da başlıyor tabi ki bu gelişim - olmazsa olmaz bir dönem. Yani beyni organizma 
olarak aldığımızda onun merkezlerinin gelişmesi, uyarılması ile de olmayacak bir potansiyeli 
kazanma imkanımız bile var. Beynin hasar görmüş bir bölümünün diğer merkezlerle 
eşgüdüm halinde çalıştırdığımızda inanın çok olumlu sonuçlar alınmaya başlanıyor. 

Dolayısıyla bu yolculuğumuzda okul öncesi öğretmenleri olarak sizlere bizler; programınızı 
yapın, programınızın amaç ve kazanımlarının farkında olun, amaç ve kazanımlara yönelik 
hangi yöntemleri kullanacaksınız, hangi materyalle hangi yaş grubuna göre, nasıl çalışacaksınız, 

Ayşim İNCESULU
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grubuna göre, nasıl çalışacaksınız, bunu lütfen yazın, çizin, deneyim ve sonunda bize de 
raporlandırın diyoruz. Bazı arkadaşlarımıza bu çok ağır gelebiliyor, bazıları coşuyor ve 
hoş dönütler alabiliyoruz. 

Amacımız, öğretmen olarak sizleri yetiştirmenin yanı sıra şunun farkında olmanız; Biz 
insanların hayatlarına dokunuyoruz, yani bir çocuğa elimiz değiyor ve onların tüm hayatı 
etkileniyor. Hayatlarına dokunduğunuz çocukların, hayatlarına dokunma sorumluluğu 
sizde ve bu nedenle kendinizi çok iyi geliştirmek, sürekli yenilemek zorundasınız. Ben 
hala öğrenmeye çalışıyorum. Yeni gelen arkadaşların bilgi donanımları benden daha 
iyiyse onlardan da öğrenmeye çalışıyorum. Bu minvalde bu Sempozyumlar inanın ki 
kendiniz için yaptığınız yatırımdır ve çocuklarımıza, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. 
Bunu çok önemsiyorum, hep önemsemiştim. Artık okul öncesi eğitimi % 50’lilerin üzerine 
çıktı ve kantitatif olarak içine de kaliteli doldurmak zorundayız. Onun için kendinizi çok iyi 
yetiştirmenizi buradan ben bir yönetici, eğitimci ve bir anne olarak sizden rica ediyorum. 

Ben bugün bizi kırmayarak gelen Prof. Dr. Güzver Yıldıran Hocamdan öğrendiğim bir şeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Hacettepe Üniversitesi’ndenim ben ve çok iyi bir eğitim 
gördüğümü düşünüyorum ve bu yaştayken de hala şükran duyuyorum.  O zamanlar bu 
kadar çok üniversitemiz yoktu, şimdi çok değerli üniversiteler ve çok değerli eğitim 
yöneticilerimiz var. Bizim mesleğimize çok değer verip, güzel yetiştiriyorlar. Boğaziçi 
Üniversitesi’ne geldiğimde Güzver Hocamdan şunu öğrendim. Eğer bir konuda bir bilgi 
aktarımında buluyorsanız karşınızdakine, mutlaka onun kaynağını, dayandığı kuramı ve 
hangi amaca hizmet ettiğini söylemek zorundasınız. Bu bilinçle yaptığınız her program 
çocuklara dokunmanızda sizlere eşlik edecektir ve doğru dokunacaksınızdır. Kendinizi 
eleştirmekten, sorgulamaktan lütfen kaçınmayın. Ben de nezdinizde beni yetiştiren bütün 
hocalarıma ve Dernek yönetim kuruluma teşekkür ediyorum. 
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Saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler ben de sizleri Türkiye Özel Okullar 
Birliği Derneği Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumunun üçüncüsünü düzenliyoruz. Birlikte iki gün boyunca 
çalışacağız. Sempozyumun başlığından ve yapılan çalışmalardan iki şey anlıyorum. Bunlardan 
birincisi değişen eğitim sistemi. Birden bire büyük bir hızla 4+4+4 diye adlandırdığımız 
eğitim sistemine geçildi. Bu değişikliği ve yeni sistemi burada tartışmayacağız. Bugünkü 
Sempozyumun konusu okul öncesi eğitimi ve bizim için en önemli kısım okul öncesi eğitimi, 
yani  çocuğun 6 yaşı bitene kadar aldığı eğitim. Maalesef burada bir parça daralma oldu. 
Okul öncesi eğitimde 66 aylık çocuklara kadar olan kısmı koruyabildik. Ondan sonrası 
ilkokul birinci sınıf eğitimine geçti. Bu konu burada üzerinde durulacak önemli konulardan 
biridir. Özel okulculuk anlamında bakıldığında, bağımsız anaokullarımız ciddi zarar gördü 
ve onların acaba 2,5 yaşa kadar olan çocukları kabul etmeleri  doğru mudur diye Milli 
Eğitim Bakanlığı ile çalışmalara başladık. Tabi ki buranın gündemi olduğu için değişen 
sistem içinde bu da görüşülebilir, doğru mudur, değil midir? Bir şey doğru ise yapmak 
gerekir. Ama gönlümüzdeki tabi ki 6 yaşı bitene kadar çocukların dolu dolu okul öncesi 
eğitimi almalarıydı. Birinci olarak değişen sistemi konuşacağımızı düşünüyoruz. 

İkincisi ise değişen dünya, pek çoğumuz hoşlanmasak da gençlerin vazgeçilmezi olan 
dijital çağda yaşıyoruz. Geçen yıl Çeşme’de yapılan Sempozyumda da dijital dünya konuşulmuştu 
diyebilirsiniz. O biraz farklıydı. Geçen yıl sistem, okullardaki düzen, hardware, software 
gibi başlıklar konuşulmuştu. Bu sene ele alınacak kısım farklı. Sevmesek de dijital dünya 
kapımıza dayandı. Bugünkü çocuklar, dijital çağın çocukları, sosyal medya kullanımı 
inanılmaz derece de önem kazanmaya başladı. Ülke yönetimlerini değiştirecek kadar 
güçlü bir kaynak. Dolayısıyla kaçmamız mümkün değil. Dünyanın en iyi bilgisayar sistemlerini 
satın alabilirsiniz, en iyi internet bağlantılarını kurabilirsiniz. En iyi programları çalıştıracak 
sistemleri alabilirsiniz, dünyadaki en iyi içeriği de satın alabilecek gücünüz vardır. Ama 
içeride onu kullanacak olan öğretmen ve öğrencilerdir. O zaman öğretmenin neye ihtiyacı 
var, neyi vermeliyiz, hizmet içi eğitimlerde ağırlığımızı nerelere kaydırmalıyız ve teknolojik 
olarak öğretmenin nelere ihtiyacı vardır bunların da cevabını aramak istedik açıkçası, 
dolayısıyla bu Sempozyumu düzenledik. 

Bu Sempozyuma gelen Sayın Kaymakamım, Sayın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcım ve 
Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürüme çok teşekkür ediyorum, çünkü bizleri cesaretlendiriyor, 
yüreklendiriyorlar, doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Devletin arkamızda olduğunu 
hissettiriyorlar. Okul öncesi komisyonu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum, gerçekten 
özveri ile çalıştılar. Yönetim kuruluma teşekkür ediyorum, diğer tüm komisyonlarımıza da 
teşekkür ediyorum, ilkokul, ortaokul ve lise komisyonlarımıza. Bu komisyonlarımızın kurulması 
fikrini ortaya koyan Başkan Yardımcımız Yusuf Tavukçuoğlu’ na ayrıca teşekkür ediyorum. 
Komisyonlarımız gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Muhteşem ev sahipliğinden dolayı Özel 
MEF Okulları’na ve eğitimin duayeni Dr. İbrahim Arıkan hocama teşekkür ediyorum. Bilim 
insanlarına teşekkür ediyorum, fedakarca, hiçbir karşılık almadan, beklemeden her 
zaman çalışmalarımıza destek oluyorlar, bilgilerini, tecrübelerini sizlerle paylaşıyorlar. 
Sizlere teşekkür ediyorum, çocuklarımızı sizlere teslim ediyoruz, dünyanın en fedakar ve 
en özverili mesleğini yapıyorsunuz.  
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Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı



Türkiye Özel Okullar Birliği’nin Saygıdeğer Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, ev 
sahibimiz Özel MEF Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arıkan, çok değerli eğitim 
yöneticileri ve saygıdeğer öğretmenlerim, kıymetli misafirler, öncelikle bu Sempozyumun 
İstanbul’un ve ülkemizin gözbebeği Beşiktaş’ımızda ve çok seçkin bir okulumuz ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiş olması beni şahsen memnun etti. Ama öbür taraftan da 
sürpriz olmadı. Çünkü zaten biz Beşiktaş ve MEF Okulları olarak böyle güzel çalışmalara 
ev sahipliği yapmaya alışığız. Gerek düzenleyenlere gerekse ev sahipliği yapanlara 
teşekkür ediyorum. 

John Look’a göre insan beyni beyaz bir sayfadır, dünyaya geldiği andan itibaren ve siz onu 
bir şekilde doldurursunuz. Öbür taraftan da amiyane bir benzetme olacak ama ilk 
düğmeyi doğru ilik ile buluşturmadıkça o düğmeleme maalesef beklenen sonucu vermiyor 
ya da biraz mekanik bir ifade ile eğer siz mekanizmayı yanlış açarsanız o asla bir daha 
doğrulmuyor diyebilecek kadar zor durumlarla karşılaştırıyor bizleri. Yine derler ki bilgi bir 
yerler de vardır çeşit çeşit, sorun siz hangi bilgiye ulaşmak istediğiniz ve öbür taraftan da 
o bilgiye ulaşma yönteminizdir. Eğer bunları toparlayıp bir sonuç çıkarmaya çalışırsak, 
özellikle Derneğimiz ki benim şahsi kanaatim eğitimin kamusu özeli olmaz, eğitim eğimdir, 
adını ne şekilde koyduğunuz onun mahiyetini değiştirmez. Hal böyle olunca eğitim 
dediğimiz ve insanı şekillendiren ya da mensubu olmakla iftihar edip etmediğiniz ayrı bir 
konu ama bir şekilde birlikte yaşadığınız insanlardan oluşan toplumun geleceğini 
belirleme adına yapmış olduğunuz çalışmanın bu bölümünün ne kadar hayati öneme haiz 
olduğunu görüyorsunuz. Artık ne mutlu ki anne-baba adayları çocuğu henüz anne karnındayken 
eğitmeye başlıyor. Hayattaki değişim ivmesi hızla yükselirken bunun farkında olabilmek ve 
buna olabildiği ölçüde bilinçli tepkiler verebilmek son derece önemli. Aynı zamanda gerek 
toplum gerekse birey adına hayatı anlama noktasındaki seviyeyi göstermesi bakımından 
da son derece önemli. 

Değerli katılımcılar, belki kastımı aşarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum ama eminim 
hepiniz de anladınız ki ben de gerek hal gerekse dil lisanımda burada yapılan işin ve onun 
da öncesinde ve ötesinde sizin yaptığınız işin ne kadar hayati öneme haiz olduğunu kendimce 
ifade etmeye çalışıyorum ve bir anlamda doğru yoldasınız, çok iyi gidiyorsunuz, lütfen 
biraz daha gayret edin demeye gayret ediyorum. Bunun söylerken de kastı aşan ifadelerim 
olabilir ama eminim ki başta hocalarım olmak üzere onları siz hoşgörüyle karşılayacaksınız. 
Çünkü burada amaç hissiyat ve temamız belli. Yine ne mutlu ki artık Milli Eğitim Bakanlığı 
marifetiyle de çocuklarımız görece daha önceki zamanlarda, önceki yıllarda eğitilmeye 
başlamak üzere değişiklikler yapıldı. Mesele buradaki değişikliğin doğruluğu veya yeterliliği 
değildir, şimdi bizim yapmamız gereken özetle sizin yapmanız gereken halihazır çerçevesi 
çizilmiş olan süreçleri olabildiği ölçüde etkin, olabildiği ölçüde bilinçli ama bir o kadar 
sonuç alacak şekilde bu genç insanları eğitebilmektir. Derler ki her adem, yani insan bir 
alemdir, yani evrendir ve insan beynini açıp da evrenin fotoğraflarıyla örtüştürmeye 
kalktığınızda neredeyse birebir örtüştüğü görülmüş. Bu anlamda da bu sözün ne kadar 
doğru olduğunu görüyoruz, aslında kasıt sadece bu değil. Hal böyle olunca kendi başına 
bir evren olan ve sizin elinizde ilk eğitimi, ilk şekillenmeyi alacak olan bu canlıları, bu 
organizmaları artık ona siz ne diyorsanız, ne olur lütfen, çok rica ediyorum çok bilinçli, bir 
o kadar gayretli, fedakâr, cefakâr yetiştirmeye çalışın ki son tahlilde fikri-zikri, konu-durumu, sosyal 
mevki veya statüsü ne olursa olsun o insanlardan yanlış davranışlar istemeyerek de olsa 
görmeyelim. 
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YENİ İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU UYGULAMALARI VE OKUL 
ÖNCESİ EĞİTİM
Değerli Meslektaşlarım, Sayın Konuklar,

Bugünkü konuşmamda(1), 30 Mart 2012 tarihinde Meclis’ten geçerek yürürlüğe giren 6287 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nu bilimsel verilerle değerlendirmeye çalışacak ve güncel 
durumu sizlerle paylaşacağım. Konuşmam iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 
önce kanun taslağında, sonra da kanunda yansıtılan ve bilimle bağdaşmayan önerge ve 
uygulamaları değerlendireceğim. İkinci olarak, 2012-2013 akademik yılı başında eğitimde 
yaşadıklarımızı güncel tablolarla sunmaya çalışacağım. 

6287 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU’NUN BİLİMSEL VERİLERLE 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yeni kanun 20 Şubat 2012’de birdenbire beş milletvekilinin önerisiyle gündeme geldi; 23 
Şubat 2012 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda ele 
alındıv e bir ay içinde, çok hızlı bir şekilde 30 Mart 2012’de Meclis’ten geçerek kanunlaştı. 
Bu süreç iki açıdan sorunları içeriyordu. Bunlardan birincisi biçem, başka bir deyişle üslup 
hataları, ikincisi ise içerik ile ilintili bilimsel hatalar olarak sıralanabilir. Üslup hataları, böyle 
kapsamlı bir değişimin birdenbire, paydaşların katkılarına başvurulmadan gerçekleşmesidir. 
İkinci konu ise, bilimsel verilerden yararlanılmadan yapılan herhangi bir değişimin, geçerli 
ve uzun vadeli çözümlerle sonuçlanamayacağıdır. Eğitim gibi tüm toplumu içine alan 
süreçlerin mutlaka bilimsel veriler ile değerlendirilmesi gerekir. Bilimsel verilerle sistemin 
çalışmayan öğelerinin düzeltilmesi veya değiştirilmesi yapılanları kalıcı kılar; bilimin 
ürettikleriyle güncel hale getirir. Bilimle bağdaşmayan değişiklikler ise mutlaka sorunlar 
yaratır ve duvara çarpar.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 23 Şubat 2012’de Komisyona giden kanun taslağına, 
hemen 28 Şubat 2012’de ilk yanıtı veren kurum oldu ve 12 Mart 2012’de taslakta önerilerimiz 
doğrultusunda yapılan değişikliklere yeni bir yanıt verildi. Bilimsel veriler, Boğaziçi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi görüşü içinde medya ile çeşitli kanallarda, yayım organlarında ve kuruluşlarda 
Şubat-Ekim 2012 tarihleri arası 12 kez tarafımdan paylaşıldı. 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin önce kanun taslağı ile ilgili basın yayın organlarıyla 
paylaştığı ve daha sonra 2012-2013 akademik yılında kanun yürürlüğe girdikten sonra 
devam eden bilimsel kaygıları şunlardır:

İlköğretim öncesi verilen okulöncesi eğitim, insan gücü açısından etkin olan ülkelerde 
zorunlu olup çağ nüfusunun % 100’ünü kapsamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2011

(1) Bu konuşma 17 Ekim 2012’de, Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ATAUM’un düzenlediği Okul Kültürü ve 
Çocuk konulu VII. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’nin ‘4+4+4 Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi’ panelinde sunulmuş olup, Ankara Üniversitesi 
tarafından yayımlanacak olankongre bilimsel çalışmalarını içeren kitapta yer alacaktır.

Prof. Dr. Güzver YILDIRAN
Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı



istatistiklerine göre Türkiye’de bu oran 60-72 ay çocukları için % 66’dır. Hedefimizin bu 
oranı % 100’e ulaştırmak olması gerekir. Okulöncesi eğitimin amacı, Tüm çağ nüfusuna,   
ilköğretime ön koşul oluşturan bilgi ve becerileri kazandırmak, uluslararası ve ulusal  
araştırmaların 50 yıldır gösterdiği üzere eşitlik ilkesi çerçevesinde, sosyo-ekonomik düzey 
farklarını ortadan kaldırarak okullaşmaya ön koşul oluşturan becerilerde çocukları eşit 
hale getirmek 

Okulöncesi eğitimin tüm çağ nüfusuna zorunlu olarak iletilmemesi, okullaşma süreçlerine 
hazırlık açısından alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar aleyhine, onarılması güç 
eşitsizlikler oluşturacaktır.

İkinci itirazımız taslakta 60 aylık, kanunda ise 66 aylık çocukların okulöncesi eğitim içinde 
olmak yerine okullaşma süreci içinde birinci sınıfa alınmalarının psikolojide gelişim 
kuramlarının ürettiği veriler ve tıpta nöroloji bilimi ile olan çelişkisiydi.

Bilişsel gelişim açısından 7 yaş öncesi, işlem öncesi dönem, 7-11 yaş dönemi somut 
işlemler, 12 yaş ve üstü ise soyut işlemler dönemi olarak ortaya çıkmakta, ülkelerdeki 
okullaşma süreçleri de bu ayrışıma göre yapılmaktadır. Beş buçuk yaşındaki 66 aylık 
çocuklar, daha somut işlemler dönemine geçmedikleri için 1’inci sınıf becerileri arasında 
bulunan okuma-yazma mekaniği ile basit sayısal değerlendirme ve işlemleri yapabilecek 
bilişsel olgunluk düzeyinde değildir. Bizim katkılarımızdan sonra Türk Tabipler Birliği(2) de 
Eylül 2012’de bu yaş grubunun okullaşma sürecine nörolojik olarak hazır olmadığını bir 
kitapçık ile belirtti.

Ayrıca, 66 aylık çocukların okullaşma süreci içine alınmaları büyük müfredat değişimleri 
gerektirmektedir. Müfredatı değiştirmek ise 1’inci sınıfta etkinlikle verebildiğimiz becerileri 
bir yıl erteleme durumunu yaratmakta ve ilköğretimin 1’inci sınıfına ait olmayan okulöncesi 
becerileri bu sınıfa taşımaktadır.O zaman içerik açısından yeni model artık 4+4+4 değil, 
1+3+4+4 gibi dünyada eşine rastlamayacak bir hal alacaktır. Böyle bir sistem oluşumu, 
bilimsel açıdan sakıncalı olduğu gibi aynı zamanda hiç bir ülkede bulunmayan anlaşılmaz 
bir bölünmeyi oluşturacaktır. 

Ne yazık ki, yeni eğitim-öğretim programı okullar açılmadan birkaç gün önce yayımlandı 
ve öğretmenler yapabildiklerini yapamaz hale gelmiş durumda, niteliklerini hiç bilmedikleri 
bir yaş grubuyla karşı karşıya kaldı. Okullar açıldığında, televizyondan izlediğimiz gibi 
büyük bir karmaşa yaşandı ve halen de yaşanmakta. 

Şimdi, dünya ülkelerinde okula başlama yaşlarına bir göz atalım. Okula başlama yaşlarına 
bakıldığında(3), 187 ülke arasında 119 ülkede, başka bir deyişle ülkelerin %64’ünde, 
böylece her 3 ülkeden 2’sinde çocukların 6 yaşında; 47 ülkede, başka bir deyişle ülkelerin 
% 25’inde, böylece her 4 ülkeden 1’inde ise 7 yaşında ilköğretime başladıkları görülmekte-
dir. Böylece, 187 ülke arasında 166 ülkede, başka bir deyişle ülkelerin % 90’ında çocuklar 
ilköğretime 6 veya 7 yaşında başlamaktadır. 

(2) Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (Eylül 2012). 
Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama. Ankara: Hermes Tanıtım Ofset Baskı Hiz. Ltd. Şti.

(3) Children Out of School: Measuring Exclusion from Primary Education (2005). Montreal, Quebec, Canada: UNESCO Institute for Statistics, s. 16.
(http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/oosc05-en.pdf). 
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(4) Aynıeser, s. 15.

Türkiye’de 30 Mart 2012’de kabul edilen yeni kanun çerçevesinde, ilkokul birinci sınıfa 
başlamanın alt limiti66 ay, başka bir deyişle 5.5 yaş olarak kabul edilmiştir. Bu durum, 
dünya ülkelerinin %90’ının uygulamasından ve ilköğretim öğrenci nüfusunun % 95’inin 
yaşantısından farklı bir uygulamadır. Bu olguyu bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum. 

10 Ekim 2012 tarihinde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız altı Eğitim 
Fakültesi Dekanı’ndan konuyla ilgili yardım istedi. Bu çerçeve içinde, Boğaziçi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 2012-2013 akademik yılı ikinci döneminde staj 
öğrencileriyle öğretmenlere destek katkıları vermeye başlayacak.

Çağ nüfusuna göre(4)  ise 6-11 yaş dünya nüfusunun%61’i ilkokula 6 yaşında, % 34’ü ise 
7 yaşında başlamaktadır. Böylece, çağ nüfusunun %95’i örgün ilköğretime 6 veya 7 
yaşında başlamaktadır. 

I. Dünya Ülkelerinde İlkokula Başlama Yaşları
(6-11 Yaş / Ülke Sayıları)

II. Dünya Ülkelerinde İlkokula Başlama Yaşları
(6-11 Yaş / Ülke Nüfusa Göre Yüzdelik Oranlar)
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5 Yaş
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4 Yaş 
% 0

5 Yaş 
% 5

8 Yaş 
% 0

6 Yaş 
% 61

7 Yaş 
% 34



(5)  Aynıeser, s. 15.
(6)  Aynıeser, s. 15.
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Kanun tasarısında bilimsel verilerle sakıncalı gördüğümüz başka bir konu ilkokulun 
süreleriyle ilgiliydi. Bilimsel kaygılarımıza ve bunları belirtmemize rağmen kanunda ilkokul 
4’üncü sınıf sonunda, başka bir deyişle çocuklar 9 veya 10 yaşlarındayken bitiyor. Bu 
durum yine gelişim kuramlarına aykırı bir tablo çizmektedir. 

Çocuklar 11-12 yaşından önce soyut işlemler dönemine giremiyor ve bu nedenle ortaokulun 
gereksinimi olan sembollerle çalışma durumuna gelemiyor. Yapılan araştırmalar çocukların 
azımsanmayacak bir bölümünün7’inci sınıfta bile soyut işlemler döneminde olmadığını ve 
sembollerle etkin bir şekilde çalışamadığını gösteriyor. Çocukları 9 veya 10 yaşlarında, 
somut işlemler döneminin tam ortasındayken ortaokula göndermek, bilimsel veriler ve 
bulgulara ters düşmektedir.

Ayrıca, böyle bir bölünme yine müfredat değişimini gerektiriyor ve ortaokulun ilk yıllarını 
ilkokul düzeyine indirme tehlikesi taşıyor. Böylece, gelişim psikolojisi alanından elde 
ettiğimiz bu bilimsel veriler kanunla ihlal edilmiş durumda kalıyor. 

İlköğretim eğer iki aşamaya bölünecekse ki, bilimsel açıdan bunda bir sakınca yok, bu 
bölünmenin en erken 5’inci sınıf sonunda, bilimsel veriler ışığında yapılması ve ülkemizin 
daha önceki deneyimlerinin üzerine inşa edilmesi kuvvetle önerilmektedir.   

Şimdi, dünya ülkelerinde kesintisiz ilkokul sürelerine bir göz atalım (5). Zorunlu ilköğretim 
süreleri ülke sayıları olarak belirtildiğinde, 187 ülkenin 114’ünde, başka bir deyişle ülkelerin 
% 61’inde kesintisiz ilköğretim 6 yıl; 22’isinde, başka bir deyişle % 12’sinde 7 yıl;  19’unda, 
başka bir deyişle % 10’unda ise 5 yıl sürmektedir. Böylece, kesintisiz ilköğretim toplam 
187 ülkenin155’inde, başka bir deyişle % 83’ünde 5-7 yıl arası sürmektedir. Özetle, her 5 
ülkeden 4’ü çocuklarına kesintisiz 5-7 yıl arası ilkokul eğitimi vermektedir. 

Çağ nüfusu birim olarak ele alındığında (6)  ise dünya çocuklarından okula gidenlerin % 
52’si 5 yıl, % 36’sı 6 yıl, % 4’ü ise 7 yıl kesintisiz ilköğretim içinde bulunmaktadır. Böylece, 
okula giden çağ nüfusunun % 92’si 5-7 yıllık kesintisiz bir ilköğretim eğitimi almaktadır. Bu 
veriler ilköğretim içindeki her 10 çocuktan 9’unun ilköğretimi kesintisiz olarak 5-7 yıl 
arasındaki bir zaman diliminde elde ettiğini göstermektedir.

III. Dünya Ülkelerinde İlköğretim Okul Süresi
(6-11 Yaş / Ülke Sayıları)

7 Yıl
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Mart 2012’de geçen kanun çerçevesinde Türkiye, çocuklarını 5-5.5yaşta ilköğretime 
başlatan % 10 ve 4 yılda ilkokulu bitirten % 15 ülke arasında yer almakta; her ikisini birden 
yapan tek ülke olarak belirmektedir. Burada özenle üzerinde durulması gereken konu, 
çocukların bilişsel gelişim açısından en erken olarak 6 yaşında ilköğretime başlamalarının 
ve soyut işlemler dönemine geçerken, en erken 11 yaşında bu eğitimi tamamlayarak bir 
üst kademeye geçmelerinin bilimsel veriler ışığında geçerliğidir. Bu verileri de bir kez daha 
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle paylaşmakta yarar görüyorum.

İlk kanun taslağında, ilköğretimin ikinci kademesinde yönlendirme kavramı yer almaktaydı. 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 28 Şubat 2012 belgesi üzerine ilköğretimin ikinci 
kademesinde yer alan yönlendirme süreci, ikinci taslak ve kanundan çıkarıldı. Bu olumlu 
bir gelişmedir. 

Kanun içinde beliren ‘Seçmeli Dersler Havuzu’ Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
görüşü içinde oluşturulmuş bir kavramdır. Buradaki amaç, tüm çocukların paylaştığı 
kuvvetli bir çekirdek müfredat yanında, toplumun değişik kesitlerinin ihtiyaçlarına yanıt 
verecek ve yalnızca ilgilerle belirlenecek seçmeli derslerin hizmete girmesi düşüncesiydi. 
Bu derslerin taslakta belirtildiği gibi, “öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre” 
ibaresiyle ele alınmasının, bilimsel verilere aykırı düşeceği taslağa verdiğimiz yanıtta belirtildi. 

Bilimsel veriler, 10-18 yaşlar arası çocukların yeti ve ilgilerinde büyük değişimlerin 
gerçekleştiğini göstermektedir. Yeti ve ilgilerdeki değişimin istisna değil kural olduğu bu 
dönemde, çocukları yeteneklerine göre belirli olanaklardan yararlandırmak, onları belirli 
seçeneklerle sınırlamak anlamını taşır. Bu yaş grubunda seçmeli ders seçiminin yalnız 
ilgiler çerçevesinde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Çocuk bir dönem için seçtiği ve 
sonra ilgisini kaybettiği dersleri bırakabilmeli, yeni ilgilerine olanak bulmalıdır. Bu nedenle 
seçmeli derslerin düzenlemesi, ders grupları içinde aşamalı bir sıralama göstermeli ve 
çocuk her gruba her dönem başlayabilme olanağı bulmalıdır. 

15 Kasım 2012 tarihinde Darüşşafaka Lisesi’nin düzenlediği Kaliteli Eğitime Erişimde 
Fırsat Eşitliği Konferansı’nda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Karip’in 
yaptığı konuşma, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin önerdiği, çocukların ilgilerine 
göre seçmeli ders gruplarının yıl ve dönem temelinde değişebileceğini vurgulamıştır. 

IV. Dünya Ülkelerinde İlköğretim Okul Süresi
(6-11 Yaş / Nüfusa Göre Yüzdelik Oranlar)
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Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin taslağa verdiği ilk yanıtta seçmeli dersler ile ilgili 
ikinci önemli nokta, bu derslerin her toplumsal kesitin gereksinimlerine eşit önem verecek 
şekilde düzenlenmeleridir. Başka bir deyişle, örneğin güzel sanatları isteyenlerle dini 
bilgileri elde etmek isteyenler, seçmeli dersler açısından eşit olanaklara sahip olmalıdır. 
Herhangi bir kesitin ihtiyaçlarına özellikle vurgu yapma veya yapmama, istenmedik 
durumları ortaya çıkarır ve toplumu yönlendirme gibi, kabul edilemez süreçlere zemin 
hazırlar. Bu önerimiz büyük ölçüde kabul gördü.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, seçmeli dersler arasında dillerin bulunmasını 
bilimsel açıdan önemsemektedir. Ancak, ‘ana dil eğitimi’ ile ‘ana dilde eğitim’ arasında 
büyük farklar vardır. ‘Ana dil eğitimi’, herhangi bir insanın ailesi içinde öğrendiği dili, eğitim 
sistemi içinde etkin bir şekilde, kültürel art alanı ile öğrenmesidir. ‘Ana dilde eğitim’ ise 
bütün eğitim sisteminin bu dilde gerçekleşmesi sürecini içerir. Bu ikinci öneri, insanları 
ülke dilinde etkin olanlar veya olmayanlar olarak bölecek ve iş olanaklarında ülke dilinde 
etkin olmayanlar için olumsuz durumlar yaratacaktır. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nin önerdiği çerçeve, ‘ana dil eğitimi’nin seçmeli dersler arasında yer almasıdır. 
Seçmeli dersler içinde dil çeşitliliği, toplumsal gereksinimlere yanıt verme açısından önemlidir.  

Bilimsel bir itiraz da, 4+4+4 sisteminin 2’inci kademesinden sonra, evde eğitim veya uzaktan 
eğitim gibi yaklaşımların gündeme gelmesine yönelikti. Bu tür yaklaşımların, okullaşmada 
ulaştığımız oranları düşüreceği gibi, belirli grupların aleyhine durumlar oluşturacağı da 
belirtildi. Sonuçların insan hakları ve eşitlik ilkelerinde sorunlara neden olacağı vurgulandı.

Türkiye’de sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimde, kız/erkek farkı olmaksızın çocukların % 98’i 
okullaşma süreci içine alınmıştı. Üniversite eğitiminde ise kız/erkek oranları % 29.55 kız, 
% 31.24 erkek olarak yine büyük farklar içermemektedir. Eğitimde tek farklı oranlar, % 
66.14 kız,% 72.35 erkek olarak ortaöğretimde belirmektedir. Başka bir deyişle, aile kızına 
orta öğretim olanakları veriyorsa, o kızın yükseköğretime devam etmesi, bir erkeğin devam 
etmesiyle benzer olasılık göstermektedir. Farklılaşma yalnız ortaöğretimde ortaya 
çıkmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, evde eğitim veya uzaktan eğitim gibi sakıncalı 
seçeneklerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın fırsat eşitliği için bilimsel verilere paralel olarak 
yaptığı uygulamalara da ters düştüğünü belirtti. Eğitimimiz, farklı özellikleri olan çocukları 
kaynaştırma kavramı içinde eşit ortam ve olanaklara kavuşturmayı hedeflerken, uzaktan 
eğitim ve evde eğitim gibi seçenekler ile bu çocukların büyük çoğunluğunun, ilköğretimin 
ikinci aşamasından sonra okullaşma sürecinden mahrum olabileceği paylaşıldı.Böylece 
önerilen modelde, yalnız ortaöğretimde beliren cinsiyet farklılıklarının maalesef kızlar ve 
engelli çocuklarımız ile risk gruplarından gelen evlatlarımız aleyhine işleme riskini arttıracağı 
ifade edildi.

Önerinin kuvvetli yanı olarak benimsediğimiz, ortaöğretimi zorunlu hale getirme ve tüm 
çağ nüfusunu kapsama amacı, uzaktan eğitim ve evde eğitim gibi seçeneklerle büyük 
tehlike altına girecektir. Ayrıca evde eğitim,yurtdışında genelde eğitimli ailelerin okullardaki 
içerikleri yeterli görmemeleri ve çocuklarına daha nitelikli bir eğitim sunmaları amacını 
taşımakta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelenlerin istediği bir seçenek olarak belirmektedir. 
Ülkemizde ise bu olanaklardan yararlanmak isteyecek grubun alt sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen çocuklar, kızlar, engelli çocuklarımız ve risk gruplarını içerme olasılığı yüksektir.

24 III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu
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Bu durum, eğitimin niteliğini tehlike altına sokacak ve kontrolü zorlaştıracaktır. Böyle bir eşitsizlik, 
insan hakları açısından olduğu kadar insan gücü niteliğinin düşmesi açısından da eleştiriye 
açıktır.

Bu konuyla ilgili olarak vurguladığımız önemli bir konunun da okullaşmanın, bilişsel 
gelişim yanında sosyal ve duygusal gelişim süreçleri ile evrensel değerlerin oluşumunu da 
kapsadığıdır.  Okullaşma yalnız bilişsel gelişimin ‘olmazsa olmazı’ değil, aynı zamanda 
sosyalleşme süreçlerinin gerçekleştiği, çocuğun birey olarak toplum içinde etkin iletişim 
ve etkileşimi öğrendiği süreçleri kapsar ve sosyal ve duygusal gelişim, okullaşma süreci 
içinde önemli yer tutar.

Okulun sağladığı sosyal ortamlar dışında, sosyo-duygusal ve değerler ile ilgili becerileri 
kazanma olanağı düşüktür. Bu nedenle, erken dönemde bu sosyal ortamın dışındaki 
seçenekler yalnız bilişsel gelişime değil, aynı zamanda da sosyal ve duygusal gelişim ile 
evrensel değerlerin oluşmasına da ket vuracaktır.

Kanunda son 4 yılın mesleki ve teknik eğitimi içermesini Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi yine bilimsel açıdan sakıncalı bulmuştur. Nedenlerden ilki,bilimsel verilerin 15 
yaşındaki çocukların bilgi, ilgi yeti ve becerilerinin kararlılık göstermediğini ve kaygan bir 
zeminde olduğunu saptamış olmasıdır. Araştırmalar, çocukların yaşam boyu çalışacakları 
alanlardaki eğitim seçeneklerini18 yaşında bile doğru ölçütlerle değerlendiremediklerini 
bilimsel olarak kanıtlamıştır.

Mesleki-teknik eğitimin sorgulanmasına zemin hazırlayan başka bir neden ise verilerle 
her gün kanıtlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonu ara insan gücünü kısa sürede 
oluşturmak için önemli olan mesleki-teknik eğitim sisteminin, kıta Avrupası’nda neden 
yerini genel eğitime vermediği sorgulanması gereken bir durumdur. Avrupa’da 3 tür 
yönlendirme ile sınıf çizgilerine vurgu yapan bu eğitim, bilginin çok hızlı geliştiği, toplumsal 
ve bireysel gereksinimlerin bilginin gelişim hızına paralel olarak değiştiği günümüzde, ne 
kadar geçerlidir? Son yılda teknoloji ve bilişim alanında olan değişikliklerin yaşamımıza 
hemen nasıl yansıdığını düşünürsek, en iyi mesleki eğitimin çok iyi bir genel eğitim olduğu 
ortaya çıkar. Şu anda var olan gereksinim ve becerilere odaklanan mesleki eğitim, 
durağan bir dünyayı var sayıyor ve bilginin çok çabuk ilerlemesi sonucu işlevsel olmaktan 
uzak kalabiliyor. Buna karşın, önerdiğimiz modelde 12 yıllık etkin bir genel eğitiminden 
elde edilen bilgi ve beceriler, ne iş yapılırsa yapılsın, oraya transfer edilebilecektir. 
Önerdiğimiz modelde, seçim yükseköğretime kaymakta ve 2 ile 4 yıllık meslek yüksek 
okullarında verilen eğitim yanında, 4 ile 6 ve tıp alanında6 ile 7 yıl olarak üniversite eğitimi 
formatında sunulmaktadır.

Burada 18 ülkeyi içeren ve başarının hangi ülkelerde sosyo-ekonomik düzey farklarıyla 
büyük ilişkiler gösterdiğini yansıtan bir araştırmayı sunmak istiyorum (7), (slayt V). Bu 
araştırma Türkiye’de sekiz yıllık kesintisiz eğitim işlev görürken elde edilmiş verileri 
kapsamaktadır. Çalışmada, değişik sosyal sınıflardan gelen10 yaş çocuklarının başarı 
düzeyleri arasındaki farklarda Yeni Zellanda birinci, Türkiye ikinci olmuştur. Ancak 15 yaş 
grubunda, sosyo-ekonomik düzey farklarından kaynaklanan başarı düzeylerinde, değişik 
okul türlerine yönlendirmeyi en erken yapan Almanya, 18 ülke arasında farkların en büyük 
olmasında ilk sırada, Amerika Birleşik Devletleri 5’inci sırada iken, 8 yıl kesintisiz eğitim 
veren Türkiye bu farkları kapayan ülkeler arasında yer almış ve 18 ülke arasında 11’inci 
sıraya inmiştir. 

(7)  Aynıeser, s. 15.
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On iki yıllık zorunlu eğitim bu taslağın bilimsel temellere dayanan ve insan gücü niteliği 
açısından önem arz eden bir önerisidir. Ancak, bu eğitimin zorunlu olması yanında genel 
ve çağın gerektirdiği temel eğitim yaklaşımını içermesi, önemle üzerinde durulması gereken 
bir konudur. 

Unutulmamalıdır ki, en iyi mesleki eğitim, çok iyi bir genel eğitimdir. Toplumun çeşitli 
kesitlerinin farklı tercihleri, zorunlu ve genel eğitimi kapsayan merkezi bir çekirdek müfredat 
yanında,zengin bir seçmeli dersler havuzu çerçevesinde karşılanmalı ve bir insan hakkı 
olan eğitim, tüm çağ nüfusunu içine alacak bir bütünsellik göstermelidir.

KANUN UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN GÜNCEL DURUM
Kanunda bilimsel açıdan sakıncalı olan maddeleri ilettikten sonra, şimdi de güncel 
duruma bir göz atalım. Burada vereceğim istatistikler resmin tümünü sunamamaktadır. 
Umarım resmin bütünü, bu yıl elde edilecek nesnel ve bilimsel verilerle, gelecek akademik 
yıldan önce ortaya çıkar. Bütünlük göstermese de, burada sunacağım veriler 2 aylık bir 
süre içinde gerçekleşen durumu yansıtmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin önerisi kabul edilmiş ve ortaokulda seçmeli 
dersler, Din, Ahlak ve Değerler, Dil ve Anlatım, Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve Matematik, 
Sanat ve Spor ve Sosyal Bilimler olarak ayrıştırılmış ve 5 ile 8’inci sınıf arası her yıl 
haftada 8 saat seçmeli derslere ayrılmıştır, (slayt VI). Bu derslerin gruplar içi çeşitliliği, 
taleplere yansız bir şekilde yanıt vererek (8), umarım arttırılabilir. 

15 Yaşta10 Yaşta

V. Tablo1: 10 Yaşta ve 15 Yaşta Öğrenme Başarıları Arasındaki Eşitsizliksiz

Yeni Zelenda
TÜRKİYE
ABD
Norveç
İzlanda
Yunanistan
Kanada
İtalya
Fransa
Slovakya
Almanya
Macaristan
İsveç
Rusya
Çek Cum.
Hong Kong
Letonya
Hollanda

Almanya
Yeni Zelanda
Yunanistan
Norveç
ABD
İtalya
İzlanda
Fransa
İsveç
Çek Cum.
TÜRKİYE
Slovakya
Rusya
Macaristan
Letonya
Kanada
Hong Kong
Hollanda

(8) Kaynak: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
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Bu ders gruplarından hangisinin en fazla seçildiğine bakınca, ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

VI. Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi

Seilebilecek Ders Saati Sayısı 8 8 8 8

5. 6. 7. 8.

Din Ahlak ve 
Değerler

Kur’an-ı Kerim (4)

Hz. Muhammed’in Hayatı (4)

Temel Dini Bilgiler (2)

Okuma Becerileri (1)

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)

Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)

İletişim ve Sunum Becerileri (1)

Yabancı Dil (Bankalar Kurulu Kararı ile

Kabul Edilen Diller) (4)

Bilim Uygulamaları (4)

Matematik Uygulamaları (4)

Çevre ve Bilim (1)

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (4)

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel

Sanatlar, Plastik Sanatlar v.b.) (4)

Müzik (4)

Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre 

Modüller Oluşturulacaktır) (4)

Drama (2)

Zeka Oyunları (4)

Halk Kültürü (1)

Medya Okuryazarlığı (1)

Hukuk ve Adalet (1)

Düşünme Eğitimi (2) 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2

2

2

Dil ve Anlatım

Yabancı Dil

Fen
Bilimleri ve
Matematik

Sanat ve Spor

Sosyal Bilimler

S
E

Ç
M

E
Lİ

 D
E

R
S

LE
R

VII. Seçmeli Dersleri Öğrenci Sayıları

Seçmeli Ders Seçen Öğrenci Sayısı

Matematik Uygulamaları
Yabancı Dil
Kuran-ı Kerim
Hz. Muhammed’in Hayatı
Spor ve Fiziki Etkinlikler
Okuma Becerileri
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Temel Dini Bilgiler
Bilim Uygulamaları
Zeka Oyunları
Görsel Sanatlar
Müzik
Yazarlık ve Yazma Becerileri
Drama
Yabancı Diller ve Lehçeler

593 bin
495 bin
480 bin
305 bin
300 bin
259 bin
221 bin
180 bin
161 bin
138 bin
101 bin
72 bin
68 bin
57 bin
25 bin



Görüldüğü gibi, Matematik Uygulamaları 593 bin çocuğun seçimiyle1’inci sırada belirmiş; 
Yabancı Dil 495 bin çocuk tarafından seçilmiş ve 2’inci sırada yer almış; Kuran-ı Kerim 
480 bin çocuk ile 3’üncü, Hazreti Muhammed’in Hayatı305 bin çocuk ile 4’üncü sıraya 
girmiş; Spor ve Fiziki Etkinlikler ise 300 bin çocukla 5’inci sırada yer almıştır(9) .Seçmeli 
ders dağılımı, Türk ailesinin, pragmatik bir yaklaşımla,daha ileri eğitimi olası kılan matematik 
ve dünya ile bütünleşmeyi sağlayan yabancı dil eğitimini öne çıkardığını gösteriyor. Veriler, 
yaşam tarzları açısından din eğitimine önem veren kitlenin de gereksiniminin karşılandığı 
izlenimini veriyor.

Şimdi de 2011-2012 ve 2012-2013 akademik yıllarında Türkiye’de 1’inci sınıfa kayıt 
yaptıran öğrenci sayılarına göz atalım, (slayt VIII). Tablo,2011-2012 akademik yılında 1 
milyon 285 bin, 2012-2013 akademik yılında ise 1 milyon 758 bin öğrencinin 1’inci sınıfa 
kayıt yaptırdığını gösteriyor(10). Sayılar, 550 bini66-72 aylık, 120 bini ise 60-66 aylık olmak 
üzere, daha önce ilköğretim içine alınmayan toplam 670 bin 5-6 yaş çocuğunun 1’inci 
sınıfa kayıt olduğuna işaret etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi 5-6 yaş çocukları 
problemli bir durumu oluşturmaktadır. Gelişimsel ve nörolojik açıdan okullaşma sürecine 
hazır olmayan bu çocuklar sınıfta odaklanma problemleri çekmekte ve ders süreleri 
çocukların gelişimlerini içerecek şekilde düzenlenmemiş olduğundan, sınıflarda öğretmenin 
baş edebileceği düzeyin dışında bir hareketlilik oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim programlarının 
okullar açılmadan bir hafta önce ortaya çıkması öğretmenlere uyum zamanı tanımamış 
olduğundan, öğretmenler çaresizlikleriyle baş başa bırakılmış bulunmaktadır. 

Okullar başlamadan önce, 66-72 ay arası 23,901 öğrencinin ailesi çocuklarının okula 
başlamaması için doktor raporu almış bulunmaktadır. Altmışaltı aylık çocuklardan rapor alanların 
sayısı ise 7,300 civarındadır(11). Eylül 2012’de Türk Tabipler Birliği, Çocukların Gelişim Süreçleri ve 
Okula Başlama(12) adlı kitapçıkla durumu nörolojik olarak değerlendirmiş ve kabul edilemez bulmuştur. 

Yurt genelinde 1,141 İmam Hatip ortaokulu açılırken, bunların 411’i İmam Hatip Liseleri 
bünyesinde, 730’u ise bağımsız İmam Hatip Ortaokulu olarak açılmış bulunmaktadır. 
İstanbul’da 91’i bağımsız olarak açılan 124 İmam Hatip Ortaokulu’na toplam 25,109 
öğrenci kayıt yaptırmıştır(13) . Yurt genelinde ise öğrenci sayısı 109 bin olarak belirmektedir. 
Yurt genelinde bağımsız İmam Hatip Ortaokullarının 73’üne, İstanbul’dakilerin ise 3’üne 
hiçbir öğrenci kayıt yaptırmamıştır (14). 

Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgelerinin seçmeli dersler listesine üç yeni ders 
(Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler) ilave edilmiş ve Sosyal 
Etkinlik ile Proje Hazırlama derslerinin haftalık ders saatleri sayılarında küçük değişiklikler 
yapılmıştır (15), (2 saat,1-2 saat olmuştur). 
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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 1 Ekim tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği demeçten

VIII. Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı

1. Sınıf Kayıt Sayıları

Geçen Yıl Kayıt Sayısı

Bu Yıl Kayıt Sayısı

66 ile 72 Ay Arasında

60-66 Ay Arasında

1 Milyon 285 bin kişi

1 Milyon 758 bin

Yaklaşık 550 bin

120 bin öğrenci

(9) Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 1 Ekim tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği demeçten. 
(10) Aynıdemeçten.
(11) 21 Eylül 2012 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar’a verdiği röportaj.
(12) TürkTabipleriBirliğiMerkezKonseyi (Eylül 2012). ÇocuklarınGelişimSüreçleriveOkulaBaşlama. Ankara: Hermes TanıtımOfsetBaskıHiz. Ltd. Şti.
(13) ÖmerDinçer, 1 Ekim 2012, AnadoluAjansı. 
(14) http://haber.gazetevatan.com/73-imam-hatip-okuluna-font-color%3Dredhic-kayit-   yokfont/485324/1/G%C3%BCndem#.UHLF7ZiS7p8
(15) Kaynak: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
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Beşinci sınıfların ortaokul düzeyine geçmesi nedeniyle bir başka sorunlar demeti belirmiştir. 
Beş yıllık ilkokul 100 olarak belirtilince, sınıf öğretmenlerinin % 20’si kendilerini kadro dışı 
bulma durumuna gelmiştir. Bunlardan bazıları kendi okullarında açılan yeni sınıflarda 
görevlendirilirken, bazıları başka okullara yönlendirilmiş, fakat büyük bir çoğunluğu kadro dışı 
kalmıştır. Duruma çare olarak, yeni bir düzenleme ile bu öğretmenlerin eğitim aldıkları yan 
alanlarda, alan öğretmeni olabilmeleri sağlanmıştır, (slayt X). Böylece 42 bin öğretmen(16) yan 
dallarında alan öğretmeni olmuştur.

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı http://meb.gow.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7

IX. Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde Seçmeli Dersler

X. 42 bin Sınıf Öğretmenlerinin Alan Geçişi Yaptıkları Branşlar

Eski Liste Yeni Liste

Bilgi Kuramı (1-2)
Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
Sosyal Etkinlik (1)
Proje Hazırlama (1)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1-2)
İşletme (2)
Ekonomi (2)
Girişimcilik (1)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (1-2)
Uluslararası İlişkiler (2)
Yönetim Bilimi (2)
Diksiyon ve Hitabet (1)
Sanat Tarihi (2)
Alman Edebiyatı (1-2)
İngiliz Edebiyatı (1-2)

Kur’an-ı Kerim (2)
Hz. Muhammed’in Hayatı (2)
Temel Dini Bilgiler (1-2)
Bilgi Kuramı (1-2)
Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
Sosyal Etkinlik (1-2)
Proje Hazırlama (1-2)
Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1-2)
İşletme (2)
Ekonomi (2)
Girişimcilik (1)
Astronomi ve Uzay Bilimleri (1-2)
Uluslararası İlişkiler (2)
Yönetim Bilimi (2)
Diksiyon ve Hitabet (1)
Sanat Tarihi (2)
Alman Edebiyatı (1-2)
İngiliz Edebiyatı (1-2)

Branş Geçen Yıl Öğretmen Sayısı

Rehberlik
Beden Eğitimi
İlköğretim Matematik
Fen Bilgisi
Türkçe
Okul Öncesi
İngilizce
Müzik
Teknoloji Tasarım
Sosyal Bilgiler
Türk Dili ve Edebiyatı
Görsel Sanatlar
Matematik
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Tarih

5.120
4.270
4.219
3.400
4.037
3.500
3.200
3.330
2.941
2.728
1.460
1.400
1.000

760
580

(16) Kaynak:http://www.mebpersonel.com/yer-degistirme/sinif-ogretmeninin-alan-gecisi-yaptigi-brans-ve-sayilar-h16275.html



Bu uygulama üç ayrı sorunu gündeme getirmiştir. Bunlardan ilki, gerçekten alanlarında uzman 
olup kadroya atanamamış öğretmenler iş bulamazken, kaç dersle olduğu bilinmeyen ve 
alanlarında uzman olmayanlar onların yerini almış ve atanamayan öğretmenlerin atama 
olasılıkları büsbütün düşmüştür. Bu durum, eşitsizlikten kaynaklanan insan hakkı ihlâlini 
içinde barındırmaktadır. İkinci olarak, yan daldan alan öğretmeni olanlar, bilgi yetersizliklerini 
belirtmiş ve atandıkları alanlarda güç durumda kaldıklarını ifade etmiştir. Son olarak ise, 
durum çocuklarımıza da haksızlıkları beraberinde getirmiştir. Çocuklarımız eğitimlerini 
uzman öğretmenlerden alma yerine, bilgi yetersizliği olan kişilerden alma durumunda 
kalmıştır. Rehberlik, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Matematik ve Fen 
Bilgisi Öğretmenliği gibi lisans eğitiminin bile yeterli olmadığını düşündüğümüz alanlarda 
uzmanlaşmamış kadrolar, kuşkusuz nitelik kaygılarımızı arttırmış ve arttırmaktadır.

Bir başka konu da, alan geçişi yapan 42 bin öğretmenin yalnız 5’inci sınıf öğretmenlerini 
kapsamadığı ile ilgilidir. Bu grubun içinde, maalesef durumla baş edemeyeceğini bilen 
1’inci sınıf öğretmenleri de azımsanmayacak bir sayıdadır.

Pekiyi, bu keşmekeşe, bu kaosa gerek var mıydı? Bu kadar kapsamlı bir sistem değişikliğinin 
arkasındaki kaygılar neydi? Bu kaygılar, bilimsel veriler ışığında daha az sorunlu hale 
gelemez miydi? Yaşam tarzı tercihleri ne olursa olsun, bu soruları her eğitimcinin kendine 
sormasında yarar görüyorum. 

Eğitim sistemleri toplumun bütün kesitlerine yanıt verme durumundadır. Bir kesitin gereksinimlerini 
başka bir kesit yersiz buluyorsa, yersiz bulunan kesit de diğerininkini yersiz bulacaktır. 
Demokrasiler çeşitliliğin uzlaşma ile sürdüğü ortamlardır. Biz, bütün çocuklarımızın dünya 
düzeyinde etkin olmaları için çözümler üretmek zorundayız. Bu amaç, paradigmalarımızı 
birbirimize dayatmakla gerçekleşemez. İstendik sonuçlar, temelde bugünün epistemolojisi, 
başka bir deyişle bilgi düzeni içinde tüm çocuklarımıza çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri 
iletme çabalarımızla gerçekleşecektir. Tüm çocuklarımızın paylaştığı, Matematik, Fen, 
Yabancı Dil, Sosyal ve Beşeri Bilimleri içine alan bir çekirdek program üzerinde çalışmamız 
gerekiyor. Bunun dışında ise, görsel sanatlardan, dini bilgilere kadar değişik kesitlerin 
gereksinimlerine yanıt veren seçenekler üretilebilir. Çocuğun,‘benimkisi’,‘ötekisi’ olamaz. 
Çocuklarımızın yaşayacağı ortamların bizim yaşadığımız çelişkileri içermesini istemiyorsak, 
çekirdek programa ek olarak, her insanın seçiminin saygın olduğu bir çerçeveye önem 
vermemiz gerekecektir. Bu durum, alışkanlıklarımız, şartlanmalarımız ve yaşam tarzlarımızın 
çeşitliliği nedeniyle güçlükler içerebilir. Ama, bu çeşitliliğin büyük bir birikim ve gücüde 
oluşturduğuna inanıyor, sevgi ve saygının o kadar güç olmadığını düşünüyorum. Bu ülke 
hepimizin; Cumhuriyetimiz ise her birimizin katkısını bekliyor.

30 III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu

 Kaynaklar
* ChildrenOut of School: Measuring Exclusionfrom Primary Education (2005). Montreal, Quebec, Canada: UNESCO Institute
 for Statistics, s. 16. (http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/oosc05-en.pdf).
* Dinçer, Ömer (1 Ekim 2012). Anadolu Ajansı. BakanDinçer'den 'sınavsistemi' açıklaması. 5 Ekim 2012 tarihinde
 http://haber.stargazete.com/guncel/bakan-dincerden-sinav-sistemi-aciklamasi/haber-693519 bağlantısından erişilmiştir.
* Haftalık Ders Çizelgeleri. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. 20 Kasım 2012 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-
 ders-cizelgeleri/kategori/7 bağlantısından erişilmiştir.
* Hanushek, E. A. and Wößmann, L. (2005). Does educational tracking affect performance and inequality? 
 Differences-in-differences evidence across countries.The Economic Journal, 116, 63-76.
* Dinçer, Ömer(21 Eylül 2012).Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in TGRT Haber Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar’a verdiği röportaj. 
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 http://www.mebpersonel.com/yer-degistirme /sinif-ogretmeninin-alan-gecisi-yaptigi-brans-ve-sayilar-h16275.html 
* Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (Eylül 2012). Çocukların gelişim süreçleri ve okula başlama. Ankara: Hermes Tanıtım
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OTUZ YILLIK BİR ÇALIŞMA: OKUL ÖNCESİ HEDEFLERİNE DÖNÜK İZLEYİCİ 
DEĞERLENDİRME ARACI (OHDİDA) VE ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN 
KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE VE ABD VERİLERİ

OHDİDA Aracının Gelişim Süreci  

Bugün sizlere bir akademisyenin 30 yıl süren okulöncesi eğitimi için hazırladığı bir araç ve 
müfredat gelişimi serüveninden söz edeceğim. Umarım, sunu bilime hizmet eden bir kişinin 
bilimsel katkı yapmak için çıktığı zor yolculuk hakkındabir fikir verir. 

Okulöncesi Hedeflerine Dönük İzleyici Değerlendirme Aracı ve oluşturduğu müfredatın 
(OHDİDA) uzun bir geçmişi ve üzerinde yapılan çok sayıda araştırma vardır. Sizlere önce 
aracın tarih içinde gelişimini, daha sonra niteliklerini ve araştırmalar sonucu elde edilen 
bilgilerden bazılarını sunmaya çalışacağım.

Araç ilkin, 1978’de Chicago, ABD’deki İnsan Hizmetleri Kurumu, Çocuk ve Gençlik 
Hizmetleri Bölümü’nün (Department of Human Services, Children and Youth Services 
Division) talebi üzerine,  Roosevelt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi’nin (Chicago, Illinois) yürüttüğü bir çalışma için, Formative Evaluation and Teaching 
Aidsfor Preschool Objectives ( FETAPO) adıyla tarafımdan geliştirilmiştir. Çalışmada, Head 
Start Programı’nda eğitim gören ve olanakları kısıtlı ortamlardan gelen 3-6 yaş okulöncesi 
çocuklarını hem değerlendirmek hem de okulöncesi eğitimin hedeflerine ulaşmalarını 
sağlamak amacıyla bir araç ve müfredatın oluşturulması hedeflenmişti. İlk yaptığımız, o 
dönemde var olan okulöncesi yaş dönemi eğitim programlarını incelemek ve ortak 
alanları belirlemek oldu. Bu programların hepsinde dört ortak alan bulunuyordu. Bunlar, 
Sosyo-Duygusal, Algısal-Devimsel (Psiko-Motor), Bilişsel ve Dil Gelişimi alanlarıydı. 
Geliştirdiğimiz ölçeğin bu alanları içermesi gerektiği düşüncesiyle, FETAPO ilk haliyle 10 
Kasım 1978’de tamamlandı vebu dört alanı değerlendiren ve değerlendirdikten sonra 
gelişimini sağlayan bir araç ve öğrenme hedeflerini içeren müfredattan oluştu. Böylece, 
aracı oluşturan dört alt ölçek, kavramsal açıdan ayrışan değişik alt başlıklardan, bunların 
altındaki bölüm başlıkları da farklı maddelerden oluşmaktaydı. Aracın ilk formundaki her 
madde, erken çocukluk döneminde çocukta gelişmiş olması beklenen gözlenebilir bir 
beceriyi içermekteydi. Araçta, Sosyo-Duygusal gelişimi içeren 8 alt başlık ve 8 madde, 
Algısal-Devimsel gelişimi değerlendiren 2 alt başlık ve 6 madde, Bilişsel gelişimi 
değerlendiren 8 alt başlık ve 11 madde, Dil gelişimini değerlendiren 10 alt başlık ve10 
madde olmak üzere, toplam 28 alt başlık ve 35 madde bulunmaktaydı.

Aracın Head Start Programı için İngilizce olarak geliştirilmiş bu ilk Çocuk Formu’na (Child 
Form) ek olarak, yine 10 Kasım 1978’de İngilizce olarak tarafımdan tamamlanmış bir 
Öğretmen Formu (Teacher Form) vardı. Öğretmen Formuda (Teacher Form) yine Sosyo-
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Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı



Duygusal, Algısal-Devimsel, Bilişsel ve Dil Gelişimi olarak dört alt ölçekten meydana 
gelmişti. Öğretmen Formu’nda, Çocuk Formu’ndaki 28 alt başlık ve 35 maddenin,her 
birinin gelişimini sağlamaya yönelik öğretmen davranışlarını içeren 30 alt başlık ve 96 
madde bulunmaktaydı. 

İlk İngilizce Çocuk ve Öğretmen Formları arasında bazı farklar vardı. Birincisi, Çocuk Formu’nda 
28 alt başlık varken Öğretmen Formu’nda 30 alt başlık bulunmaktaydı. İlk Çocuk Formu’nda 
35 madde bulunurken, Öğretmen Formu 96 maddeden oluşmaktaydı. Böylece, Öğretmen 
Formu alt başlıkları, Çocuk Formu’ndakilerden daha ayrıntılıydı. Tablo 1,1978’de oluşturulan 
Çocuk ve Öğretmen Formları’ndaki madde sayılarını vermektedir.
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1980 yılında Türkiye’ye döndükten hemen sonra aracın Türkçe Çocuk Formu’nu 
geliştirmeye yöneldim. Aracın ilk Türkçe Çocuk Formu, Okul Öncesi Hedeflerine Dönük 
İzleyici Değerlendirme Aracı(OHDİDA) adıyla tarafımdan 22 Kasım1982’de tamamlandı 
ve 1988 ile 2008’de iki kez yeniden düzenlendi. Türkçe form, İngilizce FETAPO gibi 
Sosyo-Duygusal, Algısal-Devimsel, Bilişsel ve Dil Gelişimi alanları olarak dört alt ölçekten 
oluştu ve OHDİDA bu dört alt ölçekte FETAPO’dan daha kapsamlı olarak ele alınan20 alt 
başlığı içerdi. Böylece, OHDİDA’nın Türkçe Çocuk Formu, ilk İngilizce FETAPO ölçeğindeki 
35 maddeden çok daha kapsamlı olarak, her biri ayrı bir öğrenme hedefini kapsayan 
toplam 144maddeyi kapsadı. 

OHDİDA’nın Türkçe Çocuk Formu’nda, Sosyo-Duygusal Gelişim alt ölçeğinde8 alt başlık 
altında 23 madde, Algısal-Devimsel Gelişim alt ölçeğinde2 alt başlık altında 6 madde, 
Bilişsel Gelişim alt ölçeğinde4 alt başlık, bu alt başlıklar altında 7 bölümdeki 90 madde ve 
Dil Gelişimi alt ölçeğin de6 alt başlık, bu alt başlıklar altında 7 bölümdeki 25 madde 
olarak, toplam 20 alt başlık, bunların altında 14 bölüm ve 144 madde bulunmaktadır. 
Görüldüğü gibi ilk İngilizce formdaki bazı maddeler, ilk Türkçe formda her beceriyi ayrı ayrı 
belirleyici daha çok sayıda maddeye dönüştürülmüştür. Tablo 2, 1978 İngilizce FETAPO 
ve Türkçe 1982, 1988 OHDİDA Çocuk Formu madde sayılarını göstermektedir.

Tablo 1: 1978’de geliştirilen Formative Evaluation and Teaching Aidsfor Preschool 
Objectives (FETAPO) adlı aracın Çocuk ve Öğretmen Formu madde sayıları

Alt Başlık ve Madde Sayıları

I. İngilizce 
Çocuk Formu
1978

Alt Başlık Madde Alt Başlık Madde

I. İngilizce 
Öğretmen Formu
1978

8

2

8

10

28

Sosyo Duygusal

Algısal-Devimsel

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

TOPLAM

8

6

11

10

35

8

2

10

10

30

30

6

23

37

96
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1982’de geliştirilen OHDİDA Çocuk Formu’na ek olarak, aynı zamanda OHDİDA Öğretmen 
Formu da geliştirildi. OHDİDA Öğretmen Formu’ndaki her madde, Çocuk Formu maddeleriyle 
eşleştirilerek, öğretmene çocuktan beklenen beceriyi nasıl geliştireceğini belirtmektedir. 
OHDİDA Öğretmen Formu, Çocuk Formu ile birlikte 1988’de yeniden düzenlendi. Buna ek 
olarak, OHDİDA Öğretmen Formu1993’te tekil olarak, 2008’de ise Çocuk Formu ile birlikte 
tekrar yeniden düzenlendi. Tablo 3, Türkçe OHDİDA’nın1982, 1988Çocuk ve Öğretmen 
Formları madde sayılarını göstermektedir.

Çocuğu değerlendirirken, değerlendiriciye yardımcı olmak,aracı kullanmada kolaylık sağlamak 
ve hakem güvenirlik katsayılarını arttırmak amacıyla 1986’da, Okulöncesi Hedeflerine 
Dönük İzleyici Değerlendirme Aracı Türkçe Çocuk Formu, Madde Puan Ölçütleri adlı 
3’üncü bir form daha geliştirilerek araca eklendi. 1986’da geliştirilen Madde Puan Ölçütleri 
Formu’nda, her maddenin Likert Ölçeği’nde1-5 arası nasıl puanlanacağını belirten bir 
ölçüt sistemi geliştirildi ve bir maddede hangi davranışların, 1, 2, 3, 4 ya da 5 puan alacağı 
ayrı ayrı belirtildi. 

1982’de geliştirilen Türkçe OHDİDA Çocuk ve Öğretmen Formları’na ek olarak,1986’da 
Çocuk Formu Madde Puan Ölçütleri oluşturulduktan sonra, OHDİDA Çocuk Formu, OHDİDA 

Alt Başlık ve Madde Sayıları

FETAPO (İngilizce)
Çocuk Formu 1978

OHDİDA (Türkçe)
Çocuk Formu 1982,1988

Alt Başlık Madde Alt Başlık Bölüm Madde

8

2

8

10

28

Sosyo-Duygusal

Algısal-Devimsel

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

TOPLAM

8

6

11

10

35

8

2

4

6

20

-

-

7

7

14

23

6

90

25

144

Alt Başlık ve Madde Sayıları

Çocuk Formu 
1982-1988

Öğretmen Formu 
1982-1988

Alt Başlık MaddeBölüm Alt Başlık MaddeBölüm

8

2

4

6

20

Sosyo-Duygusal

Algısal-Devimsel

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

TOPLAM

-

-

7

7

14

23

6

90

25

144

8

2

4

6

20

-

-

7

7

14

30

6

22

36

94

Tablo 2: İngilizce FETAPO1978ve Türkçe Okul Öncesi Hedeflerine Dönük İzleyici 
Değerlendirme Aracı‘nın (OHDİDA)1982, 1988 Çocuk Formu madde sayıları

Tablo 3: Türkçe OHDİDA’nın (1982, 1988) Çocuk ve Öğretmen Formu madde sayıları



Öğretmen Formu ve OHDİDA Çocuk Formu Madde Puan Ölçütleri, 1988’de birlikte yeniden 
düzenlendi. 

Bundan sonra yapılması gereken, 1978’de 35 madde olarak Çocukve96 madde olarak 
Öğretmen Formu geliştirilmiş bulunan FETAPO’yu yeniden ele almak ve OHDİDA’nın 
Çocuk Formu’nda olduğu gibi daha ayrıntılı ve OHDİDA’ya paralel hale getirmekti. 
FETAPO 1990’da yeniden ele alındı ve FETAPO Çocuk Formu,1988’de yeniden düzenlenen 
OHDİDA ile paralel olarak daha ayrıntılı bir hale getirildi. Yine 1990’da FETAPO için ilk 
defa Çocuk Formu Madde Puan Ölçütleri oluşturuldu. FETAPO’nun1978’de oluşturulmuş 
bulunan Öğretmen Formu da 1990’da Çocuk Formu’na paralel olarak yeniden düzenlendi. 
Tablo 4, FETAPO’nun Çocuk ve Öğretmen Formları’ndaki1990 düzenlemelerini, alt başlık, 
bölüm ve madde sayıları olarak göstermektedir.
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Görüldüğü gibi, 1978’dekiilk İngilizce Çocuk Formu’nda bulunan maddeler, 1990’daki ikinci 
İngilizce formda, her beceriyi ayrı ayrı belirleyici daha çok sayıda maddeye dönüştürülmüştür. 
FETAPO’nun ikinci İngilizce Çocuk Formu, Sosyo-Duygusal, Algısal- Devimsel, Bilişsel ve 
Dil Gelişimi olarak Türkçe OHDİDA’ya paralel dört alt ölçek ve 20 alt başlık ve yine 144 
maddeden oluşmuştur. FETAPO’nun Çocuk Formu’nda Sosyo-Duygusal Gelişim alt 
ölçeğinde8 alt başlık altında 23 madde, Algısal-Devimsel Gelişim alt ölçeğinde 2 alt başlık 
altında 6 madde, Bilişsel Gelişim alt ölçeğinde 4 alt başlık altında 7 bölüm, bunların 
altında 90 madde ve Dil Gelişimi alt ölçeğinde 6 alt başlık, 7 bölüm altında 25 madde 
olarak, toplam 20 alt başlık, 14 bölüm ve 144 madde bulunmaktadır.

Daha önce belirttiğim gibi FETAPO’nun Öğretmen Formu1978’de oluşturulmuştu. 1990’da 
FETAPO Öğretmen Formu da yeniden düzenlendi ve FETAPO Çocuk Formu’na paralel 
olarak Sosyo-Duygusal Gelişim alt ölçeği 8 alt başlık altında 30 madde, Algısal- Devimsel 
alt ölçeği 2 alt başlık altında 6 madde, Bilişsel Gelişim alt ölçeği 4 alt başlık ve7 bölüm 
altında 22 madde, Dil Gelişimi alt ölçeği 6 alt başlık, 4 bölüm altında 36 madde olmak 
üzere, toplam 20 alt başlıkve11 bölüm altında 94 madde olarak yeniden düzenlendi. 
FETAPO Öğretmen Formu’nda her alt başlık ve bölüm, Çocuk Formu’ndaki aynı adlı alt 
başlık ve bölümle eşleştirilmiştir. Tablo 5, 1978 ve 1990 FETAPO Öğretmen Formları 
arasındaki farkları göstermektedir. 

Alt Başlık ve Madde Sayıları

2. Çocuk Formu 
1990

2. Öğretmen Formu 
1990

Alt Başlık MaddeBölüm Alt Başlık MaddeBölüm

8

2

4

6

20

Sosyo-Duygusal

Algısal-Devimsel

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

TOPLAM

-

-

7

7

14

23

6

90

25

144

8

2

4

6

20

-

-

7

4

11

30

6

22

36

94

Tablo 4: 1990’da yeniden düzenlenen Formative Evaluation and Teaching Aidsfor 
Preschool Objectives (FETAPO) adlı aracın Çocuk ve Öğretmen Formu madde sayıları



1986’da geliştirilen OHDİDA Çocuk Formu Madde Puan Ölçütleri’ne paralel olarak, 
1990’da FETAPO Çocuk Formu’nu değerlendirmek için FETAPO Çocuk Formu Madde 
Puan Ölçütleri oluşturuldu. Bu haliyle İngilizce FETAPO Çocuk Formu ve Çocuk Formu 
Madde Puan Ölçütleri tamamen Türkçe OHDİDA Çocuk Formu ve Çocuk Formu Madde 
Puan Ölçütleri ile paralel hale geldi. Böylece hem OHDİDA hem de FETAPO ile dünyada 
ilk kez Çocuk Formu, Çocuk Formu Madde Puan Ölçütleri ve Öğretmen Formlarıolarak 3 
ayrı formdan oluşan bir değerlendirme aracı,Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı araç halinde 
hizmete sunuldu. 

Ancak, bir form yine eksikti. Ne OHDİDA’nın ne de FETAPO’nun Öğretmen Formları için 
puanlamayı kolaylaştırarak öğretmene kendi edimini değerlendirme fırsatı verecek 
Öğretmen Formu Madde Puan Ölçütleri daha oluşturulmamıştı. Bu mantıkla 1993’te OHDİDA 
için Okulöncesi Hedeflerine Dönük İzleyici Değerlendirme Aracı Türkçe Öğretmen Formu 
Madde Puan Ölçütleri adıyla geliştirilen 4’üncü form, Öğretmen Formu ile aynı alt başlık 
ve madde sayılarından oluştu. Öğretmen Formu Madde Puan Ölçütleri, Öğretmen 
Formu’ndaki 94 maddenin her birinde, hangi becerilerin, 1, 2, 3, 4ya da 5 puan alacağını 
ayrı ayrı belirtmekteydi. 

Öğretmen, dört alt ölçeğin Çocuk Formu’nda belirtilen hangi beceriyi geliştirmek isterse, 
Öğretmen Formu’ndaki ilgili bölümde ne gibi beceriler sergilemesi gerektiğini bulacaktır. 
Böylece çocukta gelişmesi istenen beceriler için, hem çocuğa hem de öğretmene yardım 
sunulmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla, hiçbir ölçme aracında böyle bir özellik bulunmamaktadır. 
Öğretmen Formu’nun başka bir boyutu da, öğretmenin bu formu kendini değerlendirmede 
kullanma olanağıdır. Düşük puan alınan becerilerde, öğretmen kendini geliştirici faaliyetlere 
girebilir.

Bundan sonraki aşamada, 1983-1996 arası Türkiye’de OHDİDA üzerine, 2’si Çocuk, 1’i 
Öğretmen Formları’nın geçerliği ve güvenirliğini sınayan 3 araştırma yapıldı; bunlar çeşitli 
yayım organlarında yayımlandı ve kongrelerde sunuldu. Bunlara ek olarak, 1992’de
FETAPO Çocuk Formu üzerine ABD’nin Oregon eyaletinde aracın geçerliği ve güvenirliği 
üzerine bir çalışma daha yapıldı ve oda 1996’da yayımlandı. Bundan sonra, OHDİDA ve 

Alt Başlık ve Madde Sayıları

1. Öğretmen Formu 
1978

2. Öğretmen Formu 
1990

Alt Başlık MaddeBölüm Alt Başlık MaddeBölüm

8

2

10

10

30

Sosyo-Duygusal

Algısal-Devimsel

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

TOPLAM

-

-

-

-

-

30

6

23

37

96

8

2

4

6

20

-

-

7

4

11

30

6

22

36

94

Tablo 5: 1990’da yeniden düzenlenen Formative Evaluation and Teaching Aidsfor 
Preschool Objectives (FETAPO) adlı aracın 1978 ve1990Öğretmen Formu madde sayıları
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FETAPO’nun Çocuk ve Öğretmen Formları ile OHDİDA ve FETAPO Çocuk Formları 
Madde Puan Ölçütleri yanında OHDİDA Öğretmen Formu Madde Puan Ölçütleri olarak 
Türkçe aracın 4 formu, İngilizce aracın ise 3 formu 2008’de son düzenleme için hazır hale 
getirildi. Bir eksik, FETAPO’nun Öğretmen Formu Madde Puan Ölçütleri’nin halen 
gelişmemiş olmasıydı. 2008’de daha önce geliştirilmiş 7 form tekrar düzenlendi ve eksik 
olan FETAPO Öğretmen Formu Madde Puan Ölçütleri geliştirildi.

Türkçe ve İngilizce Çocuk Formları ve Madde Puan Ölçütleri ile Türkçe Öğretmen Formu 
ve onun Madde Puan Ölçütleri üzerine Türkiye ve ABD’de yapılan çalışmalar, aracın 
psikometrik gücünü kanıtladı. Üzerinde tek araştırma yapılmamış formlar FETAPO’nun 
Öğretmen Formu ve onun Madde Puan Ölçütleri olarak daha sonraki bir zamana kalmış 
durumdadır. Tablo 6, 30 yıllık bir çalışma ile 2008’de tamamen birbirine paralel hale 
gelmiş bulunan OHDİDA ve FETAPO’nun Çocuk ve Öğretmen Formları’nın alt başlık ve 
madde sayılarını göstermektedir.    
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8

2

4

6

20

-

-

2

1

3

-

-

7

11

18

-

-

16

9

25

-

-

15

5

20

23

6

90

25

144

8

2

4

6

20

30

6

22

36

94

-

-

2

1

3

-

-

7

8

15

Alt Başlık ve Madde Sayıları

Çocuk Formu ve Madde 
Puan Ölçütleri 2008

Öğretmen Formu ve Madde 
Puan Ölçütleri 2008

Alt 
Başlık

Alt 
Başlık

Alt 
Bölüm

Alt 
Bölüm

2. Alt 
Bölüm

3. Alt 
Bölüm Madde MaddeBölüm Bölüm

Sosyo-Duygusal

Algısal-Devimse Gelişim

Bilişsel 

Dil Gelişimi

TOPLAM

Tablo 6: OHDİDA ve FETAPO’nun 2008 düzenlemesinde Çocuk ve Öğretmen Formları 
ile Madde Puan Ölçütleri’nin madde sayıları

Tablo 7: OHDİDA ve FETAPO Formlarının oluşumu ve düzenleme tarihleri

Şimdi, bir zaman şeridi içinde aracın nasıl geliştiğine bir bakalım. Tablo 7, bu zaman 
akışını göstermektedir.

*Koyu renkli ve yıldızlı tarihler araçların ilk oluşum tarihlerini belirtmektedir.

OHDİDA ÇOCUK

OHDİDA ÖĞRETMEN

OHDİDA ÇOCUK MADDE PUAN ÖLÇÜTLERİ

OHDİDA ÖĞRETMEN MADDE PUAN ÖLÇÜTLERİ

FETAPO ÇOCUK

FETAPO ÖĞRETMEN

FETAPO ÇOCUK MADDE PUAN ÖLÇÜTLERİ

FETAPO ÖĞRETMEN MADDE PUAN ÖLÇÜTLERİ

1982*

1982*

1986*

1978*

1978*

1988

1988

1988

1990

1990

1990*

1993

1993*

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008*

Oluşum Düzenleme Oluşum ve 
Düzenleme

Oluşum ve 
Düzenleme

OHDİDA ve FETAPO



OHDİDA’nın Ana Nitelikleri
Pekiyi, 30 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan Türkçe OHDİDA ve İngilizce FETAPO 
nasıl bir felsefi temele dayanmakta ve neyi amaçlamaktadır? OHDİDA ve FETAPO, 
dayandıkları varsayımlar açısından çocuk gelişimini ölçen diğer araçlardan birçok yönleriyle 
farklı olup değerlendirme alanına yeni bir boyut getirmeyi amaçlamaktadır. Aracın diğer 
araçlardan farklı üç özelliği vardır. Bunlardan birincisi, temel aldığı yaklaşımın zekâ gibi 
sabit özellikler üzerine değil, değişebilir, öğrenilebilir, öğretilebilir okulöncesi hedefler 
üzerine inşa edilmesidir. İkinci özelliği, ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının beraber 
kullanılabilmesidir. Çocuk ve Öğretmen Formları, çocuğun hem yaşıtlarına göre nerede 
olduğunu saptayabilmekte; eksiklikler belirdiğinde ise hem öğretmene hem de çocuğa 
yardım olanakları sunmaktadır. Böylece araç, aynı zamanda bir eğitim öğretim programı 
(müfredat programı) olma özelliği taşımaktadır. Üçüncü özelliği ise bu aracı uygulama 
yöntemleridir. Araçta bazı maddeler çocuğu rahatsız etmeden gözleyerek değerlendirilmekte, 
bazıları ise çocukla yüz yüze gelerek standart durumlarda değerlendirme olanağı sunmaktadır. 

Çocuklar için geliştirilmiş ölçme araçları, genelde zekâ gibi değişmesi güç olan durağan 
(sabit) nitelikleri ölçerek gelecekteki bazı boyutları yordamaya (kestirmeye) yöneliktir. 
Örneğin çocukların zekâ ölçümleri, okul başarısını yordayabilmek için kullanılmaktadır. 
Yalnız gelişimi değerlendiren araçlar bile, gelişim ve zekâ ilişkisi üzerinde durmaktadır.

Ölçme kavramı üzerine inşa edilmiş araçların genel amacı, kişileri değişmeyeceği kabul 
edilen özellikler boyutunda, birbirleriyle kıyaslayarak sınıflandırmak veya bu ölçeklerden 
elde edilen puanları seçme işlemi yapmak için kullanmaktır. Örneğin, üstün zekâlı 
çocukları normal zekâlı çocuklardan ayırmak, bireyleri sınıflandırmak için kullanıma örnek 
oluştururken, belirli bir puanın üstünde olanları belirli eğitim kurumlarına almak, ölçmenin 
seçme yapmak için kullanımına örnektir. Ölçülen boyutta değişiklik yaratmak ölçmenin 
amacı değildir. Çocuklar için geliştirilmiş psikometrik araçlar genelde ölçme kavramı kökenli 
olup, değişmeyeceği varsayılan özelliklere yöneliktir.

Genelde davranışların gelişimi ve değişimi ile ilgilenmeyen ölçme araçları bireyi 
değerlendirirken, onu kendi grubundaki diğer bireylerle kıyaslar ve bunların arasında 
nerede olduğunu gösterir. Birey, grubunun % 98’inden daha yüksek puan almış veya en 
alt % 20’si arasında kalmış olabilir. Bu düşünce akışının temelindeki sayıltı, insan 
niteliklerinin sabit (değişmez) olduğu ve normal dağılım üzerinde belirdiğidir.

Değerlendirme kavramı ise ölçme kavramından farklıdır. Ölçmenin tersine, değişim 
değerlendirmenin ana öğesidir. Değerlendirme olayında, önceden ölçülen bir olay, kişi 
veya özellik vardır. Ancak, araya bir işlem girer. Bu işlem, değişikliği sağlayacak bir öğretim 
programı, bir tedavi veya bir terapi olabilir. Bu işlemden sonra ilk ölçülen olay, özellik veya 
kişi, aynı ölçek veya bu ölçeğin eşdeğeri olan başka bir ölçekle tekrar ölçülür. Arada 
oluşan fark, işlemin etkinliği hakkında bilgi verir. Kısaca, değerlendirmede sorduğumuz 
ana soru, “Ne idi? Yaptıklarımızdan sonra ne oldu?” şeklinde ifade edilebilir.

Değerlendirme araçları, insan niteliklerinin değişebileceği sayıltısından yola çıkarak, 
bireyi kendi grubu içindeki diğer kişilerle karşılaştırmak yerine, erişmesi gereken hedefe 
ne denli yaklaştığını saptar. Örneğin, kişi bütün öğrenme hedeflerine ulaşabilir veya 
hiçbirine ulaşmayabilir. Ulaşmamışsa, yardım gerekmektedir. Kişi o hedeflere ulaşırken,
grubun tümü de ulaşmış veya ulaşmamış olabilir. Grubun hedeflere ulaşmış veya 
ulaşmamış olması, kişiyi değerlendirmede önem taşımaz, çünkü değerlendirme kişiyi 
gruptaki diğer bireylerle kıyaslamaz. Hedeflere ulaşıp ulaşmadığıyla ilgilenir. 
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OHDİDA ve FETAPO diğer ölçme araçlarından farklı bir değerlendirme şeklidir. Araçları 
diğer araçlardan farklı kılan birinci özelliği, insan niteliklerinin değişebileceği temeline 
dayanmasıdır. Üzerinde durduğu insan özellikleri değişmeyen sabit özellikler değil, 
değişebilir, öğretilebilir-öğrenilebilir niteliklerdir. Böyle bir temel görüşle geliştirilmiş olan 
OHDİDA ve FETAPO, öğretilebilir-öğrenilebilir okulöncesi hedeflerini içermektedir. Dört 
değişik alanın (Sosyo-Duygusal, Algısal-Devimsel, Bilişsel ve Dil Gelişimi) her birinde, 
okulöncesi hedeflerde(17) belirtilen amaçları kaynak olarak ele almış olan bu araçlar, bu 
alanların her biri için geliştirilmiş alt ölçek ve alt ölçekler içinde bu hedefleri sınayan başlık 
ve maddelerden oluşmuştur. Her madde öğrenilebilir bir beceriye yöneliktir.

Araçlarımızın diğerlerinden farklı ikinci özelliği ise bireyi değerlendirirken kullandığı düşünce 
tarzıdır. OHDİDA ve FETAPO hem ölçme hem de değerlendirme için kullanılabildiği gibi, 
okulöncesi hedefleri için bir müfredat programı da oluşturmaktadır. OHDİDA ve FETAPO 
ölçme aracı olarak kullanılabilir. Bu tür norm-bağımlı ölçümde, çocuk önce kendi yaş 
grubundaki diğer bireylerle kıyaslanır ve onlar arasında nerede olduğu belirlenir. Çocuk 
kendi yaş grubundan daha düşük puanlar alıyorsa,belirli ölçütlere (kriterlere) ulaşması için 
yardım verilir.Aracın olan durumu değiştirmek için kullanılması, değerlendirme yönelimini 
kapsar.Böylece, OHDİDA ve FETAPO yukarıda belirtilen iki tür kıyaslamayı aynı anda 
yapabilmekte; çocuğu kendi yaş grubuyla kıyasladığı gibi ölçüt olan beceriye ne kadar 
yaklaştığını da belirleyebilmektedir. OHDİDA ve FETAPO’daki her madde bir öğrenme 
hedefi oluşturduğundan,bundan sonraki süreç,çocuğun edimini yükseltmek için araçların 
aynı zamanda birer müfredat programı olarak da kullanılmasıdır. Dört alandaki 144 becerinin 
müfredat olarak uygulanmasından sonra, çocuk tekrar değerlendirilir. İki ölçüm arasındaki 
fark, eğitimin etkinliğini belirler. Daha önce grubundaki diğer bireylerden düşük edim 
gösteren çocuk, yardım verildikten sonra gerekli hedeflere ulaştığı için yaşıtlarının düzeyine 
gelir. Amaç, bütün çocukların belirtilen hedeflerin tümüne ulaşmasıdır. 

Herhangi bir gelişim alanının öğrenme hedeflerinde, yaşıtlarından daha düşük düzeyde 
olan çocuklara gereken yardımlar yapılarak, düzeylerinin yükselmesi beklenir. Bu amaçla, 
aracın çocuğu değerlendiren Çocuk Formu yanında, öğretmeni değerlendiren Öğretmen 
Formu da vardır. Öğretmen Formu’nda öğretmene, çocuğun düşük düzeyde etkinlik 
gösterdiği öğrenme hedeflerinde, gelişimini sağlayabilecek bazı öğretmen becerileri 
sunulmuştur. Bu formun dayandığı düşünce, öğretme ve öğrenme arasındaki bire-bir 
etkileşimin niteliğidir. Çocuğu değişik zamanlarda gözleyebilen öğretmen, her çocuğun 
bireysel özelliklerine ve eksiklerine uygun yardımları, Öğretmen Formu’nu kullanarak 
veya forma örnek olarak geliştirdiği yollarla verebilecektir. Eğitim verildikten sonra 
çocuğun edim (performans) düzeyi değişmemişse, öğretmen, Öğretmen Formu’yla kendi 
değerlendirmesini yaparak, öğretimi ne şekilde değiştirebileceğini saptayabilir.

Böylece, çocuklarda gelişmesi istenen öğrenme hedefleri üzerine inşa edilmiş olan 
OHDİDA ve FETAPO, aynı zamanda bir müfredat programıdır. Bildiğimiz kadarıyla 
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) veya yurdumuzda geliştirilmiş hiçbir araç, yukarıda 
açıklandığı gibi hem ölçücü, hem değerlendirici, hem de öğretici nitelikte değildir. Bu 
nedenle OHDİDA ve FETAPO, zekâ veya yetenek gibi durağan (sabit) insan özelliklerini
ölçmeye yönelik araçlara benzememektedir. Aksine, değiştirilebilen, öğretilebilir-öğrenilebilir 
becerileri hedef almış olan aracımız, bu becerilerin oluşması için hem çocuğa hem de 
öğretmene yardım sunmayı amaçlamaktadır. Diğer araçlardan ikinci farkı işte bu yaklaşımıdır.
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(17) Okulöncesi eğitimin öğrenme hedeflerinin bazıları, Bloom, Hastings ve Madaus’un (1971) Handbook on Formative and Summative Evaluation of 
Student Learning, New York: McGrawHill, adlı kitabının, Constance K. Kamii tarafından yazılmış 13. bölümü ile (s. 282-341), Courtney B. Cazden 
tarafından yazılmış 14. bölümünden (s. 347-394) seçilmiştir.



OHDİDA ve FETAPO’nun diğer araçlardan son farkı ise bireyi değerlendirme yöntemidir. 
Genelde ölçme veya değerlendirme kavramı üzerine inşa edilmiş araçlar, bireye standart 
durumlar sunarak, edimini bu durumlar içerisinde saptar. Örneğin bireyin yanıtladığı bir 
test maddesi, böyle bir standart durumdur. Bütün bireylere aynı şekilde sunulur; yanıtlar 
doğruluk boyutunda değerlendirilir. Bunun yanında gözlem araçları, genelde bireyi daha 
az kısıtlayarak onun belirli durumlardaki davranışlarını inceler. Durumların benzerliği 
orantısında, bireyler arası veya birey içi (bireyin kendisiyle) karşılaştırmalar yapılır. Çoğunlukla 
araçlarda ya standart durumlar sunulur ya da gözleme dayalı yöntemler kullanılır.

OHDİDA ve FETAPO’nun farkı ise bu iki yöntemin bir arada kullanılmasına olanak 
sağlamasıdır. Araçta bazı maddeler standart durumlarla, bazıları ise okulöncesi eğitimin 
doğal ortamında, çocuğu rahatsız etmeden yapılan gözlemlerle değerlendirilir. Bu üç 
özellik çerçevesinde, OHDİDA ve FETAPO okulöncesi çağı çocuklarını değerlendiren 
diğer araçlarla büyük farklılıklar göstermektedir.
Şimdi OHDİDA ve FETAPO üzerine yapılan araştırmalardan söz edelim.

OHDİDA Üzerine Araştırmalar
Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, OHDİDA ve FETAPO’nun kuvvetli değerlendirme 
araçları olduğunu kanıtlamıştır. Tablo 8, OHDİDA ve FETAPO Çocuk Formları ile OHDİDA 
Öğretmen Formu’nun iç tutarlığını göstermektedir. Veriler iki aracın da güvenilir olduğuna 
işaret etmektedir.

Tablo 8: OHDİDA ve FETAPO Çocuk Formları ve OHDİDA Öğretmen Formu’nun 
Cronbach Alpha katsayıları
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Şimdi Türkiye ve ABD’de yapılan iki çalışmamızdan söz etmek istiyorum. Bunlardan 
birincisi, tarafımdan İstanbul’da alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen 3-5 yaş çocuklarının 
eğitim gördükleri bir merkez ile üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen aynı yaş grubunun 
eğitim gördüğü bir ortamda, çocukların OHDİDA ile eğitim görmeden önceki durumlarını 
karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmadan sonra, her iki ortamdaki her yaş grubunun yarısı 
OHDİDA ile eğitim görmüş, yarısı ise süregelen eğitimlerine devam etmiştir. Böylece, 
OHDİDA ile eğitim gören ve görmeyenler de birbiriyle karşılaştırılmıştır. Yönettiğim bir 
yüksek lisans tezi çerçevesinde aynı tür bir çalışma ABD’nin Oregon eyaletinde FETAPO 
ile yürütülmüştür. Her iki çalışmada da yaş, alt veya üst sosyo-ekonomik düzeyden gelme 
ve OHDİDA veya FETAPO ile eğitim görüp görmemenin,dört alt ölçekteki beceriler 
üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Sonuçlar ilginçtir.

OHDİDA Çocuk Formu

FETAPO Çocuk Formu

OHDİDA Öğretmen Formu

0.931-0.959

0.951-0.935

0.91-0.93

0.859-0.936

0.897-0.935

0.23-0.61

0.963-0.974

0.994-0.990

0.61-0.88

0.919-0.919

0.968-0.980

0.86-0.91

0.918-0.947

0.994-0.996

0.94-0.96

Sosyo-Duygusal Algısal-Devrimsel Bilişsel Dil ToplamARAÇ ADI



Şekil I, Türkiye’de yapılan çalışmada OHDİDA ile eğitim verilmeden önce ve sonra bu 
çocuklar arasındaki farkları göstermektedir. Sonuçlar, Sosyo-Duygusal Gelişim alt ölçeğinde, 
alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocukların farklar yansıtmadığını, tek farkın 
yaşlar arasında olduğunu ve büyük çocukların küçüklerden daha yüksek puanlar aldığını 
göstermektedir. Daha sonra eğitim süreci sonunda, OHDİDA ile eğitim gören ve görmeyenler 
son-testte birbiriyle kıyaslanmıştır. Son-testte yine alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen çocuklar arasında farklar belirmemiş; daha büyük çocuklar daha yüksek puanlar 
almış; OHDİDA ile eğitim gören ve görmeyenler arasında da farklar belirmemiş, OHDİDA 
ile eğitim, süre gelen eğitimden farklı sonuçlar yaratmamış ve Türkiye’deki çocuklar 
ABD’dekilerden genelde daha yüksek puanlar almıştır. 
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I. Sosyo-Duygusal Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim
Değişkenlerinin Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(TÜRKİYE)

ÖN-TEST (n=65) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemsiz

Etki Önemsiz

.001*

.228

.645

II. Sosyo-Duygusal Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim
Değişkenlerinin Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(ABD, Oregon)

ÖN-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

Şekil II, ABD’deki farklı durumu yansıtmaktadır. Burada, FETAPO ile eğitim başlamadan 
önce, Sosyo-Duygusal Gelişim alt ölçeğinde, alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen 
çocuklar arasında büyük farklar vardır. Üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar 
anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almaktadır. Buna ek olarak, daha büyük çocuklar 
yine anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar yansıtmaktadır. Eğitimden sonra ise FETAPO 
ile eğitim gören ve görmeyenler arasında, FETAPO ile eğitim görenler lehine büyük farklar 
gözlenmekte; ancak FETAPO ile verilen eğitim bile alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen çocuklar arası başta beliren farkları ortadan kaldıramamakta, ancak azaltmaktadır. 

Bu veriler, ülkemizdeki çocuklar lehine bir durumu göstermektedir. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın 
Çocuğun Değeri adlı çalışmasında belirttiği gibi, sosyo-ekonomik düzey farkı olmaksızın, 
çocuklara erken dönemlerinde aileleri tarafından gösterilen şefkat, sosyo-duygusal gelişimi 
ülkemizde olumlu etkilemektedir. 

SON-TEST (n=62) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemsiz

Etki Önemsiz

.001*

.459

.874
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IV. Algısal-Devimsel Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim
Değişkenlerinin Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(ABD, Oregon)

ÖN-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

Aynı analizler Algısal-Devimsel Gelişim alt ölçeği için de yapılmıştır, (Şekil III). Türk 
örnekleminde, eğitimden önce yine alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar 
farklılık göstermemiş, ancak daha büyük çocuklar, beklendiği gibi daha etkin olmuştur. 
Son-testte, OHDİDA ile verilen eğitim de süregelen eğitimden farklı sonuçlar yaratmamıştır.

Şekil IV, ABD’deki farklı durumu göstermektedir.ABD’de,FETAPO ile eğitim verilmeden 
önce,üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar lehine farklar belirmiştir. Bunun 
yanında, beklendiği gibi daha büyük çocuklar psiko-motor alanda daha etkin olmuştur. 
Eğitim verildikten sonra son-testte FETAPO ile eğitim görenler, süregelen eğitimlerine 
devam edenlerden anlamlı düzeyde daha etkin olmuş; daha büyük çocuklar daha yüksek 
puanlar almıştır. Başta üst sosyo-ekonomik düzey lehine beliren farklar son-testte de 
ortaya çıkmış; FETAPO bu farkları ortadan kaldıramamış, ancak azaltmıştır.

Çocukların bedenlerini kullanmaları için büyük olanaklara sahip ve her mahallede bu 
olanakların sunulduğu ABD’de,çocukların psiko-motor etkinlikleri neden üst sosyo-
ekonomik düzey lehine bu denli farklar yansıtmaktadır? ABD’de çocuk bahçeleri ve oyun 
ortamlarının her sosyo-ekonomik düzeyde var olmasının, bunların kullanılması anlamına 
gelmediği ortaya çıkmakta, alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen annelerin çocuklarına 
ayırabildikleri enerji, planlama ve zamanın, üst sosyo-ekonomik düzeyden gelenlerden 
farklı olduğu anlaşılmaktadır. 

III. Algısal-Devisel Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim
Değişkenlerinin Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(TÜRKİYE)

ÖN-TEST (n=65) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemsiz

Etki Önemsiz

.0001*

.902

.156

SON-TEST (n=62) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemsiz

Etki Önemsiz

.0001*

.701

.293

SON-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

.000*
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Şekil V ve VI’da görüldüğü gibi, Bilişsel Gelişim alt ölçeğinde ise Türkiye ve ABD’de, 
OHDİDA veya FETAPO ile eğitime başlanmadan önce benzer tablolar gözlenmektedir. 
Her iki ülke örneklemi de başta üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar lehine 
farklar yansıtmakta; buna ek olarak da büyük çocuklar küçüklerden daha etkin olmaktadır. 
Bu durum, dünyadaki araştırmalara tamamen paraleldir. Üç, 4 ve 5 yaş çocuklarıbilişsel 
becerilerde farklılıklar yansıtmaktadır.

Ancak iki ülke arasında, OHDİDA ve FETAPO ile eğitim verildikten sonraki durum ilginç ve 
farklıdır. Türk örnekleminde, gelişime bağlı olarak daha büyük çocuklar son ölçümlerde de 
daha etkindir. Bu durum ABD’de de aynıdır. Ancak, Türk örnekleminde OHDİDA ile eğitim 
görenler, görmeyenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek edim yansıtmakta ve başta alt ve 
üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar arası beliren farklar, OHDİDA ile verilen 
eğitim sonucu ortadan kalkmaktadır. Bu önemli bir bulgudur. Başta daha düşük edim 
gösteren alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklarımıza, OHDİDA’nın sunduğu gibi, 
her beceri üzerine etkin bir eğitim verildiğinde,bu çocuklarımız ile üst sosyo-ekonomik 
düzeyden gelenler arası farklar ortadan kalkmaktadır. Bu bulgu alt sosyo-ekonomik 
düzeyden gelen çocuklar için okulöncesi eğitimin önemini açıkça göstermektedir. 

ABD’de Bilişsel Gelişim alt ölçeğinde, başta üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar 
lehine anlamlı farklar bulunmaktadır. Buna ek olarak,beklendiği gibi büyük çocuklar 
küçüklerden daha etkin olmaktadır. Bu durum Türkiye örneklemiyle aynıdır, (Şekil VI).

İki ülke arasındaki fark,FETAPO ve OHDİDA ile eğitim verildikten sonra ortaya çıkmaktadır. 
Türkiye’de olduğu gibi, ABD’de  büyük çocuklar daha yüksek puanlar almaktadır. Buna ek 
olarak yine Türkiye örnekleminde olduğu gibi FETAPO ile eğitim görenler, süregelen

V. Bilişsel Gelişim: Ortam ve Eğitim Değişkenlerinin 
Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(TÜRKİYE)

ÖN-TEST (n=65) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemli

Etki Önemsiz

.0001*

.0001*

.996

SON-TEST (n=62) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemsiz

Etki Önemli

.0001*

.371

.001*

SON-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

.000*



eğitimlerine devam edenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek edim sergilemektedir. 
Ancakiki ülke arasındaki fark, OHDİDA ile eğitim görmenin üst sosyo-ekonomik düzeyden 
gelen çocuklar lehine başta beliren farkları ortadan kaldırmasıdır. ABD’de FETAPO ile eğitim 
görenler süregelen eğitimlerine devam edenlerden daha yüksek puanlar almalarına 
karşın, bu tür etkin bir eğitim başta beliren sosyo-ekonomik düzey farklarını ortadan 
kaldıramamakta, ancak önemli düzeyde azaltmaktadır. Bu durum, ABD’de alt ve üst 
sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar arası farkların daha derin uçurumlar oluşturduğuna 
işaret etmekte; FETAPO’nun sunduğu gibi etkin bir eğitimin ancak bu farkları azalttığı, 
fakat ortadan kaldıramadığı gözlenmektedir.
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ÖN-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

Benzer bir durum Dil Gelişimi alt ölçeği için de söz konusudur,(Şekil VII ve VIII). Türkiye 
ve ABD örneklemleri ön ve son ölçümlerde büyük çocukların daha etkin olduğunu 
göstermiş; FETAPO ve OHDİDA uygulanmadan önce, her iki ülkede de üst sosyo-
ekonomik düzeyden gelen çocuklar daha başarılı olmuştur. Eğitimden sonraki ölçümlerde 
ise hem OHDİDA hem de FETAPO ile eğitim görenler, süregelen eğitimlerine devam 
edenlerden anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almıştır. İki ülkedeki örneklemler arası 
fark, OHDİDA ile eğitim gören ve başta üst sosyo-ekonomik düzeyden gelenlerden 
anlamlı düzeyde daha düşük edim gösteren alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen 
çocukların, bu eğitimi aldıktan sonra aradaki farkları tamamen kapamasında yatmaktadır. 
ABD’de ise FETAPO ile verilen eğitim anlamlı düzeyde etkili olmakta, ancak farkları 
kapayamamakta, yalnızca azaltmaktadır. Böylece ABD’de dil gelişiminde, alt ve üst 
sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar arası farkların, Türkiye örnekleminin gösterdiğinden 
çok daha büyük uçurumlara işaret ettiği ortaya çıkmaktadır.

VII. Dil Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim Değişkenlerinin
Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(TÜRKİYE)

ÖN-TEST (n=65) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemli

Etki Önemsiz

.0001*

.007*

.335

VI. Bilişsel Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim Değişkenlerinin 
Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(ABD, Oregon)

SON-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

.000*
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Burada sizlerle bir akademik yaşam boyu süren bir çalışmadan söz ettim. Bu çalışma 
değişik makalelerle bilim dünyasına ulaştı. Ancak, umudum tümünün yayımlanarak ülkemle 
paylaşılmasıdır. Çalışma, iki ülke olarak Türkiye ve ABD’de, özellikle alt sosyo-ekonomik 
düzeyden gelen çocukların etkin bir okulöncesi eğitime ne kadar gereksinim duyduğunu 
göstermiştir. Böyle bir eğitimi sunmanın bir insanlık vazifesi ve sorumluluğu olduğunu 
sizlerle paylaşmak istiyor, her çocuğun etkin olmasına fırsat veren olanakların gelecek 
için umudumuz olduğuna inanıyorum. 

SON-TEST (n=62) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemsiz

Etki Önemli

.0001*

.492

.009*

VIII. Dil Gelişim: Yaş, Ortam ve Eğitim Değişkenlerinin 
Etkinliğini Gösteren 3-Yönlü Varyans Analizi

(ABD, Oregon)

ÖN-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

SON-TEST (n=63) Önemlilik Düzeyi

Yaş

Ortam

Eğitim

Etki Önemli

Etki Önemli

Etki Önemli

.000*

.000*

.000*



TEKNOLOJİNİN BEYİN GELİŞİMİ ÜZERİNDE OLUMLU OLUMSUZ ETKİSİ

Teknolojiden bahsedeceğiz, teknolojiden bahsederken ben size teknolojinin ne kadar 
kötü bir şey olduğunu anlatmayacağım. Sadece teknolojinin ne getirdiğini ve çocuklarda 
ne götürebileceğini ve ne götürmekte olduğunu söyleyeceğim. Belki aranızda özel 
eğitimle ilgilenenler vardır, kendi adıma konuşayım, 30 yıl kadar önce dünyada otistik değil 
otistik davranış gösteren çocuk sayısı 15 binde 1’di, şimdi 250 çocukta 1 oldu. Bu 250 
çocukta 1’in neden olduğunun cevaplarını araştırırken karşımıza teknoloji de çıkıyor 
nedenlerden biri olarak, kimyasal maddelerin dışında. Her kesim de bunlar kullanılıyor 
görüyorsunuz (slayt gösteriliyor), bizim iş yerimizde ailelerden analiz alırken çocukları 
dışarı çıkartıyoruz. Dışarı çıkarttığımız 3 yaş üzeri bütün çocukların elinde cep telefonu ya 
da İpad var. Teknoloji engellenebilir mi? Engelleyemezsiniz. Burada bir kaç tane video 
göreceksiniz. Bu iki tarafa doğru sallanmaya özellikle dikkat etmek lazım, bu daha çok sevgi 
yoksunluğu sendromunda gördüğümüz bir durum. Amerika ve Türkiye’yi karşılaştırırken 
4 ve 4 yaş altı çocukların niçin eğitim alması gerektiğinin de cevabı burada, iki tarafa 
doğru sallanan çocuk. Bunları çok sık görüyoruz (video) burada parmak hareketleri var. 
Bu parmak hareketleri zararlı mı? Hayır değil çünkü beyinin gelişen orta kısmı ile ilgili bir 
çalışma, parmak becerisi ile ilgili ama bu parmak becerisi acaba başka bir şeye sebep 
olabiliyor mu? Onu da biraz sonra göreceğiz. Teknolojinin olumlu etkileri çok, hiç sayılmayacak 
kadar, çünkü bilgiyi çok kolay elde ediyoruz. Benim zamanımdayken bilgi almak için 
Beyazıt kütüphanesine gidiyorduk, sabah saat 8’de sıraya gidiyordum, kütüphaneden 
kitap alıyordum veya sahaflarda kitap araştırıyordum. Şimdi oturduğum yerden her şey 
elimin altında hatta asistanlarım sayesinde bir günde 1 milyon tane bilgiye ulaşma olanağına 
sahibim teknoloji sayesinde. Demek ki zararlı bir şey değil. Zaman kazandırıyor, hızlı 
haberleşmeye sebep oluyor, böylece biz bilgiyi çok kolay elde edip bunu belki de 
içselleştirebiliyoruz. Ama şöyle bir sorun var karşımızda, acaba bunu nasıl önleyebiliriz 
(slayt), en büyük sıkıntı bu. Bizim yaptığımız çalışmalarda yani özel yaptığımız çalışmalarda 
bununla çok karşılaşıyoruz, kendini toplumdan soyutlamış, bireysel olan insanlar. 
Amerika’daki şiddet toplumunu düşünürseniz bundan 20 sene önceki, ben sorardım 
neden bu insanlar da bu kadar şiddet var? Bir de niçin Amerikalılar televizyona “Aptal 
kutusu” derler acaba diye düşünürdüm, o zamanlar televizyon yoktu. “Doğada son kalan 
çocuk” diye bir kitap var bu slaytta onu hatırlıyorum. Buraya bakarsak gördüğümüz şuydu 
(slayt) göz burada, görme merkezi burada, biz internet aracılığı ile, bilgisayar aracılığı ile 
veya ipad ile görüyoruz. Buraya görme merkezine bilgi geliyor, dokunuyoruz eğer 
dokumamız gerekiyorsa, görüyoruz ve dokuyoruz. Bilgi geliyor ve bu bilginin biz doğru 
olduğunu varsayıyoruz. Demin müzik çalan çocuğun Mozart olma şansı hiç yok, bilakis 
tam tersi eğer absolut kulağı varsa, mutlak kulak varsa o kulak zaten bozulacak, çünkü 
çok anlamsız sesler çıkartan bir elektronik cihazla karşı karşıya çocuk. Dolayısıyla burada 
sadece işitiyor ama işittiğini anlamlandıramıyor. Üstelikte zaten iki tarafa doğru sallanmaya 
başlıyor. 

Eskiden bir sürü oyunlar vardı, biz İpadlerle ya da bu tip elektronik cihazlarla değil de hata 
biliyorsunuz eskiden çok güzel gitarlar vardı, şimdi gitarlarda elektronik oldu, sazlar 
elektronik oldu. Oradan çıkan seslerle, eski sesleri karşılaştırın kulağınızda, şöyle bir
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düşünün aklınıza ne gelecek bir bakın. Burada karşımıza çıkacak şey teknoloji karşıtı 
olmak değil, yaratıcılıktan bahsetmek istiyorum biraz sonra. Teknolojinin zararı var mı? 
Zarar ne demek? Bu çok tuhaf bir kavram, ben felsefe kitaplarına baktım, eğitim 
kitaplarına baktım, bunun tam bir tanımı yok. Neye göre zarar? Böyle bir takım anlamları 
var (slayt), eskiden televizyonda kırmızı noktalar vardı zararlı diye. Size çok enteresan bir 
hikayemi anlatıyım, bir üniversitede geçen hafta ders veriyorum, vereceğim daha 
doğrusu, bir kahve içeyim dedim, kupayı kaldırdım, kupanın altında kırmızı nokta vardı. 
Şöyle yazıyor “Altında kırmızı nokta olan kupalar indirimlidir”. Bilgisayarın karşısına 
oturduğunuz zaman, mesela dün akşam dikkatimi çekti, gece saat 3’de kalktım, benim kız 
internette hala, birisi ile görüşüyor. Bakın burada bir etkileşim var mı (slayt) var? Çünkü 
ikisinin de yüzü gülüyor, belli ki bir bilgi akıyor oradan.  Eskiden televizyon yoktu, sinema 
vardı, insanlar yine böyle toplanıp hep beraber film seyrediyorlardı. Ama nasıl filmi 
seyrediyorlardı? Bir etkileşim içerisinde, daha bir farklılaşma içerisinde, ayakkabısını bile 
boyayarak sinemaya gidiyordu insanlar. Şimdi burada bir sorun var teknolojide, teknoloji 
acaba bizim beynimizin akademik olan alanına ne yapıyor? Beynimizin akademik 
alanlarını şu bölgelerimiz olarak kabul ettiğimiz takdirde (slayt), teknolojinin gelişmesi ile 
özellikle ben ekrandan bahsediyorum, ekranın gelişmesiyle 3 boyutlu düşünme becerisinde 
azalma söz konusu oluyor. 3 boyutlu görme ise derinliği algılama anlamı geliyor, 
yaratıcılığın olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi. Niçin şiddet toplumu oluştu dünyada 
acaba? Niçin son zamanlarda cinsel dürtüler çok arttı çocuklarda 4 yaş, 5 yaş civarında? 
Niçin anaokullarında şiddet çok fazla arttı? Çocuklar sürekli ilaç kullanıyor, bunu bir 
düşünmek lazım. Acaba ben televizyon izlerken veya biri internete girdiği zaman, bunun 
hangisinin doğru bilgi aktaracağını, hangisinin yanlış bilgi aktaracağını ben nereden 
bileceğim? Mesela dün internete baktığım da bir bayan hoca “Sunumlarınızı niçin başkalarıyla 
paylaşmıyorsunuz?” diye bir eleştiri yazmış. Çok şaşırdım, Marmara Üniversitesi’nden bir 
profesöre yazmış, o kendi emeğidir, paylaşmak zorunda değil. O bile artık tembellik haline 
gelmiş, oturduğun yerden ben onun bilgisini alayım, kim bilir kaç senenin bilgisi birikmiş orada. 

Eğitimi bir tarafa bırakıp benim mesleğime döndüğümüz zaman çok ciddi bir sıkıntı var. 
Amerika'da 1.200.000 çocuğa 2010 yılında yanlış tanı konuldu “Hiperaktivite, dikkat 
eksikliği” diye. 700 bin çocuk gereksiz ilaç kullandı. Bu sayısal olarak Türkiye ile aynı değil 
ancak oran olarak Türkiye’de daha yüksek. Nedeni demin bahsedilmiş olan erken 
eğitimin olmaması, özellikle de erken eğitimi teknoloji engelliyor şu anda. Erken eğitim 
dediğimiz şey bilişsel değil sadece duygusal, sosyal ve hareket, gelişimi böyle almak 
lazım. Hareketi bilgisayar geliştirir mi?  Hayır.  Duygusal olarak geliştirir mi? Çok zor. 
Dokunmayı geliştirir mi? Hiç. Bu yüzden de yaratıcılık özellikleri azalır, kendi başına oyun 
oynamaya kalkar, arkadaşlar ile olan sosyal ilişkileri azalır, empati kavramının gelişmesi 
çok zor, insanların yüzüne bakmayan binlerce çocuk doğdu, 250.000 dediğimiz çocuk 
sayısı, aile bağları zayıflıyor. Başka ne oluyor? Bakın bu çok önemli enteresan 0-3 yaş 
arasındaki çocuklarda sadece ses ve görüntü alıyorlar bu bilgisayarlar veya internet 
aracılığı ile. Karşıya cevap vermediği için konuşmada gecikme oluyor. Şu anda dünya 
kadar 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaşta konuşamayan veya bozuk konuşan çocuk var. Biliyorsunuz 
dil ve konuşma eğitiminde çok ciddi bir patoloji yoksa 3 yaşına kadar çocuklar boş 
bırakılırdı. Şimdi ise öyle değil artık, son birkaç yıldan beri biraz daha erken yaşta 
konuşma eğitiminin desteklenmesi gerekiyor, fizyolojik yönden biraz sonra size onun 
yerini gösteririm. Bir de uyku sorunu da çıkartıyor. Mesela dün akşam benim kızımın saat 
3’e kadar internette dolaştığını söyledim size, sabahleyin de buraya gelecekti, gelemedi. 
Bakın çocuğa, resimlere eliyle ne yapıyor, ipad zannediyor resimleri, onun hareket edeceğini 
düşünüyor. 
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Burada gelişimsel yönden baktığımız zaman çocuğun görsel donanımı gelişiyor, dokunma 
veya ince motor hareketlerinde sürekli bir gelişme söz konusudur. Ama bu bilimsel olarak 
çocuğun gelişiminde, motor, duygusal, sosyal, bilimsel yönden ne işe yarar konusunda bir 
soru işareti karşımıza çıkıyor. İkinci bir soru işareti hangi yaşta çocuğa bunları vereceğiz? 
O yüzden de maalesef bu ortaya çıkıyor ve giderek artması sebebiyle dünyada, 
Amerika’da çok daha fazla artmış durumda, Hindistan’da çok fazla artmış durumda, 
Türkiye'de de son birkaç yıldan beri çok arttı. Dolayısıyla çok gereksiz yere çocuklar ilaç 
kullanıyor ve bu ilaçların yan etkilerini biliyorsunuz, internette yazıyor. Bence teknoloji 
robotlaştırıyor, hangi sıklıkla, hangi yaşta, hangi sürede vereceğimizi bilmeniz gerekir. 
Çünkü teknoloji olmadan olmaz, bu mümkün değil olacak tabi, ben de kullanıyorum, 
herkes kullanıyor, 3 yaşında 4 yaşında çocukta kullanıyor. Biz genellikle 4 yaşına kadar 
çocuklara vermiyoruz, hatta televizyon da izletmiyoruz. Bakın dokunma alanı burada 
(slayt), görsel alan burada, eğer televizyon seyrediyorsanız buradan alıyorsunuz bilgiyi 
burayı birleştiriyorsunuz ama sadece izliyorsunuz. İzlediğiniz bilgi veya film doğru mu 
sonuç veriyor size veya yanlış sonuç mu veriyor, tartışa biliyor musunuz? Hayır. Tartışma 
programları hariç, yani açık oturumlar hariç. Peki bu size ne katıyor, bu bölgeyi geliştiriyor 
mu? Evet. Burayı geliştiriyor mu? Çok fazla değil. Peki bununla bu ne işe yarar? Biraz 
sonra görelim. Başka bir konu şişmanlık, çok arttı. Ben psikiyatris değilim, olmama 
rağmen şizoid kişilikte ciddi bir oran olduğunu düşünüyorum. Şizoid kişilik yani çevre ile 
ilişki kuramayan, yalnızlığı tercih eden, diyalog kurmayan ve “Bana ne?” diyen bir toplum 
oluşturacak kadar çoçok sayısında artış var şuanda ve obezite, şişmanlık. 

Çok önemli şeylerden bir tanesi daha, İngiltere'deki Diana evlenirken, televizyonlarda alt 
yazı geçti “Lütfen epilepsisi olanlar TV izlemesin” diye, çünkü o sırada flaşlar patlayacaktı, 
o flaşlarda epilepsi nöbetini attırıyor. O kadar güzel bir ikaz vardı, şimdi buna dikkat etmek 
lazım, çünkü çocukların epilepsisi varsa kullandığınız bu elektronik cihazlar epileptik 
nöbeti arttırıyor, özellikle okul öncesi eğitimciler çok dikkat etsinler. Epilepsi yere yıkılıp 
çırpınmak değil sadece, bir sürü epilepsi türü var. Bunları artırıyor hem de çok büyük 
oranda artırıyor. Ne yapılabilir bundan korunmak için? Bakın mesela bir tanesi bu (slayt), 
çünkü biliyorsunuz beyin tümörlerine sebep olduğu tartışılıyor, bazı nedenlerden ötürü 
beyin tümörüne neden olmadığı iddia ediliyor, yayınlanıyor ama değil, etkiliyor. Bu 
konuları artık hepimiz pratik olarak biliyoruz ki bu ışınlar hatta alın cep telefonunuzu, 
televizyonun yanına koyun televizyonun sesi bozulur, beyin de elektrikle çalıştığına göre 
etkilememesi mümkün değil, mutlaka etkileyecektir. Teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi 
tabi ki bir çok insanın cebine para sokuyor. Şu anda biraz bekliyorlar, neyi bekliyorlar? 
Teknolojinin getirmiş olduğu zararı önleyecek önlemleri nasıl alırız diye biraz bekliyorlar. 
Herhalde biraz daha toplumun doyması lazım bu teknolojiye, sonra da sanıyorum 
önümüzdeki yıllarda bunu önleyecek olan, radyasyondan veya diğer şeylerden önleyecek 
olan teknikler çıkacaktır diye ümit ediyorum. Radyasyon, obezite dedik, görme 
bozukluğuna, işitme bozukluğuna sebep oluyor dedik, insanlarla ilişki eksikliğine sebep 
oluyor, uyaran eksikliğine sebep oluyor dedik, peki ne yapacağız? Hatırlar mısınız bundan 
200-300 sene önce siz yolda yürürken yanınızdan bir kara tren geçmişti. Kızmıştınız o 
zaman kara tren geçtiğinde etrafı kirletiyor diye, sonra ne oldu? Teknoloji gelişince 
elektrikli trenler çıktı, hızlı trenler çıktı ve kömür artık yok, doğal gaz çıktı ve kömür artık 
yok. Demek ki teknolojinin bir de çözümü var, o yüzden çok ümitsiz olmamak lazım 
burada. Biz orta gruptayız, o yüzden biraz endişeliyiz. 

Çocukları bir kere dokunarak eğitmek lazım, şimdi çocuk masajı diye bir moda çıktı 
biliyorsunuz. Eskiden zaten anneler yapıyordu bunu, şimdi ticari boyuta döndü. Bu 
olmazsa olmaz, eğitime bu şekilde dokunarak başlamak lazım, doğa içerisinde 
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devam etmek lazım, burada eğer temeli kurarsanız o zaman teknolojiden korkmanıza 
gerek yok. Çünkü çocuk zaten akıl yürüterek sorunu nasıl çözeceğini bilir ama 20 katlı 
bina içerisinde çocuğun eline verirseniz ipadi, televizyonu yandınız demektir. Çocukları 
köpekleri artık TV’den izleyebiliyorlar. Bir ikaz bütün konuşmalarımda mutlaka söylüyorum, 
sağ beyin-sol beyin diye ayırıyorlar. Sağ beyin-sol beyin diye ayırırken belki de bıkmışsınızdır 
izleyenler ama biraz dikkat etmek lazım. Sağ beyin şu işe yarar, sol beyin şu işe yarar diye 
lütfen ezberlemeyin. Bakın oranlar var, bu oranlara dikkat etmeniz lazım. Hele üstün 
yetenekliler de böyle bir oran yok, üstün zekalılarda, piyano çalanlarda böyle bir şey yok. 
Dolayısıyla sağ beyin şu iş, sol beyin şu iş diye bir şey yok. 90-95, 80-85 arası oranlar var 
ama üstün zekalılar için bu oranın çok daha azı geçerli. Bir de eğitimcilerin yanında 
konuşuyorum ama çift ana dilli ya da 3 anadilli olanlar için de geçerli değil bu sağ beyini 
sol beyini ayırmak. Özellikle çift ana dilli, kültür dilli olanlar da, bir de düşünebiliyor 
musunuz çift ana dil değil tek ana dil var ve çocuk televizyon seyrediyor, ikinci bir dilde yani 
onu öğrenmeden gidecek. Tabi örnekleri var, yalnız benim bir hastam vardı ilkokul 
mezunu, hayatı boyunca hiç yabancı dil öğrenmemiş ama kendisine 5-6 dilde çok basit 
cümleler sorduğumuzda cevap verdi. Çünkü çocukluk çağından itibaren filmleri hep 
orjinal izlermiş, alt yazılı, oradan yabancı dil öğrenmiş haberi yok. Nasıl öğrendik bunu? 
Türkçe konuşma merkezi tıkandığı zaman öğrendik, Türkçe konuşma merkezi bozuldu, 
bozulunca da daha önce öğrendiği çocukluk çağındaki diller ortaya çıktı. 

Siz çocuğunuza sadece görsel, işitsel bir uyaran verirseniz nereye gidecek duygusal yönü 
bu çocuğun, dokunsal nöronları nereye gidecek, nereye bağlanacak, tat nöronları nereye 
bağlanacak, koku nöronları nereye bağlanacak? Yani bağlanmayacak bir yere, duracak 
bir yerde, o zaman çocukluk çağında demek ki eğitimde mutlaka çoklu uyaran, çoklu 
zekadan bahsetmiyorum o terim bana göre yanlış, çoklu uyaran ile çocuğu eğitmek 
gerekiyor. O yüzden de teknolojiye çok dikkat etmek lazım, sadece bir veya iki uyaran 
veren ve radyasyon veren cihazlardan en azından 3-4 yaşına kadar uzak tutmak lazım 
çocukları. Çünkü beyin, anne karnında 3 aylıktan itibaren gelişmeye başlıyor, arkadan 
öne doğru başlar demiştim. O yüzden de çocuğu eğer bu tip teknolojik aletlerin önüne 
erkenden koyarsanız, demin ki çocuk gibi elini uzatır, oynar. Resmi çeviren çocuk gibi, 
İpad gibi resmi parmağıyla itmeye çalışır, çünkü buradan gördüğü için sadece görsel alan 
çalışır, akıl bölgesi çalışmıyor eğitilmediği için. Teknolojiyle çocuk eğitirken, bilgi aktarırken 
isterseniz bunun yaşı 4-5 olsun ne olursa olsun kaba motor ve ince motor hareketlerini de 
ilave etmeniz gerekiyor. O zaman teknolojinin eksiklerini giderebilirsiniz. Ben aslında 
bilgisayarları veya teknolojiyi doğru kullanırsam akademik alandaki gelişmeyi erken yaşta 
oluşturabiliyorum.

Göz çok önemli, bize öğrenme güçlüğü ile gelen çocukların çok büyük bir bölümünde 
görme bozukluğu saptıyoruz. Zihinsel engelli diye gelen çocukların arasında sadece ve 
sadece görme bozukluğu olan bir sürü vaka var. Beyindeki akademik alanı teknoloji ile 
geliştirebilirsiniz, ama dokunma duyusuyla bunu yapabilirsiniz. İşitme, işitme güzel bir 
annenin sesiyle, tat ve kokuyu da vererek tabii ki teknolojiden faydalanarak bu teknolojiyi 
götürebilirsiniz. Teknoloji sadece görsel değildir, bir de görme engelliler var, işitme engelliler 
var ve teknolojiyi orada da kullanabiliyorsunuz. Biz kullanıyoruz. Şu anda biliyorsunuz 
inovasyonla ilgili Türkiye'de 3-4 tane araştırma yapan park var, bayağı da iyi gidiyorlar, bir 
kısmı Tübitak'ın desteği ile bir kısmı üniversitenin desteği ile. 3 üniversitede ben çalışma 
yaptım geçen sene, şimdi bıraktım gördüm ki çok güzel bir temel var orada. Hangileriyle 
ilgili? Ortopedik engelliler, nörolojik engelliler, işitme engelliler, görme engelliler gibi 
teknoloji çok ilerlemiş durumda Türkiye’de, para yeterse eğer. O yüzden de teknolojik 
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gelişim olmazsa olmaz ama benim vurguladığım erken yaşta değil. Akıl yürütme yeri 
burası (slayt), kötü olan da bu, erken yaştaki çocukların eline bu tip bir cihaz verirseniz 
veya televizyon karşısına oturtursanız bu bölge gelişmiyor. Bu bölgenin gelişmemesi şu 
anlama gelir; Depresyon, anksiyete, saldırganlık, dikkat eksikliği, bipolar, öğrenme 
güçlüğü… Bütün bunların nedeni burada, hatta uyaran eksikliği.

İnsan beyninde böyle bir yapı var (slayt), bu yapı dokunma ve hareketle ilgili bir yapı, ters 
durur. Çocuğa bilgisayarı veya ipad verdiğiniz zaman bu bölge biraz daha fazla gelişir. 
Özellikle piyanistlerde, tenisçilerde daha fazla gelişiyor. Ama siz çocuğa erken yaşta böyle 
bir eğitimi programı verecek olursanız bu yapı sanırım 100 sene sonra değişecek. Dün
yadaki en yoğun rahatsızlık şu anda sırt ve bel ağrısıdır. Çünkü 50 yıl içerisinde insanlar 
ayakta durmayıp, oturmaya başladılar, araba kullanmaya başladılar, masa işleri arttı. 
Dolayısıyla insanlar uyum sağlayamadı ve oturdular? Nasıl bir uyumdu? Yani yavaş 
yavaş oturmak lazımdı onlarca yıl içerisinde ki uyum sağlasın diye. Birden 1920’ li yıllardan 
sonra oturmaya başlayınca sırt ve bel ağrıları oluşmaya başladı ve bunlar da genlerle 
geçiyor. O yüzden bir sonraki nesilde böyle bir farklılık beyinde ortaya çıkacak. Bu akıl 
bölgesi (slayt), bakın akıl bölgesi dediğimiz zaman akıl yürütme, dikkat bölgesi, bir şey 
daha ikaz edeyim beyinde birinci dikkat, ikinci dikkat üçüncü dikkat bölgesi diye bir şey 
yok. Beyinde dikkat her alanda var. Bilişsel dikkat hareketliliği ile ilgili alt başlıklar onlar. Bu 
bölge biraz dikkatle ilgili, akıl yürütme, olayları seçme, insan ilişkisi kurma, bana ait olan 
işleri yapma gibi. Eğer ben bu iletişim araçlarını kötü amaçla kullanmaya kalkarsam, 
burayı yönetirim, çok da zor bir şey değil. Mesela Kuzey Afrika'daki toplumsal olayları 
biliyorsunuz, saatler içerisinde insanlar örgüt kurdular, bilgisayar ve cep telefonuyla hemen 
örgüt kuruldu ve isyanlar başladı.

Teknolojinin zararlarını gidermek için ne yapmak lazım? Bir kere bunu yapmak için bir 
takım ağ sistemlerini beyinde olduğunu gibi bilmek gerekiyor. Bu ağ sistemler nedir? 
Mekanı algılamak, bu çocuk ekran karşısında mekanı algılayamaz, mümkün değil sadece 
parmağıyla oynar, mekan uzamsal, üçüncü boyut olması gerekir. Dil ağı gelişir mi? Ne 
verirse onu alır, gelişemez ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi hakikat ile gerçek 
arasındaki fark. Üniversitesi öğrencileri cevap veremiyorlar hakikat ile gerçek arasındaki 
farkı. Bellek emisyon ağı, kaygı ağı, yönetici işlev ağı, yüz tanıma ağı, mesela geçenlerde 
İzmir uçağında baktım herkesin suratı, parkinson suratı gibi, bunların arasında hiç İzmirli 
yok dedim, insanlarda yüz ifadesi yok. Bir de bu tip iletişim olmayan sadece ileti veren 
aletlerle ilişki kurduğunuzda çocuklarda yüz ifadesi olmayacaktır. İnsanların yüzünde 
10.000 çeşit ifade var bütün evrensel olarak, bu ifadeler de oluşmuyor artık, karşınızdaki 
insanın duygusunu anlayamıyorsunuz. Bunu da gidermenin yollarını biraz önce anne 
çocuk eğitimindeki slaytlar da gördünüz. Bu bölge 5 tane duyuyu alan bölge (slayt), 
burada koku çok önemli yer tutuyor, teknoloji bunu da geliştirmiyor. Teknoloji ile koku 
veremezsiniz, vereceklerini iddia ediyorlar, ama ben şöyle söyleyeyim o zaman Ağustos 
ayındaki gül ile Mayıs ayındaki gülü ayırt edebilecek mi bilgisayar acaba veya sevgilinizin 
elini tuttuğunuz zaman, sevgilinizin elinin ne anlama geldiğini acaba bilgisayar size 
öğretebilecek mi? Burası kaygı bölgesi (slayt), sürekli kaygı veren bir televizyon ya da 
internet programını izlediğinizi düşünün, kaygı bölgesi uyarılıyor, en sonunda burası sık 
sık uyarılmaktan duyarsız hale gelir. Peki bunun sonucunda ne olur? Burası kısa bellek 
yeri, hiç bir şey öğrenemezsiniz, sürü gibi gideriz. Onun için ne kadar fazla yanlış kaygı, o 
kadar az bellek anlamına geliyor. Dediğim gibi Kuzey Afrika’daki örgütün birkaç saatte 
organize olma sebepleri bunlar, kaygıyı yükseltiyorsunuz istediğiniz gibi insanları yönete-
biliyorsunuz. Bir risk de burada var, o yüzden çocuklara verilen programları çok dikkatli 
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izlemek lazım, amaçları bu kaygı yaratmak. Kaygı sadece burayı etkilemiyor (slayt), bütün 
vücuttaki hormonları etkiliyor, atta yürüyüşü etkiliyor. Biz bir sürü kaygısı olan ve böyle 
yürüyen insanlar gördük. 

Sonuç olarak çocuğun gelişim alanlarını iyi izlemek lazım, bizim izlediğimiz teknolojik 
cihazlar acaba bunları artırıyor mu? Yoksa burayı bozuyor mu? Kendisini ifade edemeyen 
bir çok insanla karşılaşıyoruz. Sınav yaptım geçen hafta, şaşırdım kaldım, çünkü benden 
önce de bu dersin temel dersi verilmiş, biliyorsunuz notlarım boldur, aklım durdu, 10 -15 
puan. Çocuklar itiraz ettiler “Hocam biz bunu demek istedik, siz anlamamışsınız”. Aynen 
böyle şaşırdım kaldım. Ondan sonra 60 puan altında kalanları bir daha gözden geçirdim, 
çağırdım çocukları “Ne demek istediniz siz?” diye sordum. Anlattılar anlatmak istediklerini, 
gerçekten anlatmak istiyorlar ama ifade edemiyorlar, bilgisayar çocukları. Teknolojiden her 
zaman için faydalanacağız ama bizim mutlaka kendi kültürümüzü bilerek ve kendi çocuğumuzu 
bilerek, genlerimizi bilerek, ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. 
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DEĞİŞEN DÜZEN, DEĞİŞMEYEN İHTİYAÇLAR 

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Okul Öncesi Eğitimi Komisyonuna, Sempozyumuna 
beni de dahil ettikleri için teşekkür ederim. Hepimizin yaptığımız işin kritik önemi konusunda 
fikir ayrılığımız olmadığını biliyoruz. Özellikle geçen yazı Türkiye’de her çocuğa okul 
öncesi eğitimin sağlanması için çabalayarak geçirdik. Henüz daha başarıya ulaşmış 
olmasak da sanırım önümüzdeki yıllar daha umut verici olabilir. Ben aslında teknoloji 
konusundan bahsetmek için en iyi konuşmacı değilim. Teknoloji kullanmaya bayılan da 
birisiyim aynı zamanda, sadece bu konuda ben konuştuğum zaman genellikle çok 
cesaretlendirici veya yüreklendirici şeyler söylemiyorum çünkü. Neden? Çok basit bir 
sebeple, henüz bilimsel görüş oluşturmaya yetecek kadar bir tecrübemiz yok. Dolayısıyla 
daha çok kendi merakımız, ilgimiz, hoşumuza giden şeyler, etkilendiğimiz konular, gerçekten 
müthiş etkileyici, videolar indiriyoruz, internete bağlanabiliyoruz. Müthiş bir hareket hissi 
veriyor bize ve o coşku gerçekten insanı etkiliyor. Ipad olmak üzere teknolojik bir çok şeyi 
kullanmak için yanıp tutuşuyoruz, biraz önce salonun fotoğrafını çekip twitter'a koydum 
mesela. Twitter’da yankıyazgan.com isimli bir hesabım var, takip ederseniz böyle şeyleri, 
orada yapmaya çalışıyorum kendimce.

Tabi ki bilginin yayılması açısından da çok önemli bir dönemdeyiz. Diğer yandan internet 
müthiş bir şey getirdi bize ama internetin getirdiği değişim acaba dünyada iletişim ve 
bilginin akışındaki en köklü değişim mi? Bunu tartışanlar var. Örneğin şu anda “Naber, 
nasılsın?” diye yazdığımız bir mesaj, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde arkadaşımıza 
ulaşıyor. Bu tür bir mesajı Londra’daki birisi New York’taki bir arkadaşına yazılı olarak 
yollamak isteseydi, 1850’de bunu Londra'dan kalkan gemiye verecekti ve yaklaşık 3 hafta 
sonra New York’a ulaştıracaktı, tabi kaza bela olmazsa. 1960’larda galiba iki kıta arasındaki 
telgraf hattı ilk oluşturulduğunda -telgrafı hatırlayan var mı bilmiyorum - ama uzun yıllar 
telgrafla iş gördük, bu 3 haftalık süreyi 7 dakikaya indirdi. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler 
müthiş çağ açtı, çığır açtı desek de insanlık tarihi teknolojideki bu tip dönüşümler, devrimlerle 
dolu. Bu gelişmeler tekerlekten daha mı önemli şuanda acaba bilmiyoruz, olabilir. Ama 
bilmiyoruz ya da matbaanın icadı. Şimdi tablet bilgisayarlar var, daha önceleri Sümer 
tabletleri vardı, Türkçe sözlük, bunlar iki deve yükü ile taşınıyordu, tabletler taş  çünkü 
biliyorsunuz, büyük. O nedenle oradan sadece bir sayfaya ya da kitaba indirgenmesi de 
büyük devrimdi. Ya da yazıların çoğaltılması büyük bir devrimdi. İnsan beyni var olduğu 
sürece devrimlerin sonu gelmeyecek, o nedenle heyecan çok güzel ama bazen heyecan 
zaman kaybına dönüşebiliyor. Bilgisayar kullanımı çok önemli deniliyor. Ben 1977 
mezunuyum, ileri düzey bir eğitim veren liseye gittim, ODTÜ'nün hemen yanındaydık. 
Burada bütün o bilgisayar kartlarıyla yapılan zamanı hatırlayan çok az kişi vardır. 1975 
senesinde bilgisayar programlama ile ilgili ne varsa hepsini öğrendik. Ben lisede çok iyi bir 
bilgisayar eğitimi gördüm ama şu anda hiç kullanmıyorum.  Büyüdüğünüzde ya da belli bir 
yaşa geldiğinizde şu andaki teknoloji zaten geçersiz olacak. O sebeple şimdiden ileride 
lazım olur diye bilgisayar teknolojisi öğretmek gerekli diyenler böyle bir soruyu cevaplamak 
durumunda. Çünkü bundan 20 yıl sonraki teknolojinin ne düzeyde olacağı belli değil. 2010 
yılında bulunmuş teknoloji üzerine şu an konuşuyoruz, o nedenle bazen geleceği tahmin 
etmeye çalışmak da insanoğlunun en çok yaptığı işlerden birisi. Diğer canlılardan bizi o 
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ayırıyor çünkü, bizim için yarın diye bir kavram var, gelecek diye bir kavram var ve biz 
aslında yarın için bir hazırlık yapıyoruz. Çocuklarımız, öğrencilerimiz, kendimiz ileride ne 
olacağız sorusunun cevabını arıyoruz.  Bugün bulduğumuz bazı cevaplar ama bunların 
hepsinin doğruluğuna o kadar da inanmayalım.

Bu teknoloji çok enteresan ama bugün 10 yıl önceki aletlerden hangilerini kullanıyoruz? 
Peki ne değişmiyor o zaman? Teknoloji değişecek ama anlama ihtiyacı değişmiyor. 
Örneğin çocuklardan biri demiş ki “Bana düşünmeyi öğretin”, peki düşünmeyi öğretmek 
için bizim tabletlere ihtiyacımız var mı? Yanlış anlamayın tabletlere karşı değilim, sadece 
bunu sizin de düşünmeniz için söylüyorum. Örneğin Steve Jobs, i-pad’i geliştirdi, kendisi 
herhalde 20 yaşına kadar bilgisayara hayatta elini sürmemiş biriydi. Dolayısıyla teknolojik 
olarak gelişenler, en son bilgileri kullanarak gelişenler teknolojiyi geliştirecek kapasiteye 
ulaşacaklar mı? O da tartışılabilir çünkü bugünkü teknolojiyi geliştirenler, bu teknolojiyle 
yetişmediler, kağıt-kalemle yetiştiler. O yüzden temel değerleri unutmamak çok önemli, 
temel değerler ne? Anlamak, öğrenmek, gelişmek. Peki okul öncesine gelmeden önceki 
temel değer ne? İlişki kurmak, bir çocuğun dünyaya geldiği anda yaptığı ilk iş, ilişki 
kurmaktır. Her insan yavrusu ya da insana benzeyen birçok canlının ilk yaptığı iş, ilişki 
kurmaktır. İlişki kurmayı öğrendiği ölçüde bireyler, yaşamlarından daha çok mutlu oluyorlar, 
daha çok tatmin oluyorlar, daha fazla öğrenebiliyorlar, zekaları da daha iyi gelişiyor. Bunu 
nasıl biliyoruz? Bu yeterince araştırılmış bir konu, bu konuda öyle iki tane yayın vs. yok 
yani 200.000 tane yayın var.  Gösterilen şey, örneğin anne-babalarıyla geçirdikleri zaman 
ölçüsünde çocukların, öğrenme becerileri daha gelişkin, evlerde televizyonu kontrol ediyoruz, 
edemiyoruz, bilgisayarda 10 dakika oynasın, 20 dakika oynasın, 3 yaşındakilerden önceki 
baksın bakmasın, bu konuda yapılmış araştırmalar çok açık, literatüre baktığımızda 
sayısız, televizyonla başladı. Okul öncesinde ekran başında geçirdiğiniz süre uzadıkça 
okul çağında öğrenme kapasitemiz azalıyor. Ondan sonra biz şikayet ediyoruz çocuklar 
hiperaktif oldu diye. Belki derslerimizi değiştirmemiz lazım, o ayrı bir konu, belki o çocuklara 
artık daha farklı bir eğitim yapmak gerekiyor. Ama onlar için farklı bir eğitim programı 
hazırlamadıysak, onların okul öncesi çağını bu şekilde geçirtip sonra da okula geldiklerinde, 
hatta şimdi sıralara daha da küçük yaşta oturtmaya çalıştığımız zaman o çocukları, o 
zaman olacaklardan kim sorumlu? Bir bütüncül bakış açısıyla baktığımızda çocukların 
büyükleriyle kurduğu ilişkilerin ve daha sonra 3 yaş civarında biliyorsunuz akranlarla olan 
ilişkiler başlıyor, daha büyük gruplarla olan ilişkiler başlıyor, bunu geliştirici her şey işe 
yaradığını gösterir. Neden twitter’ın, facebook’un Türkiye’de çok kullanıcısı var? Araştırmalara 
baktığımız zaman - daha doğrusu bilimsel araştırma değil pazar araştırması- ama oradan 
da iyi şeyler çıkabilir arada, bir kişinin birden çok hesabı var. Neden öyle? Çünkü herkes 
şifresini unutuyor, tekrar yeni hesaplar açılıyor. O nedenle Türkiye'nin diğer ülkelere göre 
birazcık daha kabarık gözüktüğünü söyleyen yayınlar var. 

Sözün özü insan beyninin gelişimi, önümüzdeki onlarca yıl en azından eski sisteme göre 
çalışacak. Çünkü insan beyninde şu anda 30 bin yıllık bir makine var. 30 bin yıllık makine, 
bu 30 bin yıl içindeki bütün buluşlarla gelişti, evrimleşti ama değişmedi. Bizim temel 
ihtiyaçlarımız hala karşımızdakinin yüzüne bakmak, onun elini tutmak, onun nefes 
alışverişini hissetmek, kokusunu duymak. Annenizin kokusunu örneğin, küçük bir bebek 
açısından baktığınızda ya da evinizin kokusunu, pişen yemeğin kokusunu, sesleri hissetmek, 
dokunmak, duyularımızı  bütünüyle kullanabilmek ve bunun içerisinde ilişki kurmak için 
gereken iletişim becerilerini gerçekleştirmek. 
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İletişim becerisi de sadece tuşlara basarak gelişmiyor. Bilgisayarda veya cepten 
yazışırken “mrb, nslsn” vs. yazılıyor, hepimiz yapıyoruz. Mesela ben bütün mesajlarımın 
sonuna “slmlr” yazıyorum “yy” diye imza atıyorum. Bunun için bana kızanlar var, “Abi 
doğrusunu söylesene, selamları mı sunarım yazsana” diye. Onu da yapmıyoruz. Bir 
değişim var ama bu beynimiz değiştiği için değil. İnsan beyninin değişmesi o kadar kolay 
bir şey değil, etkilenir ama değişmez. Bu nedenle bize bugünkü gelişmeleri sunan yine 
beynimiz ve bu gelişmelerden en çok faydalanmamızı sağlayacak şekilde düşünmeye 
daha çok ihtiyacımız var. Henüz bilmiyoruz, bu nedenle çok değişik yaklaşımların, çok 
farklı birbirinden bambaşka yaklaşımların uygulanmasına ihtiyaç var. Bir tane yaklaşımın 
yaptırım şeklinde dayatılmasına hiç ihtiyacımız yok. Bu nedenle kimisi tabletle yapar, 
kimisi kağıt kalemle yapar, kimisi arazide gezerek yapar, kimisi simülasyon makinesinde 
gezerek yapar. Bunların karşılaştırması belki önümüzdeki bir kaç kuşağın içerisinde 
ancak oluşacak olan net bir eğitim teknolojisi bakış açısı oluşacağını düşünüyorum. 
Doğrular ve  yanlışların net olmadığı bir zamanda hemen bazı yöntemleri yanlış ve çağ 
dışı ilan etmek, bazılarını da bir ekranı, iki tane tuşu var diye modern ve gelişkin olarak 
kabul etmekten kaçınmak benim görüşüm. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığı 
önemli, ilişki kurma, iletişim kurma ve başkalarıyla bir arada beraber olma ihtiyacımızı, bu 
ihtiyaçlarımızı karşılayacak araçları bize temin eden her şey çok değerli. Benim sözlerim 
bundan ibaret. Söylemek istediklerimi değiştirdim, o yüzden slaytlarımı kullanmadım ama 
slaytlarımı isteyen olursa da bana twitter’dan bir mesaj yollayın, size göndereyim. Teşekkürler

Soru-cevap 
Katılımcı: Bir nöroloji uzmanından akıllı tahta, tablet gibi böyle ekranla maruz kalan 
çocukların epilepsi rahatsızlığına yakalandığına ilişkin bir bilgi duydum.

Prof. Dr. Yankı Yazgan: Doğru değil, epilepsi bir nörolojik hastalık, psikiyatriden ziyade 
nörologların ilgilendiği ama hepimizin bildiği bir konu. Ekrana baktığın için hiç bir 
rahatsızlığa kapılmıyorsunuz,  otizme de kapılmıyorsunuz. Ekrana bakmak dışında başka 
bir iş yapmadığınız zaman otizm riskiniz artıyor. Çünkü ekrana bakan çocuklar 15 veya 17 
dakika bakmıyor, 5 saat bakıyor, okulöncesinde Türkiye’de 4,5 saat bakıyor ortalama. Bir 
araştırma var bu konuda, 4,5 saat bir çocuğun ekrana bakması şu demek; annesi ya da 
babası ya da bakıcısı onunla ilgilenmiyor demek. Yoksa Hollandalı konuğumuzun bahsettiği 
gibi çocuğuyla birlikte birisi internette e-kitabı okuyorsa veya bir başka şey üzerine 
beraber konuşuyorlarsa bu son derece pozitif bir şey, çocuğu geliştirici. Epilepsiyle ilişkisi 
yanıp sönen ışıklarla ilgili,  ani ışık ve görüntü değişiklikleri olanların, özel tipteki bir 
epilepsinin olmasını kolaylaştırıyor, sebep olması başka, yani çilek alerjisi olan bir kişinin 
çilek yediğinde mesela alerjisi gelişiyor diyoruz ama çilek bu alerjinin sebebi değil, o 
alerjiyi ortaya çıkartıyor. Öyle bir durum o, hastalığa sebep olma kesinlikle yok. 

Katılımcı: Benim bir katkım olacak, öncelikle çocuklar için dijital yerliler dedik, biz öğretmenler 
maalesef onlar kadar yerli değiliz ve bizim değişmemiz gerekiyor oraya gidebilmemiz için. 
Onlar direkt onun içerisine doğuyorlar, sınıfta da bunları kullanırken, dijital görsel 
kullanırken sanırım şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani öğrenciden daha iyi bilmek gereki-
yor, biz ödev vermeyi çok severiz. Öğretmenler olarak kendimize de ödev vermemiz 
gerekiyor. Çocuklardan daha fazla çalışmamız gerekiyor sanırım. Çünkü 4- 5 ay önce 
Prof. Dr. Ziya Selçuk bir konuşmasında şöyle bir şey söylemişti “Bizim öğretmenlerimiz 
powerpoint kullanıyor ve  bunu yapabildiği için kendini bilgisayar dehası zannediyor”. 
Eğitimde teknolojiyi kullanırken benim kendi görüşüm sanırım çocuktan daha başarılı 
olmamız gerekiyor ki bunu öğretebilelim çocuğa, çocuğu hayata hazırlayabilelim.  
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Prof. Dr. Yankı Yazgan: Ben de tıp fakültesi hocasıyım, öğretmen sayılırım, bir öğretmenin 
el yazısının iyi ya da kötü olması yani öğrencilerden daha iyi el yazım olmak zorunda mı 
benim? 

Katılımcı: Çocuktan daha iyi el yazım olmayabilir ama benim burada demek istediğim şu, 
eğer eğitimde bilgisayarı eğitim aracı olarak kullanırken, araç olarak kullanırken buna 
daha hakim olmak gerekiyor, çocuktan daha hakim olmak gerekiyor. Eğer bilgisayarı 
öğreteceksen çocuğa, çocuktan daha iyi bilmen gerekiyor. 

Prof. Dr. Yankı Yazgan: Bu bizi daha iyi hissettirebilir doğru ama bunu bilmiyorum. Bu 
konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama ben, bizim tıp talebelerinden daha iyi bilgisayar 
bilmediğim için onlar karşısında kendimi kötü hissedeceğimi sanmıyorum kendi adıma. 
Çünkü benim bildiğim bilgi bilgisayar bilgisi için değil, bir hasta nasıl muayene edilir, oturulup 
nasıl konuşulur, onun için. O bilgisayardaki slaytlar kötü yazılmış vs. belki albenimi düşürür 
ama ne kadar önemli, ne kadar kritik, bazı dersler dışında bir şey diyemeyeceğim. 
Öğretmenler her şeyi çocuklardan daha iyi yapmalıdır diye bir şey yok. Örneğin Fazıl 
Say'ın öğretmeni herhalde çıldırmıştır onunla mesela ama iyi bir öğrenci yetiştirdi ve büyük 
bir ihtimalle öğrencisi ondan çok daha iyiydi, o yüzden orada bir asimetri kaçınılmazdır. 
Benim fikrim ama bu bilimsel bir görüş değil. 

Katılımcı: Bu teknolojik araçlar o kadar cazip ki çocukları etkiliyor, eğitimle bu teknolojik 
araçlar arasında da ciddi bir çelişki oluşuyor. Eğitim daha didaktik bir yaklaşımla ilerliyor. 
Böyle temel bir sorun var, bu nasıl aşılacak?

Prof. Dr. Yankı Yazgan: Bir şeye karşı ya da taraf olmak konusunda bir bilgi birikimine 
sahip değiliz bence, başta önce bunu vurguladım. Tekrarlayayım yani “Ben karşıyım ya da 
taraftarım” diyenlere “Hadi göster bakalım” dediğinizde iki tane makale, bir tane istatistik 
gösterebiliyor. Şu andaki durum bu, bunun değişmesi lazım. Bu şu demek; büyük bir 
ihtimalle önümüzdeki 8-10 yıl böyle her seferinde aynı şeyler tartışılacak. Bunda ayıp bir 
şey yok, hemen bir karara varmak zorunda da değiliz. “Şimdikileri yanlış yetiştirirsek” 
şimdiye kadar herkes doğru yetişti, bundan sonra mı yanlış yetişecek. Yani o da ayrı bir konu. 

Bu slaytı ben her kongrede gösteririm, neden? Bu slaytın bir özelliği var, bu slayt insan 
beyninin küçüklükten büyüklüğe gelişimini gösteriyor. Her ne kadar insan beyni son 30 bin 
yılda çok az değişti desem de,  buna gerek yok aslında  her bir bireyin beyni doğuşundan 
itibaren karşılaştığı uyaranlarla, kendi genetik mirasının iş birliği ve etkileşimi ve bazen 
çatışması ile şekilleniyor. Burada gördüğünüz renk değişiklikleri, gerçek renkler tam böyle 
olmamakla birlikte beyin dokusunun farklı dönemlerde, farklı kalınlıklardan farklı inceliklere 
ve beyin dokusu içindeki küçük alanların birbirleriyle bağlantılarının yoğunluğunun 
azalmasına ve çoğalmasına bağlı olarak gelişen bir sistem var. Bu sistemi en iyi etkileyenin 
renkli, zengin, insan ilişkisine dayalı, insandan gelen uyaranlarla olan gelişim olduğunu 
biliyoruz. O yüzden çocuklarımızın skyp’larla bağlı olan anaokullarına ya da okul öncesi 
eğitimin olmasını beklemiyoruz. Yani herkes evinde oturacak ve skyp ile katılacak, bu 
belki iş toplantısı ya da Bakanlıkla görüşme olacak ama insanların özellikle hele okul 
öncesi çağda, çocukları mümkün oldukça birbirleriyle, büyükleriyle, bunu geliştirici olan 
her türlü teknolojik gelişmeye açığız, onun dışındakilerin de zaten zaman içinde erime 
ihtimalleri yüksek. 
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Ayşim İncesulu; Teknolojiyi kullandığımız biçim çok önemli, tadını kaçırmamak şartıyla 
fevkalade olumlu. Hepimizin hayatında bir tek iletişim dediğiniz zaman özellikle okul öncesinde 
bebeklikten bu yana dokunarak, temas ederek, bizzat yaparak, yerde sürünerek, göz 
göze bakarak, birbirimizin tenine temas ederek olan iletişimden bahsetmemiz gerek diye 
düşünüyorum. Bence burada biraz kayma var mı? Bu bir negatif etki veriyor mu? Bir de 
parmak ucuyla değiştirilen mekanlar, oyunlar acaba okul öncesinde veya onun uzantısı 
olan ilköğretimde de bir an evvel değiştirin, ben tükettim yenisini getirin anlamında ya da 
dikkat süresinde negatif etkiliyor mu?  

Prof. Dr. Yankı Yazgan: Gerçeklik duygusunu ya da gerçeklik duygusunun gelişmesini 
negatif etkiliyor. Hızlı geçişli olan her şeyin çocuklardaki gerçeklik algısını, doğru 
değerlendirmeyi negatif etkilediği tartışılmaz bir gerçek durumunda şu an da. O nedenle 
aslında tv’lerdeki güzel programların, çocuk dizilerinin çok yavaş hareket etmesi gerekiyor. 
Çocukların hıza, sürate ihtiyacı yok. Kendiliklerinden buna ilgi duymaları, buna ihtiyaçları 
olduğu anlamına da gelmiyor. Çocuğun kendi tercihleri çok önemli ama çocuklar 
yapılandırmaya ve büyüklerin, yetişkinlerin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Bunu 
karşılamak çocuğun özgürlüğünü kısıtlamak değildir. Aksine özgürlüğünü uygun bir 
şekilde kullanmasına yardımcı olmaktır. Eğitim de zaten bunun için olan bir şeydir. 
Dediğiniz çok önemli birebir, dokunarak, duyuları kullanarak olan ilişki, özellikle 3 yaş 
öncesinde bence vazgeçilebilir bir durum değil, robot yetiştirmek istemiyorsak.
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DİJİTAL YERLİLER, ÖĞRENME SÜREÇLERİ VE ETKİLİ TEKNOLOJİ 
ENTEGRASYONU

Ben de bu gün aslında Paul'un söylediklerini biraz daha farklı bir bakış açısıyla ele alıp, 
benzer şeylerden söz edeceğim. Tabi ki konumuz okul öncesi olduğu için özellikle 3-5 yaş 
arası çocuklarla, okul ortamında bilişim teknolojileriyle beraber bir takım etkinlikler yapmamız 
gerektiği ile ilgili sınırlamaya çalıştım konuşmamı. 

Ünlü bir fütürist olan Alvin Toffler insanlık tarihindeki tüm insanları etkileyen 3 önemli 
dönüm noktasından söz ediyor. Bunlardan birisi “tarım toplumu” kİ birinci dalga diye 
adlandırıyor, ikinci dalga “sanayi toplumu”, üçüncü dalga “bilgi toplumu”. Bugün içerisinde 
bulunduğumuz “information society” diye adlandırılan Türkçe'siyle bilgi toplumu olarak 
kullanılan, şu anda içinde bulunduğumuz çağ tabii bizim ne tür insanlar yetiştirmemiz 
gerektiğini bize gösteriyor. Bilgi toplumundaki bireyler olarak yetiştireceğimiz çocukların 
ayakta durabilmeleri ve yaşamlarını istedikleri nitelikte sürdürebilmeleri için, eğitimci 
olarak biz onlara ne tür beceriler kazandırmalıyız, bu tarafı çok ilgilendiriyor. Bilgi toplumunu 
sanayi toplumundan ayıran en önemli farklardan biri sanayi toplumunda bilgiyi kullanan 
birey çok önemliydi, bilgiyi alıp istenilen doğrultuda kullanabilmesi birincil ihtiyaçtı. Ama 
bilgi toplumunda daha çok bilgiyi üreten, tabi bilgiyi üretebilmesi içinde girişimci, yenilikçi, 
yaratıcı, sorgulayıcı ama en önemlisi yenilikleri takip eden bireyler olmaları ön plana 
çıkıyor. Hem kendi alanıyla ilgili anne-baba olarak çocuğunu yetiştirirken, öğretmen olarak 
öğrencisini yetiştirirken mesleğinde de kendi alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi artık 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bir mimari tasarım yapan şirkette bugün 
mimar alırlarken authocat programını bilmeyenler tercih edilmiyorlar. Ama üniversitelere 
bakıyoruz hala öğretim programlarında bu bilgisayar programının öğretilmediğini görebiliyoruz. 
Böyle bir şey olamaz, o zaman ne oluyor okul toplumdan kopuk bir duruma geliyor. 
Dolayısıyla biz gelişmeleri takip edeceğiz ama bilinçli bir tüketici olarak takip edeceğiz, 
çünkü bilgi toplumunun en önemli özelliklerinden birisi bu.

Tabi bilgi toplumunun şekillenmesinde dijitalleşme çok ciddi bir rol oynadı ve bu gün ister 
kabul edin, ister etmeyin dijital bir dünyadayız. Bu dijital dünyaya uyum sağlayabilirsek, 
ayak uydurabilirsek varız. Ayak uyduramazsak çok geride kalırız ve gittikçe aradaki 
uçurum çoğalır. Dijital araçlar hepimizin yaşantısının içerisine girdi. Şu anda cep telefonu 
olmayan biri var mı aramızda, ben cep telefonu kullanmıyorum diyen. Cep telefonunu 
sadece iletişim amaçlı mı kullanıyoruz? Evet diyen olabilir tek tük, ama çok önemli bir 
ihtiyacı da karşılıyor. Bunu da yadsımamız mümkün değil. Şimdi yaşam biçimimiz değişti 
artık, gazete okuma, dergi okuma alışkanlıklarımız değişti, belki de bu gazetelerin satışını 
da etkileyecek. Okuma alışkanlıklarımız, fotoğraf çekme alışkanlığımız değişti. Her an her 
yerde fotoğraf çekiyoruz. Biraz evvel arkadaş geldi, dijital fotoğraf makinelerini getirmişler, 
diyorlar ki “Hocam web'e yükleyeceğiz” eminim hemen bir saat içinde yükleyebilirler 
facebook’larına, belki okullarının web sayfalarına. Fotoğraf çekme alışkanlıklarımız değişti, 
alışveriş alışkanlıklarımız değişiyor, değiştirilmeye çalışılıyor. Çünkü alacaklarımızı 
gerçekten daha ucuza internetten bulabiliyoruz. Ama yaşlılar için, dışarıya çıkamayan 
insanlar için herhangi bir süper marketten alışveriş yapmak ve evine kadar gelmesi, 
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evinde kartla ödemesi ciddi kolaylık yaşatıyor tabi. Not tutma alışkanlıklarımız değişiyor, 
yol bulma, google maps kullanmayan var mı aramızda? Bir yol ararken lütfen kullanın o 
kadar kolaylaştırıyor ki yaşamımızı, inanılmaz. Eğlence alışkanlıklarımız da değişti, 
özellikle gençlerin ve çocukların, artık müziğini de bilgisayardan dinliyor, videosunu da 
oradan izliyor. Haberleşme, iletişim alışkanlıklarımız değişiyor. Benim kayınbiraderim 
Bolu’da oturuyor, torunu Ankara’da, görmeden edemiyorlar. Her gün skype’tan torununun 
gelişimini takip ediyor. İletişim alışkanlıklarımız değişti, değişiyor. Sosyal iletişim 
alışkanlıklarımız da değişiyor. Bu çok tartışmalı bir konu, apayrı her biri ayrı bir konu aslında. 

Ama çocuklar aslında sosyal değil diyemeyiz, çok ciddi facebook üzerinden sosyaller. Ben 
kendi kızımdan da takip ediyorum, kuzenlerimden de yetişkin olarak takip ediyorum. Artık 
çünkü öyle bir yaşam ki okul, okuldan servise bin, hemen eve gel, okulun dedikodusunu 
ne zaman yapacak bu çocuk. Biz eskiden yolda yürürken yapardık dedikoduyu, 
“Öğretmen şöyle dedi, bu böyle dedi,  bu böyleymiş”. Tabi ki bunu çocuklar şimdi face 
ve benzeri yerlerden sürdürüyorlar ama kontrol çok önemli, biz dijital bir dünyadayız, 
çocuklarımız, biz böyleyiz ve kullanıyoruz. 

Hele ki 3-5 yaş arası çocuklardan söz ettiğimiz de, yapılmış bir araştırma var, 2011 yılında 
AVG (AVG, 2011, Digital Diaries Project: AVG Digital Skills Study [online], http://www.avg. 
com.au/files/media/avg-digital-skills-study-full-briefing.pdf) tarafından çok ilginç bir araştırma. 
Amerika, İtalya, İngiltere, İspanya, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yapmışlar. 2-5 
yaş arası çocuğu olan 2200 anneye ulaşmışlar. Azımsanacak bir veri değil, 2200 anneye 
ulaşmışlar ve ülkeler farklı yerlerden ve şu sonuçlara ulaşmışlar: Bu 2200 çocuktan;

 - Bisiklete binmeyi bilen çocukların oranı %52
 - Yüzmeyi bilenlerin oranı %20
 - Bilgisayar faresini kullanabilenlerin oranı %69
 - Bilgisayarda oyun oynaya bilenlerin oranı yüzde %58

Bu bize neyi gösteriyor? Çocukların teknoloji becerilerinin, yaşam becerilerinden daha 
hızlı gelişebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla çocukların doğalarının gerçekten de bir değişim 
gösterdiğini, bir değişim var. Biz bu değişimi nasıl olumlu yöne kanalize edeceğiz? Aslında 
gerçek soru budur. Bu değişimi reddetmekle bir yere varamayız, bu değişimi görmemezliğe 
gelerek hiç bir yere varamayız ama biz bilinçli tüketiciler olarak hele hele öğretmen olarak 
bu değişimi nasıl doğru yöne kanalize edeceğiz bence bu konu üzerinde durmamız gerekiyor.

Türkiye’de maalesef okul öncesiyle ilgili böyle kapsamlı bir araştırma yok, ama Türkiye’de 
en son Türksat'ın (ICT Use in Households‘, 2010, <http://www.tuik.gov.tr) 2011 yılında 
yaptığı böyle bir araştırmada bilgisayar ve internet sahiplerinin

 - 16-24 yaş arası %65
 - 24-35 yaş arasında %62
 - 35-44 yaş arasında %36,9
 - 44 ve üstü %34,7 olarak saptanmış; oran doğal olarak yaş ilerledikçe düşüyor 

Ama şöyle bakarsak 23-35 yaş arasındaki velilerin şu anda çocukları aşağı yukarı okul 
öncesi dönemde ya da ilkokulda filandır, yani % 62 veli bilgisayar ya da internete sahipler. 
Bu da bizim için bir veri ama yeni bir nesil ile karşı karşıyayız. Bunu, biraz evvel söylediğim
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gibi yadsımamız mümkün değil. Böyle bir toplumsal yapının oluştuğu bir dönemde doğan 
ve büyüyen yeni bir nesil ortaya çıktı. Çünkü onlar bu dijital dünyanın içerisine doğdular 
ve sizi kullanırken görüyorlar, çevrelerindeki insanları kullanırken görüyorlar. Dolayısıyla 
böyle bir çağın içerisindeler.

Şimdi bu yeni nesil, araştırmacılar tarafından çok farklı isimlerle isimlendiriliyor, kavram 
kargaşası olmaması için biraz bunlardan söz etmek istedim. Dijital nesil, Y nesil, Z nesil 
biraz daha iş dünyası kullanıyor ama aslında bu çağda doğan çocukları kastediyorlar. 
Gene e-nesil, internet nesli diyebilirsiniz, okuduğunuz zaman internet nesli diyen, 
milenyum nesli ve teknoloji nesli diyen de var. En çok yaygınlaşan dijital yerliler, biliyorsunuz 
Prensky Türkiye'ye geldi ve pek çok yerde konuşma yaptı. Biz akademisyenler de bunu çok 
sık kullandığımız için yaygınlaştı bu dijital yerliler. Ama dijital yerlileri Prenkky tanımlarken 
1980 ve sonrasını tanımlıyordu. Bakın biz ise bugün  2007-2008 doğumlular için 
kullanıyoruz, o 1980 ve sonrası doğanlara dijital yerli diyor. Bunlar avucunun içi gibi biliyor 
bilgisayar ve internet kullanmayı. Şu an da bilmiyor olsa bile öğrenecekler ve kullanacaklar. 
Ben Lancaster ve Stillman (2010) tarafından önerilen “teknoloji nesli” tanımını biraz daha 
tercih ediyorum çünkü, Lancaster bunu tanımlarken daha esnek bırakıyor, şu yıldan sonra 
doğanlar diye değil, bilgi çağındaki o teknolojik araçları kullananlardan bahsediyor.

Şimdi 2007 ve sonrası doğan okul öncesi dönemindeki çocukları 2025 yılında bize 
yollayacaksınız, üniversiteye gelecekler. 2025 yılında sizin şu anda yetiştirdikleriniz bize 
gelecek, bu çocuklar 65 yaşında emekli olduklarında yıl 2058’i gösteriyor olacak. Bu 
kadar da hızlı geçecek zaman tabi, evet peki kim bunlar? 2000 ve sonrası doğan bu nesil 
kim? Yapılan araştırmalar, farklı araştırmalardan bunu derledim diyorlar ki, ortak nokta, 
teknolojiyi bir ihtiyaç olarak gören bir nesil bu, bu nesil online ortamı tercih edecek, sürekli 
online olma durumu var, çevrim içi diye kullanıyoruz Türkçe’de, nette, doğrusal olmayan 
yollarda daha çok geziniyorlar, yani oraya da girebiliyor, buraya da girebiliyor, oradan 
oraya atlayabiliyor, atladığını unutmuyor, tekrar geri dönüp bulabiliyor aynı anda, bakın en 
çok ilgimi çeken bu ve bununla ilgili bir araştırma planlıyoruz. Aynı anda birden fazla işi 
yapabiliyorlar, yapılan araştırmalar var yurt dışında, Türkiye’de henüz yok, bir öğrencimizle 
şu anda bunu planlıyoruz, doktora çalışması olarak. Bir taraftan müzik dinliyor ya da bir 
taraftan face’de arkadaşlarınla mesajlaşıyor, bir taraftan cep telefonu açık sms yazıyor, 
ödevini yapıyor. Ama yapılan araştırmalar aynı anda birden fazla işin niteliği düşürmeden 
yapılabildiğini gösteriyor. Halbuki eskiden tek bir şeye kanalize olunurdu, o nesil gitti, o 
nesil yok artık, çoklu ortam kullanıcılar var. Çoklu ortam derken işte videoyu da 
kullanıyorlar, yazılı olan metne de bakabiliyorlar, kendileri de bir şeyler üretip koyabiliyorlar, 
çekip koyabiliyorlar, çok memnun ve mutlu olan bir nesil diyorlar bu nesil için. Biz bunu 
okuduğumuzda gerçekten birazcık baktığımızda memnuniyet oranı daha yüksek bu 
çocukların, daha çabuk mutlu oluyorlar ama o derece sabırsız ve dikkat dağınıklığı var. 
Sabır çok fazla yok deniyor bu araştırmada, bunlar benim kişisel gözlemlerim kesinlikle 
değil, bu neslin özellikleri, Prensky'nin belirlemelerinden özellikle böyle özellikler çıkıyor.

Peki size “eğitim kurumları neden var?” diye sorsam bu soruya çok fazla sayıda cevap 
verebiliriz değil mi? Sosyologlar başka bakıyor, biz eğitimciler başka bakıyoruz, 
psikologlar farklı açıdan bakıyor ama en temel nedeni ne, ne geliyor aklımıza? Eğitim 
kurumları neden var? Aslında en temel amacı bireyleri hayata hazırlamak, biz ne 
yapıyoruz bireyi hayata hazırlamak için varız. Bir de tabi okul öncesi için bir üst öğretim 
sürecine hazırlama da var, okul öncesi ilk öğretime hazırlıyor, ilk öğretim ortaokula derken 
üniversite. Biz ne yapıyoruz? Meslek hayatına ve yaşamın kendisine hazırlıyoruz, Eğitim
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kurumları bu nedenle var. Eğitim kurumlarının var olma nedeni bu ve bir analiz 
yapıldığında deniyor ki, 7 veya 8 yıl sonra internete bağlı olmayan insan neredeyse 
kalmayacak, çünkü o kadar yaygınlaşıyor ve ucuzluyor teknoloji, daha küçülüyor, daha 
ucuz hale geliyor ve daha güçlü hale geliyor. Bu nedenle hepimizin evine cep telefonu 
girdi, cep telefonu artık sadece iletişim aracı olarak kullanılmıyor. Teknoloji küçüldükçe 
ucuzluyor, ucuzladıkça kullanımı yaygınlaşıyor ve tabi o zaman daha güçlü hale geliyor. 
Bu tabi teknolojinin kullanım alanını ve süresini de gittikçe hızlandırıyor. Eğer böyle bir 
gelecek varsa, biz bu eğitim kurumlarında öğretmen olarak var isek ve bu çocukları 
eğitmek için bize günde 8 saat gönderiyorlar ise bu çocukları bu geleceğe yetiştirmek için 
biz ne yapıyoruz diye sormak zorundayız  

Tartışmamız gereken soru teknolojik araçları nasıl çocuğun yararına kullanabiliriz, bu 
konuyu tartışalım, ne yapacağız? Öncelikle çocukların bilişim teknolojilerini kullanmalarını 
engellemeyeceğiz, ama çocukları  bilinçli kullanıcı haline getireceğiz. Evde gerekiyorsa 
çocuk üzerinden anneyi babayı eğiteceğiz, nasıl sigarada aynı şeyi yaptık, yıllarca çocuk 
gitti babasına dedi ki “Sigarayı içmen sağlığına zararlı”, gece diyecek ki “Cep telefonunu 
kapamadan yatarsan baba sağlığına zararlıymış, öğretmenim bunu çok söyledi”. Çocuk 
üzerinden belki velileri de eğiteceğiz ama bizim bilinçli kullanıcıyı yetiştirmemiz gerekiyor. 
Bilişim teknolojilerinin hangi alanlarda çocukların öğrenme sürecine yardımcı olacağını 
tespit edeceğiz ve o noktada kullanacağız. Rastgele bir kullanmadan söz etmiyoruz,  saatlerce 
bilgisayar, tablet başında çocukları oturtmaktan söz etmiyoruz. Bilişim teknolojilerini 
öğrenme süreçlerinde kullanacağız, bilişim teknolojilerini öğrenme süreçlerinde kullanacağız 
ve kullandırtacağız. İkisi arasında bakın önemli fark var. Bu gün ben en çok bunun üzerinde 
durmak istiyorum. 

Dijital dünyaya uyum sağlamları için biz ne yapacağız, şimdi bunu tartışıyoruz. Bir kere bu 
çocukların bilişim teknoloji kullanma becerilerini geliştirmemiz gerekiyor değil mi ki doğru 
kullansınlar ve bilinçli tüketici olsunlar. Teknoloji okur-yazarlığı becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olacak öğrenme ortamları sağlayacağız. Ne yapacağız bunlar için, nasıl 
yapacağız bunu? Öğretim programlarımızda bilişim teknolojileri okur-yazarı becerilerine 
dönük ayrı bir etkinlik saatine yer vereceğiz. Bakanlık bunu ilköğretimde “Her çocuk 
bilgisayar kullanmayı biliyor zaten” diyerek seçmeli ders haline getirdi. Çocuk bilmiyor, 
oyun oynaması, internette dolaşması, face kullanması bilgisayar kullandığını, interneti 
doğru kullandığını bize göstermez. Biz BÖTE bölümleri bunun çok mücadelesini veriyoruz. 
Bilgisayarı doğru kullanma becerilerini bu etkinliklerde, derslerde kazandıracağız, çocukları 
etkin birer bilgisayar, teknoloji okuryazarı yapmanın en temel basamağı bu. Dolayısıyla 
seçmeli ders basamağından bunu çıkarmamız lazım, Diğer taraftan, bilişim teknolojilerinin 
öğrenme sürecine entegrasyonunu sağlayacağız. Asıl biz orada devreye giriyoruz. 
Bugünkü konumuz nedir? Teknoloji entegrasyonu, buna hepimizin aynı noktadan bakması 
gerekiyor, teknoloji entegrasyonu öğretim teknolojisinin uygun ve anlamlı yollarla öğretim 
programının bütün alanlarına ama disiplinlerarası bir yaklaşımla uygulanmasıdır. Çünkü 
teknoloji okur-yazarlığı dediğimde teknoloji benim için amaç haline geliyor, çünkü teknoloji 
kullanmayı öğretiyorum. Mesela çocuk dijital bir kamerayla resim çekecek, onu gidecek 
bilgisayarına aktaracak, bunu teknik olarak öğrenmesi gerekiyor ama bilişim teknolojilerinin 
entegrasyonu dediğim zaman artık bilişim teknolojileri benim için araç durumuna geliyor. 
Benim BT kullanan bir öğretmen olarak asıl hedefim öğrencide alana yönelik bir davranış 
kazandırmak, dolayısı ile bu durumda örneğin bilgisayar benim için araç durumunda 
kalıyor. Öğrenme sürecinde öğrenciye  belki bir video izleteceğim, belki internet’te bir yazı 
okutacağım ya da öğrencilere bir PP sunusu hazırlatacağım. Yani biz BT  disiplinlerarası bir 
yaklaşım ile öğretim programlarının bütün alanlarda kullanılmasını sağlayabiliriz.
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Bilişim teknolojileri dediğimiz zaman sadece aklımıza doğal olarak bizim bilgisayar ve 
internet geliyor. Ama çocukları sadece bilgisayar ve internetle sınırlamayacağız, çocuk 
gidecek belki kendi çektiği bir videoyu ya da fotoğrafı bilgisayara aktaracak bunu, teknik 
olarak öğrenmesi gerekiyor. Bu noktada BT öğretmenlerinin desteği çok önemli. Öğrencilerin 
kendi videosunu çekmesine izin verin, Derslerimizde teknoloji entegrasyonuna yer vereceğiz, 
tabi bunlarla ilgili materyallerimizin olması gerekiyor, Dijital fotoğraf çeksin çocuklar, 
mesela okulların web sayfalarına yaptıkları bir gezinin fotoğraflarını ekliyorlar. Bu çok 
yapılıyor, bakıyorum okul öncesi okulların web sayfalarına hep fotoğraf makinesi öğretmenlerin 
elinde, öğretmen çekiyor, “Çocuklar şu büstün önüne geçin” diyor ve öğretmen çekiyor. 
Halbuki verin çocuğun eline çocuk çeksin ve gelsin kendi projesini, kendi gezisini çektiği o 
fotoğraflarla kendisi anlatsın, kendisi sunsun, seslerini kayıt etsinler, bunları kullansınlar, 
kendi videolarını çeksinler Öğretelim, biz de öğrenelim, öğretelim. Ne olur peki bunları 
yaptığımız zaman?

 - Dijital araçları kullanma becerilerini doğru olarak geliştirmiş olursunuz
 - Bu araçları kullanarak kendi materyallerini ve projelerini üretme fırsatı vermiş oluruz.
 - Kendini ifade etme, öğrenme sürecinin planlama becerilerini kazandırmış oluruz

Kendi materyalini, kendi projesini üretecek, böylece öğrencilerin yaratıcılıklarını, problem 
çözme becerilerini, ekip çalışması ruhlarını, kendilerine olan öz güvenlerini ortaya çıkarmış 
olacaksınız.  Biz de kullanacağız bilişim teknolojilerini, video, fotoğraf, müzik, internet, 
öğretim yazılımları, öğrenme nesneleri, internet bilgisayar bunları hep kullanacağız. Farklı 
öğrenme tarzlarına hitap ederiz böylece, etkileşimli öğrenmeyi destekleyip aktif hale getiriyoruz 
çocukları, bir kere dersi zevkli hale getiriyoruz, hepimiz biliyoruz ki derslerde teknoloji 
kullanıldığında daha fazla zevk alıyorlar, öğrenme motivasyonunu artırıyor, derse katılımı 
teşvik ediyor, bireysel öğrenme ortamı yaratıyor. 

Biraz önce bunları Paul’de söyledi, kendi öğrenme hızına göre çalışma olanağı sunuyor. 
Derslerde teknoloji kullanımının başarıyı etkilediğini söylemek çok kolay değil, hemen 
başarıyı arttırır diyemeyiz çünkü başarıyı etkileyen çok fazla faktör var. Ama öğrenme 
motivasyonunu arttırıyor, dersten zevk almak düzeyini artırıyor, yapılan araştırmalar bunu 
gösteriyor. O zaman çocuklarımıza biz video izletebiliriz, onlara çektirebiliriz. Zengin bir 
öğrenme ortamı yaratırız. Öyle etkili videolar var ki bin söz etseniz onun yerine geçmez, 
bir sürü resim gösterseniz video kadar hiç bir zaman etkili olmaz. Ama öğrenme sürecini 
desteleyecek, alakalı videoyu, fotoğrafı, öğrenme nesnesini bulmak için çabalayacak ve 
vakit ayıracaksınız, Aslında doğrusu kendinize zaman içinde bir kütüphane oluşturmak. 
Arkadaşlar örneğin bir dosyanız olacak, derslerinizle ilgili, katkı saplayacağını düşündüğünüz 
me-materyalleri bu dosyada saklayacak ve zaman içinde kendi kütüphanenizi oluşturmuş 
olacaksınız. İhtiyacınız olduğunda  alıp kullanacaksınız. 

Peki öğrenme nesneleri ile, tabletlerde birebir öğrenme ortamları yaratabiliriz biraz evvel 
söylendi çok güzel sayfalar var, bunların sayısını da çoğaltmak mümkün. Örneğin Pepe'yi 
herhalde hepiniz biliyorsunuz değil mi? Bu bir çizgi film, Türk karakter Pepe sanıyorum 
değil mi? youtube'tan “Pepe” diye girin bir sürü video bulursunuz. Hayvan sevgisi, doğa 
sevgisi, Atatürk sevgisi ve çok tatlı videolar var, o videoyu izletip çocuklara, dersinize 
entegre edebilirsiniz. Çok hoşlarına da gidiyormuş çocukların. Demek ki biz de bunları 
yapabiliyoruz.
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Dijital bir nesille karşı karşıyayız, karar sizin ama tabi ki eğitimin merkezindeki en önemli 
nesne tabi ki öğrencilerimizdir, bilişim teknolojilerini sadece öğrenme sürecini destekleyen 
bir araçtır.

Teşekkür ediyorum.

Soru: Ben 5 yıllık öğretmenim ve yaklaşık iki yıldır bu illüstrasyon yapımıyla veya çeşitli 
sözsüz kitapların yapımıyla uğraşıyorum, kendim hikaye yazıyorum, tamamen görsel 
olarak bunları İpad uygulamalarına ya da android uygulamalarına çevirmek için elimden 
geleni yapıyorum fakat hep başkalarına ihtiyacım var. Okullarda madem bu kadar teknoloji 
önemliyse neden üniversitelerde herhangi bir şekilde bu konuda bir eğitim verilmiyor?

Cevap: Siz üniversitelere giderseniz üniversiteler kesinlikle böyle bir yardımı reddetmezler. 
Biz okullarla mesela geçen yıl MEFle inanılmaz bir proje yaptık. 16 öğrencimiz galiba 32 
öğretmenle birlikte çalıştık ve gerçekten bilimsel bir bakış açısıyla teknoloji entegrasyonu 
yaptık ama biz mesela devlet okullarına bunu yapmaya gittiğimiz zaman öğretmenin de 
çalışması lazım öğretmenle “Hocam çok yoğunum, şöyleyim, böyleyim” diye iletişim 
kurmakta sıkıntı çekiyoruz. Ama şu doğru bu materyallerin hepsini siz geliştiremezsiniz, 
her okulda nasıl bir PDR uzmanı, nasıl bir ölçme değerlendirme uzmanı var artık mutlaka 
öğretim teknoloğunun da olması gerekiyor ve sizin aklınızda yaratıcı bir fikir varsa çocuklar 
için bir materyal, o arkadaşta onu geliştirip flash’la size vermesi gerekiyor.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİJİTAL UYGULAMALAR

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne beni davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. 
Size öncelikle Hollanda'daki eğitim sistemi ve oradaki bilişim teknolojileri uygulamalarından 
bazı örnekler göstermek istiyorum. Resimde 17. yüzyıldan bir Hollanda sınıfını görüyorsunuz. 
100 yıl öncesinden bir sınıf bu, sıralar ve bir yazı tahtası görüyorsunuz, benim okula 
gittiğim dönemde yine sıralar, tahta ve öğretmen vardı sınıflarda. Bu resim de öğretmen 
olarak göreve başladığım döneme ait ve yine sıralar, tahta ve öğretmen. Şuana 
baktığımızda ise yine sıralar, tahta ve öğretmeni görüyoruz. Çok fazla bir şey değişmemiş 
gibi görülse de tahtalar artık dijital bir tahtaya dönüşmüştü ve öğretmen bilgi kaynağı 
olarak yine merkezdedir. Sınıflara bilgisayarlarımız geldi, bazen çalışmayabiliyorlar, 
bazen tamamen tekleyebiliyorlar. Okul öncesi çocuğun gözüyle bakıldığı zaman 100 yıl 
önceki görüntü neydi ve şu an ki görüntümüz ne? Bugün bunu anlatacağız. Bazen okul 
dışındaki değişiklikler okul içindekinden daha fazla olabilmektedir. Bu resimde gördüğünüz 
çocuğun 15 yıl sonra iş başvurusunda bulunduğunda dünyası nasıl bir şekil almış olacak, 
hala e-mail kullanacak mı, kitaplar? Hiç zannetmiyorum, çünkü iş başvurusunda bulunacak 
olanlarda çok daha farklı kriterler, beklentiler olacaktır. Çocukların işbirlikçi olabilmeleri 
lazım, yaratıcı ve yenilikçi olmaları lazım. 

Bir kitapçıda benim jenerasyonum için yazılmış bu tarz kitaplarla karşılaştım. Benim 
yaşımdakiler için facebook nasıl çalışır, i-pad nasıl çalışır, acemiler için nasıl bilgiye 
ulaşılır. Bu tür kitaplarla karşılaşıyoruz. Şuan ki okul öncesi jenerasyonu bu tür kitapları 
hiç bir zaman kullanmayacaklar, zamane çocukları, i-pad kullanıcıları jenerasyonu 
araştırarak öğreniyorlar, neyin nasıl çalıştığını bulabiliyoruz. Tablet jenerasyonuna gelmiş 
bulunuyoruz, hata veren bilgisayarlar, mouse kullanımları, kablolar artık bunlar yok. 
Gelişim çok hızlı oluyor. 2006 yılından bir profesörün şöyle bir söylemi var; “Bilgisayarlar 
okul öncesi çocuklar için oldukça sıkıcı, onlar için geliştirilmemiş, tabletlerin piyasaya 
sürülmesiyle artık bu sıkıcılıkta ortadan kalkmış olacak, geçerliliği olmayacak”. Evlerde 
artık çocuklar tabletlerle i-phonelarla oyun oynayabiliyorlar. Son iki yıl içerisinde de yüz 
binlerce yeni yazılım piyasaya sürülmüş durumda, büyük bir adım atılabilir bu durumda. 
Tabi bununla birlikte öğretmenlerinde sınıf önünde büyük bir adım atması gerekiyor. 
Çocukların doğru araçları kullanımı konusunda yönlendirilmeleri lazım ve doğru yazılımları 
kullanabilmeleri konusunda da yetkin olmaları gerekmektedir. Yani süreç içerisinde 
öğretmenin, kendini sürece yetişebilmek adına yetiştirmesi şart. 

Size Hollanda’da ki anaokullarına gittiğimde gördüğüm bazı manzaralardan örnekler 
sunmak istiyorum. Mesela bazı sitelerde çok fazla yazılımla karşılaşabilirsiniz. Size bir 
örnek göstermek istiyorum. Dijital kitaplar var, görsel kitaplar, şarkılar, tekerlemeler her 
türlü şeyi bu sitelerden bulabilirsiniz Çok fazla dijital kitaplarla karşılaşıyorsunuz. Tabi ki 
çocuğa kitap okuma işlemini devam ettirmemiz gerekiyor, bu şekilde çocuklar bireysel 
olarak da kendi başlarına bir şeyler öğrenebilirler. Burada dijital bir tahta önünde 
çocukların bireysel olarak kendi başlarına yapabilecekleri çalışmaları görebiliyoruz. 
Sadece onlara talimat vermek gibi değil yönerge vermek değil ama çocukların kendi 
başlarına da bir şeyler yapabilmeleri adına. Mesela 3 yaş grubundaki bir çocuğun birlikte 
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çalışarak bilgisayar arkasında işbirliği yapabildiğini de görebiliyoruz. Anaokullarında 
velilerle iletişimi sağlamak adına bazı blog spotlar yapıldığını, hazırlandığını görebiliyoruz. 
Her hafta düzenli olarak bu blok spotlara sınıf içerisinde yapılan aktivitelerle ilgili haberler, 
duyurular yansıtarak yapabiliyorlar. Sadece o sınıfın velilerinin giriş hakkı olduğu bir site 
oluyor bu. Mesela her cuma günü öğretmen sınıflarda neler yapıldıysa onların görsel 
malzemelerini ve metinlerini ekleyerek iletişimi güncel sağlayabiliyor. Aynı zamanda veliler 
kendi düşüncelerini de bu blog üzerinde yansıtabiliyorlar, yazabiliyorlar. Çok zaman almayan, 
hızlı yapılabilecek ve veliler tarafından çok değer verilen, beğenilen bir uygulama. Artık 
bilgisayarları bilişim teknolojileri dersliklerinde değil sınıfın içerisinde görmeye başlıyoruz. 
Önem verdiğim durum bilgisayarın sınıf içindeki değeri nedir, ne değildir? Buna bir 
bakmak istiyorum tabi ki çocuklar bilişim teknolojilerini kullanırken normal resim yapmayı, 
normal kitap okumayı, normal oyun oynamayı da öğrenmek durumundalar. Ama bilgisayarda 
da bu işlemlerin yapılabildiği bir gerçek. Bilişim teknolojileri teşvik edicidir, motive edicidir, 
çocukların üzerinde davetkâr bir etkisi vardır. Öğrenme zorlukları olan çocuklar için ekstra 
çalışma yapmak için de fırsat sunar. Zeka olarak biraz daha iyi olan çocuklarımız için de 
kendi seviyelerine uygun, daha üst düzeyde çalışma yapma şansı da sunar. Artık çocuklar 
güncel yaşamlarını sürekli görsel desteklerle yaşıyorlar.

Sonuç olarak size kullanabileceğiniz bazı pratik önerilerde bulunmak isterim. Bilgisayar 
ortamında çok fazla oyun var, ama tabi ki siz okul olarak eğitsel bölümlerine değinmek 
durumundasınız. Mümkün olduğunda çocukla birlikte bilgisayarın arkasına oturmaya 
çalışın. Öğretmenlerimizin bilgisayar arkasında yetilerinin çok iyi olması konusunda yeterli 
eğitimleri aldığından emin olun. Yazılımlar konusunda ciddi bir eleme yapmamız gerekmektedir. 
Şiddet içerir mi, başka olumsuz davranışları içerecek, teşvik edecek içerikler var mı, yok mu 
bunu çok net bir şekilde ayırt edebilmeniz gerekmektedir. Çocukların sağlıkları açısından 
bilgisayar arkasında geçirecekleri süreyi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Bilgisayar başında 
oturduklarında bilgisayarla göz teması yüksekliklerinin de doğru olmasını dikkate almamız 
gerekiyor. Bilgisayarı kullanırken müfredatınızın sadece bir parçasını değil, sürekli devam 
eden bir parçası olmasına özen gösterin. Yani sadece bir yerde uygulayıp bırakmamalı 
tüm müfredatımıza entegre edilmiş olmasına özen göstermemiz gerekir. Çok erken yaşta 
çocukların internette nerelere girip, nerelere girmemeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmiş 
olması gerekiyor. Doğru bilgisayar kullanımı davranışını edinmiş olması gerekiyor. Sonuç 
olarak da çocuklarımızın önüne sürdüğümüz yazılımların kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor.

Soru 1: Akademik olarak kimin raporuydu aklımda kalmadı maalesef, ancak akademisyenler 
tarafından hazırlanmış raporda 0-3 yaş grubuna ekran önerilmiyor. 3-8 yaş arasında 
çocuğa zarar vermeyecek ekran sınırı günlük 45 dakika, ama buna televizyon da dahil. 8 
yaş üstü 1.5 saat ve 12 yaş üstü çok da fazla arttırmadan günlük ekran sınırı 1.5 saat ile 
sağlıkçılar, psikologlar birleşip sınır koymuşlar. Hem bütün gün okulda eğitimin dijitalleşmesi 
hem de eve geldikleri zaman serbest oyun zamanlarında ve tv’de izleyerek ekran başında 
kalabiliyorlar. Bunların hepsini topladığımız zaman cep telefonuyla da oynuyorlar biliyorsunuz 
yani bu sınırları gerçekten sağlıklı sınırlarda tutmak için okul öncesinde ekranla bu kadar 
fazla iç içe olmaları gerektiğine emin miyiz? 

Paul Van den Boogert: Bahsetmiş olduğunuz araştırmadan haberim yok ama dediğim 
gibi çocukların anaokulu çağında 10-15 dakikayla başlayıp daha sonrasında sürenin 
düzenli olarak artırılması gerektiğine inanıyorum. Dijital çağ ile birlikte bazı uygulamalara 
da ayak uydurmak zorundayız.14 aylık torunumun ben teşvik etmesem çok istekli bir 
şekilde Ipad’den ayrılamadığını da görüyorum.
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Soru 2: Toplumumuzda bilgisayarla, Ipad’le tanışmanın getirdiği bazı sıkıntılar var, çünkü 
çocuklarımız sanal ortamda kendilerini iyi hissettikleri gibi sosyalleşme sürecinden de 
uzaklaşıyorlar. Şimdi 15 dakika dedik ama ailelerimiz, bizler, eğitimciler belki bu sınırları 
kendimiz belirleyip çocuklarımızın üzerinde uygulayabiliriz ama ailelerimiz bu durumda 
nasıl çocuklarını sınırlandıracaklar ve biz buna itmiş olmayacak mıyız çocuklarımızı?

Paul Van den Boogert: Ona baktığımız zaman evde çocuklarımızın televizyon izleme 
sürecini de kontrol altına alamıyoruz. Yani orada da bir etkimiz olamayabiliyor. Mesela 
bilgisayarın arkasında bu dijital kitapları birlikte paylaşarak okuyan, inceleyen çocuklarımız 
var. Bunları biz bire bir yaşıyoruz. Böylelikle sosyalleşme tabi ki eskisi kadar olmasa da en 
azından birlikte bazı şeyleri bilgisayar ekranından paylaşarak da sağlamalarına ön ayak 
olabiliriz. Tabi okul olarak ve öğretmen olarak çocukları ne kadar ekran başında görmek 
istediğinizi de sizin belirlemeniz gerekiyor. Biraz sizin tercihinize kalmış ya da okul olarak 
politikanız nedir bu konuda onu da okul olarak belirlemeniz gerekiyor. 

Soru 3: Sanırım bunu denetlemek bizim elimizde, hem evde hem de okul olarak onu 
anlıyorum. Benim sormak istediğim kullanılacak programların kalitesi ve bunları nereden 
temin edebileceğimiz. Sanırım kendi dilimizde dijital kitapçılık alanında ilerlemelerin 
olması gerek, sizler bunu nasıl başarıyorsunuz? 
 
Paul Van den Boogert: Şimdi Hollanda’da bu dijital kitaplar aslında çok fazla ya da 
kaliteli, çok kolay bulunabilir değil. Biraz daha araştırmak gerekiyor dijital kitap konusunda, 
daha çok kendimiz oluşturuyoruz. Mesela yarın ki workshop'ta diğer konuşmacı arkadaşımız 
çalıştığı uygulamalardan bir tanesi anlatacak, bu dijital kitapları nasıl yaparız. Öğretmen 
arkadaşlar genelde bunları kendileri oluşturabiliyorlar. İngilizce olarak yazılım bulabiliyoruz, 
daha kolay bir şekilde dil özelliğini devre dışı bıraktığımız zaman görsel olarak onlardan 
da faydalanabiliriz. Bazı kurumlar kaliteli buldukları yazılımlardan oluşan bir ana sayfa 
oluşturabiliyorlar, web siteleri açıldığı zaman uygun gördükleri yazılımlarda onunla birlikte 
eklenti olarak görünebiliyor. Öğleden sonraki çalıştayda da özellikle bu kriterler nelerdir, 
neye dayanarak bu yazılımları tercih etmemiz gerektiğiyle ilgili biraz daha detaylı bir 
çalışma yapacağız. Hollanda'daki uygulamada hükümetin kontrolü var bu yazılım ve 
siteler üzerinde, uygun görülmeyenler denetlenebiliyor ya da olumlu denetim geçirenler 
yayınlanabiliyor. Böyle bir uygulamamız var.
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SEZGİSEL OKUMA – YAZMA ÖĞRETİMİ

Bugün size çocuk ve çocuğun tanışmasını arzu ettiğimiz, en sevdiğimiz uyarıcı olarak 
kitap ve bunun üzerindeki etkinliği, okuma ve yazma becerilerinin kazanılmadan önceki 
dönemde nasıl bir alt yapıyla çocukları zenginleştirmemiz gerekiyor bunun üzerinde 
ağırlıklı olarak duracağız. Erken çocukluk dönemi dediğimiz zaman ağırlıklı olarak tabi ki 
bunu bir yaş dilimi olarak tanımlamak mümkün, bu dönem içerisinde çocukların, bir pedagog 
olarak olaya bakarsak hiç kuşkusuz gelişimsel özelliklerinden bahsetmek kaçınılmaz bir 
olgu olacaktır. Okuma yazmaya geçmeden önce çocuklarda gelişimsel değişimlerin, 
özellikle kritik değişimlerin olması, özellikle de bu değişimlerin oluşum süreci içerisinde 
çocukların karşılaşması gereken en önemli uyarıcılar kısmı nelerdir, zaten bu okul öncesi 
eğitim programını oluşturan ana noktadır. Yani o yüzden okul öncesinde bir müfredattan 
çok, gelişimsel değişimleri yaratmak gibi önemli bir hedef peşinde koşmak gerekir ve 
çocukları akademik hayata hazırlamak gibi temel bir beceri söz konusu olması gerekir. Bir 
anne-baba için çocuğundaki değişimleri izlerken “Küçük, ufak bir fideydi büyüdü çınar 
oldu” gibi bir metaforla tanımlaması olağan iken gelişimsel değişimlerden bahsettiğiniz 
zaman böyle bir tanımlama anlamsız kalmaya başlar. 

Dolayısıyla farklı dönemlerde, farklı gelişimsel dinamizm dinamiklerin olduğu değişimleri 
izlemeye başlarız, çünkü programı da onun üzerine oturtursunuz. Dolayısıyla okul öncesinde 
program yaparken özellikle de akademik hayata hazırlarken, biraz oraya odaklanmak 
gerekirse kitapla tanışma süresi içinde ki bebeklikten başlaması gereken banyodaki bez 
kitaplarla ya da plastik kitaplarla tanışma süreci devam ederken, o değişimi, dinamik 
değişimi hızlandıracak olan şeyler yaparken çok dikkatli olmak gerekir. Çocuğun o 
gelişiminin kendine has bir doğası vardır. Zaten gelişimsel bir gözlükle baktığınız zaman 
1 yaşındaki bir çocuktan beklediğiniz 8 -10 tane kelimeyi söyleyebiliyor olma düzeyinde 
olması gerekir.  Buraya gelmeden önce bir aileden dinlediğim bir örneği anlatmak istiyorum, 
çünkü bu çok güzel anlatıyor 3,5-4 yaşın değişimini, dinamizmini anlatan bir örnek. 3,5 
yaşındaki bir çocuk, anne-babası çıkınca bakıcısına diyor ki “Bir dakika şimdi seninle biz 
hemen bir oyuna başlayacağız, misafircilik oynayacağız”, “Tamam” diyor bakıcı, “Bir 
dakika” diyor “Çikolatan nerede, böyle eli boş gelinir mi?”. Aslında ne kadar güzel bir şey, 
çikolata isteyecek ama bunu bir hikayeyle anlatıyor, 3,5 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. 
Büyük bir ihtimalle çikolatayı istese vermeyecek bakıcı, anne-baba verme diye tembihlediği 
için ama oyunun içerisine öyle güzel sığdırıyor ki, bu çocuk 2,5 yıl önce 8-10 kelime 
söyleyebilen bir çocuktu. Değişimin dinamizmini görüyor musunuz? İşte o değişimi yakal-
amak çok önemli ama bunu yaparken eğer yanlış şeyler yaparsak, bazen o değişimi 
yaratan hızlı gelişim yoluna çakıl taşları döşemeye başlıyoruz. Örneğin evde Türkçe'yi 
bırakıp anne babalar gibi çocuğa resimli kart gösteriyorum “4 yaşında bu resimde neler 
olmuş bana anlatır mısın?” diyorum, çocuk bakıyor resme, yardımcı olmak istiyorum, 
ipuçları vermek istiyorum. “Bak güneş çıkmış”,  “Güneş out mu olmuş” diyor “Out olmuşsa 
gecedir”. Kafası karışıyor çocuğun, kendi doğasına bıraktığınız zaman müthiş giden bir 
ritmi bazen bu tür şeylerle bozmaya başlıyoruz. Bazen bunu kurumsal kimlikle de 
yapıyoruz. Yani tırtıla uçmayı öğretmeye çalışırken, kelebeğe ise sürünmeyi öğretmeye 
çalışanlar var. Gelişimin kendine has temel ilkeleri vardır, mesela gelişimin gelişimsel 
değişimlerin sırası vardır. Bu sıralar değişmez ama süreler değişir. 

Yrd. Doç. Dr. Tamer ERGİN
İstanbul Üniversitesi
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Basitleştirerek anlatmak gerekirse örneğin yürüme gibi bir değişimsel gelişimin, kitaplara 
bakarsınız makul, mantıklı bir tanımı vardır. 1 yaşında yürüme beklenir, 9 aylıkken yürüyor 
çocuk ne diyeceğiz şimdi, “Bir dakika doğum gününü kutlamadan olmaz, yürüyemezsin, 
yasak” böyle bir şey olur mu veya 14 aylık yürüdü “Aa yürüme, özürlü” diyor muyuz? 9 
aylıkken yürüdüğünde üstün demiyorsak, 14 aylık yürüyene de yürüme özürlü demiyoruz. 
Ama bunu bu makul yaşlarda gelişimsel değişimler olarak görmemiz gerektiğini bilmemiz 
gerekiyor. 8 kelimeyle başlayıp bir hikaye oluşturmaya gelmiş olan bir çocukta, sezgisel 
düşünme dediğimiz eğitimsel ve yaşamsal deneyimlerle, onların bileşkesiyle ortaya çıkmış 
olan bu dil donanımı ürünlerinin ortaya çıkmış olması gerekir. Zekanın görüntüsüdür 
konuşma becerisi ama bunu yapabilmesi için çocuğun dile dayalı uyarıcı ortamla beslenmesi 
gerekir. Biz ana dilimizi öğrenmiyoruz ediniyoruz, edinim ortamında bu uyarıcı ortamı 
sağlıklı bir şekilde hazırlayan ebeveyn, 3 yaşına kadar akşamları çocuğuna masal 
anlatanla, akşam yemeğini birlikte yiyenle, akşam yemeğini bakıcısıyla yemek zorunda 
kalan çocuklar dil donanımı açısından performans farklılığı oluşmaya başlıyor. Bunu ben 
bizzat araştırdım. Akşam yemeğini sohbet ederek, o dil edinimi döneminde anne babasını 
dinleyen, sohbeti dinleyen çocuklarda kelime ve kavramsal donanım, okul öncesine 
geldiğinde bakıcısıyla yemek yemek zorunda kalan çocuklar arasında %50 fark var. 
Akşamları masal anlatan, kitap okuyan anne-babanın çocuğu 4 katına çıkıyor, bu 
tesadüfü bir değişim değil. Yani karşımızda sünger gibi çekmeye hazır bir birey var, bizim 
ona uyarıcı ortam yaratmamız gerekiyor. 

Buraya kadar söylediklerim tek bir kurumun sorumluluğuydu. Ev ortamı 3 yaşına kadar 
ama 3 yaşından sonra pedagojik olarak bir kurumun bir çocuğa yetmesi mümkün değildir. 
Dünyanın her yerinde %90’lara varmıştır okul öncesinde eğitime gitme oranı, pedagojik 
bir eğitimden geçmiş anaokulu öğretmenleriyle, uzmanlarıyla, ortadaki o taşları ayıklayan 
hatta önünü açan bir uzmanla yola çıkmış oluyor çocuklar. Bir programı oluştururken en 
önemli ilkelerden biri bence gelişimin o kendi doğasına özgü yapısını takip etmektir. 
Sezgisel okuma yazma becerisine giderken bir çocuğun hiç kuşkusuz tabi ki önce şekil 
algısını tamamlamış olması gerekir. Şekil algısını tamamlamamış olan bir çocuğun 
sembol kullanması mümkün değildir. Kareyle dikdörtgeni ayırt edemeyen bir çocuk a ile 
e’yi, 2 ile 5’i de ayırt edemez. Dolayısıyla kendi içinde doğal giden bir akışı vardır bu 
değişimlerin, o değişimlerin neresinde olduğunu görmek çok önemlidir. Bunu görecek 
olanda uzmanlardır, bunu takvime bağlayamazsınız. Eğer siz çocuğa şu ayda okula 
başlayacak derseniz “Şu gün yürümeye başlayacaksın, yoksa kafanı kırarım” demek gibi 
bir tablo ortaya çıkar. Gelişimin kendine has, bireye özgü değişiklikleri vardır. Uzmanlar 
farklı ülkelerde gördüğümüz örnekleri mesela Almanya örneğini verelim. Çift imzayla 
rapor alırsak, çocuk doktoru ve pedagog imzasıyla ancak kayıt olabiliyor, biz de ise kayıt 
olmamak için rapor alınıyor. “Çocuk hazır mı, değil mi?”ye bakılıyor. Eğer hazırsa önünü 
kimse kesmiyor gibi bir durum olması gerekir. İşte o sürecin doğru bir şekilde takip edilebilmesi 
için yapılması gereken şeyler artık bunları bilmemiz gerekiyor. Okul öncesi programda bir 
çocuğun görsel algı alanında, uyaran zenginliği olan bir ortam yaratıp hem de görsel 
uyarıcılara ilişkin fikir üretebiliyor hale getirmek çok önemlidir.

Evet sembol kullanma sürecine geçer, bunu takvime bağlayamazsınız kendi içinde bir 
düzeni ve ritmi vardır. Bundan sonra seslerle tanıştırırsınız ama bu seslerle tanıştırma 
döneminde kelime haznesi yetersiz bir çocukla karşı karşıyaysak o zaman işler 
karışmaya başlar. Kelime haznesi dediğim zamanda karmaşık bir şeyden bahsediyor gibi, 
bunu algılatmamak açısından somut bir örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi sizlere 
sorayım, şu gördüğünüz resimli kartı muhatap olduğumuz 5 yaşında 100 tane çocuğa 
gösterdiğiniz zaman üstteki kartı bilebilme olasılığı % 86, ikinci kartı gösterdiğiniz zaman 
oran düşüyor % 52. Neden düşüyor? Çünkü birinci karttaki uyarıcıyı görme ihtimali edimsel 
ve yaşamsal deneyim olarak baktığınızda, rastlama olasılığı daha yüksek ama  üçüncüye 
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geldiğimizde oran daha da düşüyor % 2. Benim yaptığım araştırmada o iki çocuğu gittim 
buldum. Dedim ki “Nereden biliyorsunuz bunun ne olduğunu?”. Biri dedi ki “Dedemin 
bahçesinde var”, bir diğeri dedi ki “Bizim yazlıkta var”.  Hayatında bir kere bile görse, 
gördüğü bir şeyi unutmuyor olmak başka bir şeydir. İşte o % 2’yi bile hatırlıyor olma 
durumu kelime haznesinin doluluğu açısından, çocuklar bunlarla dünyaya gelmedi, biz 
sunduğumuz yaşamsal ve edimsel deneyimlerle, bu uyarıcılarla tanıştırarak bu çocukları 
şöyle bir tablo yaratıyoruz. % 2’sini görme ihtimalinin olduğu şeyi bile gördüğünde 
hatırlayan bir çocuk, kelime haznesi olarak başka bir çocuk tipini bize yansıtır. % 52 nin 
görme ihtimali olduğu şeyleri hatırlıyor, başka bir şeyi yansıtır. % 86 nın gördüğü, bildiği 
şeyi bile bilemiyor olma durumu bize başka şeyi anlatır. Hatta bunu bile biz kendi içinde 
sınıflarız. “Ya ben biliyorum bunu, dilimin ucunda” hani bazen bize de olur ya böyle tanıdık 
birini görürüz, sarılacağız çok da samimi olmuşuzdur, bir türlü ismi aklımıza gelmez. Ne 
tuhaf bir şeydir, çok zor durumda kalır insan. Bu durumda kalacağınızı düşünün, o başka 
bir şeyin belirtisidir. Bunu ara sıra yaşayan veya bunu uyarılmadığı için yaşayan bir çocuk 
için düşünün, bu başka bir şeyin belirtisidir. O zaman ortaya çıkan tabloda, o dil donanımı 
açısından baktığımız tabloda beyindeki görüntü metaforik olarak anlatımı ifade etmek 
gerekirse bir yerde bilgiler organize olmuş oluyor ki okul öncesinde yapılan budur, zengin 
uyarıcı ortam yaratmakla. Diğer tarafta da her çocuk uyarıcıyı alır ama o uyarıcıyı 
işleyecek bir ortam yaratılmadığında o bilgilerin ya da o uyarıcıların, uyaranların kalıcı 
hale gelmesi mümkün değildir. 

Özellikle akademik becerinin alt yapısını oluşturacak bu doğal dil donanımını ifade 
etmeye çalışıyorum ve bunun doğallığını anlatırken özellikle iki kavramın altını çizmek 
istiyorum sizlerle. Filogenetik değişimler, ontogenetik değişimler, filogenetik değişimler 
dediğimiz şey şu bakın insanoğlunun insanlık tarihi boyunca yaşadığı değişimlerdir. Şimdi 
ben size nasıl bir süreç anlattım, 8 aşama, insanlık tarihine baktığınız zaman mağarada 
ilk ne çizilmiştir, sonra yazı, sonra matbaa, sonra bilmem ne.. gibi işte bu filogenetik 
değişim insanlık tarihindeki değişimi sanki adeta genetik olarak kopyalar, insanoğlu ömür 
diye tanımladığımız ontogenetik değişimlerde. O yüzden çocuk önce kalemi eline 
aldığında karalar ama sonra biz ondan ne yapmasını isteriz, bir nesne silüeti, bir ağaç, 
insan vs. çizmesini yavaş yavaş bekleriz. Kendi içinde, bu ritimde giden süreci çok iyi takip 
ederek gelişimin hangi aşamasında hangi adımında olduğunu, bireysel olarak çocuğu tek 
tek görme şansına sahibiz günümüzde. Çünkü o kadar çok araç var ki, o zaman her 
çocuğun ihtiyacına göre farklılaştırılmış, tam da şimdi çok yaygın olan moda tanımlamasıyla 
o bireysel farklılıkların ihtiyacını karşılayacak olan etkinlikleri sınıfa taşımak ve bilinçli bir 
program hazırlamak mümkün olacaktır. 

Benim burada özellikle altını çizmek istediğim nokta şu dikkat ederseniz hissetme, leb 
demeden leblebiyi yakalama kendiliğinden olan bir şey değildir. Çocuk öyle bir ortamda 
oluşur ki o uyarıcı ortam onun bir bilgiyi alıp başka bir tarafa dönüştürmesine neden olur. 
Şöyle bir örnekle toparlayayım söylemek istediklerimi, bir çocuk ve babası konuşuyorlar, 
ben de yanlarındayım. Baba güya bana anlatıyor, direk çocuğun davranışlarından şikayet 
etmeye başladı. Ben işaretlerle önce bir durdurmak istedim, “Durun, onları tek konuşuruz”.  
Bir yandan baba bana bakıyor, bir yandan çocuğa bakıyor. Bana anlatıyor güya, bir 
yandan çocuğa kızıyor. Çocukta bir yandan bana bakıyor, nasıl bir tepki verecek, bir 
yandan babasına bakıyor. Aynen benim gibi oturmuş sandalyede dönüyor, baba birden
çocuğa dönüp dedi ki “Sen dün niye öyle yaptın, beni çok üzdün”. Sonra ne yapıyor biliyor 
musun? Sarılıyor öpüyor, çocuk döndü bana dedi ki “Dün ne yaptım biliyor musunuz?”, 
“Ne yaptın?” dedim. Örüntü yaptım, nasıl dedim. Beni bir mutlu ettin, bir üzdün, beni bir 
mutlu ettin, bir üzdün. İşte sezgisel düşünme dediğim nokta bu, o düşünde akışını doğru 
yere kanalize edemezseniz. Bu yöne gider, doğru yöne kanalize edecek olan bir öğretmen 
ise bunu alır uçurur götürür, başka bir noktaya getirir. Hepinize bu konuda başarılar diliyorum. 
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EDEBİYAT OKURLUĞUNDA İLK ADIMLAR

Çeşitli bilimleri bir kenara bırakacağız ve edebiyattan söz edeceğiz. Sizi edebiyatın çocukla 
buluşan yakasına davet etmek istiyorum. Aslında edebiyat söz konusu olduğunda tıpkı 
dışarıdaki İstanbul yağmuru gibi işler değişiyor. Edebiyatın çocuk açısından işleyebilmesi 
için ilk zorunluluk yetişkin açısından işleyebilmesi. Tıpkı biraz evvel sevgili konuşmacıları 
dinlerken düşündüğüm gibi, aslında üstün teknolojiler hayatımıza tahmin edemeyeceğimiz 
kadar çok ve hızlı girdiyse de okumak, kitaplar, edebiyat, yetişkinlerin çocuklardan 
beklediğinin tam tersine aslında yetişkinlerin çözmesi gereken bir konu. Öncelikle kendi 
hayatlarında ondan sonra çocukların da hayatında doğallıkla olacak olan bir konu. 
Konuşmamda temel olarak okul öncesi ya da ilköğretim süreci olarak ayırmayacağım ama 
başlangıçtan itibaren çocukların edebiyata yakınlaştırılması, hayatlarında doğallıkla edebiyat 
okuru olabilmenin onlara sağlanabilmesi için aslında bütün çuvaldızları kendimize batıracağız 
ve biraz tersine düşüneceğiz. 

Edebiyat okumak aslında merak uyandıran öykülerle başlıyor, edebiyat temelde öykü 
demek, şiir de roman da öyle, biyografi de. Hepsi temelde bir öyküyü nasıl, ne biçimde, 
hangi sözcüklerle, hangi dizilimlerle anlattığıyla özelleşiyor. Edebiyatı çocuğa sevdiren 
kahramanları, coğrafyası, mekanları, dönemi. Yaşama ve davranış biçimleriyle ilginç bir 
konu ekseninde sağlam kurgulanmış öyküler. Öykü merak duygusunu tetikledikçe, 
buradaki tetikleme çok önemli bir eylem, okur metnin içinde olmaya devam edebiliyor. 
Onun, o öykünün dışına çıkmak istemiyor, çocuklar da yetişkinler gibi basit olanı değil 
ustaca anlatılanı istiyor. Okumanın temelini sağlamlaştıran dil becerilerimizin gelişmesi, 
bu doğumla birlikte başlayan bir keşifler zinciri, hocalarımız ne güzel anlatıyorlar, dilin 
keşfini gerçekleştirmeden en etkili iletişim de mümkün değil. Yetkin bir eğitim ya da edebiyat 
okuru olabilmek de mümkün değil. Ülkenin eğitim meselesini çözememiş hali, aslında 
edebiyat okurluğu konusunda da neden bir türlü bu konuyu beceremediğimizin, popüler 
olan dışında neden bir türlü aslında edebiyat okumayı doğallaştırabilmiş bir toplum 
olamadığımızın en temel nedenlerinden. 

Yöneticilerimiz de edebiyat okumuyor, yasaları yazanlar da edebiyat okumuyor, esnafımız 
da okumuyor, basınımız da, öğretmenlerimiz de okumuyor ve elbette çocuklarımız da 
okumuyor doğal olarak. Ama edebiyatın temel bir karışıklığı var ülkemizde, edebiyatı 
çocuk ve genç için düşündüğümüz zaman mutlaka eğitsel bir işlevi olması gerektiğine 
inanıyoruz. Galiba arızanın temeli burada, edebiyatın eğitimle hiçbir işi yok. Edebiyat, 
yaratıcı yazarın kendi duygusal ve düşünsel biçimiyle ortaya koyabildiği yaratıcı bir 
metinle başlıyor. Bir yaratıcı yazar, bir edebiyat yazarı hayatının hiçbir anında “Ben şu 
konuda, şu temada öyle bir metin yazayım ki, bu romanı, bu öyküyü, bu şiiri okuyanlar şu 
şu şu konuları öğrensinler” demiyor asla. Dünyanın hiçbir yerinde edebiyat yazarlarında 
böyle bir temel davranış söz konusu olamaz. Edebiyatın işleyişine, kaynak duygularına, 
dinamiklerine de aykırı. Biz bunun tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Uzun yıllardır 
okullarımızda, milli eğitimin çocuklar için öykü ya da roman dediği, bir takım kitap 
biçiminde basılı materyaller dolaşıyor. Bunların edebiyatla elbette bir alakası yok ama 
öğretmenimiz bu uygulamaları ya da bu önermeleri yapan eğitim yöneticilerimiz, bunların
kendileri de edebiyat okuru olamadığı için bunların birer edebiyat metni olmadığının
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bile farkına varamıyorlar. Eleştiri sitemi olmayan, eleştiri mekanizmaları yeterince çalışmayan, 
entellektüel donanımı sınırlı olmak durumunda olan ülkemizde hal böyle olunca, milli 
eğitim bu sözde kitaplarla, sözde edebiyat örnekleriyle sürüp gitmeye çalışılıyor ve ortaya 
çıkan son derece hasarlı bir tablo. Hasarı kim yiyor? Çocuklarımız yiyor. Çocukların 
temelde edebiyat dışı ''edebiyat materyalleriyle'' eğitim görmelerini ısrarla sürdürmek 
birincil derecede ülkenin 70’lere kadar yükselen okuma kültürünü ki bunun içinde çok 
önemli oranda felsefe ve edebiyat okuması vardı, bu okuma kültürünü çok önemli biçimde 
tırpanladı. Bu nasıl bir tırpandır ki, biz yıllardır çocuklarla birebir okullarda, başka ortamlarda 
edebiyat okumanın, kitapların korkutucu bir şey olmayabileceğini tartışıyoruz. Bu nasıl bir 
tırpandır ki, sadece bu tırpanı yiyen çocuklar bugün anne-baba oldular ve onlar evlerinde, 
kendi kişisel yaşamlarında, iş yaşamlarında hiç bir anda edebiyatı, felsefeyi, şiiri asla 
ihtiyaç konusu hissetmiyorlar. Onların çocukları burada nasıl böyle bir şey duyacak.

Gelelim okullara, ne yaparsak yapalım bu iş biz de başlıyor, biz de bitiyor. Şimdi çok kısa 
sorular soracağım. Parmak kaldırarak cevap vermenizi isteyeceğim. Aynı soruları okullarda, 
etkinliklerde çocuklara da soruyorlar, onlar da cevaplıyorlar. Hızla bana cevap vermenizi 
rica ediyorum. Aranızda “Ben normal bir edebiyat okuruyum, bir kitap bitiririm, öbürüne 
başlarım, sürekli okurum” diyen arkadaşlarım varsa parmak kaldırabilirler mi? Zaman 
zaman okurum diyenler var mı? Benim edebiyatla uzaktan yakından işim olmaz diyen 
arkadaşlarım var mı? Peki çok sağolun. Şimdi başka grup sorular soracağım, içinizde 
biyografi okumayı sevenler kimler? Şiir okuyanlar kimler? Böyle çok satan, popüler 
romanlar okumayı kimler seviyor? Peki polisiye okuyanlar var mı aramızda? Bilim kurgu 
okurlarımız var mı? Çizgi roman okurları var mı? Öykü okuyan öğretmenlerimiz var mı? 
Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Sizden çok basit bir şekilde şuna cevap vermenizi 
isteyeceğim, soru-cevap benim biraz kullandığım bir yöntem, o yüzden hızla soracağım. 
Bu iki grup soru arasında temel farkı bana söyler mi bir arkadaşım? İki grup soru sordum 
ve parmak kaldırarak cevap verdiniz, bu iki grup soru arasında temel de ne fark var? Peki 
şimdi bana şunu cevaplamanızı rica edeceğim. “Benim edebiyatla işim olmaz” soruma 
kimse parmak kaldırmadı ama okullarda da böyle oluyor. Sizin yanınızda, öğretmenlerin 
yanında öğrenciler eskiye göre artık maşallah daha çok parmak kaldırıyorlar. Ama gerçekten 
parmak kaldırmıyorlar, bir kere böyle bir konumuz var bizim. Düşüncemizi gerçek 
anlamda ifade edemiyoruz. Ama o her 3 soruya da parmak kaldırmayan arkadaşlarım 
hangi türü sevdiğine dair hiç tereddüt etmeden parmağını kaldırabiliyor. Şimdi bana bunu 
söyleyin, neden bu iki farklı davranışı gösteriyoruz? 

Aslında edebiyatın bir sürü dalı var ama bu ayrım çocuklara verilmediği için “Evet edebi-
yatla ilgileniyor musunuz?” denildiğinde “Hayır ilgilenmiyorum” deniliyor, belki edebiyat 
denildiğinde akıllarına gelen şey Dostoyevski ve daha klasik eserler olabilir, belki bundan 
kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Aslında bu ciddi bir arıza, çıkış noktası bu, kafamızda 
toplumsal klişeler var. Öncelikle bu toplumsal klişelerle kendimizi değerlendiriyoruz. Size 
kim söylüyor arada sırada bir okumanın gerçek anlamda bir okur olamadığını ya da “Evet 
ben kitap okumayı sevmeyebilirim, merak ettiğim, hoşuma giden türleri okurum sadece” 
cümlesinin yanlış olabileceğini. Edebiyat okumak bireysel bir konudur. Kişinin dünyada 
var oluşuyla, kendini anlaması, algılaması ve kendini tanımasıyla ilgili uzun keşif 
yolculuğunun içinde, sürekli kullanabileceği, şanslıysa ya da kullanamayacağı şanssızsa 
önemli bir kaynak, güçtür. Bunun, bu kaynak gücün insanın ömrüne katılması ya aile ile 
ya öğretmeni ile olur. Bunun maalesef başka bir durumu yok.
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Ben kitap okuyan bir ailenin çocuğu değilim, ben kitap okumadığını, sevmediğini düşünen 
bir çocuktum. Çünkü benim çocukluğumda İstanbul’da, İstanbul çevresinde yapılabilecek 
o kadar çok mükemmel şey vardı ki, küçük bir çocuğun bile, evden kaçmayı beceren bir 
çocuksa hele, bütün bir gününü muhteşem geçirebileceği, o keşiflere, doğa içinde, gerçeklik 
içinde elde edebileceği çok fazla olanağı vardı. Ben öyle bir çocuktum. Öğretmenlerle hep 
başım beladaydı, ailem daha sonra benim kitap okumam gerektiğine uyandı. Ablalarım 
vardı ve onlar kahretsin ki çok kitap okuyan çocuklar olmuşlardı. Çünkü böyle bir eğitim 
içindeydiler. Benim sınırlarım daraldıkça, ben kitap okumayı zor görmeye başladığımda, 
aslında bu işin ne olduğunu da o zamanlardan beri düşündüğümü biliyorum. Bu insani bir 
durum, bu gün benim karşıma gelen öğretmenler, öğrencilerinin “Ben kitap okumayı 
sevmiyorum” demesinden utanç duyuyorlar. Ben bunu anlayamıyorum, oysa başlangıç 
için bir insanın, hangi yaşta olursa olsun, o demin sizlerin kullandığı sessizlik hakkını, sesli ya 
da sessiz kullanabiliyor olması gerekiyor. Bu bir yüzleşme. Yüzleşmeden başlayamıyoruz, 
değiştiremiyoruz, çocuklarımıza ne okumaları gerektiğini, ne zaman, nasıl okumaları 
gerektiğini, onlara temel sorular sormadan, onların gerçek fikirlerini almadan, biz pompalamaya 
çalışıyoruz. Eğitim sistemimiz bunun doğal olduğunu düşünüyor. O nedenle milli eğitimin 
bize akıttığı yöntemlere bakıyoruz. 

Hatırlarsanız 2004 yılından önce Talim ve Terbiye Kurulu’nun bir onayı vardı, çocuğa 
öneri olarak okuyacağı kitabı, bu onayla ancak verebiliyorduk. 2004 yılında 100 temel 
eser listeleri açıklandı ve sonra dediler ki “Çocuklarımız eğitim içerisinde sadece bunları 
okuyacak”. 100 temel eser listeleri bu gün üniversite seviyesinde akademik olarak 
incelenmesi, tartışılması gereken, entelektüel olarak son derece azınlıkta bir grubun 
okuyabileceği metinlerden oluşturuluyor. Biz çağdaş edebiyatı sunamadığımız çocuklarımıza, 
popüler günlük metni okutamadığımız çocuklarımıza 100 temel eser listesini, o Türk 
edebiyatının mükemmel kilometre taşlarını okutabileceğimizi sanıyoruz. Büyük kentler 
için bir şey söylemeyeceğim, büyük kentlerde öğretmen de daha çabuk refleks gösteriyor 
ama Anadolu’da çaresizlikler öğretmeni birinci derecede 100 temel eser kuyusuna atıyor. 
Öğrencileriyle beraber düşüyor, debelenip duruyorlar kuyudan çıkmak için. İşin bir tarafı 
bu, edebiyat okuru bir çocukluk yaratabilmek için Türkiye’de, yetişkinlerin edebiyat okuru 
olma macerasına dalması gerekiyor. Bunun başka hiç bir oluru yok. Yetişkinlerin okumadığı 
bir ülkede, çocukların okuma şansı yok.

Gelelim günümüzün, daha doğrusu geleceğin okuma eğilimlerine. Aslında çocuk 
açısından edebiyatla tanışma, dokunma ritmi bozuk başlamış bir ilişki iken, edebiyatla 
kurması beklenen, kurmaya çalıştığı ya da kaçtığı bu daha bu kadar körpe bir ilişki iken, 
neyse ki şimdi dijital teknolojiler var. Dijital teknolojiler çocuklarımıza, hele büyük 
kentlerde bizi biraz kurtaracakmış sandığımız, bir armağan gibi görmeye başladığımız bir 
konu. Kurtaracağı şey okumak, yani okumak sorumluluğumuzdan dijital teknolojilerle 
kurtulabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bu pek mümkün olmayacak, diyoruz ki dijital 
teknolojileri çocuklarımız nasıl kullanacak, kullanmalı mı? Şöyle kullanmalı, böyle kullanmalı 
bunların hepsi beyhude. Beyhude bahaneler hiç düşüneceğimiz konular değil, çünkü onlar 
çoktan bizim yanımızdan kaçtılar, gittiler. Üstün teknolojiler bugün sıfır kilometre, yaşam 
başında bir çocuğun doğallıkla  kullanabildiği, kullanmak için sürekli dibe dalabildiği
mükemmel bir denizaltı. Biz bakalım onlara yetişebilecek miyiz, biz bakalım onların 
kuracağı, çok yakında biçimleyecekleri dijital dünyanın gerçekleri içinde var olabilecek 
miyiz? Biz onları anlayabilecek miyiz? Yanlarında olabilecek miyiz? Yanlarını bırakın, 
arkalarından biraz daha yakın mesafelerinde koşabilecek miyiz? Aramızdaki dilsel, 
düşünsel, görsel gelişim hızı dünya tarihindeki en yüksek noktaya çıktı. Biraz evvel panelde
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tartışılana çok daha agresif bir şekilde katılmak zorundayım. Biz dizi seyretmeyeceğiz, biz 
yemek yemeyeceğiz, biz sürekli çalışacağız ve sürekli dijital teknolojileri öğrenmek zorunda 
olacağız. Yoksa çok çabuk bir şekilde bizim yetiştireceğimizi, büyüteceğimizi, var edeceğimizi 
sandığımız çocuklarla aramızda aşamayacağımız acayip duvarlarımız olmaya başlayacak 
ve bu duvarları yıkmak için Berlin duvarını yıkma yöntemleri de işe yaramayacak. 

Gidiş pek normal değil. İşin kötü tarafı bir dezavantajımız daha var. Onu hatırlatarak toparlamak 
istiyorum. Türkiye özgürlüklerin geliştiği ülke olmaktan bir müddettir vazgeçti. Türkiye 
özgürlüklerin kısıtlandığı, düşüncenin özgürce paylaşılmasının yasaklanmaya başladığı 
bir ülke oldu. Çocuklarımız bunun çok çabuk farkına varıyorlar. Biz böyle uyurken, biz 
kendi küçük dertlerimizle uğraşırken, eve götüreceğimiz ekmeğin yanına bir de kola alalım 
derdindeyken, bu ülkede yaşamak, bu ülkede şerefinle, düşüncenle, söylediğinle var 
olmak değişti artık. Çocuklarımıza yaşayabilecekleri mükemmel bir ülke vaadimizi 
oldukça geri düşürdük son dokuz yılda. Önümüzde bu dezavantajı değiştirme çabası 
olmak zorunda yani Türkiye’de bugün yetişkin olmak küçüklerimizin eğitimi için değil 
sadece, küçüklerimizin var olabilmesi,  gelecekte dünya çocukları, gençleri, yetişkinleri 
arasında gerçekten hak ettikleri yerde olabilmeleri için, her zamankinden daha fazla 
çalışmamız gerektiği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Bu tatlı bir konuşma değil ama 
dünya hiç tatlı şeyler yaşamıyor. Edebiyat bunun en yakın izleyicisi, çağdaş edebiyat bunu 
çocuğa da, gence de, yetişkine de aynı güçle, aynı hevesle düşündürmek, tartıştırmak ve 
harekete geçirmek ihtiyacında. Her zaman edebiyatın böyle bir toplumsal fonksiyonu 
oldu, şimdi de öyle, bu iş bizi ilgilendiriyor, çocuklarımız biz başarırsak başaracaklar. Çok 
teşekkür ediyorum.
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DİJİTAL ÇAĞDA HANİ NEREDE ÇOCUK YAZAR-ÇİZERLERİMİZ

Eğitim, üzerinde söz söylemeye hep korktuğum bir konu. Korkuyorum çünkü bilmiyorum. 
Bilmeden konuşmak istemiyorum çünkü çok önemli buluyorum. Yine de şu anda bir 
konuşmacı olarak karşınızda bulunmak bana ciddi bir cüret gibi geliyor. Neyse ki, 
önceden veya burada tanıdığım, sevdiğim ve saygı duyduğum eğitimcilerin oluşturduğu 
böyle bir dostlar topluluğu arasındayım. Bu da kendimi aile arasında hissetmemi sağlıyor. 

Uzun yıllardır, yazmak çizmek dışındaki hayatımın önemli bölümü okullarda geçiyor. 
Çocuklar için yazan yazarların çoğu için bu geçerli. Yazdıklarımızı okuyan çocuklar da 
öğrenci. Kısacası, eğitim denen dünyaya çok uzak bir konumda sayılmıyoruz ve bu durum 
da çoğunlukla yanlış anlamalara yol açıyor. Örneğin, yazara eğitimle ilgili sorular sorulabiliyor 
veya bizler okullara gittiğimizde gördüğümüz saygıdan şımarıp kendimizi eğitim uzmanı 
sandığımız zamanlar oluyor. İşte bu nedenle, birkaç söz söylemeden önce bilmenizi 
isterim ki, ben eğitimden anlamam, eğitimi bilmem. Buraya da bir iki şey kaparım belki 
diye geldim. Gelmişken de biraz daha iyi bildiğim bir konuda, çocuk kitapları konusunda 
birkaç söz etme şansımı kullanmak istedim.

Eğitim bu ülkede kendimi bildim bileli hep sorgulanan bir yapı oldu. Çocukluğumdan beri 
durmadan değiştirildi, durmadan kurcalandı, çekiştirildi, yapıldı bozuldu. Öğrenci ve 
öğretmenler bitmek tükenmek bilmeyen bir deneme tahtası rolünü oynamaktan bir türlü 
kurtulamadılar. Nesiller harcandı, ufalandı. Bu tabloya bakınca dilimin ucuna gelen şeyi 
resim sanatından bir örnek vererek dile getireyim. Suluboya resim yaparken bir bardak ya 
da kavanozda suyunuz olur. Fırçanızı boyaya sürmeden önce bu suya batırırsınız. 
Başlarda, yani su temizken sorun yoktur. Islak fırçanız renkleri istediğiniz tonda taşımaya 
devam eder. Ancak bir süre sonra bardaktaki su, kullandığınız çeşitli boyaları fırçadan 
yıkadıkça bulanmaya başlar. Öyle bir an gelir ki artık fırçaya aldığınız su kullandığınız 
rengi etkilemeye başlar, kırmızı sürmek isterken kağıda kahverengi sürmeye başlarsınız. 
O zaman ne yaparsınız? Gidip bardaktaki suyu dökersiniz ve temiz su doldurup gelirsiniz. 
İşte eğitimde bunu yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Geçen gün facebook'ta 
okulları kapatmak için bir günlüğüne milli eğitim bakanı olmak istediğimi yazdım, birkaç 
dakika içinde her zamankinden çok destek aldım. Herkesin eğitimle ilgili olarak bu kadar 
çok bezginlik ifade etmesi bence önemlidir.

Eğitimin devasa bir yapı olması, yaşayan her insanı ilgilendirmesi, hem de hayatının uzun 
bir zaman dilimi boyunca ilgilendirmesi, doğal olarak, insanı yazan, hele hele insanı 
çocuklara anlatmaya çalışan her yazarın gündemine az ya da çok giriyor. 

Evet, eğitim bugünün çocuklarını hayata ve yarınlara hazırlamayı hedefliyor ama esas 
olarak malzemesi bugüne kadar biriktirilmiş olan bilgi, deneyim her neyse, hepsinin türevi. 
Ve bütün bunların tümü de bilimsel anlamıyla ölçü, sistem, teknik, standartlar gibi kavramlarla 
uygulanıp değerlendiriliyor. Ölçü dışı bir şey yok, sistemlerle uygulanıyor, düzen ve standartlar 
önemli. Geçmişe ve bugüne yaslanıyor daha çok. Eğitim böyle bir şey.

Fatih ERDOĞAN
Çocuk Kitapları Yazarı
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Gelelim eğitim kavramının bana göre karşısında konumlanmakta olan başka bir 
kavrama... Bu kavram ölçülemez, sistemlere gelmez, standartları yoktur ve çok daha 
önemlisi bugünle ve dünle pek ilgilenmez, geleceğe doğru bakar. Bu kavram edebiyattır. 
Eğitim kesin hatları olan elle tutulur ve sürprizlere yer vermeyen düzenli ve yatıştırıcı bir 
yapıyken, edebiyat muğlaklıktır, belirsizliktir, sürprizlidir, düzen dışıdır, karıştırıcıdır, dürter. 
Eğitim cevaplarla ilgilidir, edebiyat sorularla. Eğitim kitleseldir ve toplumsal bir amacı 
vardır, edebiyat ise bireyseldir ve asla toplumsal bir amacı yoktur. Ve zurnanın zırt dediği 
yer tam da burasıdır. Yapı olarak toplumsal bir bütünün türevi olan eğitim aslında bireylerle 
uğraşır. Toplumsal düzen ve devlet eğitimden bireyin "aynılığını" sağlamasını talep 
ederken, “her ağacın kurdunun özünden” olması gibi, eğitim de bütün o hantal yapısının 
özünde kendi kurdunu üretir ve aynı olmaya karşıt bireysel bir "farklı" olma direnci yeşerir.

İşte edebiyat, öğretmenlerin yardımına burada yetişir. Aynılığı üretmeye yönelik bir sistem, 
müfredat ve ders kitaplarının karşısına konulan iyi bir edebiyat, farklılığı, yani bireyselliği 
beslemede öğretmenin işini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda zevkli hale de getirir.

Tabii, bunun mümkün olmadığı zamanlar olur. Öğretmen bireyi fark etmemiştir, ya da tersi, 
yani yazar (belki kendisi birey olamadığı için) edebiyat yerine ders kitabı yazmaya 
soyunmuştur. Bunun örnekleri ne yazık ki bizde çoktur; öğretmenlik veya öğretmenlik 
geçmişinin yazarlığın ön ve yeter koşulu sanılması gibi bir geleneğimiz vardır. Çocuk 
edebiyatımızın gelişimini engelleyen de, okuma alışkanlığımızın yeterli olmamasının en 
önemli sebebi budur.

Çocuk yazarı çocuklar için yazmaya soyunduğunda kendi kendine "madem ki çocuklar 
için yazıyorum, o halde öğretmen olmalıyım" dediği anda eğitim yapısının bir neferi olarak 
"aynılaştırıcı" mekanizmaya kendini monte eder ve edebiyatın bireyselleştirici etkisini 
törpüleme eylemine katılır. Oysa ki, en başta söylediğim gibi bir çocuk yazarının değil 
eğitmek, eğitim üzerine söz söylemesi bile, eğer özel bir birikim sağlamadıysa, cürete 
girer. Ne yazık ki bu, çift taraflı beslenen bir yanlış algıdır; sadece yazar kendini eğitim 
uzmanı sanmaya kalkmaz, çoğunlukla ona kendini öyle sanmasına yol açacak şekilde 
davranarak havaya sokanlar genellikle anne babalar ve bazen de öğretmenlerdir.

Daha ender de olsa ayna görüntüsü bir olgudan da söz edilebilir, “madem ki öğretmenim, 
o halde çocuk kitabı yazmalıyım” yaklaşımıyla da benzer bir sonuca ulaşılır. Oysa dile 
getirmeye çalıştığım gibi, edebiyatın ölçütüyle eğitimin ölçütü tümüyle farklıdır. Eğitim 
konusunda uzmanlaşmak isteyen bir çocuk yazarı da, çocuk yazarı olmak isteyen bir 
eğitimci de pek tabii böyle bir hakka sahiptir ama bu farklı iki alanın özgün koşullarını 
yerine getirmek için gereken çabayı göstererek… İşte bu genel çerçeve içinde bakılırsa 
kitapların bir gün ortadan kaybolacağı ve yerini tabletlerin alacağı, çocukların artık edebiyat 
okumayacağı, yazarlara iş kalmayacağı, yayınevlerinin kapanacağı gibi öngörülerle dile 
getirilen dijital dünyadan korkma biçimlerimiz üstüne de düşünmemiz gerekiyor. Mağara 
duvarlarındaki resimlerden, kil tabletlerden, papirüsten, parşömenden kağıda gelen süreç 
yeniden başa, yani tablete döndü bir bakıma. Kötü mü oldu? Farklı görüşler var tabii ama 
bütün bu araçların aslında araç olduğu, yani insanlık tarihi boyunca insana ilişkin hiçbir 
şeyin çok fazla değişmediği bir gerçektir. Eski Sümerler'den kalan ve üstünde “filancadan 
15 koyun aldım, kış gelmeden geri vereceğim” yazılı tablet bugünkü borç senetlerinden 
sadece malzeme olarak farklı; biri çamur, biri kağıt. İnsanoğlu her zaman kıskandı, her 
zaman aşık oldu, her zaman özledi ve her zaman hüzünlendi. Bunlar değişmeyecek. 

III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu 77



Bunlar değişmediği için de edebiyata olan gereksinme değişmeyecek. İster kağıda 
yazılsın ve kenarına notlar aldığımız, kokladığımız, raflara dizdiğimiz, taşınırken kolilere 
istiflediğimiz kitaplar olsun, ister parmağımızın ucuyla okuduğumuz e-kitaplar... Edebiyat 
gelecekle ilgilidir dedim. Bütün alışveriş merkezlerinin kapıları açıl susam açıl bile demeden 
açılıyor önümüzde. Bunu sağlayan değil ama öngörenler edebiyatçılar oldu. İnsanı aya 
“gönderen” de bir edebiyatçı. Hubble teleskopu zaman kavramını allak bullak etti. Uzayın 
derinliklerinde bir yıldız patlaması oluyor. Bu patlamanın yaydığı ışık uzaya yayılıyor ve 
biz teleskopla bu ışığı, yani patlamayı görüyoruz. Şimdi görüyoruz ama aslında patlama 
o kadar uzun zaman önce olmuş ki, o zamanda henüz ne biz varız, ne de dünya... Yani 
biz teleskopumuzla kendimizin bile var olmadığı bir zamana, yani geçmişe bakıyoruz. 
Geçmişe şu anda, şimdi bakıyoruz. O patlama olduğu sırada aslında o patlamayı gören 
gözlerimiz yok. Bu bir zaman yolculuğu değilse nedir? Ve zaman yolculuğunu da tabii ki bir 
gün bilimciler gerçekleştirecek ama öngörenler yine edebiyatçılar oldu. İşte bütün bu 
nedenlerle, dijital dünyayı heyecanla karşılıyorum. İnsan var oldukça “söze” olan ihtiyaç 
ve talep bitmeyecek. Kitaplar tabii ki tümüyle ortadan kalkmayacak. Ama okumaya ulaşım 
kolaylıkları mazeretleri ortadan kaldıracak. Taşınabilir bir tablet, e-kitap veya türevi her an 
her yerde okumamızı sağlıyor. 

Ama ne okuyacağız, işte bütün mesele...

Soru-cevap: 
Katılımcı; Mine hocam “Eğer yetişkinler okursa çocuklar okur” dedi, bu konuda benim bir 
paylaşımım olacak. Öğretmenliğe ilk başladığım yıllarda deli gibi okuyorum, “Ben 
okumalıyım ki çocuklarım da okusun” diye ne bulduysam okuyorum. Kendim okuyabileceğim 
kitapları okuyorum ama çocuklar okumuyor. Günışığı Kitaplığı bu konuda Türkiye’de en iyi 
kitaplıklardan bir tanesi, her çıkan çocuk kitabını bize gönderiyor, başka kitapçılar da aynı 
şekilde gönderiyor. Çocukların okuyabileceği kitapları okumaya başladım, 7. sınıf, 8. sınıf 
çocuklarının okuduğu kitapları. O zaman çocuklar okumaya başladı. Belki de şu kavramı 
düzeltmek gerekiyor, yani yetişkinler okuyunca çocuk okur, hayır yetişkinler okuyunca 
çocuk okumuyor, biz onlarla paylaşabileceğimiz şeyleri okudukça onlarla ancak ilişki 
kurabiliyoruz ve o zaman okumaya başlıyorlar. Yoksa her okuma olmuyor. Böyle bir 
paylaşımda bulunmak istedim teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin: Çok teşekkür ederiz paylaşımınızdan dolayı, Mine Hanım 
hocamızın paylaşımına katkıda bulunmak ister misiniz?
 
Mine Soysal: Hayır, ben tamamen katılıyorum, çocuklarımıza okutacağımız kitapları 
kendimizin okuması ve çocuklarımızın başını döndürecek sorular ve gerçekten merak 
duygularını o kitap üzerinde kurdurtacak bir takım felsefi sorgulamalar, hınzırlıklar 
keşfetmek zorundayız. “Edebiyat okumak insanlığın arka bahçesinde dolaşmak” derler, 
oyun oynamak derler. Bunu çocukların deneyimlemesini sağlayacak olanlar bizleriz. Bu 
oyunu ya öğrenirler, ya bu ülkeyi oluşturan çoğu vatandaşımız gibi olurlar, ben öyle 
düşünüyorum.

Katılımcı: Benim hem eğitimci, hem öğretmen olarak kendi çocuklarımla paylaştığım 
kitaplar açısından iki sıkıntım var. Yani güzel ürünler bulmakla beraber, çocuk dilini 
yakalamanız gerekiyor. Çocuklara hitap etmek için iki çizgi çok önemli yani bir eğitim kitabı 
olsun ya da bir edebiyat kitabı olsun, okuma kitabı, masal kitabı da olsa çizgiler korkunç

78 III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu



olabiliyor. Bu iki konuda nasıl yetiştireceğiz insanları? Yani güzel olması değil çocuksu bir 
çizgiyi yakalayabilmek, detaylardan arındırılmış. Avrupa'ya gittiğimde veya bir tercüme 
yayını gördüğümde resimlerine aşık oluyorum, bizim ürünlerimizden aşık olduklarım çok 
az. Sadelik, derinlik, netlik açısından bunu nasıl yakalayacak yazar-çizer. Geleceğin 
öğretmenleri açısından, bu işe soyunmak isteyenler açısından merak ediyorum nedir 
eksik tarafımız? Aslında bu yetişme biçimimizden ancak nasıl telafi edeceğiz? Üniversitede 
böyle bir bölüm mü açılacak, içinden gelenleri bastırmayacak dışarı vuracak bu yazar, 
direnecek satabileceğini ümit edebilecek, bilmiyorum bana ümitsiz gibi geliyor, ancak 
sormak istedim. 

Fatih Erdoğan: Her şey bundan 5 -10 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda, bir kere 
onu söyleyeyim. Bu alanda bir kaç şey söylenebilir, kitaptan yararlanma anlamında ilk 
söylediğim biraz aykırı gelebilir ama açacağım. Kitaptan yararlanma derken kitabın 
mesajını, öykünün anlattığı şeyi anlamak bakımından resimlerin çok önemi yok. Yani 
resmin önemi var da estetiğinin önemi yok. Sonuç olarak bir çocuk kitabın estetiğine 
giriyor ancak başka bir açıdan. Adını unuttuğum bir Amerikalı çocuk kitapları yazarının 
sözü çok önemli “Çocuk kitabı, çocuğun sanatla ilk karşılaştığı andır” diyor, resimli bir 
çocuk kitabından bahsediyor. Dolayısıyla çok doğru, evet öykünün anlatılması bakımından, 
“Cin Ali” de anlatıyor sonuç olarak derdini ama estetik sanat yapıtı değil. Dolayısıyla 
çocuğa aslında öykünün kattığının ötesinde fazladan bir şey katmıyor. Çünkü çocukta 
heykel veya resim sergisinden önce sanat algısını, güzel algısını, estetik algısını ilk 
oluşturduğumuz sanat yapıtı, resimli çocuk kitabı. Ama günümüzde artık eskisinden biraz 
daha iyi, hem yayınevleri profesyonel yaklaşmayı öğrendiler, hem de çizerler. Aslında 
konu başlıklarını koyuyorum, çok uzun ve çok dolu bir konuşma gerektiren bir soru 
sordunuz. Her şey eskisinden daha iyi ve daha iyiye gidecektir.

Mine Soysal: Şöyle bir şey söylemeliyim, resimli öykü kitapları, illüstrasyonlu çocuk 
kitapları konusunda Fatih Beye çok katılıyorum. Geçmişe göre çok olumlu bir gelişim 
sürecindeyiz ama yolumuz çok uzun. Batıda da aslında çok farklı değil tablo. Batıda yer 
alan ve bizim başımızı döndüren tasarım kitaplar, çok sofistike kitaplar var ancak 
bunların,çoğunun öykü ve desen dili, çocuk yaş grubundan diyemeyeceğim çocuklar için, 
hayal gücü sınırsız ve sonsuz. Ama yetişkinin çocukla kuracağı iletişim açısından son 
derece sıkıntılı olabilen örneklerle dolu. Bizim kütüphanemizde mükemmel bir koleksiyon 
oluştu, uzun yıllardır dünyanın çeşitli dillerinden toplanmış. Ben bunlara sofistike tasarım 
kitaplar diyorum. Gerçekten ancak yetişkin bir entelektüel bakışın keyif alabileceği 
derecede karmaşık, illüstre edilmiş kitaplar da var. Ama biz sanıyoruz ki illüstre edilmiş 
her 36 sayfalık ya da 48 sayfalık basılı materyal, çocuk kitabı olabilir. O konuda da yine 
konuştuğumuz gibi metnin edebi değerine, öykünün gücüne, yazarın yaratıcı kalemine 
tabi ki illüstratörün yaratıcı desen diline çok önem vermemiz gerekiyor. Koç Üniversitesi 
gibi kitap tasarımı üzerine yüksek lisans programı koymaya çalışan az sayıda üniversite 
olmaya başladı ya da olacak yakında inşallah. Bu çocuk kitabı tasarımı ve illüstrasyonu 
da başlı başına bir hız alacak, yoluna girecek diye çok umut ediyoruz. Çocukların yazdığı 
metinlerin kitaplaşması konusunda benim çok açık fikirlerim var, o yüzden çocuklar kendi 
hayatlarını keyfiyle yaşasınlar, bir de yazarlık gibi şeylere sokmayalım onları, cenderelere 
sokmayalım. Çocuklar zaten bırakırsak dünyanın en mükemmel varlıkları olarak 
yaşayacaklar ama bırakmıyoruz bir türlü yakalarını, ille de bizim istediğimiz gibi olsunlar 
istiyoruz.
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Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin: Ben buna şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Okulda bir 
yarışma yapılmış, kızım şiir yarışmasında birinci olmuştu, o günden beri şiir yazmıyor ne 
olduysa. Yani ona ters geldi, bir kalıba sokulmaya çalışıldı galiba, öyle bir şey ortaya çıktı. 
Asıl soruya dönmek istersem, pedegojik açıdan doğru olduğunu düşündüğümüz, çok 
yaygın gördüğümüz uygulamalarla bir destekte bulunmak isterim. Görsel okuma dediğimiz 
çok önemli bir etkinlik olması gerekir, maalesef bizim okul öncesi programlarımız hatta 
ilköğretimde böyle olması gereken bu etkinlikler çok az. Yurt dışına gittiğimiz zaman 
sokak aralarındaki kitapçılarda bile aile kitapları kocaman, çocuk botunda kitaplar var ve 
yazı yok, görsel okuma o yüzden çok önemli, bir görüntüye bakıp anlam yükleme, tanıma, 
tanımlama becerisini kazandırmak açısından görselliğin özellikle de sizin vurguladığınız 
gibi çocuğu etkileyeceğini varsaydığımız malzemenin seçilmesi çok önemli. Bu becerinin 
oturtulması gereken yaş dilimindeki o görsel okur-yazarlık noktasında, çocuklara beceri 
kazandırmak açısından bunların vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Fakat bunları 
uygulayan okullarda bazen şöyle şaşırtıcı kalıplara rastlıyorum. Mesela öğretmen okuma 
saatinde masal okuyor, hikaye okuyor her seferinde de alıp resmi gösteriyor. Bir dakika 
imajinasyon yapsın çocuk bırakın, kendi gözünde canlandırsın. Ben çocukken dedem 
bana çok güzel masallar anlatırdı ve hiç resim yoktu. Ben oturup düşünürdüm, gözümde 
canlandırmaya çalışırdım. İşte o zaman gerçek düşünme var, zaman zaman bu tür 
düşünsel tepkiyi devreye soktuğumuzda işte o sezgisel olarak bir şeyleri cımbızla seçer 
gibi yakalamak tepkisi bilişsel anlamda ortaya çıkıyor. 

Burada bir denge yaratmak çok önemli, nasıl kullanıldığı da çok önemli yani sadece 
malzemenin çok iyi olması, bir görsel uyarıcı ama ne amaçla kullanacağını çok iyi 
bilinmesi lazım. Eğer biz çocukları görselliği çok iyi tanımlar hale getirmek istiyorsak bu 
sonra belki çok iyi bir televizyon izleyicisi olmaya doğru götürecek bir sonuç başlayacak 
demektir diye düşünüyorum.

Katılımcı: Mine hanıma sormak istiyorum. Ben aslında her gün kitap okuyan biriyim ama 
kitap okuma sayfam çok azdı. Eşim de çok nadir kitap okur, bazen de ortak kitaplar 
okuruz. Şimdi aradan bir yıl, iki yıl geçer, o kitaplarla ilgili soru sorulur, ben daha çok kitap 
okuyan biriyim, o soruya cevap veremem. Çünkü kitabın içeriğini unutmuş olabiliyorum, 
eşim çok az okumasına rağmen onunla ilgili çok güzel cevaplar verebiliyor. Hergün kitap 
okurum, biri biter diğerine geçerim ama ben mi iyi bir okuyucuyum eşim mi iyi bir okuyucu? 
Mekanik okuyucu da değilim, duygulanırım, düşünürüm, onu hayatıma nasıl sokarım 
diye? Ama kalıcı bir şey olmuyor, tamam hafızanın etkisi var ama şimdi kim daha iyi okuyucu, 
her gün kitap okuyan mı, çok az kitap okuyup ama bunu daha kalıcı bir şekilde paylaşan mı? 

Mine Soysal: Çok güzel söylediniz, tam dediğiniz gibi, bu o kadar kişisel bir yolculuk ki 
bunun bir reçetesi yok. Eşiniz belli ki kitap okuyan bir insan, onun ritmi, onun sevdikleri, 
onun zekasını bir metinle buluşturma biçimi farklı, sizin ki farklı. İnsana göre değişen bir 
şeyden konuşuyoruz, şablonları kaldırmak, klişeleri kaldırmak zorundayız gözümüzün 
önünden. O nedenle neyi sevdiğimizi keşfedeceğimiz, neden, niye okumaktan hoşlanıyorsak 
onun peşine takılıp gideceğimiz bir serüven konusudur edebiyat okumak. Kitaplar bunun 
bir kalıbı olamaz. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi bir kalıba sokmaya çalışmamalıyız. 
Benim bütün düşüncem bu yönde, o nedenle de kendimizi ifade edebilmemiz de çok 
önemli. Ben az kitap okurum, kime göre az, ben çok kitap okurum, kime göre çok, 
bunların hiç bir önemi yok. Ben polisiye okuruyum, ben bayılırım polisiye okumaya, bir
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keyfi var ama bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman içinde yaşayabileceğimiz toplumun 
keyifleri olan, kendine saygısı olan bireyler tarafından oluşması, büyük bir bütünü belirleyici 
oluyor ki edebiyatın toplumun omurgasını yaratma gibi görünmeyen bir işlevi var. Benim 
en çok önem verdiğim şey bu, çocuklarımıza o nedenle o keyfi bir an evvel kendi deneyimleri, 
kendi keşifleriyle sokmamız gerekiyor yaşamlarına. Ülkeyi değiştirebilmek için, dünyayı 
değiştirebilmek için daha yaşanır, daha huzurlu, daha mutlu bir dünya yaratabilmemiz için 
edebiyat okumaya ihtiyacımız var. Böyle düşünüyorum, o yüzden kalıplar yok, şablonlar 
yok isim koymayacağız kendimize ama okumayı deneyeceğiz, hep yapacağımız şey bu. 
Nitelikli edebiyatı, iyi yazılmış kitapları, iyi hazırlanmış kitapları bulmaya, yakalamaya, 
avlamaya gayret edeceğiz.  

Katılımcı: Aslında bende bir şey paylaşmak istiyorum sevgili hocalarım yani size sonuna 
kadar katılıyoruz. Aslında itiraf etmek gerekirse ben oğlumun doğumundan sonra kitap 
okumaya başladım, ona kitap okuyarak okumanın keyfine vardım, Fatih hocam çocuğumla 
birlikte kitaplarınızı okurken “Çocuktum, ufacıktım bir susayıp bir acıktım” derken çok 
eğlendi,k çok eğlenceli vakit geçirdik. Ondan sonra tabi çalıştığım kurumların kültürlerinin 
üstüne katarak, anneliğimle bu eğlenceyi birleştirerek şimdi okullarımızda her gün 
çocuklarımıza bir kitap seçtiriyoruz. Her gün çocuklar ellerinde kitapla evlerine gidiyorlar 
ve hem onların okuma alışkanlığı hem de aileleriyle geçirebilecekleri çok güzel kesintisiz 
bir zaman haline geliyor. İnandığınız zaman, arkasına düştüğünüz zaman çocuklar bunu 
daha çabuk öğreniyorlar. Okulda çantasını unutursa çantasını unuttuğu için üzülmüyor, 
kitabını unuttuğu için üzülüyor ve mümkün olursa akşam olunca tekrar ailesini 
döndürüyor, o kitabını alıp yeniden okutturuyor. Aslında belki de bütün mesele inanmak ve 
onun arkasına düşmek...
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DÜŞÜNME TEMELLİ SORGULAMA YÖNTEMİ VE YARATICI DÜŞÜNME

Sayın konuklar hepiniz hoş geldiniz, bu gün ben sizinle yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde 
uygulanan yaklaşımlardan biri olan düşünme temelli sorgulama yönetimini paylaşacağım. 

Sempozyumumun teması ile de ilişkili olarak yani dijital çağda okul öncesi eğitim, dijital 
çağda aslında yaratıcılıkta çok önemli bir yere sahip ama az önce Bülent hocamın 
söylediği gibi dijital ürünler yararlarının yanında zararları da içeriyor. Burada zararlı unsurlar da 
yine yaratıcılık becerisi kullanılarak giderilebilir ve çocuklar için daha da işlevsel bir hale 
getirilebilir diye düşünüyorum. Konuşmama başlamadan önce bir anektodu sizinle 
paylaşmak istiyorum. Colombia Üniversitesi Rektörü Nicholas Murray Butler öğrencilerine 
dünyadaki 3 grup insandan söz ediyor. Bunların ilki bir şeyi ortaya çıkaran ve yapan küçük 
seçkin bir grup, diğeri bir şeyin yapılmasını seyreden daha büyükçe bir grup ve neyin olup 
bittiğini bilemeden yaşayan bir muazzam bir kalabalık. (Akt: Alıcı,2004).  Bizler bu anektodta 
bahsedilen küçük seçkin bir grubun sayısını siz öğretmenlerle arttırabiliriz.  

Yaratıcılık potansiyelimizle ilgili aslında, doktora çalışmalarımı yaparken Tony Buzan'ın 
kitabındaki bu ifadeyi okuduğumda bir süre durakladım ve düşünmeye başladım 
“Evrendeki atomların sayısından daha büyük bir düzeyde bizim yaratıcı fikir üretme kapa-
sitemiz var” (Buzan,2003). Ama biz bunların ne derece farkındayız? Çcuklar bunun 
farkında ve çocuklar yaratıcı potansiyellerini kullanmak için çabalıyorlar. Ama bir süre 
sonra eğitimde engellemeler bu potansiyeli azaltıp, buna Doğan Cüceloğlu “Bonzai Ağacı” 
(Cüceoğlu,2002) benzetmesi yapabilirsiniz, bonzai ağaçları aslında normal ağaç köklerinden 
oluşur, sürekli budanarak küçücük bir ağaç haline gelir. Yaratıcılık potansiyeli de bu şekilde 
budanır ve tam anlamı ile ortaya çıkamaz. Ama geç değil, bonzai ağaçları büyüyemez 
ama bizler bu farkındalığa ulaşırsak yaratıcılık potansiyelini her daim geliştirebiliriz. Fakat 
bu potansiyeli geliştirme ne kadar erken başlanırsa o derece etkili. 

Yaratıcılıkla ilgili birçok tanım var. Bu tanımlara burada tekrar tekrar değinmek istemiyo-
rum ama yaratıcılık dediğimizde olmazsa olmaz bir takım kavramlar karşımıza çıkıyor. 
Bunlardan en önemlisi alışılmamış, bilinmeyen özelliklere sahip ürün dediğimiz bir fikir 
olur, eser olabilir, bir nesne olabilir ama bu ürünün üretilmesinde en önemli noktalardan 
birisi ve çocuklarda var olan, hepimizde var olan hayal gücünü kullanmaktır. Hayal gücünü 
kullanırken olaylara farklı yönden bakmak, bu farklı bakışları değerlendirmek, içgörüsel 
hareket etmek. Bir başka önemli nokta özgürlük, özgür ortamın en önemli gereksinimlerinden 
biri güven ortamını oluşturmaktır. Çocuğun kendisini güven duyması yaratıcılık çok 
önemli. Çünkü bireylerin kendilerini rahat hissetmeleri gerekiyor ki daha ileri düzeyde 
farklı fikirler üretebilsinler. Bu süreç içerisinde birçok fikirler ve düşünceler akıyor. 
Düşüncelerin akışı ilk başta benzer fikirlerden başlıyor. Bunu öğretmen adayları ile 
yaptığım uygulamalarda sıkça görüyorum. Ama biz devam ettikçe fikirler daha öğrenciye 
özgü bir özellik taşımaya başlıyor. 

Yaratıcılıkta bilinenlerden yola çıkmak konusunda gördüğünüz bu resim sanırım bunu iyi anlatıyor.

Yrd. Doç. Dr. Emel TOK
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
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Bensu, 3 yaş. 

Resimde Legolarla oluşturulan bir ev figürü var. Bu evi yapan arkadaşımın küçük kızın 
oluşturduğu ev çok katlı son dönemlerde İstanbul’da yapılan yüksek binalara benziyor. 
Bizim zamanımızda ise evler tek katlı olarak oluşturulurdu. Neden çocuk böyle bir ev 
yaptı? Çünkü çok yüksek binaların olduğu Ataşehir'de oturuyor. Burada Yaratıcı düşünme 
içinde çevresel deneyimlerin önemini görüyoruz.  

Neden yaratıcı eğitimi konuşmak önemli? Artık bizler birey gelişimine önem vermek 
durumundayız. Biliyoruz ki son dönemdeki kuramsal yaklaşımlarda yaratıcılıkla ilgili 
sistem yaklaşımları adını verdiğimiz kuramsal yaklaşımlar ağırlıkta. Bu yaklaşımlara göre 
bireyi toplum ve kültür etkilerken, topluma ve kültüre değişimine bireyde etki edebiliyor. 
Hatta dünyanın değişimini önemli bir katkı sağlıyor. Bu konuda yaşadığımız dünya bunun 
birebir örneğini veriyor. Steve Jobs, Bill Gates gibi bilgisayar alanında önde gelen kişiler 
artık dünyanın birbiri ile etkileşimini sağlayan makineler ürettiler. Bu makinelerle dünyanın 
yerine ulaşmak mümkün olduğu gibi. Bilgiye çok hızlı ulaşıldığı ve paylaşıldığını görüyoruz. 
de önemli ölçüde destekliyor 

Peki yaratıcılık nasıl geliştirilir? Desteklenir? Picasso'nun bu sözünü okuduğum zaman 
düşündüm ki çocuklarda var olan bir yaratıcılık potansiyeli, hayal gücü, merak var biz 
bunu geliştirmeliyiz ama Picasso da şunu söylüyor “Rafael gibi resim yapmayı başardım 
ama çocuklar gibi resim çizmeyi öğrenmek için hayatımın sonuna kadar uğraşmam 
gerekti” (Akt:Gardner,2010). Demek ki yetişkinlik yaşantısına gelesiye kadar engellemeler 
var. O zaman bizim burada yapmamız gereken çocukta zaten var olan bu potansiyeli 
devam ettirmek. Ona kendisini güven duymasını sağlayacak ve fikir üretmesini destekleyecek 
ortamlar yaratmak ve yine Newton'unda bu konuda aslında bizim az önce söylediğim 
görüşle bağlantılı bir sözü var “Ben kendimi, henüz keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir 
okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu 
bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum”. Demek ki bu içimizdeki çocuğu da kaybetmemiz 
yaratıcılık potansiyelimiz için çok önemli. Yaratıcı ortamların geliştirilmesinde en önemli 
nokta bireyin kendisine güven duyması ve kendisini özgürce ifade edebileceği bir ortam 
içerisinde yer alması.  



Önemli olan bir başka nokta da başarısızlık durumu, başarısızlıkla ilgili de ben özellikle 
üniversite öğrencileriyle çalışırken bunu birebir görme fırsatı buluyorum. Başarısızlıklar ve 
hatalar bunlar hepsi aslında bir öğrenme fırsatı.  Buna böyle bir bakış açısıyla bakmak ve 
öğrencilerimize de bu bakış açısını kazandırmak gerekir. Ama maalesef öğrencilerimiz 
veya bizler bazen yaşadığımız başarısızlıklardan ve hatalardan birçok duygusal anlamlar 
oluşturarak kendimizi değersiz anlamsız olarak nitelendiriyoruz. Ama bunun tersi olmalı 
her başarısızlık ve hata insanın daha da ileri gitmesini sağlayan öğrenme fırsatı olarak 
algılanmalı. Bu anlayışı özellikle öğrencilerimle yaptığım çalışmalarda vurguluyorum çünkü 
öğretmen eğitimi de bu noktada çok önemli siz öğretmenlerin bu konulara ilişkin bu becerilerini 
geliştirebilirseniz, öğretmenler bu becerilerini kendi öğrencilerine kazandırabiliyorlar. 
Hatalarda veya başarısızlıklarda kendinizi değerlendirdiğinizde acaba nerede yanlış 
yaptık ve biz daha fazla nasıl ilerleyebiliriz bunu sorguladığımızda gerçekten başarıya 
yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Geçmişte bilim adamlarının yaptıkları keşiflerde görüyoruz ki 
hemen sonuçlara ulaşılmıyor sonuçlara ulaşmak için bir takım başarısızlıklar yaşamak 
gerekiyor. 

Yaratıcılığı geliştiren ortamlarda da yargılama ve etiketleme davranışlarından uzak durmalıyız 
“sen yetersizsin yapamazsın, bu yanlış saçma anlamsız” bunlar kullanmamamız gereken 
ifadeler. Tam tersi “yapabilirsin, başarabilirsin” sözleri çocuklar için çok değerlidir.  Yaratıcılık 
yeni ve farklı denenmeyen süreçtir. Bu süreçte başarısız olma ihtimali var.

Bilgi yaratıcılıkta temel oluşturma açısından önemlidir. Geliştireceğimiz bir nesnenin 
özelliklerini bilmek zorundayız ki bunu farklı şekillere sokabilelim. Piaget'in oyun evrelerine 
bakıldığında iki yaşından itibaren çocuklar sembolik düşünmeye başlarlar (Sevinç,2004). 
Örneğin bir kalemi bir mikrofona benzetebilirler ve o şekilde kullanabilirler veya tipik 
örneklerden biri evcilik köşesindeki tabaklar erkek çocukları tarafından direksiyon olarak 
kullanılır. Ama çocukların bunu direksiyon kavramını bilmeleri gerekiyor ki bunun üzerine 
bir takım benzetmeler yapabilsinler. 

Açık uçlu sorular yaratıcı düşüncede çok önemli.  Burada ben biraz bu Hamlet'in ifadesini 
değiştirerek “Sorgulamak ya da sorgulamamak bence bütün mesele burada” Sorgulayan, 
geliştiren bireyler istiyoruz ve yaratıcılığında önemli noktalarından biriside sorgulamak 
“daha başka ne eklenebilir? ne olabilir?” şeklinde.

Bugün sizlerle paylaşacağım düşünme temelli sorgulama yöntemi, bu konuda çocukların 
yaratıcı potansiyellerini önemli ölçüde geliştiriyor.  Kuramsal olarak İngiltere de akademisyen 
ve eğitimci olan Robert Fisher'in çalışmaları ve yine doktora tezinde kuramını çalıştığım 
Robert Sternberg'in çalışmalarını temel alır. Bu yöntemi Prof.Dr. Müzeyyen Sevinç hocamın 
danışmanlığında doktora tezimde çalıştım. 

Size biraz sonra vereceğim örneklerde Robert Fisher’ın (2005) uygulamalarından yararlanarak 
uyarlamalar yaptım. 

Düşünme temelli sorgulamanın önemli yanı nedir? Aslında az önce Bülent hocam 
söylemişti dijital çağdaki en büyük zararlardan birisi insanların sosyalleşememesi, tabi 
iletişim kopukluğu yaşaması. İşte burada temel amaç diyaloğa dayalı bir ortam 
oluşturmak hem büyük grup hem de küçük grup çalışmalarıyla ve bu ortam içerisinde 
sorgulamaya dayalı sorular sormak. 
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Düşünme temelli sorgulama genel olarak eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini 
de geliştiren bir yöntem. Bu yöntem aynı zamanda yaratıcı becerileri geliştirdiği için ben 
bu panelde yaratıcılıkla ilişkilendirdim. Buradaki uygulamalar derinlemesine ve çok yönlü 
düşünmeyi sağlıyor. En önemlisi farkındalığı sağlıyor ama bu farkındalık. Bu objektif bir 
farkındalık “ben kimim, duygularım nedir, düşüncelerim nedir, zayıf ve güçlü yönlerim 
nedir, zayıf yönlerimi nasıl geliştirebilirim?” (Fisher2005; Sternberg, Grigorenko; 2000). 
Zayıf yönleri geliştirmek üzerine çocukların farkındalığı sağlanıyor. Aynı zamanda diyalog 
öğrencinin grup içerisinde kendisini ifade etme imkanını sağlayarak çocukların birbirlerine 
katkı sağlamaların destekliyor. Çocuklar amaçlı bir şekilde çalışıyor. Öğrenciyi aktif kılarak, 
iç denetimi sağlıyor (Sternberg, R.J.ve Swerling,2002). 

Bu uygulamalarda herkesin birbirini görmesi önemli. Bu nedenle çember şeklinde oturma 
düzeni var. Bu ortamda herkes birbirini dinlemesi gerekiyor. 

İlk başta dinleme becerileriyle ilgili ön çalışmalar gerçekleştiriliyor peki yaratıcı düşünmeye 
nasıl katkı sağlıyor? Herkesin konuşma imkanı olduğu için farklı fikirler ortaya konuluyor 
ve çocukların farklı yönde düşünmeleri destekleniyor, hayal gücünü kullanmaya imkan 
veriyor, çünkü yargılama yok eleştirmek yok herkes fikirlerini özgür bir şekilde ifade ediyor. 
Tartışmalarda çocukların merak duyduğu konulardan başlanıyor. Belirli konular ve temalar 
veriliyor ve bunlar çerçevesinde tartışma ortamları yaratılıyor. Bir başka nokta ilişkilendirmelerin 
olması. İlişkilendirmeler de orijinal ürünlerin çıkmasında çok önemli.

Aynı zamanda iş birliğine dayalı çalışmalar var. Biliyoruz ki iş birliğine dayalı çalışmalar en 
orijinal yaratıcı ürünleri ortaya çıkarıyor ve sosyalleşmeyi de önemli ölçüde gerçekleştiriyor. 
Bu yöntemi uygulamadan önce öğrencinin farkındalığı konusuna değindik aynı zamanda 
dinleme becerilerini önden çocuklara kazandırmak gerekiyor. Çocukların birbirlerini dinlemelerini 
sağlayan etkinlikler yapılıyor.

Uygulama aşamasında ilk olarak çocukların odaklanmasıdır. Ne tür odaklanmalar olabilir? 
Bu bir müzik, oyun olabilir. Sonrasında uyarıcı adını verdiğimiz çalıştayda da öğretmen 
arkadaşlarımla çalışacağız bir takım hikayeler, şiirler ve resimlerden yola çıkarak bunlarla 
ilgili sorular sormak ve bu verilen uyarıcılar hakkında çocukların düşüncelerini almak. Bu 
bilgileri sınıfla ya da partnerleriyle paylaşmak ve daha sonrasında tartışmanın bitiminde 
en son gelinen nokta nedir? ve ilerde neler yapılabilir? bunların üstüne konuşmak.

Uygulamada bir diğer can alıcı nokta derinleştirici sorular. Ben burada denizaltıyı seçtim. 
Çünkü en güzel denizde en güzel yerler deniz altında olan yerlerdir. Denizin dibine inmek 
içinde çaba sarf edersiniz. Burada bu çabayı da sorular oluşturur.

Epictetus'un çok sevdiğim bir sözü var “düşüncemin gizlerinde kendimi buldum”. Biz nasıl 
derinlere inersek o derinler içerisinde orijinal ve alışılmamış kendimize özgü fikirleri ortaya 
koyabiliriz. 

Bu derinleşmeyi sağlamak için “ya olsaydı? ne yapılmalı? başka ne eklenebilir?” soru 
yapılarını farklı şekillerde kullanabiliriz. Ama onun öncesinde neden nasıl niçin gibi 
tamamlayıcı sorular ve aynı zamanda karşıt fikirleri ortaya koyacak sorular da sorulmalı.  
“Başka ne olabilirdi?” gibi. 
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Öğretmen bir rehber ve yönlendirmecidir. Sorular sormak ve konunun dışına çıkmamak 
konusunda grubu yönlendirmeli ve en önemli noktalardan birisi pozitif geri bildirimlerin 
verilmesi ve bu yöntem içerisinde ne tür teknikler uygulanabilir ilişkisiz kavramların bir 
araya gelmesi mesela ağaç ve araba burada gördüğünüz gibi. 

(Sunrise by the ocean Okyanusta Güneş Batım isimli Vladimir Kush’un tablosu)

anolijiyi anlatır.

Bir başka yaratıcılığı geliştirme uygulaması,  “acaba ben neye benziyorum? okulum neye 
benziyor? acaba hangi hayvan kaleme benzer? gibi benzetmeler yapmak. Varsayımlar 
oluşturma başka bir uygulama, varsayımlarla ilgili örnek çalışma olarak Pamuk prenses 
ve 7 cüceler masalındaki üvey anne acaba iyi kalpli olsaydı nasıl olurdu. Bir başka önemli 
nokta olayları, durumları karşıt yönden değerlendirmek gerekiyor. Acaba üvey annenin 
ağzından masal ne şekilde olabilirdi? Buna ilişkin çalışmalar yapılabilir veya balıklar 
acaba denizde değil de karada yaşasalardı nasıl olur. 

Size son olarak bahsedeceğim tekniğin adı SCAMPER. Felsefesi şu her fikir başka bir fikri 
doğurur ve kendi içerisinde İngilizce 7 kelimeden oluşan harflerin birleşimi. Bunlar; Yer 
Değiştirme, Birleştirme, Uyarlama, Değiştirme-Küçültme-Büyültme, Diğer kullanışların 
yerine koyma, Yok etme-çıkarma, Tersine çevirme veya yeniden düzenleme (Yıldız,2003).

Yer değiştirme ile ilgili. Yer değiştirmede örnek olarak; yastık olmasaydı yastığın yerini ne 
kullanabilirdi eski zamanlarda mesela burada taş kullanmışlar ama taş boynunu acıtmış 
karikatürdeki kahramanımızın ve buda benim çok sevdiğim yöntemlerden biri merdiven 
olmasaydı ya da asansör acaba biz nasıl inebilirdik aşağıya bence bu kayarak inmede 
çokta fena bir yöntem değil. 

Birleştirme aşamasında de iki nesnenin bir araya getirilmesi özelliği var acaba elmayla 
portakalı bir araya getirdiğimizde nasıl bir meyve oluşturabiliriz? Bıçakla çatalı birleştirerek 
rahat bir şekilde pizzayı ve böreği daha kolay yiyebilir miyiz? 
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Kaynak: http://isfikirlerivefirsatlari.com/mor-fikirler/yaratici-geri-donusum-projeleri/
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Kaynak: http://knowhowshopla.tumblr.com/bikerack

Kaynak: http://www.trthaber.com/haber/bilim-teknik/pedalsiz-bisiklet-yarismalar-icin-hazir-54712.html

Uyarlama da ise Elroy karakterini bilirsiniz. Jetgiller benim çok sevdiğim çizgi filmlerden 
birisidir. Jetgillerin yaşantısında yaratıcılıkla ilgili çok güzel ürünler vardır. Eloy'un uçmasını 
sağlayan bir füze. İleride bizde uçarak başka yerlere gitme imkanımız bulabiliriz belki.  
Eğer tankların tekerlek sisteminin arabaların tekerleklerine uyarlanması olabilir. Burada 
nesneyi daha işlevsel ve kullanılabilir hale getirmek için nasıl değişiklikler yapılabilir arayışı var.

Değiştirme, büyütme ve küçültmede size burada Jetgillerden bir örnek vermek istiyorum 
acaba nesneyi daha ağır daha hafif hale getirirsek ne olur biliyorsunuz Jetgillerin başkahramanı 
Bay George herkesi eve bıraktıktan sonra arabası çanta halinde olur ve işine gider. 
Arabalar çanta olsa herhalde şimdi otopark sorunu yaşamazdık. Büyütmede ise tarağı 
büyüttüğümüz zaman acaba nasıl kullanabiliriz? Tarağın dişlerindeki boşluklar bisiklet 
için bir otopark olabilir. 

Diğer kullanışların yerine koymaya örnek olarak diz üstü bilgisayarı bir tartı haline getirmek. 
Burada nesneyi var olan özelliğinin dışında nesneyi nasıl kullanabiliriz? Burada gördüğünüz 
gibi büyük yer altında kullanılan tüneller var onları da ev halinde kullanmak mümkün.

Yok etmek ve çıkarmak burada yine çok sevdiğim bir çizgi film Çakmaktaşlarla bir örneklendirme 
yapmak istiyorum. Tekerlekler olmazsa ne olur? Çakmaktaşlar ayakları ile arabayı götürüyorlar. 
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Buradaki çalışma son dönemlerde Almanya'da üretilmiş bir bisiklet. Buraya kişi kemerle 
bağlanıyor ve koşturuyor belirli bir hıza ulaştıktan sonra ayaklarını kaldırıyor ve bisiklet 
kendisi gidiyor. 

Son olarak tersine çevirme ve yeniden düzenleme acaba yeniden düzenleme yaparsak 
nesneyi nasıl bir hale getiririz? İlkini sona sonunu başa koysak ne olur? Burada 
gördüğünüz gibi koltuk tasarımı enteresan bir tasarım duvara dayalı ayakları duvara 
dayanmış ve ayaklar duvara dayalı biçimde. 

Son olarak düşünce temelli sorgulamada bir değerlendirme yapmak çok önemli, hem 
içsel değerlendirme hem grubun değerlendirilmesi. “Acaba ihtiyacımıza yönelik fikirler 
geliştirdik mi, ne yaptık, ne düşündük, ne düşünebilirdik ve bizim için en iyisi ne olabilir?” 
şeklinde sorgulama yaparak çocukların ileride kendileri için, grup için aynı zamanda 
sadece bireysel değil ne yapılacağı üstünde bir değerlendirme yapılıyor hepinize beni 
dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
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DİJİTAL ÇAĞDA BİR DİL YILI ÇOK GEÇ

Hep dijital teknolojilerden bahsettik ama bu gün anlatacağım şey, benim naçizane kendi 
kariyer hikâyem içerisinde, özellikle okul öncesi eğitimde öğretmenlerimizin karşılaştıkları 
bence çok önemli bir sorun ama bunun çok da fazla vurgulanmadığını düşünüyorum. O 
yüzden de durumu paylaşmak istiyorum ki belki hep birlikte düşünebiliriz ve çözüm 
önerileri oluşturabiliriz diye. 

Yıl 2004 ve ben Siirt’e gittim. Siirt’te Vali Sayın Nuri Okutan ile tanıştım. Siirt’te % 4’lerde 
olan okul öncesi eğitim oranını % 60’lara çıkardı. Akabinde Sakarya Valiliği yaptı, aynı 
şekilde yine Sakarya’da da oranlar yükseldi. Tabi bunlar nitelik olarak belki biraz 
tartışılabilir ama nicelik anlamında farklı model uygulamalarıyla oldu. Ardından Trabzon’a, 
sonra Urfa’ya gitti. Şu an Ankara’da Merkez Valisi. Vali Bey 2006 yılında eğitime olan 
katkılarından dolayı yüz bin dolarlık Vehbi Koç Ödülü aldı. O dönemde annesi Fatma 
Hanım “Benim oğlum bunu eğitime yatırır” dedi ve annesinin vefatı üzerine Vali bey 
Sakarya depreminden sonra yeni yerleşim bölgesine “Fatmana Okutan Anaokulunu” 
yaptırdı. (http://www.fatmanaokutananaokulu.k12.tr ) 

Ben ise 2003 yılında AÇEV ve UNICEF’in ortak düzenlediği bir Ankara seminerinde Sayın 
Vali Nuri Okutanla tanışma şansını elde ettim. Orada farklı bir erken çocukluk eğitimi 
modeli olarak Siirt Modelini anlattı. Sayın Vali, daha çok usta öğreticileri işin içine katmış, 
Siirt'te okul öncesi eğitim oranını arttırmış. Hikâye bu şekilde başladı aslında. Benim o 
dönemde Türkiye’de okul öncesi eğitimin sorunlarıyla ilgili bir araştırmam vardı, bir 
meslektaşımla birlikte bir anket formu geliştirmiştik. Vali Bey bizi gerçekten doğru şeyler 
mi yapıyoruz diye Siirt’e davet etti. Ben Siirt gezimi, meslek hayatımın öncesi ve sonrası 
diye tanımlıyorum. Siirt’te tek tek bütün ilçeleri dolaştık. Seminerler verdik ancak bir de 
baktık ki bizim yaptıklarımızın, anlatmaya çalıştıklarımızın aslında hiç bir anlamı yokmuş. 
Çünkü orası apayrı bir sistem, sizlerle paylaşabileceğim çok şey var, göçmen çadırları var, 
çocukları, ablaları gördük. Bizlere “Televizyondan Türkçe öğrendik” dediler. Hatta Eruh’ta 
da bir seminer verdik. 

2007 yılında Özel Okullar Birliği’nin düzenlediği Antalya Konferansı’nda paylaştığım ve 
asla da unutamadığım, hala da iletişim halinde olduğum bir Zerrin Öğretmenim var. Botan 
Vadisi’nden geçiyoruz, Pervari 90 km, çocuklarımız var yolda, sesleniyoruz “Merhaba” 
diye tabi Türkçe konuşmadıkları için anlamıyorlar. Zerrin Öğretmenin okulu prefabrik bina 
şeklinde. Ben bunu paylaşmak istiyorum, derslerimde de gösteriyorum hizmet öncesi 
öğretmen arkadaşlarıma, yani hep şunu düşünüyorum kendimce belki yanlış belki doğru 
bilmiyorum ama ne kadar güzel şartlarımız, ne kadar mükemmel materyallerimiz olursa 
olsun bu işi götüren, işin özü öğretmenler yani sizsiniz. Kesinlikle özel ya da devlet okulu 
olsun öğretmenimiz istedikten sonra her yerde her şeyi yapıyor. 23 Nisan’ın ertesiydi, Vali 
Beyin misafiriyiz, durduk Gölköy diye 50 haneli bir yer. Zerrin Öğretmenin okuluna girdik, 
tek bir sınıfın içinde bütün köşeleri öğretmenimiz kendi başına hazırlamış. Atatürk köşesi 
hazırlamış, kukla köşesi var. Bunu nasıl yaptığını sorduğumda “Eski beyaz plastik bir 
sandalyenin üstüne bir şey geçirdim, kukla köşesi yaptım” dedi. Fen ve doğa köşesi var, 
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tabi beni çok etkiledi. Dedim ki “Zerrin sen bunu nereden düşündün?” . Yani usta öğretici 
kadrosunda Hatay Kız Meslek Lisesi’nden mezun. Benim için gerçekten çok farklı bir gündü; 
hem ağladık, hem güldük...

O dönemdeki tablo böyle, tabi bu Siirt için, zaten okul öncesi eğitimin oranının da hızlıca 
yükseldiği bir ildi o dönemde. 2003-2004’e baktığınız zaman okullaşma oranı kız %70, 
erkek %56.5,  toplamda da % 62,99 oranındaymış Siirt’te. Tabi Vali Bey bizi oraya çağırdı 
ama “Sonunda rapor hazırlayın, bakalım neymiş ne değilmiş, biz ne yapmışız, iyi miyiz 
kötü müyüz?” dedi. Tabi bir çok problem var, beslenme problemi, sınıf mevcudu çok 
kalabalık, çift öğretim şeklinde, hijyen problemi, aile planlaması, araç-gereç, alt yapı, 
personel eksikliği. Yani biz oraya gidip de çoklu zekâymış, kendimizce planladıklarımızı 
idealist idealist anlatmaya çalışırken “Bizim hala tuvaletimiz yok, şuyumuz yok, buyumuz 
yok” dedikleri için biz de böyle hayatımızın dersini alarak döndük oradan. Tabi benim ve 
meslektaşımın o dönem en çok dikkatimizi çeken şey Türkçe dilinin kullanımındaki 
zorluklardı. Çünkü sınıflara girdiğimiz zaman gruplarda çocuklar Türkçe konuşamıyorlar, 
öğretmenler de en büyük sıkıntılarının bu olduğunu dile getirdiler. “Bizim 2-3 ayımızı, hatta 
1 senemizi alıyor, bir program var ama biz bunu uygulayamıyoruz, sadece Türkçe 
öğretmeye çalışıyoruz, bunu da nasıl yapıyoruz, bilmiyoruz” dediler. 

Aslında bir çıkış noktası bu, yani Siirt’le başladım, akabinde Mardin’e gittim. Mardin’de de 
2011 yılında Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) yürütücülüğünde bir proje 
başlattık, ben, Nur Mardin ve Maggie Pınar arkadaşlarımla birlikte Boğaziçi Üniversitesi 
Barış Eğitim Araştırma Merkezi’nde Eğitim Komisyonunda çalışıyoruz. Mardin’de “DPT-SODES” 
kapsamında farklılıklara saygı, empati geliştirme gibi çocuklarda bu kavramları yaşatmak 
amaçlı, barış eğitimi, barış kültürünün yerleşmesi için, kimlikli bebekler eğitim materyalleri 
ile çalışma yürüttük (http://www.peaceedu.boun.edu.tr/?p=279). Proje bir yıl süreliydi, 
Boğaziçi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Mardin Ortak Kadın 
İşbirliği Derneği ile, onların yürütücülüğünde projemizi başlattık. Proje kapsamında ilk 
atölyeyi kurduk, oradaki 20 kadına atölye bünyesinde istihdam yaratmak istedik. Öncelikle 
bebek üreterek atölyeyi faaliyete geçirdik. Daha sonra da paralel olarak eğitici eğitimleri 
verdik. Mayıs ayında ve Eylül ayında, daha sonra da paylaşım toplantıları yaptık. 
Bebeklerin nasıl yapılacağı konusunda Güney Afrika’dan Carol Smith’i davet ettik. 
Kendisi oradaki uygulamaları bize anlattı, bebekler nasıl dikilecek, nasıl hazırlanacak, 
Mardin bölgesinde ya da Mardin çevresinde, o yörelerde, ilçelerinde ne gibi farklılıklar 
yaşanılabilir diye. Planımız tabi Mardin’de atölyeyi kurmak, istihdam yaratmak akabinde 
Türkiye genelinde belki vereceğimiz eğitimlerle Mardin’deki MOKİD Derneği’nin atölyesinden 
destek alabilmekti. İlk eğitimimizi Maggie Pınarla ile birlikte Mardin merkezde verdik 
öğretmenlerimize. 23 tane okul öncesi öğretmenimiz vardı, onlarla çalıştık. Tabi biz burada 
bebekleri anlattık, hikayelerini anlattık, o şekilde paylaşımlarda bulunduk. Daha sonrasında 
öğretmenlerimizle tekrar bir atölyemizin açılışını yaptık ve ikinci eğitimimize davet ettik 
eylül ayında. Tekrar gittik ikinci eğitimimizi Mardin Kızıltepe’de yaptık, yine eğitime devam 
ettik. İlk eğitim verdiğimiz grup neler yaptığını bizlerle paylaştılar, eksiklikleri tamamlamaya 
çalıştık. Tabi bu süre içerisinde tahmin edebileceğiniz gibi çok farklı sorunları dile getirdiler. 
Bebekleri ne amaçlarla kullanabiliriz, hangi tür sorunlarla iletişimde paylaşabilirler 
şeklinde. Bunlardan bizi en çok düşündüren şey de dil problemiydi. Özellikle hem erkek 
hem bayan bütün öğretmenlerimiz yazdıkları hikâyelerde kimlik oluştururken bu sorunlarını 
dile getirmişlerdi.
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Grup çalışmaları yaptık, daha sonra bebekleri aldılar evlerine götürdüler. Evdeki 
yaşantılarını, sokaktaki yaşantılarını ertesi gün bizimle paylaştılar. En son uygulamayı 
izlemeye, atölyemizin başında bulunan Eylem ve Birgül arkadaşlarımızı da davet ettik. 
Onlarda kendi ürettikleri bebeklerin eğitim amaçlı nasıl kullanıldıklarını izlediler. Bence 
gerçekten müthiş bir andı. Sonunda öğretmenlerimize sertifikalarını verdik. Daha sonrasında 
ise Mardin’e sık gidememizden ve yoğunluğumuzdan dolayı düzenlenen Paylaşım 
Toplantılarına çok fazla katılamadık Maggie ile. Ama biz katılamasak da MOKİD Derneği 
Başkanı Hülya Hanım’ın rehberliğinde üç paylaşım toplantısı düzenlendi. Sevgili 
Öğretmen arkadaşım aynı zamandada mezun öğrencim Filiz’de bu süreçde çok destek 
oldu bize. Bu toplantılarda sıkıntılar dile getirildi. Bir öğretmenimiz paylaşım toplantısında 
dedi ki “Sınıfımdaki öğrenciler Türkçe bilmedikleri için Kimlikli Bebekler uygulamasını biz 
burada uygulayamadık, uygulaması bayağı bir zaman alacak”. Aynı anda da zaten o 
paylaşım toplantısıyla birlikte uzun zamandır benim de kafamda olan bir çalışmaydı; 
karar verdim. Dedim ki “Biz bu öğretmenlerimizle bir görüşelim, bakalım neler yapıyorlar, 
ne sıkıntılar yaşıyorlar”. Araştırmaya başladık, şu an sizinle paylaşacaklarım araştırmanın 
ham verileridir. Henüz araştırmayı tamamlama fırsatını bulamadık.

Araştırmamıza 23 okul öncesi öğretmenimiz katıldı, bu öğretmenlerimiz 14 farklı üniversiteden 
mezun. Şu an Mardin ve ilçelerinde görev yapan öğretmenler, bunlardan 12 tanesinin ana 
dili Kürtçe, Türkçe, Arapça, Süryanice o bölgede yaşayan öğretmenlerimiz, diğerleri de 
anadili Türkçe olan öğretmenlerimizdi. Onlarla görüşme yaparak çeşitli sorular yönelttik, 
mesela dedik ki “Atamanızın birinci dili Türkçe olmayan bir yere çıktığını öğrendiğinizde 
neler hissettiniz?” Bu arada “Birinci dili Türkçe olmayan” kavramını Eğitim Reformu Girişimi’nin 
(ERG) raporlarından esinlenerek kullandık. Yani burası Doğu olur, Güneydoğu olur, 
İstanbul olur,  Çanakkale'ye gelseniz Kepez'deki bir bölüm olur, yani birçok ilde de mevcut 
olan yerlerdir öyle düşünelim. “Neler hissettiniz?” dedik. Çoğu öğretmenimiz tabi ataması 
olduğu için çok sevindiğini söylediler, bu yüzden de olumlu duygular, mutluluk, “İyi hissettim, 
rahat hissettim, atandım artık, öğretmenim diye sevindim” dediler. Daha sonra “Lisans 
eğitimi sırasında dille ilgili bir iletişim sorunuyla karşılaştınız mı yani böyle bir sorunla 
karşılaşacağınızı tahmin ettiniz mi?” diye sorduk. Çoğunlukla öğretmenlerimiz tahmin 
etmediklerini söylediler. “Buna yönelik bir ders aldınız mı? Böyle bir yere tayininiz çıkarsa 
ne yapacaksınız?” şeklinde sorduk. Hepsi böyle bir ders almadıklarını söylediler, maalesef 
okul öncesi öğretmen eğitiminde buna yönelik bir dersimiz yok. “Okulun ilk günlerinde 
sınıfınızda Türkçe dilini kullanamayan çocuklarla iletişimi nasıl sağladınız?” diye sorduk, 
“Beden dilini kullanarak iletişim sağladım” dediler. “Çocuklarla iletişim kurma sürecinde 
eğitim ortamını nasıl düzenliyorsunuz?” diye sorduk burada da genel olarak “Bunun için 
özel bir şey yapmadıklarını” söyleyen de oldu ama en fazla “Çocukların yaş ve gelişimine 
uygun olarak düzenliyorum” dediler. Yöntem açısından da en fazla “Soru-cevap yöntemini 
kullanıyoruz” dediler. Materyal açısından “Görsel materyaller” dediler, “Materyal açısından 
eksiğiz” diyenler de oldu. Sınıf düzeni açısından “Herkesin birbirini ve öğretmeni 
görebileceği şekilde düzenliyorum” dediler, yine  “Eksikliklerimiz olduğu için düzenlemeye 
gerek duymuyorum” diyenler de oldu. “Genellikle dil konusunda sorun yaşamadan çocuklarla 
rahat iletişime ne zaman başlıyorsunuz?” dediğimizde öğretmenlerimizin bir kısmı “İkinci 
dönemin başına kadar bu problemin sürdüğünü” söylediler. Kimi 1-2 ay dedi, kimisi 3-4 ay, 
kimisi 3. ve 4. sınıfa kadar sürüyor dedi. En son okuduğum bir makalede bu yıl yapılan 
üniversite sınavında doğu ve batı illeri arasındaki başarı oranları karşılaştırıldığında, özellikle 
Türkçe dilinden kaynaklanan problemler nedeniyle o çocuklarda doğal olarak daha düşük 
başarı tespit edildiği ve neden olduğu saptanmış. Aynısı PISA araştırmaları için de 
söyleniyor. Özellikle Türkiye için okuma kısmındaki sorunların nedenlerinden bir tanesinin 
de bu olduğu ve bu konuda da herhangi bir yapılandırılmış program ya da uygulama olmadığı 
araştırma sonuçları arasında var. 
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Sonra “Dil ile ilgili iletişimden kaynaklanan aksaklıkları nasıl gideriyorsunuz?” diye sorduk, 
çünkü hepsi kendi tekniğini geliştirmiş, yani bir ders almadıkları için çoğunluğu “aile bireyleri, 
Türkçe bilen üst sınıftan öğrenciler, ablalar, ağabeyler, onlardan yardım alıyoruz” dediler. 
Beden dili kullanan öğretmenlerimiz var, “Türkçe olarak sorup tekrarlamasını sağlıyoruz” 
dediler. “Dilden kaynaklanan iletişimsizliği gidermede ailelerden nasıl destek alıyorsunuz?” 
dediğimizde bu da enteresan “Evde Türkçe konuşulmasını istedim” diyorlar, yani aileleri 
evde Türkçe konuşmaya yönlendirenler var. Türkçe film ve çizgi film izlemelerini önerdiklerini, 
aile ziyaretleri, seminerler ve veli toplantılarında vurguladıklarını dile getirdiler. “Dille ilgili 
karşılaştığınız sorunları çözmede hangi kurumlardan destek alıyorsunuz?” diye sorduğumuzda 
birçok öğretmen destek almadığını söyledi. Ama “Rehberlik servisi, aile, branş arkadaşları, 
deneyimli öğretmenler” den destek aldığını söyleyen öğretmenlerimiz oldu. “Bu problemin 
çözümlenmesinde kitle iletişim araçlarının olası olumlu ve olumsuz etkilerini” sorduk. 
Genellikle Türkçe televizyon kaynaklarının faydalı olduğunu dile getirdiler. Olumsuz 
etkileri için söyledikleri de “Televizyonun olumsuz etkileri” şeklinde algılanmış herhalde. 
“Öğretmen olarak siz eğitim öğretim ortamında karşılaştığınız zorlukları aşmak için hangi 
kitle iletişim araçlarından faydalanıyorsunuz?” dedik, en çok internet, bilgisayar, slaytlar, 
eğitici videoları kullandıklarını söylediler. “Öğretmenlik yaptığınız bölgede kullanılan dili 
biliyor olmanızın -bunu 13 öğretmenimiz biliyordu zaten- avantaj ve dezavantajlarını” 
sorduk. Avantaj olarak “çocuğu anlayıp iletişim kurabiliyorum” dediler, bunu avantaj olarak 
dile getirdiler. Dezavantaj olarak da “öğretmenin dili bilmesindeki rahatlık çocuğun Türkçe’yi 
öğrenmesini geciktirdiğini” dile getirdiler. “İçinde bulunduğunuz bu durum sizin kendi 
psikolojinizi nasıl etkiliyor, sınıf içi enerjinizi nasıl etkiliyor?” diye sorduğumuzda yine dili 
konuşan öğretmenlerimiz enerjilerini olumlu etkilediğini dile getirdiler, ama diğerleri “enerji 
ve zaman kaybına sebep oluyor, çocuklar hayata bir sıfır yenik başlıyor” dediler. “Sınıf 
içerisinde Türkçe bilen öğrenci ile Türkçe bilmeyen öğrenci arasındaki fark açılıyor” diye 
dile getirdiler olumsuz etkileri olarak ve son olarak da “Birinci dilin farklı olduğu bir bölgede 
görev yapıyor olmanızın kişisel ve mesleki yaşamınızdaki olumlu olumsuz yanları neler-
dir?” dedik, çoğunluk yani o 12 öğretmenimiz genellikle “Olumlu” olduğunu söylediler. 
Sonra “Çocuklara öğretilen her şey öğretmenin bireysel başarısı oluyor” diye bir yanıt 
aldık ya da “Benim için gerçek öğretmenliğin burada başladığını gördüm” diyen bir 
öğretmenimiz oldu. Olumsuz olarak söylenen ise “Çocuklarla iletişim kurmakta ve kuralları 
öğretmede zorluk çektim, Türkçe bilen çocuklara göre bir adım geri kalıyorlar diye 
düşünüyorum” şeklinde de yanıtlar geldi.

Burada bana değişik gelen yanıtlardan bazılarını sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. 
Mesela “Lisans eğitiminiz sırasında dil ile ilgili iletişim sorunuyla karşılaşacağınızı tahmin 
ettiniz mi, buna yönelik bir ders aldınız mı?” diye sorduğumuzda, “Lisans eğitimi sırasında 
Türkçe dilinin kullanılmadığı bir yere atanırsam dil problemi yaşayabilirim diye 
düşünmüştüm ama gerçekle yüzleşince o düşünce çok hafif kaldı, buna yönelik bir eğitim 
almadım. Türkçe'nin kullanılmadığı bir bölgede nasıl Türkçe öğretilebilir, hangi yöntem ve 
teknikler kullanılır bilmiyordum. Yaparak, yaşayarak, deneyerek, yöntem ve teknikler 
geliştirdim. Tabi bu da biraz zaman kaybına sebep oldu” dedi bir öğretmenimiz. “Okulun 
ilk gününde sınıfınızda Türkçe dili konuşamayan çocuklarla iletişimi nasıl sağladınız?” 
diye sorduğumuzda ise bir başka öğretmenimiz “Açıkçası okulun ilk günü istifa edersem 
ne kaybedeceğimi, geriye neler kalacağını düşündüm gün boyu. Sınıfımda bir çocuk 
dışında geriye kalan 13 tanesi Türkçe bilmiyordu, sınıfıma çocuklarla birlikte gelen 
ablalarının sayesinde çeviri konusunda sorunu giderdim. Ama çocukların yanına yaklaşırken 
bile ürküyordum” şeklinde yanıt verdi. “Çocuklarla dil sorunu yaşamadan rahat bir şekilde 
iletişime geçmek ne kadar zamanınızı aldı?” diye sorduk. Bir öğretmenimiz bu soruya
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“Onlara dedim ki ben size Türkçe öğreteceğim siz de bana Arapça öğreteceksiniz. Çocuklar 
çok keyif aldı bu durumdan, çok çabuk kavramaya başladılar, aksaklıklar da azalmaya 
başladı” şeklinde yanıt verdi. “İçinde bulunduğunuz bu durum sizin kendi psikolojinizi, sınıf 
içi enerjinizi nasıl etkiledi?” diye sorduğumuzda ise “Enerjimizi tabi ki olumsuz etkiliyor, 
çünkü çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor, kendi müfredatınızı uygulamaya 
çalışırken bir taraftan da yeni bir dil öğretmeye çalışıyorsunuz, çok zor oluyor” dediler. Bir 
diğer sorumuz da “Birinci dilin farklı olduğu bölgelerde öğretmenlik yapıyor olmanızın 
kişisel ve mesleki yaşamınızdaki olumlu, olumsuz etkileri nelerdir?” dedik. Burada da 
güzel bir yanıt verdi öğretmenimiz “Eğitimin en önemli unsuru iletişimdir ve iletişim de aynı 
dili konuşabilmekle başlar. Diliniz farklı olduğunda iletişiminiz de hep eksik kalıyor, vermek 
istediklerinizin çok azını verebiliyorsunuz, bu tür sorunlar meslek hayatımda gel-gitler 
yaşamama neden oluyor. Daha önce ana dilleri Türkçe olan okullarda da çalıştığım için 
ikisi arasındaki farkı çok iyi görebiliyorum. Bu konuda söylenecek çok şey var. Yalnız 
burada yazacaklarımız kısıtlı olduğu için bu kadarını söyleyebiliyorum” dedi.

Bunlar benim kendimce yaşadığım gözlemler sadece, bunlar gibi bir çok paylaşım, 
gözlem belki aranızda da mutlaka yaşamış olanlarınız vardır. Bizler biliyoruz ki okul 
öncesi eğitimin dört temel amacından iki tanesini irdelediğimizde, birinin “Şartları elverişsiz 
çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak” ve diğerinin 
de “Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak” olduğunu görebiliriz 
(MEB, 2006). Bunlar okul öncesi eğitimin dört temel amacından bizim ulaşmamız gereken 
en önemli iki tanesi diye düşünüyorum. 

Eğitim sistemi, uluslararası sözleşmelerle çocuklara tanınmış bir hak olan “çocukların 
yararını diğer tüm önceliklerin önünde tutma” ilkesi gereğince, öğrencinin bireysel, ailevi 
ve içinde yaşadığı toplumdan kaynaklanan özelliklerini dikkate alarak çocuğun gelişimini 
en yüksek düzeye taşıyacak biçimde eğitim hizmetlerini tüm çocuklar için erişilebilir hale 
getirmekle yükümlüdür (ERG Eğitim İzleme Raporu, 2011a).

Türkiye’de okul öncesi eğitimde okullaşma oranları 2011-2012 verilerine göre;
 • 36-72 ay yaş grubunda  %30,9 
 • 48-72 ay yaş grubunda  %44
 • 60-72 ay yaş grubunda  %65,69’dur. (ERG Eğitim İzleme Raporu, 2012)
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Tablo : 9. Kalkınma Planında Yer Alan Okullaşma Hedefleri (MEB, 2010)

Yıllar 36-48 (3 Yaş) 48-60 (4 Yaş) 60-72 (5 Yaş)
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9
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11
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13
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38

44

50
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Tablo’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın 9. Kalkınma Planı’nda yer alan okullaşma hedeflerine 
bakacak olursak, önümüzdeki yıl için;
 • 3 yaşta % 11 
 • 4 yaşta % 25 
 • 5 yaşta % 100 net okullaşma oranı dile getirildi.

18. Milli Eğitim Şurası’nda tavsiye kararı olarak; “Zorunlu eğitim, öğrencilerin yaş ve 
gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak bir yıl okul öncesi eğitim zorunlu olmak üzere, 4 
yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi ve 4 yıl ortaöğretim olmak 
üzere öğrencilere farklı ortamlarda eğitim almaya fırsat verecek şekilde 13 yıl olarak 
düzenlenmelidir” şeklinde dile getirildi. (http://www.meb.gov.tr)

2010/71 nolu genelge ile Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında;  
“dezavantajlı çocukların ve ailelerin çocuk gündüz bakım ve okul öncesi eğitim programlarına 
kaydolma ve devam etme oranlarının artırılmasının sağlanması” hedefiyle yola çıkarak 
“dezavantajlılık” durumuna vurgu yapılmıştır. (ERG Eğitim İzleme Raporu, 2011a)

Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında ise 2009-2010 eğitim-öğretim 
yılında 32 ilde pilot uygulama, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 57 ilde pilot uygulama, 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 71 ilde pilot uygulama, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
81 ilde pilot uygulama ile birlikte %100 okullaşma hedefleniyordu. (http://tegm.meb.gov.tr).

Türkiye’de merkezi bir eğitim sistemi mevcut ve eğitim dili Türkçe, erken çocukluk eğitimi 
ve ilköğretim sistemi de okula yetersiz düzeyde Türkçe bilen çocuklar için dil uçurumunu 
kapatmayı hedefleyen özel programlarla maalesef donatılmış değil. Literatürü taradığımız 
ve etrafta neler yapılıyor diye baktığımız zaman biliyorsunuz ilk sırayı AÇEV’in yaptığı 
projeler almakta. AÇEV Okul Öncesi Eğitim Programı ve Anne Destek Programı Yaz 
Anaokulları Projesi; 2003 yılından bu yana Haziran-Eylül ayları arasında 9 haftalık bir 
programı kapsıyor. 5-6 yaş grubundaki çocuklara ve annelerine yönelik  tek veya çok dilli 
çevrelerden gelen çocukların dil, bilişsel, sosyal duygusal ve fiziksel becerilerini geliştirip 
okula hazır olmalarını sağlamayı amaçlıyor (AÇEV, 2004). Diyarbakır, Mardin ve Batman 
illerinde MEB’na bağlı okullarda AÇEV tarafından donatılmış anasınıflarında 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye Vodafone  Vakfı da  2009 yılından bu yana bu projeye 
destek vermektedir. Proje kapsamında 62 yaz anaokulu ile 900 çocuğa ve 49 anne destek 
kursu ile 750 anneye ulaşılması hedeflenmiştir. Program üzerinde yapılan araştırmalar 
eğitimlere katılan çocukların, dil, bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel becerilerinde artış 
olduğunu göstermiştir (http://www.acev.org) .

Bunun yanı sıra 2004 yılında Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ayla Oktay Hocamızın 
rehberliğinde hocalardan oluşan ve birlikte yürüttüğümüz “TESSLA” diye bir Avrupa Birliği 
Projemiz vardı (Oktay, Önder, Aktan ve Polat, 2006). Projenin amacı, okul öncesi eğitim 
kurumlarında ve ilköğretim okullarında ikinci dil edinimini desteklemek için program 
geliştirmek ve öğretmen yetiştirmekti. Projenin sonuç ürünü olarak, o tarihden itibaren 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde “Öğretmen Adayları 
İçin Türk Çocukları’nın Dil ve Okuma-Yazma Gelişimleri”ni desteklemeye yönelik bir 
seçmeli ders verilmektedir. Şu an hem Marmara Üniversitesi hem de Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nde dersi seçen hizmet öncesi öğretmen adayı arkadaşlarımızla seçmeli 
ders olarak kendimizce, elimizden geldiğince bunu devam ettiriyoruz. 
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Bu konuda yapılan çalışmalar sizlerinde gördüğü gibi çok sınırlı sayıdadır. Konuyla ilgili 
başka neler yapılabiliri düşündüğümüzde şunları önerebiliriz;

 •  30 Mart 2012 tarih ve 6287 sayılı yasa ile kabul edilen zorunlu eğitimi yeniden
    yapılandıran 4+4+4 yasasının okul öncesi eğitim ile ilgili bölümünün yeniden gözden  
   geçirilmesi gereklidir. 

 • Öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının güçlendirilmesigereklidir. 

 • 36-66 aylık çocuklara yönelik olarak hazırlanmış olan ve halen 10 pilot ilde uygulaması
  süren 2012 Okul Öncesi Eğitim Programı, bazı bölgelere ve ihtiyaçlara dönük belli bir  
  plan çerçevesinde zenginleştirilebilir.
 • Sivil Toplum Kuruluşları’nın deneyimlerinin değerlendirmeye alınması gerekir.
 • Yurt dışında uygulanan modeller gözden geçirilebilir.
 • Geliştirilecek politikalar ve modellerin farklı grupların gereksinimlerine yanıt verebilm 
  esini olanaklı kılacak bilimsel araştırmalar hızlıca başlatılmalıdır. (ERG Eğitim İzleme  
  Raporu, 2011b) 

Son olarak sözlerimi Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Sayın 
Prof. Dr. Üstün ERGÜDER’in “Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir Çözümler İçin 
Atılması Gereken Adımlar” Başlıklı Politika Notundan (2011) bir anekdotuyla tamamlamak 
istiyorum. 
 
“Birinci dili ne olursa olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının resmi dil olan Türkçe’yi 
iyi öğrenmesini sağlamak devletin temel bir görevi. Ancak bunu çocukların birinci dillerini 
yok saymadan yapmak da mümkün…”
 
Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından bir tanesinin de bu olduğundan yola çıkarak, bu 
konuda adımlar atılmasına acilen ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİJİTAL KİTAPLAR

Hollanda’da Haarlem Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım, 
uzmanlık alanlarım arasında özellikle çocukların kelime dağarcıklarını geliştirmek ve 
bilişim teknolojileri var. Çocukların kelime dağarcıklarını geliştirme konusunda en uygun 
araçlardan bir tanesi de dijital kitaplar, dijital görsel kitaplardan bahsediyoruz. Okul öncesi 
çağda kullanılan resimli kitapların, özellikle çocukların günlük hayatlarında karşılarına 
çıkmayan, dışarıda oynarken ya da normalde duymadıkları kelimeleri ek olarak bu resimli 
kitapların içerisinden kelime dağarcıklarını geliştirecek kavramlarla karşılaştıklarını 
biliyoruz. Normal resimli kitaplar bu amaçla kullanılıyor ama ben bugünkü sunumumda bu 
resimli kitapların dijital versiyonları üzerinde duracağım. 

Dijital görsel kitapların bir kaç farklı versiyonları var, birazdan onları size aktaracağım. 
Sonrasında sınıf içerisinde dijital resimli kitapların kullanımının faydaları neler olabilir, 
zararları neler olabilir onun üzerinde duracağız. Sonrasında da dijital görsel kitapların 
sınıf içerisinde kullanım şekliyle ilgili örneklemeler yapacağız. Sonuç olarak da kendimiz 
bir dijital kitabı nasıl oluşturabileceğimizle ilgili bir örnekleme yapacağım. Çocuklara kitap 
okunması çocukların dil gelişimi açısından çok önemlidir. Onların kelime dağarcığında, 
günlük hayatlarında, oyun alanında olsun evde olsun kullandıkları dilin dışında, farklı bir 
düzeyde dille karşılaşmaları için bir araç çocuklara. Kitap okurken hikaye akışını onlarla 
tartıştığınız zaman aynı zamanda dil gelişimi konusunda da kendi düşüncelerini aktarma 
konusunda fırsat sunmuş oluyoruz. Tabi ki çocuklara kitap okumak zaman isteyen bir şey, 
bunun için zaman ayırabileceğimiz bir ortam yaratmak durumundasınız. İyi bir bilişim 
teknoloji yaklaşımıyla baktığınız zaman da dijital kitap bunun için güzel bir çözüm 
oluşturmaktadır. Tabi ki bu normal resimli kitapların tamamen ortadan kalkması anlamına 
gelmiyor. Elle tutulan görsel kitapların önemi - ilerleyen slaytlarım da size aktaracağım 
dijital kitap derken neyi kastettiğimi öncelikle size açıklamak istiyorum. Bir kitabın bilgisayar 
aracılığıyla çocuğa aktarılması, bunun yanı sıra görüntüler, sesler, diğer müzik ve ses 
efektleriyle kitabın canlandırılmasıdır. İki farklı çeşidimiz var dijital kitaplarımızda, 
bunlardan bir tanesi statik diğer, bir adıyla durağan kitaplar, hareketsiz kitaplar, bir diğeri 
de animasyon eklenmiş kitaplar. Bu durağan kitaplar öğretmenler tarafından ya da büyük 
sınıflardaki öğrenciler tarafından yapılabilir, kendileri tarafından yapılabilir. Çünkü onlar 
fotoğraflardan ve resimlerden oluşmaktadır. Animatif dijital kitaplar daha çok profesyoneller 
tarafından yapılan kitaplar, çünkü onlar bir çizgi film tarzında oluşturulmuş kitaplardır. 
Birazdan size her iki çeşitten de birer örnek göstereceğim. 

Araştırmalar sonucunda her iki kitap çeşidinin de çocukların gelişimi açısından olumlu 
sonuçları getirdiğini gösteriyor. Fakat animatif olan animasyon kitaplarının biraz daha 
farklı artılarının olduğunu gösteriyor. Misal olarak zıplama kavramını ele aldığınızda 
hareketli bir kitapta zıplama eylemini rahat olarak gösterebiliriz. Hareketli kitaplarda“ 
çünkü, bu nedenle, dolayısıyla” gibi kavramlar da daha rahat bir şekilde aktarılabiliyor 
çocuklara. Şimdi size hareketsiz bir kitap örneği göstereceğim, yalnız Hollandaca olarak 
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sunmak durumundayım, Türkçe versiyonunu bulamadım o yüzden farklı bir dilde sunum 
olacak size (dijital kitap örneği gösteriliyor). Bu hareketsiz kitaba bir örnekti, tabi bazı  
hareketler var ama karakterlerin kendileri ufak ufak hareketler yapsa da durağan bir 
kitaba örnekleme. Şimdi animatif olan bir kitabın örneğini sunacağım size (dijital kitap 
örneği gösteriliyor).  Bir görsel resimli kitapla çalışmanın farklı hedefleri vardır ama asıl 
hedefi orada çocuğun dil gelişimine katkı sağlamaktır. Bu kitaplarda çocukların karşılarına 
çıkan farklı kelimeler, onların haznelerini geliştiriyor. Aynı zamanda da cümle yapılarıyla 
karşılaşıyorlar, aynı cümle yapılarıyla. Burada örnek olarak gösterilen kitapta bir cümle 
kullanılmış kitabın içerisinde, büyük bir beklenti ile kitabın resminin ilk sayfasını yırttı. 
Başka bir örnek vermem gerekecek olursa yine kitapta olan bir cümle “Sarayın içerisi 
yüksek mevkideki misafirlerle doldu taştı”. Şimdi bu cümle yapısına baktığımız zaman 
“saray” kavramı, “yüksek mevkii”, “misafirlerle dolup taşmak” gibi kavramlarla çocuklar 
karşılaşıyorlar. Çocuklarda bir de hikaye oluşumu kavramı var. Bu hikaye oluşumunda 
çocukların bir kitabı birden fazla okumaları gerekiyor ki bir olayın, bir hikayenin oluşum 
sırasını algılayabilsinler. 

Yapılan bir araştırmaya göre çocukların bir hikaye oluşumunu tam olarak kafalarında 
oluşturabilmeleri için bir kitabı en az 4 kez tekrar etmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Resimli 
kitapların avantajlarından bahsetmek istiyorum size, birden çok kez inceleme şansınız 
olabiliyor. Özellikle de dil gelişimi zayıf olan çocuklarda seviye farklılıklarını dikkate alacak 
şekilde çalışmalar yapmamıza da olanak sunuyor. Bir dijital kitap, istediğiniz zaman 
devreye koyabileceğiniz bir araç belki burada çocuklarımıza öğretmen desteğine bile 
ihtiyaç kalmayacak. Özellikle bu dijital çağın çocuklarında, kitabın nasıl başlatılacağı 
konusunda bile öğretmen desteklemek durumunda kalmayabilir, en fazla başlama tuşuna 
basabilir. Öğretmenin etkisi bu dijital kitaplarda çok fazla değil, sadece çocuğun izlemiş 
olduğu kitabı anlayıp anlamadığı, hikaye oluşumunu kavrayıp kavramadığını denetlemek, 
kontrol etmek gibi bir görev kalıyor öğretmenimize. Bir çok dijital kitabın aslında internet 
ortamında bulunması nedeniyle çocuklar evde de rahatlıkla ulaşım sağlayabilirler. Dijital 
kitap kullanımının dezavantajlarından bir tanesi çocuklar artık onu kitap olmaktan 
çıkartıyorlar, kitap olduğunun farkına varmayabiliyorlar. Bu da özellikle okuma-yazmaya 
hazırlık ya da okuma bilinci oluşmasında biraz daha gecikmeye neden olabilmektedir. 
Örnek olarak bir kitaptaki metnin soldan sağa doğru okunması gerektiğini, yazının 
harflerle yapıldığının kavranması konusunda biraz daha geç bir algı oluşumuna neden 
olabilmektedir. Bu nedenle bir dijital kitap göstermek istiyorsak, o dijital kitabın gerçek 
versiyonunun da el altında bulunması önemlidir.

Dijital kitapları sınıf içerisinde iki şekilde kullanabiliriz. Çocuklara hikaye konusunda keyif 
almak konusunda kullanabiliriz. İkincisi de planlı bir şekilde çocuğun dil gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla yaptığımız basamaklı, planlı bir versiyon. Öncelikle bir kitabı 
seçerken sınıf içerisinde kullanmakta olduğunuz temayla, konuyla ilgili bir kitap olmalıdır. 
Misal olarak kış sezonuyla ilgili bir çalışma yapacaksanız, kış içerikli bir kitap seçmeniz 
daha anlamlı olur. Öncelikle öğretmen sınıf içerisinde kitabın tanıtımlarını yapmalıdır. 
Sınıfça yapılacak olan bir uygulamadır bu, sonrasında çocuklar ikili gruplar halinde ya da 
bireysel olarak bilgisayarın başında bu kitabı inceleyebilirler. Çocuklar bu kitapları bireysel 
ya da çiftler halinde izlediklerinde toplu olarak tüm sınıfla birlikte tekrar eder. Bu ikinci 
tekrarda öğretmen hangi çocukların hikaye akışını kavradıklarını, hangi kelimeleri 
kavradıklarını ya da kavramadıklarını gözlemleyebilir. Buna göre bireysel olarak hangi 
çocukların bu hikayeyi tekrar okumaları gerektiği konusunda da yönlendirme yapabilir.  
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OKUL ÖNCESİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME NASIL OLMALIDIR?

Sempozyumun teması çerçevesinde herkes kendi çalıştığı mekanlarda, kendi çalıştığı 
örneklemler çerçevesinde bizimle çok değerli bilgiler paylaştılar. Bu iki gün içinde şunu 
öğrendik; neyi, ne kadar arzu edeceğiz, aile neyi, ne kadar sunacak, öğretmen bunun 
neresinde duracak, öğretmen nasıl bir yaratıcı öğretmen olmalı, neler yaparsak daha iyi 
bir okul öncesi çağ çocuğunu 21.yüzyıla, Z kuşağına vs. hazırlayabiliriz? İki gündür 
dinlediklerimden benim kullandığım anahtar kelimelerim yine kendi içimde güçlendi. Bir 
tanesi özgürlük ama sınırlı özgürlük, ikincisi tutarlı ebeveyn, öğretmen ve nine-dede 
tutumları ama bunun sürekli olması, yani özgürlük ve sınır, tutarlılık ve süreklilik dengesi. 
Üçüncüsü de bu sempozyumla iyice pekişen arz ve talep meselesi. Çocukların yaşamına 
neyi sokarsanız, onlar onu yaşarlar. Küçük çocukluktan itibaren doğada mı yaşatıyoruz, 
yoksa 20 katlı evlerde, rezidanslarda korumalı, korunaklı, gürbüz, güvende ama yalnız 
çocuklar mı? Bunlar benim yakaladığım anahtar kelimeler. Son anahtar kelimem yine 
güçlenerek gideceğim Ankara’ya, “Gerek var mı?” ifademdir. Gerek varsa küçük çocukların 
hayatına sunarsınız değerli eğitimciler, gerek yoksa sunmazsınız. Son konuşmacımız 
tehlikeleri, riskleri gayet güzel anlattı, bizimle paylaştı. Yankı Bey’de, diğer hocalarım da 
riskleri bizimle paylaştılar ve dediler ki; “Henüz yeterli araştırma yok, iki tane makaleye 
bakarak teknolojiyi çok fazla çocukların önüne arz etmemek gerekir”. Onun için bilimsel 
bilgiler çok yüksek değilse elimizde, gerek de yoksa biraz sakin durmakta da yarar var.

Üniversitemde sizlerle çalışmalarımı sürdürürken, benim bir de STK olarak görevim var. 
Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği’nin 10 yıldır başkanıyım ama çok uzun 
süredir üyesiyim. Arkadaşlarımla, değerli üyelerimle Türkiye'nin birçok yöresine gidiyoruz, 
geliyoruz, bir şey değişmiyor. Anne-babalar yine aynı, öğretmenler yine, aynı çok okuyan 
anne-baba da hata yapıyor, az okuyan anne-baba da hata yapıyor. Güçlü yanlarımız da 
aynı, zayıf yanlarımız da aynı, biz bir acayip ülke olmuşuz demeye başladık. Anadan, 
atadan gördüğümüz şeyler devam ediyor. Benim fotoğraflarım internet kaynaklı değil, 
çekim yapmayınız çünkü anne-babalardan, öğretmenlerden, nine ve dedelerden izinli 
aldım bu fotoğrafları. 

Değerlendirme sözcüğü üstünde okumalar yaptım, son sempozyumlar, ölçme değerlendirme 
kongrelerini gördüm ki müdürler kendilerini, öğretmenlerin, müfettişlerin onları değerlen- 
dirdiklerinden daha olumlu değerlendiriyorlar. Bu ne demek? Müdürler kendilerini karşı 
tarafın baktığından daha iyi görüyorlar. Öğretmenler kendilerini müfettişler ya da müdürlerin 
değerlendirdiğinden daha yeterli buluyorlar. Yani müfettiş ve müdürler, öğretmenleri
daha yetersiz görürken öğretmenler kendilerini daha yeterli buluyorlar. Öğretmenler, 
öğrencilerini daha yetersiz, düşük düzeyde değerlendirirken öğrenciler diyor ki “Biz iyiyiz 
vallahi, hocalar daha düşük not verdi”. Düşük not verdiğinizde hoca verir, yüksek verdiğiniz 
de öğrenci alır biliyorsunuz. Akranlarla birbirlerini nasıl değerlendiriyorlar? Onlar da objektif 
değerlendirme yapmıyorlarmış, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgilendikleri söyleniyor araştırmalarda 
ama programları, eğitimi ve müfredatı bilmedikleri için, aslında pek de ilgilenmedikleri için 
çok da objektif değerlendirmeler yapamıyorlarmış anne-babalar ve nine-dedeler. Aileler, 
aile katılımı etkinliklerine katılmıyorlarmış, katılmamalarında da okulu bahane ediyorlarmış.  
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Okula soruyorsunuz “Aileler gelmiyor valla, biz de bir suç yok” diyorlar. Okul başarısı 
yüksek çocuklar, okul başarısı düşük çocuklara göre kendilerindeki olumsuzlukları daha çok 
beyan ediyorlarmış. Son cümle diğerlerinden farklı, yakaladınız mı? Okul başarısı yükseldikçe 
insanların kendiyle ilgili duyguları daha doğru olabiliyor belki, daha objektif olabiliyor. 
Böyle de söyleyebilirsiniz, şöyle de tercüme edebilirsiniz “İnsanları başarıyla kendine 
güveni geliyor ve çok az olumsuzluğu olduğunu da düşünüyor veya bunu çok az beyan 
ediyor”. Okul başarısı düştükçe gençler kendileriyle ilgili olumsuzlukları saklıyorlarmış biraz. 

Bu tabloya baktığımızda bir şey yakaladık, kimse kendini, akranını, çevresindekini iyi 
değerlendiremiyor. Değerlendirmede bir sorun var, özümüzü düzenlemede bir sorun var, 
özümüzü değerlendirmede bir sorun var. Bütün sunuları izledim hepsi çocuğun küçük 
yaşta kendini iyi ifade etmesinin önemini vurguladı. Ama psikiyatrik açıdan ama psikolojik 
açıdan herkes kendi uzmanlık alanına göre söyledi. Kendini iyi ifade edemeyen, özünü 
düzenlemeyen ufaklıkların eline mekanizmayı verdiğiniz zaman, teknolojiyi verdiğiniz 
zaman esas elzem şeyleri öğrenemiyorlar. O nedenle de bütüncül bir şekilde izlenip 
değerlendirilmeleri gerekiyor. Güzver hocamız çok güzel bir izleme-değerlendirme örneği 
sundu bize, izlemek, ölçmek başka bir şey, sonra onu değerlendirmek başka bir şey. Neyi, 
ne zaman, neden değerlendirmemiz üstünde de iyi durmamız gerekiyor. Neden? Öğrenme 
ve öğretme süreçlerinde çocukların çeşitli gelişim alanlarındaki düzeyleri hakkında bilgi 
sahibi olmak, öğrenme ortamlarını daha iyi düzenlememizi, daha doğru ve destekleyici 
etkinlikler oluşturup çocukların gelişim düzeylerine iskele kurup, onları şuradan şuraya 
çıkarmak. Bütün derdimiz bu ama iki gün boyunca bireysel destek d lafların arasında 
saklıydı. Her çocuk bir bireydir, herkes farklıdır. Dolayısıyla tıpkı kaynaştırma eğitiminde 
-özel eğitim uzmanları vardır aranızda- yapılan BEP’ler (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı), 
gibi bireysel etkinlikler yapmak zorundayız sevgili eğitimciler. Çünkü her şey değişiyor, 
herkes çok farklı, algılar da farklıysa o nedenle de güncellenen okul öncesi eğitim 
programında küçük grup ve bireysel etkinliklere dikkatinizi çekmek istedik. Çünkü hangi 
sınıfa girsek büyük grup etkinliği var. Kocaman bir masa, çevresinde 25 çocuk, çıktı yani 
ürün hiç de birbirinden farklı değil. Güya da birbirimizden farklıyız ama birbirinin aynı 
eserler kapı da baca da. Şuan da ben pilotlamada doğu bölgesinden sorumluyum, Gaziantep, 
Urfa, Siverek, Muş gibi. Oralardan pilot uygulamayı sürdüren öğretmenlerimden bana hep 
e-mail gelir, ben de cevaplarım. Şunu söylüyorlar, veliler çok şaşırmışlar, çünkü bu uygulamada hiç 
fazla ürün panoda asılmıyor, “Bir şey yapmıyor musunuz siz, ders yapmıyor musunuz 
siz?”, velilerin söylemi. Çocuklar eve gidip “Öğretmenimiz bizi çok zorluyor, çok soru soruyor” 
demeye başlamışlar. Bu çok güzel bir şey, öğretmenin soru sormasına yönlendirebildiyse bizim 
değerlendirme bölümümüz, yani programın değerlendirme bölümü çocukları zorladıysa 
ve bir farklılık oluştuysa bir kıpranma vardır demektir. Ama küçük grup ve bireyselleri 
lütfen unutmayınız bu tür etkinliklerde.

Geleneksel yaklaşım ile çağdaş yaklaşımlara bir bakalım istedim. Geleneksel sistemde 
erken yaşlarda gelişim düzeyinin belirlenmesi, öğrenme ve öğretim süreçlerinden ayrı 
olarak düşünülmekte ve bir takım standart ölçme araçlarıyla yalnızca ölçme amaçlı 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu da bilgi sahibi olmaktan çok gelişim düzeyleri hakkında daha 
çok teşhis ve yönlendirme, “Bu çocuk böyle böyle yapsa daha iyi olur”. Bunun yanı sıra  
bu ölçme çalışmalarının sonuçları program çalışmalarına da yansımıyormuş, sınıf içi 
etkinliklere yansımıyormuş ve öğretmenler “İyi tamam ölçtük ama bunu ne yapacağız?” 
onu bilmiyormuşuz. Biz kazanım değerlendirme formuyla meşguldük 2006 programından 
beri, program temelli bir değerlendirme olduğu için. Neydi? “Artı, yarım artı, eksi” bunları 
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kullananlar var mı? Belki siz özel sektörsünüz fazla kullanmıyorsunuz ama devlet 
programında beklenen, “Çocuk bunu kazandı, yarım kazandı, hiç kazanamadı”, aslında 
bu da yalan oluyordu gençlerin deyimiyle. Öğretmenler, güya çocukları kazanımları 
değerlendirme durumuna göre değerlendiriyorlardı, ama bunu nasıl kullanacağını da 
bilmiyordu. “Tamam kazandı da, şimdi ben bunu programa nasıl yansıtacağım?”. Çağdaş 
sistemde ise bu çalışmaların süreç temelli olması vurgulanıyor, öğrenme ortamlarında 
illaki bu çalışmaları sürdürmemiz gerektiği vurgulanıyor. 

Gelen sorulardan da yine ben değerlendirmeyle ilgili sizinle şunu paylaşmak istiyorum. 
2006 programı da, 2012 programı da, 1994 programı da -1994’te bulunmadım, o zaman 
daha büyümemiştim o işleri yapacak kadar- ama son iki program da komisyon üyesi 
olarak bulundum. Her ikisi de gelişimsel eğitim programı, her ikisi de güya çocuğun 
gelişimini şuradan şuraya almakla yükümlü ama öyle olmadı. Özgül Hanım söyledi, siz 
çok önemlisiniz, siz kapıyı kapattığınızda onu öğretmen merkezli yapılandırılmış bir hale 
sokarsanız bu iş biter. Ne halk temelli eğitimden bahsedebiliriz eğitimcilerim, ne de çocuk 
merkezli yaklaşımdan, ne de çocuğun gününü planlayıp uygulayıp sonra akşam olunca 
değerlendirmesinden asla bahsedemeyiz. İnsan kendi gününü değerlendirmezse, dönüp 
ajandasına bakmazsa “Ben bu gün neler yaptım, ne amaçlayarak üniversitede derse 
girdim, dersten nasıl çıktım?” girdiye ve çıktıya bakmazsam bir sonraki derste açığı kapatamam. 
Ben de yapıyorum, siz de yapıyorsunuz, düzeyimiz farklı bile olsa öğretmen öğretmendir, 
böyle yapılması gerekir. Şu soru geliyor sonuç olarak, “2006 programında anektod kaydı 
vardı, oyun gözlem formu vardı, şu vardı, bu vardı, 2012’ye koymamışsınız biz panikledik, 
kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız?”. Öğretmenleri esnek bırakıyorsunuz, öğretmenler 
illaki bizi sınırla diyorlar. Biz onlara çeşit sunmuştuk, kullanmaz oldular, sonra baktık ki 
müfredat temelli bir sistem koyalım, olmazsa olmaz 3 değerlendirme aracı, burada sizinle 
paylaşacağım, bunları kullanın öğretmenim, tabi ki onları kullanabilirsiniz. Sizin teke tek 
gözlemlemeniz gereken bir çocuk varsa, bireysel desteklemeniz gereken bir evlat varsa 
işte o zaman anektod kaydı olmazsa olmaz, oyun gözlem formu olmazsa olmaz. Çünkü 
onlarla ilgili notlarınızı alacaksınız, sonra bireysel aile görüşmelerinde geri bildirim 
vereceksiniz. Neye dayanarak? İşte bu formlara dayanarak. Öğretmenlerin çocukların 
güçlü yönlerini, gereksinimlerini ve gelişim özelliklerini tanıyabilmeleri ve bazı bilgi ve 
belgeleri toplayıp birleştirmeleri lazım. Değerlendirme için bir takım veriler lazım. Farklı 
türlerde standart testler vermek, her çocuk için gelişim gözlem formu doldurmak, rapor  
doldurmak, gelişim dosyası (oybirliği ile portfolyo’ya gelişim dosyası adı verdik) hazırlamak, 
öğrenme ortamları ve kendileri hakkında rapor yazmak süreç temelli değerlendirme 
tekniklerinden bazıları. Şu kavramları yakaladım literatürü sizin için tararken, biçimlendirici 
değerlendirme, müfredat temelli değerlendirme, müfredatla bütünleştirilmiş değerlendirme. En 
sondaki benimsememiz gereken, çünkü biçimlendiricide bir öğretim programının 
şekillendirilmesi veya güçlendirilmesi amacıyla bilgi toplamak varmış. Bu da tam da bir 
müfredat temelli değerlendirme oluyor ve biraz zayıf kalıyor. Sadece öğretim odaklı oluruz 
eğer verdiğimiz programın çıktısını ölçmeye kalkarsak. Ama bütünleştirirsek sevgili 
eğitimciler, o zaman çocukların kendilerinden istenilenleri yaptıkları testlerle değerlen- 
dirilmelerinin aksine öğretme ve öğrenme deneyimleriyle iyi bir şekilde entegre olmuş 
değerlendirmelerden bahsedebiliriz. Bu okul öncesinde kesinlikle benimsememiz 
gereken bir yöntemdir. En iyi teknik nedir? Gözlemdir. Baktığımızı görebilmek okul öncesi 
çocuğunun öğretmeni olarak bizim bu geliştirmemiz gereken yönümüzdür değerli büyükler. 
Öğrenenlerin ne düşündüğünü ya da ne bildiğini öğrenmek için onlar çalışıyorken süreci 
gözlemlemek, ortaya koydukları ürünlere bakmak, duygu ve düşünceleri hakkında 
konuşmak gerekir. Programın değerlendirme bölümünde de betimsel, duyusal kazanımlarla
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ilgili, programlarla ilgili ve de yaşantıyla ilgili sorular var. Onlar bize ne sağlıyor? 
Farkındalık, bilgi, beceri ve tutum açısından bizim ufaklıklar ne durumdalar işte bu sorular, 
etkinlikler, fotoğraflar, sergiler veya portfolyolarla değerlendirmek, bize bu dört anahtar 
kelime çerçevesinde bir bilgi sağlayacaktır. Bulmaca kullanabilirsiniz, yarım kalmış 
materyaller hazırlayabilirsiniz, açık uçlu sorular sorabilirsiniz, görüşme ve gözlem teknikleri 
kullanabilirsiniz. 

Bu söylediklerimizi ne kadar yapabiliyoruz ama önce şu gözlem meselesini izninizle bir 
videoyla bakmak istiyorum. (Video gösteriliyor) Bu bir müzik çalışması, öğretmen oyunu 
tarif ediyor, şuradaki kız çocuk üstüne odaklanın, benim uzun süre takip ettiğim bir çocuk 
oldu, yeni başladığından itibaren bazı fiziksel sorunları olduğu için. Ama bana göre 
normal bir çocuk gelişimsel olarak, sadece kendini ifade etmede sorunları olduğunu 
gördüm. Çok da iri yapılı olduğu için saldırıyor arkadaşlarına ve kendini ifade etmeyince 
saldırganca davranışlarda bulunuyor. Ne yapacak görün? Buğra’da çok farklı bir çocuk, 
bütün hepsi farklı ama bu çocukla, bu çocuğun takibini yaptım. Şu anda bunlar üniversiteyi 
bitirdiler, eski bir video. Konuşma bozukluğu var ve kendini ifade edemiyor, o da sert 
davranıyor, ikisinin de dikkatleri son derece dağınık. İyi bir gözlemci öğretmen bunu 
yakalar. Anılcan’ın konuşma bozukluğu vardı, damak bozukluğu vardı. Yakaladınız mı? 
“Hayır” diyecekken bizimkilerin çok yaptığı “Evet”e uyuverdi. Öğretmen bunu gözleyecek 
işte, bu yakalanması gereken bir noktadır. Sonra bu güzel kızımızı bireysel çalışmaya 
aldığında “Sen aslında farklı bir şey söyleyecektin gibi geldi”, oyunun ritmini bozmayın, 
oyun devam etsin ama iyi gözlemci öğretmenin gözleri hep çocukların üstünde olur. Bunu 
yakalayın ve ajandanıza, gözlem formunuza kaydedin ve ona deyin ki, adı Ebru olsun 
“Ebru sen farklı bir şey istiyordun, bir daha isteklerini yüksek sesle söyle olur mu? Lütfen 
kendini ifade etme de çekinme”. Neyse konuşma diliniz, onun anlayacağı düzeyde 
konuşmalısınız ve ebeveyn ile de bunu konuşup, onun evde de aynen bu şekilde 
desteklenmesi için gözleminizi aktarmalısınız. İşte bireysel iskele kurma bu olsa gerek, 
Vigosky’nin “İskele kur ve çocuğu buradan buraya çıkart” dediği budur. İyi gözlemci 
öğretmen bunu yapar. Her etkinlikten sonra çocuğa mutlaka bir belge vermek gerekir. 
Çocuk bir yere gittiğinde elinde bir şeyle çıkmak ister. Bir diploma, bir sertifika, bir şıklık 
oradan çıktığında çok güzel mesajlar verecek. 

Açık hava etkinliklerine daha ağırlık vermemiz lazım, o zaman çok şeyi gözlüyorsunuz. 
Kim toprağa oturmaktan korkuyor, kim yaşam deneyimlerine açık, kim ürkek kim kaygılı? 
Bunlarla ilgili notlar alma şansımız var. Tabi ki de bu etkinliği masa başında, kapalı mekanlarda 
yapabilirsiniz ama açıkta yapın, bakın gözlemleriniz için harika fırsatlar sunar. Bülent 
hocayla komisyonda çalışırken o bize derinlik kazmanın çocuk psikolojisi açısından ne 
kadar önemli olduğunu anlattı. Meğerse biz bilmeden çok da güzel şeyler yapıyormuşuz 
okul öncesi eğitimciler olarak. Bu oyunları doğada yaptığınızda ve örneğin tek çift 
kavramını onlara verirken “Haydi şimdi herkes çift çift olsun ama bir kız oğlan yan yana 
yatsın” dediğinizde onlara bir göz attığınızda, kimin bunu yapmadığını görür, notunuzu 
alırsınız. Şöyle dediğiniz de “Yerden montu mavi olanlar kalksın” zaten renk kavramını 
çalışıyorsunuzdur. “Dört, dört olalım, dörtlü gruplar olalım, haydi bakalım” ya da “Yerde 
kocaman vücutlarımızla kocaman bir üçgen oluşturalım” demek masa başında üçgen, 
kare, daireyi çizgiyle buldurtmaktan yüz kat daha önemlidir. Çünkü hareket ihtiyacını 
karşılıyorsunuz ve eğer siz açık havada çıkıp, “En uzun sopayı bulmaya çalışalım, en kısa 
sopayı bulmaya çalışalım” diyorsanız bulduğunuz sopaları uzunluklarına göre sıralayalım 
çalışmasını, kağıt kalemden çok açık mekanda yapacaksınız. Çünkü çocuk hakları 
beyannamesine göre çocukların günlerinin yarısının açık havada geçmesi gerekiyor.
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Çünkü onların birinci maddesi çocuk olma hakkıdır, çocuk olma hakkı da açık havada 
olmayı gerektirir. Daha öbürlerine teknolojiye gelmeyin lütfen. Bulduğunuz çerçöple bile 
harika etkinlikler yapabilirsiniz, çünkü çocuğu gözleyebilirsiniz. Kim bir yerine bir şey 
batmasından korkuyor, empatinin ön koşulu başkasına değer vermek başkasını takip 
etmek, kim en uzunu bulabildi, kavram açısından kim iyi, bu kavramları en çok kim 
bulabiliyor. 

Görsel materyallere gelelim, gece uçaktan çekilmiş bir fotoğraf, gündüz uçaktan çekilmiş 
bir fotoğraf, görselleri okumanın çok önemli olduğunu iki gündür uzmanlar söylüyor. İki 
görseli koydunuz, “Bu ne zaman çekilmiş olabilir, bir önceki ne zaman çekilmiş olabilir, bu 
nereden çekilmiş olabilir, kuyruk mu, kanat mı?”, çocuk hayatında hiç uçağa binmemişse 
asla cevap veremez. “Aşağıdan baktığımız nasıl görürüz, yukarıdan baktığımızda nasıl 
görürüz, burası neresi olabilir, evi çok mu, binası çok mu, burada çok insan mı yaşıyordur, 
az insan mı yaşıyordur?”, bütün bu sorular sadece bilişsel gelişimlerini tetiklemez 
öğretmenlerim. İfade, dil becerisi için önce ne gerekiyordu? Alıcı dil. Önce alırız, sonra 
ifade ederiz, almadan ifade etmek diye bir şey yoktur. Çalışma sayfaları aracılığıyla da 
değerlendiriyoruz. Tam 6 yıldır meraklı minik dergisinde uğraşıyoruz, bu yıl genç 
arkadaşlarım devraldılar. Ayrıca Tübitak ergen çocuk ve kitaplığını inceleyiniz ve 
kitaplıklarınıza katınız, harika kitaplar piyasaya çıkıyor ve benim e orada büyük bir 
görevim var, onları bulmak İngilizcelerini okumak, ondan sonra da Türk çocuklarının 
hizmetine sunmak. Buradaki sorulara bakacak olursak “Bu yemeklerin yapımında kaç 
çeşit sebze kullanılmıştır, kaçı kırmızı, en son hangi yemek yapılmış olabilir, köfteler 
çocuklara eşit olarak paylaştırılacak, kaç köfte olduğunu say, 3 çocuk olduğuna göre her 
çocuğa kaç köfte düştüğünü bul?”, Matematik, görsel okuma, gerçek yaşamla 
bütünleştirme ve de çok basit bir değerlendirme aracı değil, yani “Kırmızıya boya, çizgiyle 
birleştir” değil dikkat ederseniz. Ne dedi hocalar “Akıl yürütme becerilerini zorlamak 
gerekiyor”, bilimsel süreç becerilerinin birinci aşaması gözlemdir, şu anda çocuk bu sayfa 
üstünde gözlem yapıyor. “Acaba köfte ne, marul hangisi, kaç çocuk var, hangisi anne olsa 
gerek?”. Başka neler yapabiliriz? Farklı eğitim ortamları oluşturup çeşitli etkinlikler 
aracılığıyla da değerlendirebiliriz. Hemen şurada Sunay Akın Oyuncak Müzesi, bu resimdeki 
çocukları tepelerinde tam 25 dakika dolaştım, konsantrasyonları farklı olan çocukları 
şimdi bile size söyleyebilirim. İyi bir gözlemci öğretmen, farklı eğitim ortamlarına gider. 
Mesela bu çocuk konsantrasyonu çok yüksek bir 8 yaş çocuğu, hocası çok güzel 
sorularını hazırlamış, drama yöntemiyle de müzeyi gezdirdi. Müzenin içinde kimse 
kimseye sus gürültü yapma demiyor, o sırada arkadaşı geldi dedi ki bu kızcağıza “İp ucu 
versene bulamıyorum”, kız o kadar net ve güzel bir cevap verdi ki “İp ucu veremem, 
öğretmenim verme dedi, sanırım kendin bulabilirsin”. Ben olsam bu çocuğa yıldız atarım, 
çünkü bu çocuk karşıdakini kırmamak için öğretmenin otorite algısının zayıfladığını 
söylediniz, otoriteyi yineliyor ama bir yandan da ne veriyor arkadaşına? Motivasyon 
veriyor. Bu 8 yaş için oldukça yüksek bir cevap ama ben bunu gözlem formuma kaydederim. 
Ama kayıt edebilmek için öğretmenlerim esas ip ucunu size verdim, farklı öğrenme 
ortamlarına götürmek zorundasınız bunları yakalayabilmeniz için. Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Ali Baykal hocamızın bir makalesini de okudum yaratıcılıkla ilgili, “Ne kadar çok fırsat 
verirseniz o kadar çok yaratıcı olabilirler”, bunu üst yaşta denemiş ama bize de çok uyuyor.

Diyarbakır’a gittik, yeni programın ismini hatırlayamayacağım ama 41 etkinlik içinde Atatürk'le 
ilgili etkinlik var, Diyarbakır’daki öğretmenimden onu uygulamasını ve fotoğraflarını iletmesini 
istemiştim sizinle paylaşmak için. Bakın küçük grup çalışmaları yapıyorlar, işte burada 
süreç çok önemli, süreç değerlendirmesi yapıyorsunuz. Kim uhuyu nasıl kullanıyor, kim 
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Atatürk’ün sporla ilgili fotoğraflarını hangi masaya grupluyor, sonra onları postere nasıl 
yapıştırıyorlar, birbirleriyle nasıl tartışıyorlar ve birbirlerini nasıl ikna etmeye çalışıyorlar? 
İşte arabuluculuk eğitimi, ikna  etme becerisi başka nasıl gelişir ki, iki çocuk yaptıkları 3 
posteri arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, bu harika bir değerlendirme etkinliğidir. Değerlendirme 
her zaman öğretmenin çocuğa soru sorması, ölçek kullanması değildir. Anlatıyor, tek tek 
resimleri anlatıyor, işte ifade edici dil becerisi ancak böyle gelişir. Gittik Amerika’ya bu 
resmi de Boston’da bir pilot okulda çektim. Öğretmen burada mısır unuyla suyu katmış, 
çocukların yüzlerini mümkün olduğu kadar almamaya çalıştım çünkü çocuk yüzlerini 
çekmek bu sınıfta yasaktı. Her sınıfın farklı kuralları var. Şunu demedi öğretmen “Şimdi su 
katıyorum, daha cıvık olacak”. Bu sunuş yoluyla öğretimdir ve öğretmen merkezliliye denk 
gelir. Şunu yaptı “Ne hissediyorsunuz?”, parmakların arasından geçiriyor, “Ne hissediyorsunuz”,  
“Cıvık”  dedi biri, “Peki hoşuna gitti mi?”, “Gıdıkladı beni” dedi. Bakın işin duygusal –Güver 
hocam duyuşsaldan hoşlanmıyor- duygusal yönden bir bilgi aldınız. “Peki ne katarsak 
daha cıvık olur ve ellerimiz daha gıdıklanır?”, bakın öğretmen de keyif alıyor, öğretmen de 
mutlu oluyor. “Ondan” dedi çocuk benim gözümün önünde, “Ne?” diye söylemedi 
öğretmen. “Peki o ne, sen biliyorsun hadi söyle?”, çocuk “Un” dedi. Varsın mısır unu 
demesin, un desin. Meğerse o günkü oturumda göreceli olarak “Daha” kelimesinin 
çıkması için çaba gösteriliyormuş, bütün öğrenme merkezlerinde “Daha” çalışılıyordu. Bu 
kadar detay çalışabiliyorsak iyi gözlüyoruz, iki dilde eğitim yabancı dilde eğitim tartışıldığı 
için söyleyeyim arkasından İspanyolca konuşan bir hanım geliyor. Bu etkinliğin  aynısını 
İspanyolca yapıyor. İşte o zaman bunun adı yabancı dil eğitimi değil de iki dilli eğitim 
oluyor. Doğrusuda odur, çünkü biz hepimiz biliyorsunuz yabancı dil eğitimi adı bile yabancı 
oysaki orada iki dillilik var. Mısırların içine saklanan şeyleri bulmaları, bütün hocalarımın 
iki gün boyunca söylediği küçük kas gelişimi ve bizim gelişimcilerin çok iyi bildiği kıskaç 
kavramını destekleyen bir şey. Bakar mısınız? Canlıları, psikologlar ve psikiyatr hocalarım 
çok daha iyi bilirler, yumuşak nesneleri ele almak ve onları mıncıklayıp öldürmeden 
onlarla başa çıkmak bir psikoloji ölçeğinin maddesidir, itemidir. Solucanı ele alabilmek ve 
ona iyi davranmak, hamurlarla oynamak, killerle oynamak, siz bunları, ortamları sağlayacaksınız ki 
gözlem yapabilesiniz. 

Bu çok değişik geldi bana Amerika’da, elyaf koymuşlar yastıkların içine, bir de maşa, 
maşayla elyafın içinden saklı materyalleri buluyorlar. Özellikle 2-3 yaş çocukları için harika 
bir duyu sensörü motor denilen duyu motor çalışması. Dramatik oyun merkezindeki 
oyunlarını gözleyip, boşanmak üzere olan aileleri bile yakalayabilirsiniz burada. Biz 
yakaladık. Oyun, çocuğun yaşamla baş etme yöntemidir. Bakın bakalım nasıl baş ediyor 
yaşamla. Demin ki sınıfın sol tarafındaki merkezdeyim, burada öğretmen sadece soruyla 
yönlendiriyor. “Bu bebek susamış, biraz önce de su içirmiş annesi ama susuzluğu 
gitmemiş gibi, sence ne versek iyi olur?”, öyle bir getirdi, hazırladı ki tavına, kızcağız pat 
diye söyledi “Daha fazla su vermeliyiz” dedi ve öğretmen benimle göz kontağı kurdu 
“Söyledi” dedi. Bütün dertleri çocukların ifade edici dil becerilerini, bireysel olarak 
desteklemek. 2012 programında çok vurguladığımız bir şey okuyorsunuz şu anda “Günü 
değerlendirme zamanı”, günü kapatacağımız zaman biz anaokullarında şunu görüyoruz. 
Hiç kimse günü değerlendirmiyordu hocalar, gelin kabul edin, paldır küldür etkinlikler 
bitiyor, haydi bakalım, paltolar atkılar giyiliyor, güle güle. Oysaki programda Eylül ayında 
bütün ülkede uygulanacak göreceksiniz, akran değerlendirmesi yapmak çok güzel bir şey, 
oturmuşlar halıya, isterseniz masaya, isterseniz çayıra, fark etmez, kendinizi 
sınırlandırmayın. Ama orada o gün ne yaptılar, ne planladılar, etkinliklerinde ne yazıp 
çizdiler. Öğrenciler konuşuyorlar “Öğretmen burada, öğretmen yorulmuyor”, öğretmen 
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önden aklını yürütüp ortamı hazırlıyor, geri çekiliyor, çocuklar çalışıyorlar, öğretmen 
gözlemlerini kaydediyor. Lütfen olgunlaşmış oyunun önemine inanın ve uzun soluklu 
rollerin devam ettiği, hatta yarın devam ettiği oyunlar için çocuklarınıza izin verin. Oyun 
pat diye bitmez. 

Yemek, beslenme son 10 yılda çok önemli oldu, bunun da değerlendirmesini yapın. 
Genelde erkek çocuklarda, tek çocuklu ailelerde yemek problemi çok arttı. Bunun da 
değerlendirilmesi için dikkat gerekiyor. Güzel bir sanat merkezi kurmazsanız, sanat ve 
estetik kaygılarını çocukların algılayamazsınız ve değerlendiremezsiniz. Ayak kasları için 
değişik etkinlikler kurgulamazsanız, onların motor becerilerinin ne düzeyde olduğunu asla 
anlayamazsınız. Tabi oynayıp, kudurup, ortalığı dağıtmalarına da izin vereceksiniz. Sonra 
da toplama becerisini kazandırmak bizim görevimiz. 

Erken çocukluk kitaplığından bir kitap yansıttım size, sosyal, duygusal konulara da 
değindik son iki yıldır. Tübitak başkanını çok zorluyorum ben bu konuda. Böyle bir kitabı 
okuduktan sonra yapılacak harika değerlendirme etkinliklerini çıkarabileceğinizden eminim. 

Bunlar Lilian Katz’in slaytları, bunları İzmir’de çektim, gelişimi bir de bireysel olarak 
değerlendirmeniz gerekiyor. Birinci ve ikinci çizime bakın, iki çocuk arasındaki farkı 
görüyor musunuz? Güya aynı eğitimi aldılar ama farklılar, bunun da başımızın üstünde 
yeri var. Çünkü hepimizin çizgisi böyle gidiyor ama yeri farklı. Önemli olan hepsini kendi 
çizgisi içinde bir yerden bir yere getirmektir. 
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YENİ 4+4+4 SİSTEMİNE GÖRE OKUL ÖNCESİNDE OKULA HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARI

Dünyada sürekli bir değişim var, dünyada bu değişimi sağlayan paradigmalar var ve 
bunun çerçevesinde ülkelerin, dünyanın sistemleri değişiyor. Bazen çok onayladığımız 
bazen hiç onaylamadığımız değişimler söz konusu oluyor. Bizler bu yeni 4+4+4 sisteminden 
etkilenen okul öncesi eğitimciler olarak çocukları daha iyi nasıl hazırlayabiliriz, bunun 
üzerindeki bilgi ve görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünden beri tartışılıyor çok 
hızlı ve çok kanallı bir bilgi akışı var. Teknoloji sürekli değişiyor, çok kültürlü bir yapı var 
dünyada. Son 10-15 yıl içindeki birçok AB projesi, çok kültürlü eğitim, ikinci dil kazanımı 
üzerine yapıldı ve yine küreselleşme biz de bu değişmeleri yaratan etkenler. Biz ne 
yapıyoruz? Bu değişimler çerçevesinde programlarımızı yeniliyoruz, birçok alandaki 
gelişim ve farklılaşma gibi. 2005 yılında yenilenen ilköğretim programında temel beceriler 
vardı. Bu temel beceriler çerçevesinde bizler de 2006 okul öncesi eğitim programını 
geliştirdik. 2012 programını 1 seneden fazladır çalışıyoruz, birçok akademisyen var, 
alandan uzman öğretmenler var. Bizler de bu çerçevede, işte biraz önce bahsettiğim bu 
paradigmalar çerçevesinde bir şekilde değişime, gelişime ayak uydurmaya çalışıyoruz.

Burada bizi en çok etkileyen değişiklik, birinci sınıfa başlama yaşının aşağı çekilmesi, 6 
ay kadar öne çekildi ama 60 aylık başlayan çocuklar da var. Doğal olarak anasınıfına 
gelen çocukların, eğitim verdiğimiz, ilkokula hazırladığımız çocukların gelişimleri de 
değişti, daha küçükler ve artık yaptığımız çalışmalar daha farklı. Yeni çıkan 3 aylık birinci 
sınıf uyum paketinde 3 tane kitap var. Bunlardan bir tanesi öğretmen kılavuz kitabı, diğeri 
kesme-yapıştırmalardan oluşan bir uygulama kitabı, bir diğeri ise yine uyum ve hazırlık 
etkinliklerini içeren bir kitap. Ne kadar başarılı oldu? Bunu hiç bir şekilde tartışmayacağım 
ama alanda öğretmenler de, birinci sınıf öğretmenleri de, çocuklar da çok ciddi sıkıntılar 
yaşıyorlar, bunları biliyorum. Biz ilkokula hazır oluşun ne demek olduğu üzerinde önce 
görüş birliğine varmalıyız. Alanda olan hocalar olarak gördüğümüz farklılıklar ya da eksiklikler,   
bazı şeyleri daha iyi nasıl yaparız diye bize tabi ki düşündürtüyor. Biz ilkokula hazır oluş 
dediğimiz de sadece çocuğun akademik anlamda okula başlamasını kesinlikle kastetmiyoruz. 
Çocuğun sosyal anlamda da, duygusal anlamda da, öz bakım becerileri anlamında da, 
her anlamda, her alanda çok çok iyi olmasını istiyoruz. Çünkü okul olgunluğu dediğimiz 
kavram, oldukça farklı becerileri içeren bir bütün, bazen bilgileri de içerebilir tabi ki ama 
bu bütünü bizim tamamlamamız lazım. Okula başlama yaşının aşağı çekilmesiyle birlikte 
bu olgunluk düzeyinin bir kısmı, ilkokul birinci dönemine kaldı ve birinci sınıflara eğitim 
verirken, birinci sınıf öğretmenleriyle çalışırken hep bunu nasıl tamamlayabilecekleri 
üzerine çalıştık. Ancak uygulamalar gösteriyor ki, öğretmenler kendilerine biçilen bir rol 
vardı, okuma yazma öğretmek gibi, o rolden çok da çıkamadılar. Genellemiyorum ama en 
azından epeyce bir kısım için öyle. 

Yine ilk bir ay içerisinde okuma ve yazma öğretimleri başladı. Doğal olarak da o zaman 
çocuğun okul olgunluğunu tamamlama şansı olmuyor. Yani duygusal anlamda, sosyal 
anlamda da bu çocuğun hazırlanma şansı olmuyor ve birinci sınıf ya da önündeki diğer 
yıllar onun için daha zor hale geliyor. Bu nedenle bizim ana sınıflarında vereceğimiz 
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eğitimi biraz daha farklılaştırmamız lazım. Alandaki uygulamalardan gördüm ki ya da 
görüyoruz ki bizler “Çocukların yaşı küçüldü. hadi becerileri de küçültelim” dedik. Normal 
de olması gereken bu ama unutmayın istenen becerilerin hepsi aynı, hiç biri değişmedi. O 
zaman bizler “Bu çocuklara nasıl daha fazla yardımcı olabiliriz” i eğitimciler olarak tartışıp, 
çocukların işini kolaylaştırmayı sağlamamız gerekiyor. Bir sürü beceri var. Bizler, okul 
öncesi öğretmenleri olarak her ne kadar bize gelen yaş grubu biraz daha küçülmüş olsa 
da yani ana sınıfında verilen eğitim yerine, biz orta grupta verilen eğitimi yaparsak, 
çocukları birinci sınıfa hazırlama şansımız kesinlikle yok. O zaman biz bu becerileri daha 
farklı şekilde nasıl kazandıracağız bunlara bakacağız. Yapmamız gereken çok önemli 
özelliklerinden bir tanesi şu,  çocuğun bulunduğu düzeyi, okul olgunluğu düzeyini, gelişim 
düzeyini doğru olarak saptamamız gerekiyor. Bunun sonrasında bu çocuğu bulunduğu 
düzeyde, bulunduğu kapasitede en üst düzeye çekmemiz gerekiyor. Bunun için “Metropolitan 
okul olgunluğu testi” var, Ayla hocamın geliştirdiği, Türkiye'ye adapte ettiği. Ardından da 
doçentlik tezi sürecinde benim geliştirdiğim, Türk çocukları için olan tek okul olgunluğu 
ölçeği, standardizasyonu var, “Marmara ilköğretimi hazır oluş ölçeği”ni kullanıyorum. Bu 
ölçeğin en önemli özelliği nedir? Sadece akademik anlamda bakmıyor, bütün gelişim 
alanlarında çocukların ilköğretime ne kadar hazır olduğunu ölçüyor. Sene de 2 kez 
uygulanmasını öneriyorum. Çünkü birincisi okula başladığında çocuk nerede, bu düzeyi 
tespit etmek, buna uygun eğitim programları hazırlamak, çocuğu bulunduğu düzeyden 
daha yukarı çekmek için. Arkasından  tekrar yapıp, eğer bir eksik var ise bunu tamamlamaya 
çalışmak. 

“Çocuğu bulunduğu düzeyde, kapasitede en yukarıya nasıl çekebiliriz?”i düşündüğümüz 
zaman aklımıza Rus bilim adamı Vigovsky geliyor. Vigovsky’nin sosyokültürel gelişim 
teorisinde çok önem verdiği bir nokta var ve burada diyor ki; “Bir eğitimci iki temel noktayı 
belirlemek durumundadır her bir çocuk için. Bunlardan biri çocuğun herhangi bir yetişkinin 
yardımı olmaksızın, bağımsız olarak kendi kendine sağlayabileceği gelişim düzeyini 
belirlemek. Diğeri ise bir yetişkinin rehberliğinde çalıştığında gösterebileceği potansiyel 
gelişim düzeyini belirlemektir.” Biz ne yaptık bu süreç içerisinde? Daha çok çocuğun kendi 
yapabileceği çalışmalara ağırlık verdik, yaş küçüldüğü için hepimiz panik olduk. Oysa şu 
alanı atladık (slayt gösteriliyor) ama biz bu alanda eğitim vermezsek çocukların birinci 
sınıfta ne akademik başarısını, ne de hayat başarısını sağlayabilme şansları yok. İşte bu 
ikisi arasındaki alan, fark gelişmeye açık olan alandır ve Vigovsky diyor ki; “Mutlaka 
eğitimin bu alan içerisinde yapılması gerekir”. Yani eğer ben öğretmen olarak çocuğun 
çıkabileceği basamakları bilirsem, en zirveyi bilirsem ve bulunduğu düzeyi bilirsem 
çocuğu daha üst düzeye çekebilme şansına sahibim. Bunun için ne gerekli? Bunun için 
motivasyon gerekli. Neden motivasyon? Beyin ve öğrenme sempozyumlarının hepsinde 
tartışıldı. Gerek uluslar arası düzeyde, farklı ülkelerde çalışan uzmanlar, gerek Türkiye'de 
çalışan bilim insanları, beyin konusunda çalışanlar hep şunu söylediler; “Öğrenmenin ön 
koşuludur motivasyon, motivasyon olmadan öğrenmelerin gerçekleşebilme şansı yoktur”.  
O yüzden bizim çocuklarda motivasyon yaratarak bir yetişkin olarak şu anda bulunduğu 
düzeyle şuraya (slayt gösteriliyor) eğitim vermemiz gerekiyor. Bunun için tabi ki çocuğu 
çok iyi tanımamız ve çocuğun zorlanmadan bu eğitimi gerçekleştirmesine ciddi destekler 
sağlamamız gerekiyor. Evet yaşımız küçüldü ama kazanacağımız beceriler aynı, olabildiği 
kadar yukarı çekeceğiz, biz planlayacağız, çocuk olabildiği kadar ilerlemeye çalışacak. 
Bunun için ne yapmamız gerekiyor? 

Öğretmen merkezli eğitimden uzaklaşmamız ve çocuk merkezli eğitimi kendi gündemimize 
almamız gerekiyor. 
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Her geliştirdiğimiz program, çocuk merkezli program ama görüyoruz ki uygulamalarda o 
kadar çok yönlendirme var ki çocukların kendisi olmasına maalesef izin vermiyoruz. İşte 
yaş küçülmüşken, sistem değişmişken çocukları daha da zora sokmanın hiç bir anlamı 
yok. 2012 okul öncesi eğitim programı yapılırken Prof. Dr. Belma Tuğrul hocam 
koordinatörlüğümüzü yaptı, bizler, birçok kişi çalışırken çocuk merkezli bir program 
geliştirmek adına çalıştık ve çok da güzel bir program çıktı ortaya. Şu an pilotlanıyor ama 
biz istediğimiz kadar farklı programlar geliştirelim, çocuk merkezli programlar geliştirelim, 
bunu nasıl uygulayacağınızı sizler sınıfta görebiliyorsunuz. Yani sizler çocuklarla 
başbaşasınız, o yüzden lütfen çocuk merkezli eğitimlere dönelim hep birlikte. Bunu nasıl 
yapacağız? Hangi etkinliği yapıyorsak yapalım, mutlaka ve mutlaka oyun aracılığıyla 
yapmalıyız, çocuğun kendisinin serbestçe oynadığı oyunlar var ama bizlerin de çocuklara 
sunduğu bir sürü oyun var. Yani bizler “Okul öncesi öğretmeni olduğumuz” kimliğini kesinlikle 
unutmamalıyız. Oyun ile tüm gelişim alanlarında bu eğitimi yaparak bizler  ancak çocuğu 
sahip olduğu kapasitede en üst düzeye çıkartabiliriz. Okul olgunluğu açısından baktığım 
zaman tekrar, birçok çalışma var ama alanda en çok eksik yapılan ya da bazılarında 
geleneksel bir öğrenme ve uygulama şekli var. Bu çalışma başlıkları, bu etkinlikler dikkatimi 
çekiyor. Bu diğerleri yapılmayacak anlamına kesinlikle gelmiyor. Diğerlerini de tabi ki 
çalışacağız ama bunlar içinde farklı etkinlik paketleri hazırlamamız gerekiyor. Niçin? 
Bunları nasıl yapacağız? 21.yüzyılın bireyi, felsefi düşünme becerisine sahip olan bireydir, 
22.yüzyılın bireyi de böyle olacak. İlk çağlardan başlayan felsefi çalışmaları okuduğunuz 
zaman gördüğünüzde felsefi düşünmenin boyutları hep ortak çünkü. İnsanın ihtiyacı olan 
bir temel beceridir bu. Bu da derinlemesine esnek ve kapsamlı düşünmek demektir. Ben 
bir öğretmen olarak neyi sağlamalıyım bu felsefi düşünmeyi geliştirebilmek için? Çocuğun 
merak etmesi için ortamlar yaratmalıyım, yani motivasyon yaratmalıyım ve soru sorabilen 
çocuklar yetiştirmeliyim diğer tüm becerilerin yanı sıra. Bunu nasıl yapıyorum? Bir örnekle 
geçeceğim. Tablo gösteriyorum çocuklara, ama bakın bir sürü soru soruyorum onlar 
inceledikten sonra, diyorum ki “Bu adam kim, sence ne yapıyor, neden böyle yapıyor, ne 
olmuş, ne zaman olmuş, resimde ışık var mı, bu yol nereye gidiyor, resimde başka kimler 
var?” gibi bir yığın soru soruyoruz. Çünkü Piaget diyor ki “Öğrenme bir denge, dengesizlik 
ve tekrar denge dönemidir. Çocukların birazcık kafalarının karışmasına, bir şeylerin 
üzerinde düşünmeye ihtiyacı var. Soru sorabilen bireyler yetiştirmek için soru sorabilen 
yetişkinlere ihtiyaçları var”. 

Kumaş projesinden beyin fırtınası yaptığımızda, kumaşı alıp sadece tek bir çalışma 
olarak düşünmemeli çocuk, ben “Kumaş” dediğimde aklına bir sürü şey gelmeli;  “Sizce 
kumaşlar nefes alır mı, sihirli bir kumaş olsa bununla neler yapardın, sen bir terzi olsan ne 
dikerdin?” gibi bir sürü soru var. Ancak felsefi düşünmeyi bu şekilde geliştirebilme 
şansımız var. Ritim çalışmaları, okul olgunluğu açısından olmazsa olmaz çalışmalardandır. 
Okuma ve yazma içinde mutlaka olması gerekir. Çünkü yürürken, konuşurken, nefes 
alırken her şey de ritim vardır ve her şeyin ritmi kendine özeldir. İşte sizler bu ritmi 
keşfedip, çocuklara buna uygun eğitim vermekle görevlisiniz. Duyular çok değerli, 
olmazsa olmaz dış dünyayı algılamamız için. Duyu kutuları yapıyoruz çocuklarla, duyu 
panoları yapıyoruz, dokunma çalışmaları. Duyular çocuğun ne kadar dış dünyayı farklı 
şekilde algıladığını gösteriyor. Bu bir ses eğitimi çalışması (slayt gösteriliyor) ama ben 
çocuğu daha üst düzeyde geliştirmekle yükümlüyüm ya, ben önüne bir sönmüş balonlar 
verip, boncuklar verip “Hadi bu balonların her birine farklı bir malzeme doldur” demiyorum 
bir öğretmen olarak. Kendim yaptığım çalışmada bunların her birinin içinde farklı bir 
malzeme var, bazılarında boncuk, bazılarında pirinç vs. Diyorum ki “Şimdi dikkatle 
dinleyelim”, kapatıyorlar gözlerini ya da kapattırmayın istemiyorsanız, göstermeden 
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sallayın, sesi dinlesinler “Sence bu balonun içinde ne olabilir?” deyin, tahmin gücünü 
geliştirin lütfen çocuğun. Bulduktan sonra “Şimdi pirinçlerimizi balonlarımızın içine 
dolduralım”, bütün malzemeler için bu şekilde çalışmalısınız. Çünkü bizim görevimiz üst 
düzey düşünme becerilerini çocuğa kazandırmak. Görsel okuma çalışmamdan bir örnek 
bu (slayt gösteriliyor) diyorum ki “Bu bizim ülkemizin haritası, sen de bu haritayı çizer 
misin?”. Ben bir yetişkin olarak bu haritanın aynısını çizmesini kesinlikle beklemiyorum. 
Belki bir yuvarlak çizecek, belki bir dikdörtgen çizecek, bırakın kendisi nerede olduğunu 
görsün. Benim amacım sadece farkındalık yaratmak, bilinç geliştirmek ve çocuğun bu 
şekilde okuma-yazmaya, ilkokula daha iyi hazırlanması. Harita, krokiler görsel okuma 
için, fotoğraflar mutlaka kullanılmalı. Problem çözme, çocuklara diyorum ki “Sence bu 
araba niçin böyle görünüyor? Eğer bir sabah kalktığında arabanın böyle olduğunu 
görseydin babana, ailene ya da kendine nasıl bir çözüm önerirdin?”. Sinyalizasyon 
çalışmaları (slayt gösteriliyor), bakacak ama baktığını görecek, biz böyle bir nesil 
yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de hep üzerinde düşünmeliyiz. Beceri aynı beceri sadece 
yaş biraz daha küçüldü. Doğal olarak onu daha basitleştirip, çocuğu yormadan daha 
yukarıya çekme şansımız var.

Bizlerden beklenen kesinlikle okuma yazma öğretmemiz değil, harfleri göstermemiz değil, 
hele yeni sistemde hiç değil. Çünkü Bakanlığın kendi uyum paketinde bile bir kaç harf 
hasbelkader gösterilmiş durumda. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Okuma ve yazı 
çalışmaları farkındalığı çalışmalarını yapmamız gerekiyor, niçin okuduğunu, niçin 
yazacağını bilen nesiller yetiştirmek için, harfleri göstermeden, yazdırmadan çocuğun 
nereye ve niçin hazırlandığını ve niçin hazırlandığını bilmesi lazım. “Yazılı nesneleri 
ayırma çalışmaları, semboller, afiş okumalar, rakam okumalar” hepsi okuma yazma 
farkındalığı içerisinde olan çalışmalar. “Kitap kapakları, serbest çizgi çalışmaları, 
labirentler…”. Bakın gözü kapalı (slayt gösteriliyor) elinde bir harita var, o haritaya önce 
dokunuyor ve aynı yolu bulmak istiyor. Ancak bu şekilde daha üst düzey düşünme becerileri 
geliştirebiliriz. Matematiksel düşünmeyi mutlaka geliştirmeliyiz. Bu çerçevede nota 
okumak da bir matematik becerisi, bir tartım becerisidir. Yine sarı ile kırmızıyı birbirine 
katalım, “Ne oluşacak?” diye sormak yerine “Ben açık turuncu bir boya elde etmek istiyo-
rum, ne kadar koymalıyım?” sorun lütfen, düşünsün çocuklar. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum, Bernard Russell; 'İyi bir hayat, ilhamını sevgiden alır, 
yönünü bilgiyle bulur” diyor, lütfen çocuklardan  sevginizi ve bilginizi esirgemeyin. Değişim 
için, gelişim gereklidir. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim.
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YENİ NESİL – Z KUŞAĞI
HIZLA DEĞİŞEN DEĞER YARGILARI, İLERİDE YAŞANABİLECEK OLASI RİSKLER

Ben bugün sizlere daha çok duygusal açıdan ve bu son dönemde yeni nesil dediğimiz 
yeni kuşağa baktığımız da gözlediğimiz bir takım değer yargılarındaki farklılıkların 
üzerinde durmaya çalışacağım. Bunun sonucunda çıkabilecek olası riskler neler olabilir 
ve bunlar için neler yapılabilir diye birlikte bir beyin jimnastiği yapmaya çalışacağım sizlerle. 

“Nesli” biliyorsunuz, aynı kuşak diliminde, aynı zaman diliminde doğan, ortak şeylerden 
etkilenen insanlar grubu, her zaman nesil farklılıkları var. Benim annem babam da vardı, 
sizlerin vardır, her zaman nesiller arasında kuşak çatışması, farklılıklar görüyoruz. Bu 
aynı zamanda çok da gerekli, ancak bu yeni nesil dediğimiz 1980-2000 arasında doğan, 
“Y kuşağı” da diyorlar, o tanımlamaları sevmiyorum ama böyle söylendiği için kullanacağım 
ve 2000 yılı sonrası doğan “Z kuşağı” yani “Milenyum kuşağı” da diyorlar, tabi siz daha çok 
milenyum kuşağıyla ilgili çalışan bir grupsunuz. Bu dönemde bizim ailelerle yaptığımız 
çalışmalarda da bu çok karşımıza çıkıyor, çok fazla çatışma olmaya başladı anne 
babalarla çocuklar arasında ve anne babaların çok şaşkın ve çaresiz kaldığı durumlar 
olduğunu görmeye başladık. O yüzden bu konuda neler yapılabilir diye de düşünmeye 
başladık ekip olarak. Bu nesle “Teknoloji kurdu” da denilebilir diye düşünüyoruz. Çünkü çok 
erken yaşta bilgisayarla, internetle ve bir çok şeyle çok erken tanışıyorlar. Bir çeşit ana 
dilleri gibi, yani hem sözel dili öğreniyorlar ana dil olarak, hem de teknoloji dilini 
öğreniyorlar. Benim için hayat şu anda daha kolay, çünkü eskiden ben anne babayla 
yalnız görüşmek isterken, çocuğun salonda beklemesi çok zordu. Şimdi anne baba 
çocuğun eline hemen bir I-pad veriyor, çocuk ayaklarını güzelce toplayıp koltuğun üstüne, 
başlıyor onunla oynamaya. Ben rahat rahat öbür odada anne babayla konuşuyorum. 
İnanılmaz bir teknolojik becerileri var, hemen o sistemin içine giriyorlar.  Tabi bunun güzel 
tarafları var, birçok şey öğreniyorlar ama tartışılan bir konuda var, tabi bu şekilde sırf 
teknolojiyle, o sırada karşısına çıkan reklamlarla, televizyonlarla, bilgisayar oyunlarıyla, 
söylenen bir laf daha var “Masumiyetlerini biraz daha erken kaybediyor çocuklarımız” diye 
de bir düşünce var şuanda. 

Biz bu konuda geçen seneden beri merkez olarak pek çok araştırma yapıyoruz aslında bir 
kaç zamandır ama geçen seneden beri ağırlıklı bir çok yayın inceledik. Bu yeni nesille 
ilgili, onlara yönelik özellikle internet ortamında dolaşan eğitimsel yayınları inceledik. 
Kendi merkezimizde hem anne babalara yönelik, hem de eğitimcilere yönelik seminerler 
düzenledik. Anne babalara ve eğitimcilere şu soruyu sorduk “Lütfen bize yeni nesille ilgili 
3 tane sıfat söyleyin” diye ve bütün bu sıfatları alt alta yazdık, şöyle dilimler çıktı ortaya 
“Sorgulayıcı, meraklı, doyumsuz, mutsuz, teknoloji odaklı” gibi. Bunlar tabi akademik 
araştırma değil sadece kendi merkezimize gelen kişilerle yaptığımız ufak çalışma. 
Sonuçta burada bütün ailelerden ve eğitimcilerden bize 38 tane değişik sıfat geldi, 
bunlardan 24 tanesi olumsuz. Sonra biz oturduk düşündük, bu nesil bu kadar olumsuz bir 
nesil mi, bu kadar tehlikeli mi? Hatta bazı kitapların ön sözlerinde şöyle cümlelerde 
gördük “Aşırı bencil, narsist, hedonist, öfke dolu bir kuşak geliyor” gibi tanımlar da var 
önsöz olarak yazılan. Hakikaten biz mi atlıyoruz, yoksa bunlar hakikaten bu kadar tehlikeli 
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ve bu kadar zor bir kuşak mı olacak diye düşünmeye başladık. Aslında bu konuda 
dünyada çok güzel çalışmalar yapılıyor, mesela Michael McQueen isimli bir profesyonel 
araştırmacı var, Avustralya kökenli, 80.000 tane gençle yeni kuşak, Y kuşakla yaptığı 
çalışmalar var. Onun bulduğu birçok değer yargıları var bu yeni nesille ilgili, “Doğru 
görecelidir, saygı kazanılmalıdır, sabır gereksizdir, iletişim mutlaka süreklidir, geleceği 
planlamak anlamsızdır, sadakat değişebilir” gibi birçok değer yargılarındaki farklılaşmayı 
görmüşler. Bunların 80.000 tane genç üzerinde yapılması da önemli bir olay. 

Tabi Z kuşağı “Milenyum kuşağı” dediğimiz en yeni nesilde bunların daha koyu çıkacağı 
ile de ilgili pek çok tahminde bulunabiliriz rahatlıkla. Ama burada esas bizim üzerinde 
durmamız gereken şey eğitimciler olarak biraz daha öğrenmeye odaklanmaya çalıştık. 
Bunun nedenlerinden biri de biz kurulduğumuzdan beri özellikle dikkat dağınıklığı, hiper-
aktivite, tırnak içinde söylüyorum aşırı hareketlilik gibi konularda çok çalışan bir merkeziz, 
o yüzden bu öğrenme konusu bizim için çok önemli ve giderek artan sayıda çocuğa hiperaktif 
teşhisi konulduğunu görünce de biraz daha ilgileniyoruz bu konuyla, biraz daha irdelemek 
istiyoruz. Şöyle bir şey söyleyebiliyoruz bu nesil için, bir kere ders çalışma şekilleri bile 
farklı artık bunların ya da bir şeyi çalışma ortamlar bile farklı. Sabah ki konuşmada Dr. 
Bülent Madi bahsetti sanıyorum, bu yeni neslin nöron ağlarının da farklı oluştuğu, farklı 
geliştiğiyle ilgili ciddi bulgular var. Epigenetik birçok araştırma yapılıyor bu konularda ama 
öğrenmelerine baktığımızda bir kere çok hızlı öğreniyorlar, aynı anda bir çok konuyla 
ilgilenebiliyorlar, yani kulaklarında müzik ellerinde mesaj, yanda televizyon, mesaj yazıp 
tekrar dersine geri dönebilen bir çok çocuk gözlüyoruz. Bir ortamdan diğer ortama çok 
rahat geçebiliyorlar, çok hızlı öğrenebiliyorlar, daha esnekler, çok çabuk esneyebiliyorlar. 

Bir başka şey uzaysal becerileri, yani göz el koordinasyonlarının ciddi geliştiğiyle ilgili bir 
takım bilgiler var. Hatta bu konuda Teksas Üniversitesi’nin tıp bölümünde üstelik de bir 
Türk doktor, Dr. Sami Kılıç'ın bir çalışması var, youtube’da da bu bilgiler var. Robotla 
ameliyat üzerine yapılıyor bu araştırma, 10.sınıf öğrencileri, üniversite öğrencileri ve tıp 
öğrencileri ile yapılıyor, 10.sınıf öğrencileri günde iki saat bu bilgisayar oyunlarıyla 
oynuyor, üniversite öğrencileri günde 4 saat, tıp öğrencilerinin pek oynama şansı yok ve 
hepsine sıfırdan bilgisayarda robotla ameliyat etmeyi öğretiyorlar. Sizce hangi grup en iyi 
ameliyatı yapan, tahminiz var mı? Lise öğrencileri, hiç bir bilgileri yok ama en iyi onlar 
öğreniyor. Bu şu demek değil, tıp eğitimi gereksizdir anlamına asla gelmemeli, teknoloji 
kuşağı şöyledir, böyledir diye çok tehlikeli bulduğumuz bu neslin aslında başarabildiği çok 
da güzel şeyler var. Şu anda şöyle bir araştırma yapılıyor, ortalama 2 saat mi önemli olan 
yani oynamaları, yoksa bu grup ana dilleri gibi daha erken başladığı için mi daha iyi yapa-
biliyorlar ki bunu tıp eğitimini içine katacaklar.

Yeni Zelanda’da yine yapılan başka bir araştırmada ergenler depresyon çalışması 
yapıyorlar ve bir oyun hazırlıyorlar, oyun da depresif olumlu düşünceyi yakalama oyunu. 
Genelde bu oyunu oynayanlarla, normal terapi eğitimi görenleri karşılaştırdıklarında bu 
oyunu oynayanlardaki depresif ögelerin çok daha azaldığını görmeye başlıyorlar. Yani 
teknolojinin tehlikeleri var tabi ama çok da güzel yönleri var. Bu nesille ilgili en önemli 
bizim yakaladığımız ve araştırmalar da bunu gösteriyor öğrendikleri şey yaşantıları ile 
ilintili, ilişkili olmalı, ilişkili olmayan bir şey onlar için biraz sıkıcı olabiliyor. Nedir bunlar, 
güzel tarafları olumlu tarafları? Sizin şu anda çalıştığınız grubun ileride ilkokul ve normal, 
formal eğitime geçtiğinde yaşayacağı olası sorunlar neler olabilir? Bir kere dikkat süreleri 
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kısa, uzun süreli bir konunun üzerinde durmaları zor, ilgilenmedikleri bir konuda 
odaklanmaları zor. Bir örnek vereceğim; “Telefon en yaygın iletişim araçlarından biridir, 
günümüzde telefonla iletişim çok gelişmiştir,  araç telefonları, cep telefonları iletişimi daha 
yaygınlaştırmıştır”. Bu 2.sınıf öğrencisinin kitabından aldığım bir şey, ona okuttum, ondan 
sonra soru sordum, “Bu paragraf ne hakkında?” diye,  gayet güzel “Telefon” dedi. Ondan 
sonraki sorum, “Peki, telefon ne işe yarar?” orada yazıyor aslında ne yazdığı, onun ilgisi 
buraya kadar olduğu için bana verdiği cevap “Blackberry var, İphone var”, ondan sonra 
benim “İphone’umda, Blackberry’imde şunlar oldu, bunlar oldu” diye başka konulara 
geçebiliyor. Bu çok karşımıza çıkan bir sorun olmaya başladı. İlgilendiği kısma kadar 
geliyor, ondan sonrasını bırakmaya başlıyor. 

Dediğim gibi ilgilenmedikleri bir konuda öğrenmek onlar için biraz sıkıcı olabiliyor, sınav 
ortamları ileriye dönük bir risk oluşturabilir diye düşünülüyor şuanda. Çünkü aynı anda 
müzik dinliyorlar, mesajlaşıyorlar, ama sınav ortamları çok sakin, çok sessiz ortamlar. 
Oradaki az uyaran onlar için sıkıntılı, sıkıcı ve dikkatlerini dağıtıcı bir şey de olabiliyor aynı 
zamanda. Çok fazla uzun yazmaktan hoşlanmıyorlar, çünkü selam yerine kısaltmalarla 
(örn.slm) konuştukları için kendilerini uzun uzun ifade etme, doğru şekilde ifade etmelerine 
yönelik bir risk oluşabileceğini düşünüyoruz ve bunları da görüyoruz aslında. Genelde 
uyku süreleri kısaldı, maalesef kısaldı ama bunun sadece teknolojiden değil nöron 
ağlarındaki değişimden de kaynaklandığı söyleniyor. Amerika’da yapılan bir araştırmada 
ergenlerin ortalama 5 saatten az uyudukları ortaya çıkmış, tabi bu ileriye dönük, hem 
dikkat dağınıklığı, hem öğrenme, hem de ruhsal sorunlar çıkarabilir. En önemlisi kelime 
bilgilerinde bir azalma var. Aslında bunu dikkatli kullanmak lazım, çünkü ifade de gerile-
meyi ben hiç görmüyorum. Mesela 3 yaşındaki bir çocuk, anneannesi ona bir şey 
söylüyor, o da diyor ki “Ben seninle aynı fikir de değilim ananeciğim”. Bu çok komplike, çok 
güzel, çok iyi ifade edilmiş bir cümle, yani buralarda bir sıkıntı yok. Sıkıntıyı biz nerede 
görüyoruz? Merkez olarak da biz bu sıkıntıyı çok fazla görüyoruz. Duygularını doğru 
kanaldan, doğru kelimelerle ifade etme konusunda sıkıntı görüyoruz. Çünkü şöyle bir 
sorun var, ilerde hepsini yaşayacağınıza emin olduğum, eminim çünkü çok görüyorum 
ergenler arasında inanılmaz yazışmalar var ve birbirlerine karşı çok sert, çok kırıcı ve 
taciz edici cümleleri çok rahat kullanabiliyorlar. 

Yapılan çalışmada öğretmen yakalıyor, iki çocuk birbirlerine inanılmaz laflar ediyorlar 
internet ortamında, öğretmen bunların hepsini basıyor. A çocuğuna kendi yazdıklarını 
veriyor, B çocuğuna kendi yazdıklarını veriyor, oturtuyor karşılıklı “Hadi bakalım şimdi 
bunları birbirinize söyleyin” dediğinizde ne yapıyorlar, “Söyleyemeyiz” diyorlar. “Neden?” 
diyor, “Kötü, ayıp bunlar”,  “Ama birbirinize bunları yazdınız”, “Yazdık, o benden uzakta, o 
ben değilim”. Çok fazla ölüm haberleri olunca bir süre sonra artık onları duymaz, görmez 
oluyoruz, onun gibi bir şey bu, bir şeyi uzaklaştırıyoruz çok sanal ortamda olduğu zaman. 
Bunun ne sakıncası var? Duyguları doğru kelimelerle ifade etmekte yaşanan zorlukların 
sakıncası, riski ne olabilir ileriye dönük? Şimdi burada şunu biliyoruz ifade veya 
duygularımızı doğru kanaldan kelimelerle ifade edemezsek ne yaparız? Küçük çocuklar 
ne yapar 2-3 yaş döneminde? Neden vururlar, niye kötü söz söylerler kötü olduğunu 
bilmeden? Çünkü kelime yeterli değildir onların duygusunu anlatmak için ve biz o çağda, 
o yaşta buna “Bu yaşa uygun” deriz ve ne yapıyoruz? Eğitimde duygu ifadeleri üzerinde 
çalışıyoruz. Fakat bu kuşakta kötü söz söylemenin, fiziksel müdahalede bulunmanın 
giderek arttığını söyleyebiliyoruz. Bu da neyi getiriyor? En önemli sorun, empati duygusunda 
bir risk. Evet bir çok söylenecek laf var bu kuşak için, her kuşak için var, benim kuşağım 
için de söylerlerdi, sizin için de söylüyorlardır, yeni nesil için de söyleyecekler. Ama bizi en 
çok kaygılandıran bu empati düzeyindeki sıkıntı.
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Bizim esas üzerinde durmamız gereken sabır eşiklerini arttırmak, sabır eşiği artarsa 
dikkat düzeyi de artar. Çünkü böyle giderse, giderek artan sayıda hiperaktivite  teşhisi 
gelecek ve giderek artan sayıda çocuk ilaç almaya başlayacak. Biz bunun çok sağlıklı ve 
doğru bir yöntem, yaklaşım olduğuna çok inanmıyoruz. İlaca karşı olduğumuz için değil 
ama  hakikaten duygusal nedenlerle veya başka eksiklerden dolayı oluyorsa o zaman 
orada onu durdurmamız lazım ve en çok da empati. Empati ne demek? Karşındakini 
algılamak, anlamak, paylaşmak, bunun iki açısı var, bir tanesi duygusal açı. Duygusal açı 
ne demek? Karşındaki kişiyle senkron olmak ve onunla o karşılıklı duygu alışverişinin 
içinde olmak, bu en önemlisi. İkinci açı, bilişsel açı, o nedir? Yani kendindekini zihinsel 
olarak, uzaysal beceri gibi karşındakinin terliklerinin, ayakkabılarının içine sokmak, 
kıyafetlerinin içine girebilmek ve onun açısını yakalayabilmek. Şimdi burada sıkıntı 
nerede başlıyor yani senkron olacaksınız, onu sürdüreceksiniz, karşındakinin iyiliğini göz 
önünde bulunduracaksınız ve onun sonucunda ne yapacak bu size? Adil olmayı 
getirecek. Bu neyi getiriyor bize, hangi konuya getirir bu bizi? Ahlak. Ahlak gelişimindeki 
en temel nedenlerden biri, altta empatinin önemini her zaman biliyoruz. Şu andaki bilgiler-
imize göre, Kohlberg’in ahlak gelişimine göre, bu ahlak kavramları 10 yaşına kadar oturabiliyor. O 
zaman bizim bu çocuklarımız için, yeni nesil için bütün yaptıkları bunca güzel şeye ek 
olarak bizim yetişkinler ve eğitimciler olarak en çok üzerinde durmamız gereken şey, 
onların empati düzeylerini ve ahlak kavramlarını, tabi bunun için de dikkat ve sabır bunun 
içinde eriyen iki kavramdır, bunların üzerinde durulması gerektiğine inanıyoruz.

Biz merkezimizde birçok projektif test kullanıyoruz, projektif test dediğimiz onun bilinç altı 
ve duygusal dünyasına yönelik bilgileri toplamaya çalışıyoruz çocuklardan ve son yıllarda 
en çok karşımıza çıkan sorun, bir kere bu çocukların bu yeni neslin sınırlarını algılamakta 
“Ya bundan sonrasını ben yapamam, bundan sonrasına karşı çıkamam ben, burada 
durmalıyım” değil mi? Ben size bir şey anlatıyorum ve burada duruyorum ve size 
anlatıyorum, siz de oradan dinliyorsunuz. Her yerde bir sınır var, bu yeni nesilde bu sınır 
kavramları çok düşük durumda. Otorite, otorite derken sert otoriteden bahsetmiyorum 
ama bir yerden sonrasını sen artık yapamazsını anlamak, algılamak. Eğer bir çocuk 
sınırlarını ve otoriteyi algılamazsa, bunu çok çok iyi biliyoruz, bu yapıdaki çocuklarda iç 
denetim, içsel denetim gelişmiyor. Tabi demin de bahsetti sevgili meslektaşım bu içsel 
öğrenmeyi etkileyen bir şey. Yani bunların hepsi bir bütün, bir öğrenmeyi duygusal dünyadan 
bağımsız asla düşünemezsiniz. Yani bir öğrenmeyi, duygusal olgunluğu gelişmeyen bir 
çocuğun öğrenmesine yeterli olamayacağını defalarca biliyoruz ve görüyoruz. Bunun için 
artık ispata da gerek  yok, bu artık belirlenmiş bir gerçek. İçsel kontrolleri oluşmadığı 
zaman tabi sabır eşikleri oluşmuyor, o onun dikkat sorununu getiriyor. 

Bir başka sorun, eğer sınırları ve otoriteyi algılayamazsa bu çocuklar bir başka gözlediğimiz 
sorun, kaygı ve zarar görme endişeleri çok yüksek. Çünkü çocuk korunduğunu hisset-
mesi için  o sınırları bilmesi lazım, hissedebilmesi lazım. O zaman kendini emniyette 
hissediyor ve içsel öğrenmeye kanal açmaya başlıyor. Bütün bunların sonucunda da o çok 
öz güvenli duran çocukların en ufak bir sorun karşısında bazen öz güvenlerinin yerle bir 
olduğunu da görebiliyoruz. Burada tek sorun teknoloji mi? Bize göre sadece teknoloji 
değil, teknoloji bunun bir parçası olabilir ama en fazla gözlediğimiz şey aile tutumları. Aile 
tutumların da çok ciddi bir farklılaşma var. Yani çocuklarda gözlediğimiz bu sorunların 
sadece teknolojiye bağlanmasını doğru bulmuyoruz. Nedir? Bir kere çok erken gelişiyor 
çocuklar, her şeye çok erken maruz kalıyorlar, her türlü bilgiye ve kaldıramayacakları kadar 
erken yaşta bu bilgilere sahip oluyorlar. Çok fazla teşvik ediliyorlar, 
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“Aşkım, bir tanem şahanesin, prensesim, prensim” bunları çok fazla görüyoruz. Bunlar 
somut dönemde olan çocuklar için, gerçekten sizi kendisine aşkınız zannediyor, çok erken 
yetki veriyoruz, bütün hafta sonu programları çocuklar üzerine gidiyor. Çocuklar anne 
babalarına uymaları gerektiği kavramını kaybettiler. Peki o zaman nasıl empatisi 
gelişecek bu çocukların? “Annem babam bunu istiyor” u anlamadığı zaman nasıl biz bu 
empatiyi bu çocuklarda geliştirebileceğiz? Çok fazla koruyoruz, çok fazla risklerden 
sakınıyoruz, hayal kırıklığı yaşamalarına, sonuçlarına katlanmalarına çok az izin 
veriyoruz. Tabi o zaman yine ne yapıyor? Kendi arasından dışarıya çıkmak onun için çok 
zor hale geliyor ve en fazla da karşımıza çıkan sürekli aktivite içindeler. Bu çocukların 
kendilerine ayıracakları, kendi başına kalıp, kendi başına zaman geçirme şansları ve 
düşünme şansları çok az oluyor.

Benim sizlere önerebileceğim, zaten bunların çoğunu herhalde siz de biliyorsunuz, 
eğitimciler olarak bunlara çok dikkat ettiğinizden de eminim ama belki velilerimizi bu 
konuda çok ciddi uyarmamız lazım. Bizim merkez olarak geçen seneden başladığımız bir 
misyonumuz var, anne babaları bu konuda çok ciddi bir şekilde seminerlerle eğitimlerle 
uyarmak. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
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EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNEM VE ONLİNE MÜZECİLİK UYGULAMALARI

Çalıştayımızın içeriğini “Sanal Müzecilik Uygulamaları” oluşturuyor. Bugünkü birlikteliğimizde 
müzelerin özellikle okul öncesi dönem çocuklar için hazırladıkları online aktivitelere dahil 
olacağız. Bir tarih gönüllüsü ve okur yazar kişi olarak amacım ulusal ve uluslararası 
hazırlanmış sanal etkinlikleri sizlere tanıtmak ve bu etkinliklere sizleri dahil etmek. İki 
yaşında bir kız çocuğu annesi olarak iyi ki varsınız ve iyi ki bu mesleği seçtiniz diyerek 
uygulamalara başlamak istiyorum.

Uygulamalara başlamadan önce izninizle biraz sizleri tanımak istiyorum? Biraz kendinizden, 
mesleğinizden bahseder misiniz?  Bu çalıştaya katılma nedeniniz nedir?  Farklı programlar 
arasından neden bu workshop’a katılmak istediniz? Düşünmek için şöyle bir kaç 
dakikamızı ayıralım, çünkü sanıyorum içinizde üniversitede araştırma görevlisi olarak 
çalışanlarınız da var. Neden müzecilik, ne hissediyorsunuz? Müze kavramı neyi 
çağrıştırıyor size, neden hayatımızda önemli? Müzelere gider miyiz, hangi müzelere 
gittik? Pera Müzesine giden var mı? 2 kişi “Altın Çocuklar” sergisini gördüğünü söyledi.  
İstanbul’da en sevdiğiniz müze hangisi? Arkeoloji Müzesi, Koç Müzesi, Sabancı Müzesi, 
Modern Sanatlar. Sabancı ve Koç Müzeleri’nde dijital ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor.

Bizdeki sıkıntı maalesef biz bu çağı pek yakalayamadık, tarım toplumundan dijital 
topluma geçiş öyle çok kolay olmadı. Ben tarihçi olduğum için biraz bahsetmek istiyorum. 
Tarım toplumu çok sancılı bir toplumdu biliyorsunuz. İnsanlar önce göçer yaşıyordu sonra 
yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayat ile beraber tarıma başlandı, evcil hayvanlar 
yetiştirilmeye başlandı vs vs derken 1000 yıllık bir dönemden bahsediyoruz öyle az bir 
zaman dilimi değil. Koskoca ortaçağ aslında feodal yapının insanlığın yaşadığı tırnak 
içinde karanlık dönem diyebileceğim ama hemen arkasından reform hareketlerinin, 
Rönesans’ın ortaya çıktığı enteresan bir dönem.  Sanayi toplumu dediğimiz 18. yüzyıl ile 
başlayan buharlı makinelerin olduğu, insan gücünün yerini makinelerin aldığı bir dönem, 
iki asırlık bir dönem, sonra bilgi toplumuna geçtik. Artık insanların hayatına makine girmişti 
ama bilgi toplumu deyince aklımıza hep bilgisayar, endüstrisi vs. geliyor. Bilgisayar 
dediğimiz şey nedir aslında?

Katılımcı; Bilgiyi ölçen, artık yorumlayan da diyoruz, yapay zeka sayesinde ona yorum da 
getiren akıllı makine. 

Peki, ben bilgisayar 0 ile 1 kombinasyonudur desem, 0 ve 1’lerle çalışıyor çünkü.. 0 ve 1 
ilk nerede görülmüş diye sorsam size? Hepiniz biliyorsunuz sadece aklınıza gelmiyor.

Katılımcı; Abaküs
Bravo abaküs, ilk bilgisayar bilgi toplumu böyle bir toplum, o da çok değil 50 yıl falan, 
herhalde 1940-1960’lar yani 1900’lü yılların başlarında bir takım gelişmeler oluyor ondan 
sonra zaman tablosunda göreceğiz beraber. 50-60 yıl sürsün bilgi toplumu, bir anda dijital 
topluma geçtik. On yıl bakın ne kadar hızlı tüketmeye başladık, on asırdan on yıla geldik. 
İnsan hayatı artık o kadar enteresan oldu ki çok uzun yaşamaya başladık ve çok hızlı 

Sibel YALI 
Eğitimci 
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tüketir olduk. Çok hızlı tüketim bir takım dezavantajları ve mutsuzlukları da berberinde 
getiriyor ama şunu unutmamak lazım teknolojiden mutsuz olmuş bir topluluk yok şimdiye 
kadar. Ev hanımlarına sorun “İyi ki çamaşır makinesi” var diyor, “İyi ki elektrik bulundu“ 
deniliyor, “İyi ki Pasteur aşıyı buldu”, hatta daha ötesi damar yoluna hortum sokuluyormuş 
şimdi. Öyle bir teknoloji ki incecik bir tel parçası giriyor, klipsleniyor ve günlerce kalabiliyor 
damarın üstünde. Hepsi teknoloji, çok hızlı bir dönem yaşıyoruz ama teknolojiden mutsuz 
olan yok. Dolayısı ile konuyu şuna getireceğim teknoloji hayatımızın içinde, reddedemeyiz. 
Çocuklarımız bunu kullanıyor, benim kızım iki buçuk yaşında, şu dijital hareketi yapıyor. 
Demek ki teknoloji iyi kullanırsak, iyi algılarsak her şey de kullanabiliriz. Çünkü teknoloji 
demek hayatımızı kolaylaştırması demek.

Resimdeki beyefendiyi tanıyanınız var mı? Konu tarih olunca insan çok şeyden bahsedebiliyor, 
tarihten bir portre, kendisi ressam ama biz bu beyefendiyi ressam kişiliği ile tanımıyoruz. 
Sizin de çok iyi bildiğiniz bir beyefendi. Birazdan kim olduğundan bahsedeceğim, siz de 
öğreneceksiniz. Biz bu çalıştayı neden yapıyoruz?  Bunun bir amacı var, bir ulusal ve 
uluslararası çalışmalar, neler yapılmış şimdiye kadar onlar hakkında biraz size bilgi 
vermek, örnekleri nedir, neler yapılıyor müzecilik hakkında özellikle sanal anlamda neler 
yapılıyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Sizi biraz uygulamalar içerisine çekmek,  etkinliklere 
katılımınızı sağlamak istiyorum, çünkü birazcık da fikir vermek innovative olmanızı 
sağlamaya çalışmak istiyorum. İnnovasyon kelimesini sürekli duyuyoruz, nedir inovasyon?  
Yenilikte diyebiliriz, Türkçeye yenileşim diye geçti. Biraz zorlama bir kelime gibi ama 
bilişimin yan versiyonu innovasyon süreçlerde iyileştirme demek aslında. Hayatımızın her 
aşamasında var, bunu çocuklarımız için eğitim hayatında da kullanabiliri. O yüzden şimdi 
ilk etkinlikte sizi innovative olmaya davet ediyorum. Masanızın üzerinde paperlar görecek-
siniz. Üzerinde müzecilik ve dijital ortamlar kelimeleri yazılı. Sizden isteğim bu kelimelerin 
çağrıştırdığı sözcükleri listeye dahil etmeniz. İsterseniz ikilli gruplar halinde çalışabilirsiniz, 
bireysel de çalışabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Müzecilikle alakalı,  müze kelimesi 
size ne çağrıştırıyorsa ifade etmenizi istiyorum.

Müzecilik kavramı, müze kavramı size neyi çağrıştırıyor ise kağıda dökmenizi istiyorum 
kelime kelime, örnek vermeyeceğim sınırlandırma yapmamak için. Müzecilik konusunda 
en fazla kırk kelime, tam yanına dijital ortamlar size ne çağrıştırıyor ise yani dijital ortam 
deyince aklınıza ne geliyor ise kağıda dökmenizi istiyorum.

Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz çalışmalar serbest çağrışım. Siz de biliyorsunuz 
sabır isteyen çalışmalar bazen kelime yazarken, serbest çağrışım ile ilgili düşünürken 
insan beyni ister istemez sıkılıyor, aklına gelmiyor. O yüzden sabır gerektiren bir iş. Bir 
taraftan da bizim toplumumuz Akdeniz toplumu olduğu için anı yaşayan bir toplum. 
Aslında hem geçmişe hem geleceğe bakmayı, focuslanmayı yakalamış bir toplum değil, 
batıdan farklı ya da soğuk ülkelerden farklı. Dolayısı ile kültürle de alakalı çünkü innovative 
kelimesi yenileşim olarak yeni bir şey olarak bizim hayatımıza zaten yeni girdi. Dolayısı ile 
bir noktada tıkandıysanız üzülmeyin, tamamen serbest çağrışım ile alakalı bir şey. 
Hayatımıza neler girmiş kavramlarla ilgili? Müze diyoruz, ne anlıyoruz? Dijital ortam 
diyoruz, ne anlıyoruz? Biz de neyi çağrıştırıyor? Gözümüzün önüne neler geliyor? Bunları 
görebilmek aslında önemli olan, bir de bunları kelimelere dökmek. Eğer belirlediyseniz 
üçer tane kelime çıkarıp onlardan eşleştirip bir şey koyabiliyorsanız ortaya, bu sizin 
innovative yaklaşımınız demek. Zaman dar olduğu için belki başka bir zaman diliminde bu 
çalışmayı ya da farklı konular için benzer çalışmaları yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü 
gerçekten özellikle ekip çalışması yaparsanız ortaya farklı farklı datalar çıkıyor. Bu
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dataları birbiri ile karıştırdığınız noktada da yeni bir şey çıkıyor ortaya, deneyin mutlaka 
göreceksiniz.

Beyefendi kimdir? diye sormuştum. Hepiniz tanıyorsunuz, tanımayanınız yoktur diye 
tahmin ediyorum. Kendisi ressam, özellikle tarih resimleri, alan resimleri ve portreler 
çiziyor. Fakat biz onu alfabesinden tanıyoruz. Samuel Morse, bizi bilgi çağına sokan 
adam, ilk mesajı gönderen adam. Ne demiş ilk mesajında bilen var mı? Çok enterasan, 
inançlı insanlar bu insanlar. ‘’Bakın tanrı ne yarattı’’ demiş.

Etkin bir öğrenme için - siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz - ya gerçek ortamlara ihtiyaç 
var ya da sanal ortamlara ihtiyaç var. Az önce yaptığınız bu çalışma da aslında bir şekilde 
şurada yazmış olduğunuz kelimeleri veriyor. Yani içerisinden not edeceğiniz noktaları 
bulacaksınız. Sanal müzecilik konusunu ilk defa gündeme getiren Amerika’daki iste.org 
isimli bir derneğin 2005 yılında yaptığı konferansta deniyor ki “Efendim bu kadar şeylerden 
yararlanıyorsunuz teknolojik anlamda ama bir yanınız eksik, gelin müzeciliği de dijital ortama,  
interaktif ortama sokalım”. Çünkü çok önemli, bizlere çok şey veriyor, sosyal duygusal alanın, 
dil alanının, küresel alanın geliştirilmesi için çok önemli. Çünkü içerisinde bir çok fiili 
gerçekleştirebiliriz. Dolayısı ile ‘’International society for technology in education’’ (ISTE)  
sosyal bir dernek. Teknolojinin eğitimde kullanımı ile alakalı 80 yıldır faaliyet gösteren bir 
dernek  ‘’iste.org’’, sitelerinden bakabilirsiniz faaliyetlerine. 

Dijital ortamda müzecilik kavramını gündeme getiriyor. Teknoloji önemli bunları tekrar etmeyeceğim. 

Çalıştayın Amacı Aktivite I. Innovative Yaklaşım Grup Çalışması

Ulusul-Uluslararası
      Örnekler
            Uygulamalar
                    Etkşnlekler
      .... Katılım

2005, ISTE.org

Gerçek Sanatsal Ortamlar Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Müzeler
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Duyu organlarının beslenmesi, somuttan soyuta, basitten karmaşığa uygulama imkanı 
sunması, kendi kendine öğrenme ve test etme imkanları vs. Dolayısıyla bizim hayatımızda 
artık müzecilik konusunda 3D ortamlar, sanal oyunlar, flash uygulamalar, dijital atölyeler, 
metin ve anlatı ortamları. Peki Türkiye bunun neresinde? 

Genelde biz de mesela Oyuncak Müzesi, Pera Müzesi, Koç Müzesi, Sabancı Müzesi,  
atölyeler hatta atölyelerin biraz daha ötesinde bu biraz maddi güç ile de alakalı.  Teknoloji 
demek maddi güç demek aslında, dijital platformları da sokmuş durumdalar. Mesela 
Arkeoloji Müzesi’nin web sayfasında yıllardır “Çocuk Bölümü” diye bir yer vardır. Ama 
“under construction” diye yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz, neden? Bizde kolektif bilinç 
yok, Avrupa örneklerinde ya da Amerika örneğinde  o kadar çok müze örneği uygulaması 
var ki. Halloween için bile müze yapmışlar ve inanılmaz gösteriler yapıyorlar, dijital şovlar 
mesela. Geçen yıllarda Van Gogh sergisi oldu bilmiyorum gideniniz var mı? Üç boyutlu, 
hologramlı mesela çocuklar için böyle bir aktivite yapılmış olsa güzel olmaz mı? Kuşlar 
uçuyor, birden bire çiçekler çıkıyor, inanılmaz bir dünya, atmosfer. Yani bu noktada biraz 
da kendimizi sorgulamamız gerekir. Pera Müzesi bir takım uygulamalar yapıyor, az sonra 
değineceğim Oyuncak Müzesi, daha fazla şey beklerim ben çünkü Oyuncak Müzesi. 
Child Museum Association diye bir dernek var, topluluk diyelim, çocuk müzeciliği 
hakkında faaliyet gösteren. Her yıl oraya çocuk müzeciliği konusunda müzeler bilgi 
gönderir. Aktiviteler ile ilgili bizden sadece Oyuncak Müzesi gitmiş, bakın bu kadar yıllık 
geçmişimiz, kültürümüz,  birikimimiz, müzemiz var. Bir tek oyuncak müzesi gitmiş o da 
biliyorsunuz bireysel bir girişim, o da short list’te kalmış. Çok önemli, bu kısa listenin 
arasında 20 tane kadar Avrupa ve Amerika müzesi ile beraber kalmış. Bizim için çok 
önemli ama destek alamıyor, destek alsa belki daha iyi şeyler yapacak. Kollektif olsak, bir 
arada olsak müzecilik anlamında da veya diğer uygulamalarda çocuklarımız için çok daha 
iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.

3D gezilerden bahsettik, Pera Müzesi bu konuda çok başarılı dedik ve Hatay Arkeoloji 
Müzesi var. Türkiye’den güzel örnekler: 
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Pera Müzesi Altın Çocuklar Sergisi
dunia.com/peramuzesi

http://www.facebook.com/PeraEğitim

Virtual Museum of Canada
Virtualmuseum.ca

Hatay Arkeoloji Müzesi
hatayarkeolojimuzesi.gov.tr

3D Gezi



Ama genel anlamda söylersek örneğin smiley simgesi “ � “ hayatımıza 1980’lardan sonra 
girdi, hiç ayrılamadı. Mesela google'sız, youtube’suz, facebook’suz bir hayat düşünebiliyor 
musunuz? Ama geçmişe doğru bir yolculuk yapmak isterseniz BBC’ nin yapmış olduğu bir 
çalışma var. Şimdi hepinizi davet emek istiyorum o yolculuğa, İngilizce seviyesi burada 
çok önemli değil. Çünkü burada objeleri görmeniz mümkün, ben de size rehber olacağım. 

Buluşlar ve İcatlar Zaman Çizelgesi 
Aktivite II. Zamanda Yolculuk Objelerle Dünya Tarihi Flash Uygulaması

Pera Müzesi’nin “Altın Çocuklar” sergisini sitesinden girip gezebilirsiniz. Fakat web 
sayfası sürekli sorun yaratıyor, ben daha önceki denemelerimde de bakmıştım, bu çok 
kötü bir şey. Demek ki alt yapısı bu kadar ağır, dosyaları taşımak için uygun değil. Halbuki 
fevkalade tabii ki gidip gezmek lazım. Ama diyelim ki Ankara’dasınız, gelemiyorsunuz 
sayfasına girip gezebilirsiniz, bu çok güzel bir uygulama. Çünkü onlar dünyanın dört bir 
köşesinden getiriliyor oraya, eserler sergileniyor, girip görme, bilgi alma şansınız var. 
Bunun dışında facebook’ta “Pera eğitim” diye bir yer oluşturmuşlar, oradan girip bakabilirsiniz, 
üye olabilirsiniz. Kanada bu konuda çok başarılı, 3.000 tane müze Kanada’da bir araya 
gelmiş, işte kolektif bilinç bir web sayfası içinde toplanmış. Onların bütün eserlerini, 
müzedeki bütün eserleri bilgileri ile beraber tek tek bütün ayrıntılarına inene kadar 
görmeniz, gezmeniz mümkün. virtualmuseum.ca adresinden girebilirsiniz. Hatay Müzesi 
çok güzel bir arkeoloji müzesidir, yolunuz düşerse, gitmeyeniniz varsa mutlaka gitsin 
gezsin. Çok güzel bir müzedir, küçük ve şirindir. Onu da sanal ortama taşımışlar, görmek 
isterseniz vaktiniz olduğunda mutlaka gezin.

Bunun dışında buluşlar ve icatlar, çok fazla detaya girmeyeceğim. Kimi çok severken 
geçmişe yolculuk yapmayı, kimi çok sıkılabiliyor. 
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İki milyon yıl öncesinden objeleri, icatları, buluşları sanat eserleri,  milyonlarca objeyi 
oraya koymuşlar, böyle bir tarihi, dünya tarihini böyle bir flaş uygulama ile görmeniz 
mümkün. Bilgisayarlarınızdan google’ı açalım. Google’ a şu ifadeyi girerseniz “BBC A 
History of The World”, sağ tarafta “Start your journey now” diye bir buton var, oraya girerek 
yolculuğunuza başlayabilirsiniz, hoş geldiniz zamanda yolculuğa. Bugünden iki milyon yıl 
öncesine, bu sizin yolculuğunuz, istediğiniz bir döneme gidebilirsiniz. Bu yolculuğun 
önemi şu, bu arada bu sayfa içerisinde filtreler var, renge göre, lokasyona göre, temaya 
göre, kültüre göre, fonksiyona göre seçim yapabiliyorsunuz. Objeler hakkında bilgi alabiliyorsunuz, 
yine kolektif bir bilincin toplamı diyelim. İngiltere’deki pek çok insan veya Avrupa’daki bir 
çok insan bu projeye destek vermiş. Ellerindeki objeleri ve fotoğrafları bu proje için 
göndermiş. Dolayısı ile burada hem müzeler hem de günlük hayatta pek çok çalışma, 
eser bulmanız mümkün, hakkında bilgi almanız mümkün. İlgilenenler için yine BBC’nin 
hazırlamış olduğu yüz obje ile dünya tarihi diye bir çalışma var, bakabilirsiniz.

Az önce atölyelerden bahsetmiştik, genelde müzelerde workshop’lar yapılabiliyor. Mesela 
Pera Müzesi’nde şu anda “Altın çocuklar” sergisi varken atölyeler kısmında da bir takım 
dijital uygulamalar var çocuk aktiviteleri için. Çocuklar bir araya geliyorlar, kendi resimlerini 
yapıyorlar. Bunu çok keyifli bir hale getirmişler ve orada çekilen fotoğrafları da görmeniz 
mümkün facebook’a yüklemişler. Facebook üzerinden bakma şansınız var, çocuklar 
nasıl eserler çıkarıyorlar diye. Mesela bir takım uygulamalar var, ilk önce 3D olarak 
yansıtıyorlar, çocuklar o bebekleri veya kendi portrelerini çizmeye çalışıyorlar. Yurtdışında 
benzer bir uygulama var. 
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Bu da müthiş bir çalışma Samsung’un desteklediği bir proje, British Museum ile beraber 
yapıyorlar. Matematik biliyorsanız eğer, kombinasyon, kaç farklı eser çıkabilir diye hesap 
ettiğinizde o kadar sayıda eser çıktığını görüyorsunuz. Çünkü çocukların hayal dünyası 
çok zengin, örneğin en son yapılan çalışma British Museum’un Atölyesinde “Magical 
Mosaics” diye bir şey. Mozaikten sihirli bir takım resimler yapıyorlar, maskeler üretiyor 
çocuklar ve her bir maske o kadar ilginç ki birbirinden farklı, inanılmaz sayıda resim var. 
Girip bakabilirsiniz www.flickr.com’a yüklenmiş resimler. Müsait zamanınızda mutlaka girip

Dijital Film Gösterimleri
Rahmi Koç Müzesi

Kitap Sanatının Dijital Hikayeleri
Sabancı Müzesi

Tablet PCs & Hareketli
Minyatürleri

Magical Mosaics Workshops
Samsung Digital Discovery Centre

http://www.flickr.com

Dijital Atölyeler, Metin ve Anlatı Ortamları



bakın, çok keyifli resimler var. Bunun dışında Sabancı müzesinde tablet pc’ler ile hareketli 
minyatürler veriyorlar. Özellikle hat sanatının, kitabelerin bir takım uygulamaları var. Tabii 
okul öncesi dönem için çok fazla çalışma yok ama ortaöğretim, lise için çok güzel 
çalışmalar var. Bunun dışında keşif küresi mutlaka gitmişsinizdir Rahmi Koç müzesi orada 
bir takım uygulamalar var gerçekten bir küre yapmışlar, oraya çok az sayıda öğrenci ile 
girip sanki uzaydaymış gibi o dijital teknoloji kullanılarak, uzaya çıkmış gibi gezegenler, 
yıldızlar muhteşem bir dünya. İnsan tekrar çocuk olmak istiyor. Yine Koç Müzesinin 
anasınıfı eğitim projesi vardı bir dönem, web sayfasından pdf formatlı indirebilirsiniz. 
SadBerk Hanım  Müzesi eğitim paketini müzeden temin edebilirsiniz. Ayrıca çocuk 
müzeleri eğitim programı rehberi var. Youtube’da tanıtım videoları var, bunlara bakabilirsiniz. 
The Children’s Museum diye girdiğiniz zaman Youtube’da video olarak çıkıyor. Pera ’nın 
çok güzel bir uygulaması var. Dediğim gibi Türkiye‘de örnekler çok fazla değil, yurtdışında 
daha fazla örnekleri var.

Avrupa komisyonu bunun için çok güzel bir oyun hazırlatmış. Çok ciddi bir bütçe ile 
hazırlatmış. Şimdi sizi bu oyuna davet etmek istiyorum. Vahşi web ormanı, google 
www.wildwebwoods.org diye girerseniz, İngilizce değil bu oyun 20 kûsür dilde hazırlanmış. 
Türkçe’de hazırlamışlar sağ olsunlar. Oyunda bütün yönlendirmeler mevcut. Tabi 
kulaklıklarınızı takabilirsiniz. Oyuna girebilmek için gerekli bağlantıları yapmanız gerekiyor. 
Bilgisayarı, interneti bağlayıp oyuna giriyorsunuz. Ne nedir diye bilgi veren bir oyundur. Bir 
takma ad giriyorsunuz. Çocuklara bilgisayarı, interneti anlatmak için hazırlanmış bir oyun, 
3 yaştan itibaren çocuklar için yapılmış bir uygulama. Avrupa komisyonu pek çok farklı 
dilde yaptırmış bu uygulamayı amaç çocuklara internetin anlatılması, internet vahşi bir 
orman değil bilakis doğru kullanıldığı zaman çocukların eğitimleri için kullanılabilecek bir 
ortam olduğu. Kahramanınızı belirliyorsunuz. Bu bir masal dünyası, masal kahramanlarını 
kurtaracaksınız. 4 tane seviyede ilerleyeceksiniz.  

III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu 129



130 III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DİJİTAL TEKNOLOJİLERDEN NASIL VE NE KADAR 
YARARLANABİLİRİZ?

Teknolojiyi kullanmalı mıyız / kullanmamalı mıyız diye sormuyoruz? Kullanırsak sistemimize 
nasıl ve ne kadar entegre edebiliriz diye cevap arıyoruz? Biraz bilgiler vereceğiz ama 
beraber küçük gruplar olarak çalışmalar ve değerlendirmeler yapacağız, cevaplar 
arayacağız. Bu değerlendirmeyi yaparken nasıl ki çocukları gözlerken onların gelişimlerini 
yaşlarına göre uygun mu değil mi? Nerelerde Zorlanıyor? Güçlü ve zorlandığı alanlar 
neresi? diye bakarken kriterler kullanıyoruz? Biz de şöyle bir şey yaptık. Bir uygulama, 
uygulama derken tabi bir bilgisayar uygulaması, eğitsel bir software olabilir kullanıyorsanız 
veya internet uygulaması olabilir, çünkü şu anda çok kullanılıyor, bir çok uygulama var 
aralarından iyilerini ve uygun olanlarını seçmek önemli, bir Ipad uygulaması ya da androit 
tablet uygulamaları olabilir. Nelere bakmak gerekecek? Öğretmen olarak, materyal seçerken 
nelere bakıyorsunuz? Burada nelere bakmak gerekecek? Onun üzerinde gideceğiz. 
Eğitsel olması için hangi kriterler var? Bir de seçerken nelere dikkat edeceğiz? En 
sonunda da biz naçizane olarak bu çok büyük yelpazenin içinden birkaç tane uygulama 
seçtik. Onların üzerinden gideceğiz. Bizim sizlere birkaç önerimiz olacak. Ama çok büyük 
bir alan bu, sadece bizim uygun bulabildiklerimiz, mutlaka sizin kendi bulduklarınız olabilir 
ve materyaller bunlar internet siteleri olabilir ve makaleler olabilir okuyabileceğiniz. Çok 
fazla Türkçe bulamıyoruz ama bazı makaleler Türkçe’ye çevirtilebilir, çoğunlukla yabancı 
makaleler oluyor, araştırmalar yapılınca bunları görüyoruz, ama çeviri işi bir şekilde 
hallolabilir diye düşündüm.

Kumda oynayan iki küçük çocuk var (karikatür slaytı), konuşma konuları ise “Hiç çocuğum 
olmayacak, yüklemek için 9 ay gerekir diye duydum”, tabii ki bu bir mizah, bir komedi. Ama 
çocukların düşünce yapılarının nasıl değişmeye başladığı ile ilgili bir fikir olsun diye biz 
bunu koyduk. Mutlaka sizin çalıştığınız çocuklarda da aldığınız geri bildirimler, söylemleri, 
hayata bakışları, ya da hayatı algılayışlarında da bu çağın getirdiği bazı farklılıkları 
görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Karikatürlerin ve görsel materyallerin çocuklar için 
çok hoş olduğunu düşünüyoruz. Yine bir karikatür, kum havuzu oynamak için güzel yerler. 
“Yeni bir arkadaşlık isteğiniz var, kabul edin ya da reddedin.” Arkadaş olmaya yönelik. 
Benim 3 yaşında bir kızım var. Eşim ve ben ne kadar istemesek bile çok fazla TV ve 
teknoloji ile büyümesini, gözünün gittiğini ve merak ettiğini görüyoruz. Ipad uygulamalarını 
kullanıyor ama aynı zamanda oyuncaklarını da kullanıyor, ikisini beraber götürüyor. Şunu 
görüyorum ki, o durduramayacağım bir alan, sadece iyi yönetmeliyim, zamanını ve yerini 
doğru bulmalıyım. Burada anne-baba olarak benim çok sorumluluğum var. Tabii burada 
sadece anne kimliğimle değil psikolog kimliğimle de bulunuyorum. Aynı zamanda siz de 
öğretmen kimliğinizle eğer varsa anne-baba kimliğinizle bulunuyorsunuz. Hayatımızın her 
yerinde okul bittikten sonra teknoloji bitmiyor. Hepimizin cep telefonu var ve hepimiz
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iletişim içindeyiz. Kullandığımız kişisel zaman, kişisel farklılıklarımıza göre değişiyor ama 
olanı kontrol edebilmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Çok istatistiki bir bilgimiz yok 
ama benim bulabildiğim kadarıyla, mutlaka istatistikler ülkeye ve yapıldığı yere göre 
değişecektir ya da yapılan zamana ve araştırma şekline göre ama, özellikle Ipad 
uygulamalarında çünkü çok fazla var. Okul öncesi çocuklar için geliştirilen oyunların 
içeriğine baktığımızda uygulamaların neredeyse % 70-80’i okul öncesi çocuklar için. 
Neden acaba bu kadar önemli? Şimdilik bulabildiğimiz bu rakam tabi iki her geçen gün 
artıyor, Haziran’dan bu yana kadar da sayılarda artış olmuştur. Peki sizce neden okul 
öncesi için çok cazip düşündüğünüzde? Ipad uygulamaları veya herhangi başka teknolojik 
aletlerden yararlanıyor musunuz?

Ipadi incelediğinizde ya da diğer bilgisayar programlarını hani çoğu renkli, interaktif, 
çocukların dünyasına, düşünce yapısına çok çok hitap ediyor. Bir makale göndermişti 
Aysun Hanım’ın bahsettiği İngilizce makalelerden biri o. Çok güzel bir deyim kullanıyor, 
diyor ki “Anavatanları onların dijital dünya, biz onlara göçmen oluyoruz”. Hakikaten nesil 
farklı, onları artık bizim gibi düşünemeyiz, bizim küçük versiyonlarımız gibi değil ama 
içerisine doğdukları, birinci günden itibaren çok farklı bir ortamla karşılaşıyorlar. Hani 
bizim amacımız onları bu dünyadan uzaklaştırmak değil, aksine onların dünyasına girmek 
için biz neler yapabiliriz, onların konuştuğu dilden biz nasıl konuşabiliriz. Zaten bugün 
büyük çapta da bunun üzerine eğiliyor olacağız. Uygulamaların çoğu da anında bir geri 
bildirim veriyor, değil mi? Bu da çocukların, küçük yaş grubunun çok hoşuna giden bir şey. 
İşte alkış oluyor, rengi değişiyor, sesler ve böyle fiziksel şeyler çıkabiliyor, bir kere ses 
onlar için ne kadar önemli değil mi?  Onların öğrenmesinde ve çok da farklı modalitelerde 
de hitap ediyor, değil mi görüyor, çocuk dokunuyor, hemen etkisi olduğunu görebiliyor. Bu 
yaşta deneme yanılma ile en fazla yorum var ve uygulamalar aslında bunun için çok 
elverişli bir ortam sağlıyor. Bunu istediği kadar tekrar tekrar belki yirmi kere bile yapabilir 
ama yirmi kağıda aynı şeyi çizemeyebilir çocuk ama çok daha fazla, bir şey üzerinde de 
kalabiliyor, konsantre olabiliyor. Hani dediğimiz gibi bunları kullanacağız ama nasıl ve ne 
kadar kısmını da zaten konuşuyor olacağız burada. 

Eğitsellik, biz araştırırken de,  hep duyuyorsunuzdur siz de, eğitsel, uygulamalar olsun 
ama herhangi biri değil, sizin program hedeflerinize uyması, hani o çocuğun maksimum 
fayda sağlaması için bizler neler yapabiliriz ve şu konuda çok birleşiyor bu tarafı, evet 
uygulamalar eğitsel olmalı. HTH – Eğitim standartlarını oluşturmaya çalışan bir kurum var 
Amerika’da ve onların belirlediği bazı standartlar var. Biz de bu standartlar çerçevesinde 
ve biraz da kendi tecrübelerimizden yararlanarak eğitsel uygulamalarla ilgili size bir 
farkındalık, böyle bir kavramı yerleştirmek istiyoruz bu çalıştay sonunda. Yani siz de 100 
tane veya 200 tane çalışma arasından seçerken bunların hangisi eğitsel, hangisi değil gibi 
bir ayrım yapabilmeniz adına bazı çalışmalar yapıyor olacağız. Bir ünite planı ve çocuklara 
kazandırılması amaçlanan bilgiler ve beceriler var. Bunu hep konuşuyoruz ama çoğunlukla 
kitaplar, çalışma kağıtları, oyuncaklar, çeşitli köşeler, elle oynayabilecekleri üç boyutlu 
malzemeler ve kendi aralarında tabiî ki en önemli şey okul öncesi dönemde sosyal iletişim, 
sosyal becerileri geliştirme, sosyal duygusal becerileri geliştirmek ve okula hazırlayabilsinler 
kendilerini.

Teknoloji deyince hakikatten açıyorsunuz internete baktığınız zaman birçok malzeme var, 
ben bazen şöyle düşünüyorum belki ben fazla takıntılıyım ama buzdolabı bile alacak 
olsam bilmem kaç tane değişik ürün üzerinden hem fiyatından hem şeyinden araştırma 
yapıyorum. Bu sadece bir buzdolabı yani evime alırım veya beğenmem evimden çıkarırım.
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Ama sizin mesleğinizde çocuklara yönelik onların ilgisini çekecek, motivasyonlarını 
arttıracak ve sonucunda da öğrenmelerini de arttıracak bir şeye ihtiyacımız var, o yüzden 
de bu materyallerin içinden seçebilmek de çok önemli. Tabii ki hiç kimse bilgisayar 
programı yazılımı yapmak zorunda değil bunu ben de yapamıyorum. Bunu yapan kişiler 
var. Biz şuna inanıyoruz, özellikle eğitsel çalışmalara baktığımız zaman, uygulamalara 
gerek internette, gerek Ipad’de, gerek diğer teknolojik alanlarda, yapan kişilerin çok fazla 
eğitim background’u olmadığını görüyoruz. Aslında sizlerin ve bizlerin bu konulara eğilip 
bakın bunların böyle yapmanız gerekir. Bu oyunları böyle yapmalısınız ki çocuklar bundan 
daha fazla fayda sağlasınlar dememiz çok önemli. Çünkü çok hızlı ilerliyor her şey. 
Kitaplarda görürsünüz, mutlaka bir eğitim danışmanı vardır ya da çizgi filmlerde görürsünüz 
arkasında mutlaka bir eğitim danışmanı vardır. Ama bu alan çok hızlı ilerliyor ve tabii çok 
ticari bir alan olduğu için de, çünkü yapan firmaların her biri sadece çocukla ilgilenmiyor, 
çocuk uygulamaları ile ilgilenmiyor. Başka alanlarda da teknolojik çalışmalar yapıyorlar, e 
ne oluyor kendi akıllarından yapabildikleri kadarını yapıyorlar. O yüzden bu mesleği 
seçenlerin, çocuklarla çalışan herkesin geri bildirimlerde bulunmasının çok önemli 
olduğunu düşünüyoruz biz. Ancak böyle bu sistemi biraz daha yönetilebilir, bizim 
standartlarımıza uygun hale getireceğimizi düşünüyoruz. o yüzden de bunu yaparsak siz 
kullandığınız eğitim programlarına bu çalışmaları daha rahat entegre edebilirsiniz. Belki 
küçük grup çalışmasında şu ortaya çıkabilir. Zaten birçok şeyi kullanıyorsunuzdur, onları 
konuşacağız. Çünkü biz sizi tanımıyoruz çok fazla, onları bilebilmemiz çok önemli, ama 
eğitim programına entegre olabilmesi çalışmanın hem sizin kullanımınız açısından 
önemli, hem de bir sonraki sene tekrarlanabilmesi ve güvenilir olabilmesi ile ilgili. Biz bazı 
kriterler seçtik. Kriterler demeyelim de noktalar belirledik.

Eğitsel Uygulama Seçerken Nelere Dikkat Edelim? Yaratıcılık. Tabii ki yaratıcılık bunların 
başında geliyor. Hani yaratıcılığını teşvik ediyor mu? Çocuğun kendini ifade etmesine 
fırsat var mı? Sadece pasif olarak oynuyor mu, yoksa bir grup aktivitesi içerinde mi 
oynuyor, birkaç kişi mi dahil oluyor bu oyuna? Gelişimsel olarak uygun mu? Üç yaşındaki 
çocukta bununla oynuyor, iki yaşındaki de ve hatta 8- 10 yaşındaki herkes de oynayabiliyor. 
Her yaş için tabii oyun seçerken çok çok önemli değil mi, bir çok oyunda yazmıyor kaç 
yaşa uygundur diye, az önce Aysun’un da dediği gibi bilen gözlerin daha içsel bakabilen 
insanların burada bir fikri var ama annelerin babaların olmayabilir. Bu nedenle bunun 
uygunluğuna bakmak önemli. Çünkü yapabileceğinden daha üst becerileri sunuyorsa tam 
tersine öğretici olmaktansa, çok daha hayal kırıklığı yaratan, kendine güveni olumsuz 
etkileyen bir noktaya gelecek. Sosyal etkileşim, tabii ki etkileşim diyoruz. Teknoloji 
çocukları çok tembelliğe alıştırıyor. Dikkat eksikliği oluyor. Çok gereksiz şeyler sunuyor 
diyoruz. Aksine hani baktığımızda birçok alanda bir çocuk Ipadle oynarken yanındakiyle, 
sınıf arkadaşıyla bir etkileşim içine giriyor aslında, onu da yok sayamayız böyle bir özelliği var. 

Ufak bir araştırma okuduk bu belki önemli olabilir. Çünkü gerçekten çok önem verilen, bu 
bozulursa çocukların birçok becerisini de olumsuz etkiler denilen bir alan sosyal etkileşim, 
yani çocukların sadece bir ekran ve kendileriyle beraber baş başa izole kalmaları. Tabi 
batı dünyasında da bu araştırmalar hala devam ediyor, daha hiç kimse karar vermiş değil 
bu konuda şöyle bir şey yapılmış; Bir anaokulunda paralel oyun ve tek başına oyunların 
üzerinden gitmişler acaba bir bilgisayar üzerinden bir oyun oynadıklarında iletişimleri ve 
etkileşimleri azalıyor mu diye bakılmış. Buradaki kriterler birbirlerine komut verme, 
beraber oynuyorlar çünkü. Yardım etme, kooperasyona gidip bir plan üzerinde oyunu 
beraber bitirebilme, öğretmenden destek isteme, öğretmenin destek vermesi, bilgi 
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vermesi ve bunları frekanslarına göre sıklıklarına göre araştırmışlar ne kadar etkileşime 
giriyor çocuklar, bir bilgisayar eğitsel programıyla oynarken ve sosyal etkileşimin bir paralel 
oyunda gözlenecek kadar olabildiğini hatta arada birbirlerine atıflarda bulunduklarını 
görmüşler. Ama burada önemli iki nokta var, beraber yapmak, beraber çalışmak, öğretmenin 
sistemin içinde olması, özellikle öğretmen sistemin içinde olduğunda, bir süre sonra 
destekleyici şeyler de anlatacak Yeşim Hanım, büyük bir fark ortaya çıkabiliyor.

Deneme yanılma yoluyla öğrenmek; Daha önce bahsettiğimiz şeyler, deneme yanılma 
yoluyla öğrenmesine fırsat veriyor mu, yoksa çocuğa tek bir şans mı sunuyor? Taklit 
becerisi konuşuyor olacak, orada bir ses oluyor onu taklit edebiliyor mu? gibi gibi.

Okuma becerisi, İnce motor becerisi, biliyorsunuz şimdi çok fazla dokunuyorlar, ikonlara 
dokunuyorlar, okuma yazma bilmiyor çocuk ama geri tuşunu, nereden ana sayfaya 
döneceğini çok rahat fark edebiliyor. Yeni bilgiler, yeni kavramlar öğrenmesini tabii ki 
istiyoruz, desteklemesini istiyoruz. Okullarınızda zaten uygulamalar, etkinlikler yapıyorsunuz 
bu da onu bütünleyici bir yaklaşım oluyor ve işte geri bildirim veriyor mu, neden-sonuç 
ilişkisi kurmasına yardımcı oluyor mu gibi. Yani dediğimiz gibi bunlar zaten bir havuzdu biz 
bunları toparlamaya çalıştık, bunlar olmazsa olmaz bir liste değil, ama ilk liste. Yani on 
oyun arasından seçerken bile bir filtreleme sistemi gibi, önerileriniz varsa bunu genişletmek 
isteriz. Biz de bu olanları her yıl değiştiriyoruz, yeni bir oyun buluyoruz, birbirimizle 
paylaşıyoruz, hani acaba bu nasıl, ne amaçlarla kullanılabilir gibi. Çünkü artık terapi 
alanına da her alana da girmiş durumda biliyorsunuz.

Makaleler bunlara çok fazla vurgu yapıyor, çocuğun Soyut düşünmesini desteklediğine 
dair çok ciddi araştırmalar var. Analitik düşünmesini, çocuk aslında parça bütün çok fazla 
şey yapabiliyor uygulamalar sırasında, önce bütünü görüyor, sonra parçalara bölebiliyor. 
İşte puzzle düşünün onu yine burada yapabiliyor, bu da yine analitik düşünmesini gerektiren 
bir şey.

Plan yapma; Hani bazı oyunlar var hedefi vurmaya çalışıyorsunuz, belki çok eğitsel değil 
ama çocuk yine bir şekilde plan yapıyor, hangisini seçerse o hedefe nasıl daha rahat ulaşır gibi.

Görsel - Uzaysal Algı: Çok fazla gerçek hayatta bunları böyle yaşayamıyoruz, ama bu 
oyunlarda o dünyaya girdiğinizde zaten çok dikkat ederseniz bu pekiştirilen bir beceri oluyor.

Çoklu Modalite; Biz bunun üzerinde çok duruyoruz. Birçok Ipad oyununun gerçek 
versiyonları var. Puzzleler var, boyamalar var, memory hafıza oyunları var. Farklı olan ne, 
bir Ipad oyunu ile diğeri arasında. Oyunları araştırdığınız zaman, yani neden onu seçmeyesiniz, 
yani bir kutu memory verip önüne oynatmaktansa, neden bir Ipadi seçmeyesiniz? Bu 
önemli bir soru, çünkü Ipad sonuçta pahalı da bir makine ve memory kart yapmakta kolay, 
siz bile yapabilirsiniz uğraşırsanız. Burada çocukların öğrenme sistemleriyle ilgili bazı 
araştırmalar yapılıyor, yani aynı zamanda sesin gelmesi, müziğin olması motivasyonu 
arttırıcı ve ilgi çekici şeyler. O kartların isimlerinin Türkçe söylenmesi, yabancı dilde 
söylenmesi, mesela İngilizce, Fransızca, Almanca bilemiyorum. Kart seçeneklerinin çok 
olması, yani işte bir uygulama yapacağız kartların sayıları giderek fazlalaşıyor, ya da arka 
planın rengini sürekli değiştirebilme.. Bir tek burada belki dokunma işlemi çok farklı, çünkü 
üç boyutlu bir dokunma değil, elinizle dokunuyorsunuz. Ben şöyle bir yol buldum kendi 
açımdan, benim kızım da bunlarla çok ilgili olduğu için yaşı itibariyle, hem biraz onunla
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oynuyoruz sonra da gerçek memory kartlarıyla oynuyoruz. Bakalım ikisini birleştirebiliyor 
mu? Soyut olarak kafasında oluşturduğu şeyleri ya da yaptığı davranışları somut olarak 
ta çıkartabiliyor mu? Ben çıkartabildiğini görüyorum ve daha da çok ilgileniyor, yani biraz 
ısınma gibi bir durum oluyor bizim için. Bu çok önemli. Henüz kokuyu bulmadılar herhalde 
ama koku üzerinde bile çalışıyorlarmış. Tabii şunu söylemek çok önemli biz teknolojinin 
öğrenme araçlarının ikamesi yani yerine konulan bir şey olacağını düşünmüyoruz. 
Sadece yardımcı bir bilgidir, yardımcı bir araçtır, iyi kullanılırsa çok işe yarar. Ama bu dili 
öğrenmemiz gerek, çünkü bir süre sonra, ben öğrencilerle çalışırken görüyorum ki 
teknolojiyi öğrenmediğim zaman onların dillerinden geri kalmaya başladım, ne demek 
istediklerini anlamıyorum. Onlar adına düşünemiyorum. Mesela çocuklarla çalışırken 
çizgi film de seyrederiz biz, neden bahsettiklerini anlamak için, zihnini imgelemesini 
anlamak için mesela öyle çizgi filmler var ki bana anlattığı zaman çocuk, bunda bir 
düşünce sorunu mu var diye düşünebilirim. Sonra çizgi filmi, izlediğimiz zaman aynılarının 
olduğunu görüyorum. Bunun sonu yok aslında. Aslında gelişimi yakalamak amacımız.

3 grup Ipadlerle oynanan oyunları denediler ve “Çocuğun hangi gelişimlerine hitap ediyor”u 
tartıştılar.  Somut nesnelerle birlikte verilecek şekilde oynayıp not almaları istendi.
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ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FONOLOJİK DUYARLILIK ÖLÇEĞİ (EÇDFDÖ)’NİN 
TANITILMASI

“Erken Çocuk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçek”i, okul öncesi dönemde, okuma-yazmaya 
hazırlık alanında kullanılması planlanan bir ölçektir. Ölçeği yüksek lisans tezimde Doç. Dr. 
Ebru Aktan Acar danışmanlığında geliştirdik. Bu ölçeği sunumumun sonuna doğru sizlerle 
paylaşacağım. Sunumumuzun başında genel okuma-yazmaya yönelik bilgiler, dünyada 
ve Türkiye’de okuma-yazmanın nasıl uygulandığından bahsedeceğim. Güzel bir sözle 
başlamak istiyorum. 

Çocukluk dönemimizdeki bir sihirli andır; anlamlandıramadığımız, karışık şifrelerle dolu 
bir kitap sayfasının anlamlı bir yazıya dönüştüğü an… Kelimeler sizinle konuşur, şifreler 
çözülür. O an tüm evrenin kapıları açılır ve artık bir “okuyucu” olarak geri dönüşü olmayan 
bir yolda ilk adımlarınızı atmaktasınızdır.  –Alberto Manguel.

Okul öncesi dönemde okuma-yazmaya hazırlık aşaması çok önemlidir. Bu sihirli bir andır 
çünkü okuma-yazmayı öğrendikten sonra çocuğun hayatı daha anlamlı bir hal almaya 
başlıyor. O andan itibaren etrafında gördüğü ve anlamlandırmaya çalıştığı tüm şifreler 
çözülüyor. Artık çocuk için evrenin kapıları açılıyor. Biz de öğretmenler olarak çok şanslıyız 
ki o sihirli anda onlara yardım edebiliyoruz. O yüzden de bizim için çok güzel bir evredir. 

Okuma-yazmaya hazırlık, birçok beceriyi içinde barındıran çok kapsamlı ve karmaşık bir 
süreçtir. Bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden birçok becerinin aynı anda gelişmesi 
gerekir. Bunların yanında önemli olan bir diğer faktör de eğitimdir. Bunun için bir strateji 
belirlememiz gerekiyor ki çocuk hazırbulunuşluk seviyesine gelsin ve okuma-yazmaya 
sorunsuz geçiş yapsın.

Çocuklar doğdukları andan itibaren çevrelerinde gördükleri kitaplara, nesnelere, panolara, 
logolara karşı merak duymaktadırlar. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; bebekler daha 
doğmadan, anne karnındayken anne sesini ayırt edebiliyorlar. Biz aslında anne karnında 
bile çocukların okuma-yazmaya karşı tutumlarını geliştirebiliriz. Doğdukları andan itibaren 
de bu olumlu tutumu geliştirmeye devam edebiliriz. 

Okuma-yazmaya hazırlık süreci; alfabe bilgisi, yazı kavramı, görsel, işitsel ayrımlaştırma 
ve fonolojik duyarlılık gibi becerileri kapsamaktadır. Bu becerilerden fonolojik duyarlılık, 
okul öncesi dönemde kâğıt kalem kullanmadan kazandırabileceğimiz en rahat ve en 
eğlenceli beceridir. 

Fonolojik duyarlılığın tanımını yapacak olursak; bir kelimedeki bir sesin yerine bir ses 
koyma, kelimelere ses birimi ekleme ve ya kelimelerden ses birimi atma, sesleri bir araya

Arş. Görevlisi Burcu SARI 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru Aktan ACAR 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 



getirerek yeni kelime oluşturma ve kelimeleri daha küçük ses öğelerine ayırabilme becerisidir. 
Yani fonolojik duyarlılık kelimeleri daha küçük birimlere ayırabilme becerisidir. 

Fonolojik duyarlılığın okuma-yazmaya hazırlık sürecinde önemli olmasının nedeni, fonolojik 
duyarlılık ile okuma becerisinin birbiri ile ilişkili olmasıdır. Yapılan araştırmalardan kısaca 
bahsedecek olursam, fonolojik duyarlılık becerisi geliştiğinde okuma becerisinin de 
geliştiği sonucuna ulaşan araştırmacılar var. Bir diğer görüş de okuma becerisi gelişirken 
fonolojik duyarlılığın geliştiğidir. Ancak genel olarak kabul gören, ikisinin de karşılıklı 
olarak birbirini etkilediğidir. O yüzden de önemlidir.

Daha ayrıntılı baktığımızda fonolojik duyarlılık ve okuma birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. 
Okul öncesi dönemde fonolojik duyarlılığa yapılan bir katkı doğrudan okuma becerisini de 
etkileyecek ve ilerideki okuma başarısını belirleyen önemli bir faktör olacaktır. Eğer 
çocukta okul öncesi dönemde fonolojik duyarlılığa yönelik bir eksiklik, zayıflık varsa bu 
onun ilkokulda okuma becerisinde de bir sıkıntı yaşayabileceğini bize gösteriyor olabilir. 

Fonolojik duyarlılık, okuma becerisinin yanında, dil gelişimi ile de yakından ilişkilidir. Fonolojik 
duyarlılık bir dile ait özellikleri içinde barındırır. O yüzden bu süreçte dil gelişiminin 
desteklenmesi de çok önemlidir. 

Okul öncesi dönemde fonolojik duyarlılık neden önemlidir? Erken müdahale için çok 
önemlidir. Fonolojik duyarlılığa yönelik bir eksiklik hissedildiği zaman erken müdahale 
programlarını tasarlanıp uygulanabilir. Bu sayede ilkokula geçiş aşamasında bazı önlemler 
alınabilir. Böylece fonolojik duyarlılığa yaptığınız olumlu bir katkı okuma becerisine de 
olumlu bir katkı olarak gelecektir. 

Fonolojik duyarlılığın gelişim aşamalarından bahsedecek olursak; kelime duyarlılığı, ilk-ses 
kafiye duyarlılığı, hece duyarlılığı ve sesbirim duyarlılığı şeklinde bir gelişim göstermektedir. 
Bu gelişimin temeli, kelime duyarlılığı oluşturmaktadır. Kelime duyarlılığını çocuk 3 yaş 
civarında kazanıyor. Yalnız bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Örneğin; 
çocuğa “kelebek” kelimesi mi daha uzun “tren” kelimesi mi daha uzun diye sorduğunuzda, 
çocuk tren diyorsa bu bize, çocuğun kelimenin görsel boyutunu henüz ayrımlaştıramadığını 
göstermektedir. Çocuğun bu aşamada bu beceriyi kazanması gerekir. 

İlkses-kafiye duyarlılığı; tekerlemelerde sonu uyaklı olan kelimeleri fark etmesi, aynı sesle 
başlayan sesleri bilmesi gibi becerileri içine almaktadır. 

Hece duyarlılığı da bu aşamada en zevkli olanıdır. Bu aşamada çocuğun hece kavramını 
anlaması, bilmesi gerekmiyor. Heceyi, kelimenin bir parça olarak bilmesi yeterlidir. 
Örneğin; isminin kaç parça olduğunu bilmesi, bir kelime söylediğinizde bu kelimenin kaç 
parçadan oluştuğunu bilmesi gibi. Bu parçaları alkışlayarak sayabilir, ayağını yere vurarak sayabilir. 

Sesbirim duyarlılığı ise, sesbirim bir kelimeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır. Bunun okul 
öncesi dönemde verilip verilmemesi gerektiği tartışılıyor. Bu aşama okul öncesi dönemde 
biraz zor bir aşamadır.
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   Fonolojik duyarlılığın gelişim aşamalarına yönelik örnekler verecek olursak;
 * Şeker, teker kelimelerinin kafiyeli olup olmadığı çocuğa sorulabilir.
 * Çocuktan “top” kelimesi ile kafiyeli bir kelime söylemesi istenebilir. 
 * Tekerlemelerde, yer alan kafiyeleri daha fazla vurgu yapılarak çocuğun kafiyeleri fark
    etmesi sağlanabilir. 
 * Sesbirim bulma becerisine yönelik olarak; söylenilen kelimelerde, örneğin top, bot, koş 
   kelimelerinde “t” sesi olanı söylemesi istenebilir. 
 * Harmanlama becerisine yönelik, çocuktan iki kelimeyi bir araya getirip oluşan kelimeyi  
    söylemesi istenebilir. 
 * Hece düzeyinde ise, söylenen parçaları bir araya getirerek oluşan kelimeyi söylemesi  
    istenebilir. Daha ileri düzeyde çocuktan duyduğu sesleri birleştirmesini isteyebilirsiniz.  
   Örneğin; /ç/ sesi ile “at” birleştiğinde “çat” kelimesi oluşturabilme. 
 * Ayırma becerisi de birleşik bir kelimeyi iki ayrı kelimeye ayırabilme becerisidir. 
     Örneğin; çocuktan “anaokulu” kelimesini oluşturan kelimeleri ayırması istenebilir.     
   “Elma” kelimesini hecelere ayırması istenebilir.
 * Sesbirim düzeyinde ise, çocuktan “eşek” kelimesini oluşturan sesbirimleri söylemesi
    istenebilir.
  * Diğer bir beceride silme becerisidir.  Aynı şekilde çocuktan “anaokulu” kelimesini “ana” 
   kelimesi olmadan söylemesi istenebilir. “Elma” kelimesini “el” olmadan söyleyebilme,
   “çat” kelimesini “/ç/” sesi olmadan söyleyebilme gibi örnekler verilebilir.

Okul öncesi dönemde fonolojik duyarlılık etkinlikleri nasıl uygulanmalıdır? Güçlük yaşayan 
çocuklar için açık, basitten zora doğru giden bir eğitim olmalı ve küçük grup çalışmaları 
şeklinde olmalıdır. Sürekli tekrar etmek de çok önemlidir. Fonolojik duyarlılığa yönelik 
etkinlikler daha çok harmanlama becerisi ya da ayırma becerilerine odaklı etkinlikler 
olursa çocuklar daha yararlı bir gelişim gösterebilirler.  

Okul öncesi dönemde çocuğun aldığı eğitim harflerle bağlantılı olmalıdır. Burada anlat-
mak istediğim okul öncesi dönemde harf öğretimi değildir. Çocuğun sınıf ortamında 
harflerle birlikte olması, harfleri görmesi, sesle harfi birleştirebilmesi okumaya geçişte çok 
önemlidir. Çünkü okumaya geçişte çocuğun harfle ses arasındaki bağlantıyı kurması 
gerekiyor. Çocuğun yazılı materyallerle olan deneyimi yani; sınıf ortamında harflerle bire 
bir ilişkisi, evde kitap okunması, gazetelerle, dergilerle iç içe olması gibi yazılı materyallere 
karşı olan deneyimler çok önemlidir. 

Okuma-yazmaya hazırlık uygulamalarına yönelik yapılan eğitimlerin Avrupa’daki yansımalarına 
baktığımızda ise, her ülkenin yaklaşımının farklı olduğu görülmektedir. Bu yaklaşım 
farklılaşması biraz dile özgü özelliklerden gelmektedir. Örneğin; İngilizce ve Türkçeyi 
karşılaştırdığımızda, bizim alfabemizde 29 harf varsa bu 29 harfe karşılık gelen o sayıda 
sesbirim bulunmaktadır. Fakat İngilizce de sesbirim sayısı daha fazladır. İki harf bir araya 
geldiği zaman farklı sesbirimler oluşturabilmektedir. Bu durum İngilizce de okumaya geçişi 
daha zorlaştırmaktadır. Ses birimi yazıldığı gibi okunmadığı için okumaya geçişte zorluk 
yaşanıyor. Bu nedenle de İngilizce konuşan ülkelerde okumaya daha rahat bir geçiş 
olması için okuma-yazmaya hazırlık eğitimi daha erken başlatılıyor. 

   İngiltere’de 5 yaşındaki çocuktan beklenen;
 * İlk ve son sesbirimleri fark edebilme, 
 * Harflerin sesbirimleri ve yazılı materyalleriyle bağ kurabilme, 
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 * Basit cümleleri okuyabilme, kendi adını noktalama işaretlerine göre yazabilme,
 * Fonolojik duyarlılık becerilerini kullanarak basit kelimeleri yazabilme. 

İtalya’ya baktığımızda ise, dil özellikleri bakımından Türkçeye yakın bir dildir. İtalya akademik 
becerileri kazandırmada 6 yaşından sonra ki döneme ağırlık vermektedir. Bu ülkedeki 
eğitim anlayışında sanatsal algı, sanatsal beceriler daha ön plandadır. Okul öncesi dönemde 
bu tarz etkinlikler yaparak, süreç sonunda çocuğun okuma-yazmaya hazırlanacağını 
düşüncesi hâkimdir.

Norveç’te ise okuma-yazmaya hazırlıkta duygusal gelişime ağırlık veriyor. Bu alanda yapılan 
araştırmalarla, duygusal gelişimin de bu süreçte çok etkili olduğu ortaya konmuştur. Bu 
nedenle duygusal gelişimi destekleyici etkinliklerin de okuma-yazmaya hazırlıkta yer alması 
gerekmektedir. 

Finlandiya’ya geldiğimizde ise, Finlandiya’nın önemli bir özelliği var. Uluslararası Öğrenci 
Başarısını Değerlendirme Testi, bilinen adıyla PISA’da hep üst sıralarda yer alıyor. Bu 
nedenle Finlandiya’nın eğitim sistemi çok gündemde, çok tartışılıyor, çok araştırılıyor. 
Finlandiya eğitim sistemi ile ilgili birkaç önemli özellik paylaşmam gerekirse; öğretmenlerin 
hepsi yüksek lisans derecesi alarak çalışıyorlar. Ama daha da önemlisi, lisans eğitimleri 
süresince sürekli uygulama yapma fırsatları var. 

Öğretmenin yetiştirilme süreci çok uzun ve zorlu bir süreç. Bunun da eğitimlerine yansıdığını 
düşünüyorum. Finlandiya, kültür olarak da okumaya önem veren bir ülkedir. Bağımsızlıklarını 
kazandıkları süreçten sonra devlet şöyle bir yasa koyuyor: kadınlar ilköğretimi bitirmeden 
evlenemiyorlar. Devlet politikasının eğitime verdiği önemi görebiliyorsunuz. Finlandiya da 
okul öncesi eğitime baktığımızda ise oyun temelli anlayıştan başlayıp daha sonra akademik 
becerilere yönelen bir eğilim var. Okul öncesi dönemde çocuktan kesinlikle okuma-yazmayı 
öğrenmesi beklenmiyor. 

Romanya da okul öncesi eğitim kurumlarında, sınıf ortamında harfleri, seslerine göre 
gruplanmış eğitim materyalleri görebilmekteyiz. Genel olarak harflere ve seslere yönelik 
materyalleri Avrupa’daki anaokullarının sınıf ortamlarında görebiliyorsunuz. Belçika da ise 
şöyle bir anlayış var; sınıfın herhangi bir köşesine, çocuğun görebileceği yere harfleri 
koyuyorlar. Bu sayede çocuk yazılı materyallerle olan deneyimini arttırıp harfle ses arasındaki 
bağ kurabilme yeteneğini geliştiriyor.

PISA’ya baktığımızda, Türkiye 2009 yılı raporuna göre 65 ülke arasında 41. sırada yer 
alıyor. Yine en başarılı ülkelere baktığımızda ise Şangay Çin, Kore, Finlandiya, Hong 
Kong Çin, Singapur ve Kanada. 

Ülkemizdeki okuma-yazmaya hazırlık uygulamalarını değerlendirecek olursak; fonolojik 
duyarlılık kavramı ilk olarak 2006 yılındaki Okul Öncesi Eğitim Programı’nda karşımıza 
çıkmaktadır. 2013-2014 de uygulanacak olan, şuanda 10 ilde pilot uygulamaları yapılan 
Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ise okuma-yazmaya hazırlık sürecine yönelik amaç ve 
kazanımlar daha ayrıntılı olarak yer almaktadır. Programda yer alan kazanımlar:

 * Çocukların başlarda ve sonlarda yer alan harfleri söylemesi, 
 * Aynı sesle başlayan ve aynı sesle biten sözcükler türetmesi, 
 * Şiir-öykü ve tekerlemedeki uyağı söylemesi, söylenen sözcükle uyağı başka sözcük söylemesi.
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2013-2014 de uygulanacak olan Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocuklar bu becerileri 
nasıl kazanabilir? Bu beceriler, uyaklı kısa şiirler, tekerlemeler tekrar edilerek, oyun, şarkı 
ve öykülerdeki uyaklı sözcüklerin üzerinde durularak, eşleştirme, türetme gibi etkinliklerle 
desteklenerek kazandırılabilir. Programda aynı zamanda altı çizili olarak okul öncesi 
dönemde okuma-yazma öğretilmemesi gerektiği de belirtilmektedir. 

Sunumun bu bölümünde geliştirdiğimiz Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık 
Ölçeği (EÇDFDÖ)’inden bahsetmek istiyorum. Ama bundan önce kısaca, okul öncesi 
dönemde değerlendirmenin nasıl olması gerektiğini paylaşmak istiyorum. Çocuklar 
öğrettiğimiz şeyleri öğreniyorlar mı? Değerlendirmenin amacı budur. Peki, nasıl yapabiliriz? 
Basit, çocuğun seviyesinde doğal, sanki oyun oynuyormuş gibi çocuğa değerlendirildiğini 
fark ettirmeden değerlendirilmelidir. İlk belirlememiz gereken, neyi değerlendirmek 
istediğimizdir. Daha sonra çocuğun öğrenmesi gereken belli konular nelerdir? Bunlar 
belirlenmelidir. Yaptığımız etkinlik çocuğun ihtiyaçlarını karşıladı mı? Değerlendirme 
neden önemlidir? Uyguladığımız programın etkinliğini görmek, denetlemek için önemlidir. 
Ne kadar iyiyiz? Ne kadar kötüyüz? Ne kadar verimli olduk? Okul öncesi dönemde 
okuma-yazma hazırlık programını nasıl hazırlayabiliriz? En önemlisi de acaba erken 
müdahaleye ihtiyacı olan çocuklar var mı? Peki, değerlendirmeyi yapmak için ne gerekir? 
Kazanılması beklenen becerileri ölçebilecek bir ölçek gerekir. Biz de bu düşünceden yola 
çıkarak 60-72 aylık çocuklar için Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği 
(EÇDFDÖ)’ni geliştirdik. 

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ) bize neden gerekli? Bu 
alanda, bu olanaklarda yapılan zaten çok sayıda ölçeğimiz yoktu. Bu ölçek bize ileride 
sorun yaşayabilecek çocukları okul öncesi dönemde tespit edebilme imkânı sağlamakta 
ve buna yönelik erken müdahale programları geliştirebilme şansı yaratmaktadır. 

Bir ölçek geliştirirken ölçeğin geçerli ve güvenilir olması çok önemlidir. Geçerli ve güvenilir 
bir ölçek için çok sayıda uygulama yapılması gerekmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarından kısaca bahsettiğimde, ölçek 2011-2012 eğitim yılında 60-72 aylık 733 
çocuğa uygulandı. İlk etapta 2011-2012 öğretim yılında Çanakkale İli sınırları içinde 
bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 106 öğrenciden veri toplanmıştır. 
Çalışma daha sonra Marmara Bölgesinde yer alan İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve 
Çanakkale illerinden veri toplanarak çalışma grubu genişletilmiştir. Erken Çocukluk 
Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)’nin uygulandığı okul sayısı İstanbul’da 12, 
Bursa’da 4, Balıkesir’de 3, Kocaeli 3, Çanakkale 3 olmak üzere toplam 25’dir. Bunların 
7’si özel, 18’i resmidir. 

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)’nin maddelerinin faktör 
yükleri .30-.84 aralığındadır. Test-tekrar test katsayıları .975 ile .433 arasında değişim 
göstermektedir. Ölçeğin toplam puanlarının iç tutarlılık katsayıları .9611 (Cronbach alfa) 
ile .8474 (Guttman) arasındadır. Bu veriler Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık 
Ölçeği (EÇDFDÖ)’nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)’nin amacı; çocukların 
sesleri ayırt edebilme, ses farkındalığı becerisini ölçebilmektir. Erken Çocukluk Dönemi 
Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ) 8 alt boyut ve toplamda 78 tane maddeden oluşmaktadır. 
Çocuklara bireysel olarak sessiz ortamda uygulanması gerekmektedir. Uygulama süresi 
yaklaşık 15 dakikadır. Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)’nin 
alt boyutları:
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 * İki sözcüğün kafiyeli olup olmadığına karar verebilme,
 * Kelimelerin başlangıç sesini ayırt edebilme, 
 * İstenilen sesle yeni kelimeler oluşturabilme, 
 * Bir grup kelime içinden aynı sesle başlayanları fark edebilme, gruplayabilme, 
 * Ses birimlerini bir araya getirerek oluşan kelimeyi söyleyebilme, 
 * Bir kelimeyi hecelere ayırabilme, bir kelimedeki bir heceyi atarak geriye kalan birimi
    söyleyebilme ve 
 * Harfleri tanımadır.

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)’ni kullanarak yürüttüğümüz 
araştırmamızın sonucunda ulaştığımız bulguları özetleyecek olursak;

 * Kız ve erkeklerin fonolojik duyarlılık becerileri birbirine eşittir.
 * Özel okula devam eden öğrencilerinin fonolojik duyarlıkları, devlet okuluna giden veya  
    hiç okula gitmeyenlerden anlamlı düzeyde daha yüksektir.
 * Okul öncesi eğitim alma süresi arttıkça fonolojik duyarlılık becerisi de artmaktadır.
 * Anne-babanın eğitim düzeyi lise olan çocukların puan ortalamaları, annesi lisans ve
    yüksek lisans mezunu olanlardan anlamlı derecede daha düşüktür.
 * Anne-babaları profesyonel mesleklerle uğraşan çocukların fonolojik duyarlılıkları
    yükselmektedir.
 * Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği puan ortalamaları; ekonomik düzey
    yükseldikçe, artma eğilimi göstermiştir.
 * Evlerinde bilgisayar olan çocukların fonolojik duyarlık becerileri, bilgisayarı olmayan
    çocuklardan anlamlı derecede daha yüksektir.
 
Araştırmamızın bulguları ışığında önerilerde bulunduğumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Rehberlik Araştırma Merkezleri iş birliği halinde çalışmaları arttırılabilir. Okul öncesi eğitim 
kurumlarında, çocukların fonolojik duyarlılık, okuma kavramları, kelime bilgisi, görsel ve 
işitsel ayrımlaştırma becerilerini geliştirmek amacıyla sesbirim analizi faaliyetlerine oyunlarda 
sıkça yer verilmelidir. 

Erken Çocukluk Dönemi Fonolojik Duyarlılık Ölçeği (EÇDFDÖ)’nin önemli olmasının bir 
diğer nedeni ise, fonoloji dendiği zaman dile özgü özellikler ön plana çıkmasıdır. Bu 
alanda yurtdışından alınan bir ölçeği ülkemizde kullanmaya kalktığımızda dil özellikleri 
farklılaşmaktadır. Bu nedenle bu tarz ölçeklerin kendi ana dilimizde geliştirilmesi çok 
önemlidir. Kendi dilimize ve programımıza yönelik geliştirilen bir ölçek her zaman daha 
sağlıklı sonuçlar verecektir ve alana katkı sağlayacaktır. 

Okul öncesi dönemde çocuklara sağladığımız kaliteli eğitim, çocuğun ilköğretime yani temel 
eğitime daha sağlam temellerle başlamasını sağlayacaktır. 

Teşekkür ediyorum.
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OKUL KONSÜLTASYON MODELİNDE NASIL ÇALIŞIYORUZ?
OKUL VE KLİNİK İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİMİ ÇOCUK YARARINA EN İYİ ŞEKİLDE 
NASIL SÜRDÜRÜLÜR? 

Çocukların iletişimde olduğu aile, arkadaşlar, öğretmen-okul, çocuğun kendi dünyası ve 
eğer destek alıyorsa klinik gibi yapıların çocuğun gelişiminde önemli bir yeri vardır. Bu 
yapıların birinde meydana gelen bozukluk ya da aksaklık çocuğun gelişimine doğrudan 
bir etki yapar. Çocuğun akademik, bilişsel, sosyal, duygusal, davranışsal, dil gelişimi, ince 
ve kaba motor gelişimi gibi konularda beklenenden geri performans göstermesi klinik 
acıdan yönlendirmede başlıca etkenler olarak görülebilir. Ayrıca bu konulardaki çocuğun 
ve yaşıtlarının performans karşılaştırması, tarafsız ve yapılandırılmış gözlemler çocuğun 
ne zaman klinik yardıma yönlendirilebileceğine karar vermede önemlidir. 

Özel Güzel Günler Polikliniği Okul Konsültasyon Ekibi olarak, Dr. Yankı Yazgan’ın süper-
vizyonunda geliştirdiğimiz Okul Konsültasyon Modeli’nin basamakları aşağıdaki gibidir. 

1 Yönlendirme
 a) Kim yönlendirebilir?
 b) Sınıf içinde yönlendirilecek çocukları nasıl ve ne zaman seçilir?
  i) Yönlendirilmesi gereken çocukların özellikleri
   (1) Bilişsel/Akademik
   (2) Sosyal-Duygusal
   (3) Davranışsal
   (4) Dil Gelişimi
   (5) İnce ve Kaba Motor Gelişim
 c) Yönlendirme süreci nedir?
 d) Yönlendirme sürecinde okul-aile-klinik ilişkisi
2) Aileden Bilgi Toplama
 a) Kimlerden bilgi toplanır?
 b) Nasıl bilgi toplanır?
 c) Bilgi toplama sürecinde okul-aile-klinik ilişkisi
3) Aile- Çocuk-Klinisyen Görüşmesi
4) Gözlemler (Okul, Ev)
 a)  Gözlem öncesi
  i) Formlar 
  ii) Sorun tespiti
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  iii) Öğretmen/ders/zaman seçimi
 b)  Gözlem günü
  i) Gözlem için önemli kriterler
  ii) En verimli gözlemi nasıl yapılır?
  iii) Gözlem yaparken nelere dikkat edilir?
  iv) Gözlem raporları
5) Değerlendirme ve Tavsiyeler
 a)  Raporlar
 b)  Yönlendirmeler
  i) Occupational Therapist, Duyu Bütünleme Terapisi
  ii) Dil- Konuşma Terapisi
  iii) Applied Behavioral Analysis
  iv) Psikoterapi
  v) Pedagojik Terapi
  vi) Özel Eğitim
6) Takip Süreci
 a) Okul-Aile-Klinisyen toplantıları
 b) Takip gözlemleri
 c) Bilgi alışverişi

Yönlendirme süreci boyunca aile ve okulla görüşmeler yapıyoruz. Okulda yapılabilecek ilk 
etap müdahaleleri olarak çocuğa masa başı çalışmaları yaptırılabiliyor, çocukla görüşme 
yapılarak davranış karnesi oluşturulabiliyoruz. Yönlendirme sürecinde aile, okul müdürü, 
sınıf öğretmeni, rehber öğretmen gibi çocukla ilgilenen herkesin katılacağı bir toplantı düzenliyoruz.  

Okulda yapılabilecek müdahalelerin eksik kaldığı okul veya aile tarafından hissedildiği 
takdirde, öğrenci kliniklere yönlendirebiliyoruz. Bizim kliniğimize başvuran danışanlara en 
kuvvetli desteği verebilmek için çok detaylı bir bilgi toplama sürecinden geçiyoruz. Bu 
süreçte başvuru formu, Güzel Günler Gelişim Envanteri, ailenin ve/veya öğretmenin 
doldurması gereken belgelerden elde edilen bilgiler ve danışanla birlikte çalışan diğer 
uzmanların raporları değerlendiriyoruz. Bu süreç boyunca aile istemediği sürece bilgiler 
hiçbir şekilde üçüncü kurumlarla paylaşmıyoruz. Tüm bilgiler incelendikten sonra Aile-çocuk- 
klinisyen görüşmelerini ebeveynler ve çocuk, sadece çocuk veya sadece ebeveynler şeklinde 
yapıyoruz. 

Aile ve çocukla görüşme esnasında ihtiyaçlar saptanarak bir okul ziyareti yapılmasına 
karar verildiği takdirde, ziyaret öncesinde ailenin yönlendirdiği öğretmen ile temas sağlıyor, 
gün ve saat belirliyoruz. Gözlem günü okula giderek tüm ilgili öğretmenler, rehber 
öğretmen ve gerekirse okul müdüründen bilgi alıyor, sınıf içi-bahçe-teneffüs-yemekhane 
gözlemlerinde çocuğun davranışları ve çevresiyle olan iletişimi gözlemliyoruz. Gözlemler 
sonucunda sınıf öğretmenleriyle görüşüyor ve bilgi alışverişi yapıyoruz. Danışana okul 
ortamında en verimli şekilde destek sağlayabilmek için tüm yapılan gözlemleri  ve toplanılan 
bilgileri değerlendiriyor ve danışana ve okuluna özel bir öneri raporu hazırlıyoruz.

Hazırladığımız raporu önce aile ile, sonra okul ile paylaşıyoruz. Paylaşılan rapor, okulda 
uygulanabilecek hale gelene kadar revize ediliyor. Dr. Yankı Yazgan’ın değerlendirmesi 
sonucu danışana duyu bütünleme terapisi, dil konuşma terapisi, psikoterapi-aile terapisi, 
pedagojik terapi, özel eğitim gibi terapilerden biri ya da birkaçı tavsiye edilebiliyor.
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Takip süreci boyunca okul-aile-klinisyen toplantıları düzenliyoruz. Bu toplantılarda çocuğun o 
anki durumu ve terapi öncesi durumu karşılaştırılarak değerlendirmeler yapıyoruz, çocukta 
meydana gelen iyi ya da kötü yönlü gelişmeler okul-aile-klinisyen arasında paylaşıyoruz. 
Çocuğun okuluna yeniden gidilerek gözlemleri takip amaçlı yapabiliyoruz.  Ayrıca çocuk 
hakkında varsa terapi gördüğü kişi ya da özel eğitimiyle ilgilenen kişilerle, doktor ve 
psikologlarıyla düzenli bilgi alışverişleri yapıyoruz. 
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OKUMA YAZMAYI SEVEN NESİLLER İÇİN:
 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUMA- YAZMA FARKINDALIĞI

Günümüz dünyasında, yaşamın her dakikasında insanoğlu yeni bir buluşa imza atıyor. 
Her alanda yaşanılan gelişim ve değişimlere ayak uydurmaya çalışan bireyin en temel 
ihtiyacı; paylaşılan bilgiyi anlayabilmek ve bu bilgiyi doğru bir şekilde kullanabilmektir. 
Değişim ve gelişimi  takip edebilmek için okuma ve yazma becerilerine sahip olmak 
gerekir. Okuma ve yazma; hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, hangi dili konuşursanız 
konuşun eğitim hayatımızın ilk basamağını oluşturmaktadır. 

Bireyin hayatında bu denli önemli yere sahip olan okuma yazma becerilerinin öğrenilmesi 
zaman alan  oldukça zor bir süreçtir. Eğitimciler olarak okuma ve yazmayı seven nesiller 
yetiştirebilmek için çocukların bu süreci zorlanmadan başarıyla tamamlamalarına destek 
sağlamalıyız. Okul öncesi dönemde okuma yazma farkındalığı çalışmalarını bilinçli bir 
şekilde uygulayarak çocukların ilkokulda okuma yazmayı zorlanmadan eğlenerek 
öğrenmelerine katkıda bulunabiliriz. Böylece yüksek motivasyonla 1.sınıf entegrasyon 
sürecini kolaylaştırarak  okulu, okuma yazmayı seven nesiller yetiştirebiliriz. 

Okul öncesi dönemde eğitimciler  hazırladıkları tüm etkinlikler ile çocukları hayata ve 
ilkokula hazırlarken okuma yazmaya hazırlık becerilerini desteklemektedirler. Okul öncesi 
dönemde okuma ve yazma öğretmek, harfleri göstermek ve yazdırmak yoktur. Ancak 
çocukların ilkokulda okuma ve yazmayı zorlanmadan daha kolay öğrenebilmesi için 
gereken ön becerilerin okul öncesi dönemde kazandırılması temel amaçtır. Bu nedenle 
okul öncesi dönemde okuma yazma farkındalığı çalışmalarına yer verilmesi son derece 
önemlidir. Böylece, süreci çocuk için daha kolay, daha keyifli hale getirmek ve okuma ve 
yazmaya dair ön becerilerin birey tarafından fark edilmesi, anlamlandırılması mümkün 
olabilecektir.  

Okuma, çocuğun semboller ile ses arasında ilişki kurmasını ve yazdığından anlam 
çıkarmasını gerektirmektedir. Yazma ise sembolün yazıya dönüşmesi için temelinde el 
göz koordinasyonu olan bir hareket becerisi gerektirir (Oktay ve Unutkan, 2003). Zorunlu 
eğitimden önce çocuğun gelişiminin hızlandırılması ile ilgili temel beceri ve alıştırmalar 
okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında; yönergeleri dinleme ve anlayabilme, el-göz 
koordinasyonu kurabilme, kalem tutmaya alışabilme, mekan-yön tayin edebilme, şekiller 
arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt edebilme, sözlü ifadeyi geliştirebilme, yeni 
kelimeler öğrenebilme, dikkat süresini artırabilme, dikkat yoğunluğunu geliştirebilmelidir. 
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile ilgili yapılacak alıştırmalar; çizgi çekme, resim 
yapma ve küçük kas geliştirme etkinliklerinden öteye geçmemelidir (Parlakyıldız, Yıldızbaş, 2004). 

Bu makalede çocuğun ilkokula daha donanımlı başlaması için gereken temel becerilerden 
biri olan okuma yazma farkındalığı; görsel algılama, işitsel algılama, dikkat ve bellek, 
problem çözme, temel kavram ve semboller ile motivasyon ana başlıkları altında incelenecektir.

Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi 
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Görsel Algılama
Görsel algının bir boyutu olan küçük detayların fark edilmesi, okuma olgunluğunun 
kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu alan ile ilgili beceriler okuma yazma ile ilgili 
etkinliklere temel oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim programlarında yer alan, nesne 
resim arasındaki benzerlik veya farklılıkları bulma, geometrik şekillerin ya da resimlerin 
eşleştirilmesi, renk ayırt etme, şekil zemin ilişkisini ayırt etme gibi etkinlikler görsel ayırt 
etmeye yöneliktir (Wifret, 1993; Yazıcı, 2002).

Görsel algılama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda da el 
göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekanda konum ve mekânsal ilişkiler 
olarak başlıklandırılmıştır (MEB, 2006).

Okul öncesi dönemde yapılan görsel algılama çalışmaları çocukların harf-kelime analizi 
yapmalarını sağlayarak, kelime biçimlerini tanıma ve kelimeleri analiz etme becerilerinin 
gelişimini desteklemektedir. Çocukların, harfleri ve sesleri ayırt edebilme becerilerinin 
gelişimi, kelimeler ve cümlelerin birbirine bağlanmasına yardımcı olmaktadır. Çizme, boyama, 
resim yapma ve yaptığı resimlerdeki olayları ve konumları anlatma gibi etkinlikler ise 
görsel motor algısını geliştirmeye yöneliktir. Bu tür etkinlikler çocukların dil deneyimleri 
kazanma, yer-yön tayin etme, el göz koordinasyonu kurma gibi okuma yazma için gerekli 
olan becerilerin gelişimini sağlamaktadır (Wifret, 1993; Yazıcı, 2002).

Çocukların grafik oluşturma ve yorumlama becerileri de görsel okuma, analiz ve sentez 
yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, bir örüntüyü oluşturma ve verilen bir 
örüntüdeki ilişkiyi kavrama becerisinin gelişimi, çocuğun ilköğretimdeki akademik başarısına 
önemli katkı sağlamaktadır (Polat, 2010a).

Okuryazarlığın kazanımında, izole harfleri ayırabilmek, sesler arasında ilişki kurabilmek, 
bu sesleri sözcüklere yerleştirebilmek ve sonuçta anlam çıkarabilmek için farklı algısal ve 
bilişsel becerilerin kullanılması gerekmektedir (Mc Laughlin, 1998; Gül, 2007).

Ryan (1999)’e göre, okulöncesi dönemde okuma gelişimi sürecinde, görsel ayrımlaştırma 
becerisine sahip olan bir çocuk; kitaplara, işaretlere ve başlıklara ilgi gösterir, nesneler 
arasındaki farklılıkları algılar, ana-ara renkleri tanır, konum ve yön (aşağı- yukarı, sağ-sol, 
üst-alt) belirlemelerini yapar, okurken duyacağı görsel yönleri (soldan sağa, önden 
arkaya) bilir, sembolik formları ayırt edebilir. Bu beceriler, onun harfleri öğrenebileceği ve 
kelimeleri algılayabileceği düzeye getirmeye yardımcı olacaktır (Oktay ve Aktan, 2004).

Erken çocukluk dönemindeki çocuğun gelişimi bir bütün olarak ele alınır. Okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları kapsamında çocukların kavram gelişimi; objelerin, olayların neden-
sonuç ilişkilerinin bağlantılarını kurmalarını sağlayıcı olmalı, yönergelerin ışığında kalem 
kullanarak, kağıt üzerine yapılan boyama, yuvarlak içine alma, çizgi ile birleştirme, çizme 
çalışmaları ile desteklenmelidir. Bu çalışmalar okuma-yazma hazırlık çalışmaları adı 
altında planlanarak tüm çocukların katılımı sağlanmalıdır. Ayrıca etkinlikler arasındaki 
geçişlerde toplanmış gibi rutin faaliyetlerde, oyunları bazı yerlerinde, fen ve doğa çalışmalarında 
da uygulanabilir. Okuma yazma eğitimine hazırlık erken çocuklukta bir dizi gelişmenin 
sonucudur. Bu gelişme yalnızca basılı materyalleri yorumlayabilme yeteneğiyle oluşmaz; 
aynı zamanda, bu gelişim anlayış, alışkanlık tavır yetenek, becerileri de içine alır (MEB, 2011).
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Erken çocukluk döneminden itibaren farklı şekillerde ve farklı amaçlarla kullanılan yazma 
işlemi, bir sürecin varlığını işaret etmektedir. Başlangıçta bir kâğıdın herhangi bir yerine 
yapılan çeşitli şekiller, daha sonra yerini harflere benzer sembollere ve zamanla harflere 
bırakmaktadır. İlköğretim döneminin başlarında harfler, sadece “yazmak” amacıyla 
kullanılmakta, daha sonraki dönemlerde (ergenlik dönemi ve sonrası) yazı yazma işlemi 
(becerisi) daha karmaşık hale gelerek yazı yazmanın ötesinde, iletişimsel amaca da 
yönelmektedir (Mc Laughlin, 1998; Gül, 2007).

Okul öncesi dönemde karalama ile başlayan yazı yazma becerisi daha sonra yazıyormuş 
gibi yaparak yetişkin yazısını taklit etme ile yazı yazmanın temelini oluşturmaktadır. 
Çocuklar, ilkokulda alfabe bilgisi edindikten ve ses duyarlığı kazandıktan sonra, sembollerle 
sesleri eşleştirirler ve bazılarında sese bağlı yazmaya benzer yazılar görülebilmektedir. 
Son olarak da, sözcüğü doğru harfleri kullanarak yazma becerisi gelişmektedir (Sevinç, 
2003: 182; Üstün, 2007). Başka bir deyişle okul öncesi dönemde yapılan çalışmalar 
ilkokuldaki okuma yazma çalışmaları için bir ön hazırlık niteliğindedir.

İşitsel Algılama
Ryan (1999)’e göre, okulöncesi dönemde okuma gelişimi sürecinde, işitsel ayrımlaştırma 
becerisine sahip olan bir çocuk, harf ve kelimelerin söylenişlerini kavrar, kelimelerin 
başlangıç ve bitişlerindeki ses farklılıklarını ayırt eder, kelimelerin söylenişlerine ilişkin 
oyunlardan hoşlanır, kendisine okunan şiir ve hikayeleri dinlemekten zevk duydukları 
ifade edilmektedir (Oktay ve Aktan, 2004).

Türkçede harflerin ve seslerin birebir eşleşmesi, okumayı öğrenme sürecinde öğrencilerin 
harf-ses ilişkisini daha kolay kurmalarına yardımcı olur. Çünkü harf-ses ilişkisine ait bilgi, 
okumayı kolaylaştıran ön becerilerden biridir (Chard ve Kameenui, 2000; Erdoğan, 2012). 
Bu bağlamda harf-ses ilişkisinin birebir uyum gösterdiği Türkçenin dil özellikleri göz önüne 
alındığında, öğrencilerin okuma becerisini etkili bir şekilde kazanabilmeleri için okul 
öncesi dönemde verilecek fonolojik farkındalık eğitimi daha da önem kazanmaktadır 
(Erdoğan, 2012).

Fonolojik farkındalık ile okuma becerisi arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan üç kuramın 
varlığından söz edilebilir. Bu kuramlardan ilki, fonolojik farkındalığın, okuma gelişimini 
etkilediğini ileri sürmektedir. Bu kurama göre fonolojik farkındalık, okuma becerisinin 
kazanımında nedensel bir role sahiptir. Çocuğun ilkokuma-yazmayı öğrenme sürecinde 
ses birimlerini öğrenmeden önce, fonolojik farkındalık becerisine sahip olması, çocuğa 
okuma-yazma sürecinde avantaj sağlayacaktır (Oudeans, 2003; Erdoğan, 2012). İkinci 
kuram, birinci kuramın aksine okuma becerisinin fonolojik farkındalığı yordadığını ortaya 
koymaktadır (Ehri, 1989; Erdoğan, 2012). Üçüncü kuram ise, bu iki beceri arasında 
karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğunu ileri sürmektedir. Başka bir ifadeyle, fonolojik 
farkındalık becerisinin gelişimi, okumayı; okumanın gelişimi ise fonolojik farkındalığı 
etkilemektedir (Sonnenschein ve Munsterman, 2002; Erdoğan, 2012).

Küçük çocuklar için cümlelerin bağımsız kelimelere parçalanabileceğinin algılanması, 
kelimelerin de bağımsız seslere parçalanabileceğinin algılanmasının ön koşuludur. Bu 
süreçte çocuğun fonolojik farkındalığını gösteren beceriler gittikçe karmaşıklaşan görevlerle 
devam eder. Hempenstall (2003) fonolojik farkındalıkta 11 göreve dikkat çeker (Erdoğan, 2011):
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1.  Cümlelerin sözcüklerden meydana geldiğinin,
2.  Sözcüklerin uyaklı olabileceğinin,
3.  Sözcüklerin aynı sesle başlayabileceğinin,
4.  Sözcüklerin aynı sesle bitebileceğinin,
5.  Sözcüklerin ortasında aynı sesin olabileceğinin,
6.  Sözcüklerin hecelere ayrılabileceğinin,
7.  Sözcüklerin ilk ve son sese ayrılabileceğinin,
8.  Sözcüklerin tek tek seslere ayrılabileceğinin,
9.  Sözcüklerden sesler çıkarıldığında yeni sözcükler olacağının,
10. Sözcükler yapmak için sesleri harmanlayabileceğinin,
11. Sözcükleri seslere ayırabilmenin farkına varmadır.

Fonolojik farkındalık becerisi gelişmiş öğrenciler, ilkokuma-yazma sürecinde öğrendikleri 
harflerden oluşan cümleleri daha doğru ve akıcı okuyabilmektedirler (Erdoğan, 2012).

Erdoğan (2012) tarafından öğrencilerin fonolojik farkındalık becerileri ile okuma becerileri 
arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan ve 126 birinci sınıf öğrencisi ile yapılan çalışmada; 
fonolojik farkındalığın okumanın ilk aşaması olan mekanik okuma başarısında etkili olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

Fonolojik farkındalık görevleri genel olarak 4 başlık altında toplanabilir (Erdoğan, 2011):

1. Uyak ve ses yinelenmesi (Rhyme and Alliteration); Uyak ve ses yinelenmesi basit
 düzeydeki fonolojik farkındalık becerileridir (Bryant ve ark, 1990; Erdoğan, 2011). Bu
 aşamadaki görevler; sözcüklerin uyaklı olabileceğinin farkında olması (gel-kel), sözcüklerin  
 aynı sesle başlayabileceğinin farkında olması (bebek-balık), sözcüklerin aynı sesle
 bitebileceğinin farkında olması (al-el), sözcüklerin ortasında aynı sesin olabileceğinin  
 farkında olması (kal-bak) şeklindedir.

2. Sözcükteki heceleri ve sesleri ayırma (Segmentation); Sözcük içerisindeki hecelerin
 ve seslerin açık bir şekilde tanımlanmasına işaret eden fonolojik farkındalık becerisidir  
 (Torgesen, Morgan ve Davis, 1992; Erdoğan, 2011). Bu aşamadaki görevler; cümleleri  
 sözcüklerine ayırma, sözcükleri hecelerine ayırma, sözcüklerin ilk veya son sesini ayırma,  
 sözcükleri bütün seslerine ayırmadır.

3. Sözcükteki heceleri ve sesleri birleştirme (Blending); Kelime üretmek için hece ve sesleri
 harmanlama becerisidir (Torgesen, Morgan ve Davis, 1992; Erdoğan,2011). Bu aşamadaki
 görevler (Erdoğan, 2011); 

 Heceleri birleştirme: Bu aşamada çocuğa bir kelimeyi oluşturan heceler karışık olarak     
 söylenir ve bu hecelerin meydana getirdiği kelimeyi bulması istenir.

 Sesleri birleştirme: Bu aşamada çocuğa bir kelimeyi oluşturan sesler karışık olarak
 söylenir ve bu seslerin meydana getirdiği kelimeyi bulması istenir.

4. Sesleri manipüle etme (Manipulating); Sesleri maniple etme görevi en zor görevdir. Bu  
 görev, yeni bir sözcük oluşturmak için verilen sesleri sözcükte istenen yere yerleştirmeyi  
 gerektirir. Bu aşamadaki görevler (Erdoğan, 2011):
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İlk sesi manipüle etme: Bu aşamada çocuktan, söylenen sözcüğün ilk sesini başka bir ses 
ile değiştirmesi istenir. Örneğin; “Tabak sözcüğünde /t/ sesinin yerine /k/ sesi geldiğinde 
hangi sözcük oluşur?” (tabak-kabak)

Son sesi manipüle etme: Bu aşamada çocuktan, söylenen sözcüğün son sesini başka bir 
ses ile değiştirmesi istenir. Örneğin; “Bilet sözcüğünde /t/ sesinin yerine /k/ sesi geldiğinde 
hangi sözcük oluşur?” (bilet-bilek)

Ortadaki sesi maniple etme: Bu aşamada çocuktan, söylenen sözcüğün ortadaki sesini 
başka bir ses ile değiştirmesi istenir. Örneğin; “Kel sözcüğünde /e/ sesinin yerine /o/ sesi 
geldiğinde hangi sözcük oluşur?” (kel-kol)

Justice ve diğerleri (2003) yaptıkları deneysel araştırmada, yazma, yazı farkındalığı ve 
fonolojik farkındalık becerileri desteklenen okul öncesi dönemdeki çocukların okuma ve 
yazma gelişimlerinin, sadece hikaye okuma etkinlikleri aracılığıyla desteklenen çocuklara 
göre daha iyi olduğunu saptamışlardır (Alisinanoğlu, Şimşek, 2012). Değişen 4+4+4 
sistemi ve  ilkokula başlama yaşının aşağı çekilmesi bu çalışmaların tamamının  okul öncesi 
eğitimde yapılmasını olası kılmamaktadır. Ayrıca 2012 Okul öncesi eğitim programında 
harfleri göstermeden ve yazdırmadan sesi hissettirme, tanıma, ayırt etme  ve aynı sesle 
başlayan, biten kelimeler vb. diğer çalışmalar temel alınarak fonolojik farkındalığa  yer 
verilmeye  çalışılmıştır.

Dikkat ve Bellek
Dikkat, en yaygın anlamıyla duygu ve düşünceyi bir olay ya da nesne üzerine yoğunlaştırmaktır. 
Dikkatin gelişiminde ilgi, merak ve keşfetme güdüsü yatmaktadır. Çocuk tüm duyu 
organlarıyla inceler ve her şeyi kısa sürede öğrenmek ister (Aral vd. 2000; Dinç, 2012). 
Ancak okul öncesi dönemde çocukların dikkatleri, seçicilikleri ve dikkat süreleri azdır. 
Sekizinci aydan sonra bebekler saklı nesneleri araştırmaya başlamakta, iki yaşına kadar 
saklandığını gördüğü bir nesneyi hemen bulabilmektedir. Dört yaşındaki çocuklar oyun 
alanında kaybolan oyuncaklarını en son gördükleri ve kaybolduğunu anladıkları yerlere 
sistemli ve etraflıca bakarak bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak okul öncesi dönemdeki 
çocuklar resimler, yazılı materyaller ve çeşitli basamaklardan oluşan konuları sıralama 
konusunda yeterince dikkat gösterememektedirler (Alisinanoğlu, 2004; Bayhan ve Artan, 
2004; Bay, 2008).

Dikkat ve hafıza, çocukların hayata ve ilköğretime hazırlanmalarında oldukça önemli bir 
yere sahiptir. Dikkat; dikkat süresi ve dikkat seçiciliği olarak isimlendirilen iki süreçten 
oluşur. Yaşla birlikte, dikkatin süresinde ve seçiciliğinde de değişme olur. Dikkat süresi, 
bireyin bir noktaya yöneldiği zaman olarak tanımlanabilir. Odak noktasının değişmesi de 
dikkat dağılmasıdır. Dikkat seçiciliğiyse, odaklanan uyarıcıyı tanıma, belirgin ve temel 
nitelikleri belirleme işlemi olarak ifade edilir (Polat, 2010a).

Bilgiye dikkat edildikten sonra bilginin depolanması bellek sayesinde gerçekleşmektedir. 
Bellek; bireyin tecrübelerinden edindiği bilgileri güvenilir bir biçimde, tam ve doğru olarak 
zihninde tutabilme yetisidir. İlk öğrenilenlerin kısa süreli depolanması kısa süreli bellekte, 
uzun süre depolanması uzun süreli bellekte gerçekleşmektedir (Bayhan ve Artan, 2004; 
Ömeroğlu ve Kandır, 2005; Bay,2008).
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Çocukların bellek gücünü iyi kullanabilmek için onların düşünme düzeyinin üstünde bilgi 
edinmeye zorlanmamalıdır. Ayrıca, bu dönem çocuğunun bellekleri kısa süreli olduğundan 
açıklamaların parçalar halinde yapılması işlerini kolaylaştıracaktır. Çocuğun bellek gücünü 
geliştirmede kendi stratejisini oluşturmak için denemeler yapmasına fırsat verilmelidir 
(Aral vd. 2000; Dinç, 2012).

Çocukların hayatta ve ilkokulda başarılı olabilmesinin ön koşulunu oluşturan dikkat çalışmalarının 
okul öncesi dönemde sadece masa başı çalışmalarında değil  tüm etkinlik türleriyle oyunla 
verilmesi oldukça önemlidir.

Problem Çözme
Keşfetme isteğiyle harekete geçen çocuk, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve çevresinde 
bulunan diğer yetişkinlerle iletişime geçerek merak ettikleri ve öğrenmek istedikleriyle ilgili 
sorular sormaya ve araştırmalar yapmaya başlamaktadır. Bu durumda çocuklara rehberlik 
görevini üstlenen yetişkinin, çocukla birlikte yazılı ve görsel kaynaklardan beraber taramalar 
yapması ve soruların cevabına birlikte ulaşılması çocuğun hem genel kültür bilgisinin 
artmasını hem de okuma yazmaya yönelik ilgilerinin artmasını sağlamaktadır (Uyanık; 
Kandır, 2010). Çocuğun sahip olduğu merak ve yaptığı araştırmalar da onun yaşamının 
ilerleyen dönemlerinde karşılaştığı problemlere ilişkin alternatif, yaratıcı düşünme yolları 
geliştirmesine destek sağlayacaktır.

Dickinson ve Tabors (2001), öğretmenlerin zengin sözcük bilgisi kullanarak çocukları 
düşünmeye zorlamanın ve yazılı dil hakkında merak uyandıracak sınıf ortamları düzenlemenin, 
okuma yazma becerileri üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Sonuç olarak, okul öncesi 
eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin çocuklarla birlikte etkileşim içerisinde kitap okuma 
etkinliklerinin, çocukların okuma yazma becerilerini yapılandırdığı ortaya konulmuştur. 
Ayrıca okul öncesi eğitim sınıflarında, yeterli sayıda yazılı materyalin olmadığı, kitap 
okumaya ayrılan zamanın oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir (Uyanık; Kandır, 2010). 

Çocukların yazıyı keşfetmek için kullandıkları yollar, diğer problemleri düşünme ve 
çözmek için kullandıkları genel stratejilerden daha farklı değildir. Konuşma ve yazma 
başlangıcında genel problem çözme aktiviteleri, soyutlama, hipotez kurma, yapılandırma 
ve yenileme olarak tanımlanmaktadır. Konuşma ve yazma içerisinde bir varlığı ya da bir 
olayı soyutlama pek çok becerinin oluşmasından önce uzun periyotlarda gözlem gerek-
tirmektedir. Soyutlama kişiler ve olayların zihinsel temsillerinin yaratılmasında önemli bir 
role sahiptir. Hipotez kurma ve yapılandırma, soyutlamayı takip eden, yüksek seçicilikle 
taklit gerektiren aşamalardır. “Bu ne?” hakkında hipotez kurma ve “onu yapma yolları”’nı 
yapılandırma, erken konuşma, çizim ve yazma aktivitelerinden oluşmaktadır. Yenileme ise 
çocukta oluşan çatışmalar ve gözlemler sonucu taklidin yeniden şekillendirilmesi ve 
oluşturulmasıdır. Yenileme işlemi çocuğun hedef davranışa yaklaşıncaya ve amaçlarını 
tatmin edinceye kadar devam edebilmektedir. Çocuklar düşünme ve problem çözmede 
okula başlamadan önce güçlü stratejiler geliştirmektedirler (Whıtehead, 1990; Bay, 2008).

İlkokulda çocuklara okuma yazma öğretmeden önce, okul öncesi dönemde “okuma yazma 
öğrenmek niçin önemlidir?” sorusuna cevap bulması son derece önemlidir. Çocukları okumaya 
yazmaya heveslendirmek için merak uyandırmak ve sorularına cevap bulması için rehberlik etmek 
okumayı ve yazmayı seven nesiller yetiştirmenin ön koşullarından biri olarak düşünülebilir. 
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Temel Kavram ve Semboller
Okul öncesi dönem, çocuğun duygusal ve entelektüel gelişimin çok hızlı olduğu bir 
dönemdir. Dolayısıyla çocukların kavram öğrenmeleri de çok hızlı gerçekleşebilmektedir. 
Kavram öğreniminde kullanılan çeşitli yöntem ve materyaller vardır. Kavram geliştirici 
oyuncaklarla oynayan çocuklar, belli yönergelere göre hareket etmeyi, verilen sürede 
etkinliği sürdürebilmeyi ve sonuçlandırabilmeyi öğrenir. Bunun yanı sıra çocuğun küçük 
kas gelişimini ve el becerisini geliştirerek psiko-motor gelişimi ve el-göz koordinasyonunu 
da destekler (MEB, 2011). 

Okulöncesi dönem okuma yazmaya hazırlık çalışmaları programında, çocuğun 
yaşantılarından başlayarak, hikaye anlatma ve diğer dil çalışmaları, çocuğun basılı 
materyalle ilişki kurmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, çocuklara kitap okumak, onlara 
yeni kavramlar kazandırarak, kitaplara karşı ilgi duymalarını sağlamaktadır (Oğuzkan ve 
Oral, 1983; Parlakyıldız, Yıldızbaş, 2004). 

Yetişkinler, çocukların çevrelerini tanımasına ve okuma yazma becerilerini geliştirmek için 
deneysel ve kavramsal temeller geliştirmesine olanak tanımaktadır. Yetişkinlerle yapılan 
bir konu hakkındaki uzun ve derinlemesine karşılıklı konuşmalar, çocukları gelecekteki 
etkileşimli okuryazarlık yaşantılarına hazırlamaktadır. Yüksek kalitedeki okuma yazma 
becerilerini destekleyen ortamlar dil ve okuma yazma becerilerinin çoklu kullanımını 
sergileyen ve okuma faaliyetlerini eğlenceli hale getiren ortamlardır (Uyanık; Kandır, 2010).

Dil ve kavram gelişiminin akademik başarı ile ilişkili olduğunun bilinmesi, ilköğretime 
başladıklarında çocukların, dil ve kavram gelişimlerinin yeterli düzeyde olması onların 
akademik başarılarını oldukça fazla etkilemektedir. Okul öncesi dönemde çocukların 
bireysel özelliklerine uygun olarak tasarlanan dil, matematik ve okuma yazmaya hazırlık 
gibi etkinlikler hem akademik başarıyı yükseltecek hem de düşünme becerilerinin gelişmesine 
katkıda bulunacaktır (Uyanık; Kandır, 2010).

Okul öncesi dönemde çocukların sahip olduğu zengin kelime dağarcığı, çocukların okuma 
sürecine daha kolay geçiş yapmalarına, okumaktan zevk almalarına ve okuduklarını 
anlamalarına yardımcı olur. Bunu aksine daha az kelime bilen ve günlük hayatlarında 
yalnızca bu kelimeleri kullanan çocukların farklı kelimeleri kullanmamaları, bilişsel 
gelişimlerini de olumsuz yönde etkiler. Kelimeler arasında kavramsal anlamda bağ 
kuramayan ve çıkarım yapamayan çocuklar sadece okuduğunu anlama değil dinlediğini 
anlama sürecinde de başarısız olurlar (Erdoğan, 2013).

Okuma yazma farkındalığı oluşturmada kavramların yanı sıra, labirentler, mekan algısı, 
kroki-harita okuyabilme becerileri ve bu materyallerde kullanılan semboller de önemli yer 
tutmaktadır. Özellikle sinyalizasyon çalışmaları çocuğun günlük yaşamda kullanılan sembolleri 
tanıması, onun yazı-ses-anlam ilişkisini kavrayarak okuma yazma farkındalığının gelişimine  
destek sağlayacaktır.

Motivasyon
Morrow (2001) göre, yazılı materyallerle zengin fiziksel ortamın hazırlanması, çocukları 
okuma ve yazmaya motive etmektedir. Eğitim ortamlarında okuma yazma becerilerini 
desteklemek için, evcilik köşelerinde kitap, kalem ve kâğıt gibi materyallerin olması, sınıf 
ortamında fonksiyonel ve belirgin görsel yazıların, işaretlerin ve çizelgelerin kullanımı 
önemlidir (Constantine, 2004).
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Deci ve Ryan (2000), özerk motivasyonel içsel davranışları otoriteden bağımsız ve 
dışarıdan kontrol edilme durumları arasında kurulu olarak inceledikleri çalışmada;  özerk 
olarak motive olunan davranışların; öğrenmeler arası kurulan ilişkiler, eğlence, yaratıcılık 
ve bilişsel esneklikte olduğu gibi konulara duyulan ilgiyi de arttırdığı bulgulanmıştır (Deci, 
Ryan, 2000; Walker, MacPhee, 2011). Bireyin içsel davranışlarının çıktıları, bağımsız 
davranışların ön planda olduğu zamanlarda anlaşılabilmektedir. Baskı ya da etki altında 
olmaksızın, bireyin sahip olduğu bakış açısı, ebeveyn yaklaşımlarının çocukların 
öğrenme davranışlarını nasıl etkilediğini açıklamada kullanılabilir. Eğer aileler sıklıkla 
zorlayıcı kontrol stratejilerini uygularsa; dışsal otorite figürü olmadığı zamanlarda da 
çocuklar özerk motivasyonel içsel davranışları sergileyemezler. Tam tersi çocuklarının 
özerkliğini destekleyen aileler ise özerk motivasyonel içsel davranışlara sahip çocuklar 
yetiştirirler (Walker, MacPhee, 2011).

Sınıf içerisinde öğrencilerin kitaplarını paylaşmalarını sağlamak ve hikaye deneyimleri 
vasıtasıyla çocuklarda erken okuma yazmaya karşı olumlu bir tavır geliştirmek önemlidir 
(Ruddell, 2002; Polat, 2010).

Eğitimdeki temel hedeflerden biri de neyi niçin öğrendiğini bilen nesiller yetiştirmektir. 
Bilinmektedir ki motivasyon beyindeki öğrenmelerin ön koşuludur. Bu nedenle ilkokulda 
okuma yazma öğretmeden önce okul öncesi dönemde “okuma yazma öğrenmek niçin 
önemlidir?” sorusuna cevap bulmasıdır önemli olan. Biz eğitimciler eğer çocuğun bu 
sorunun cevabını bulması için destek sağlayabilirsek, yüksek motivasyon ile okuma 
yazma öğrenmeye hazır bireyler yetiştirebiliriz. Çocuklar tarafından okuma yazmayı 
öğrenmek bir görev olmaktan çıkarılmalıdır. İlkokulda okuma yazmayı öğrendikten sonra 
okumaktan ve yazmaktan hoşlanmayan, sadece ödevlerini yapmak için, zorunlu olduğu 
için okuyan ve yazan nesiller yetiştirmekten vazgeçmeliyiz. Okuma yazmayı zorunluluk 
hissetmeden kendi isteği ile hayatının bir parçası olarak kabul eden, OKUMAYI VE 
YAZMAYI SEVEN  NESİLLER yetiştirebilmek için OKUMA VE YAZI FARKINDALIĞI… 
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Sevinç YILMAZ 
Eğitimci 

ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANMASINDA ÇOCUĞU ETKİN KILMAK

Çocukların gelişimlerinin en hızlı şekilde gerçekleştiği erken çocuklukta sunulan eğitim ve 
fırsatların kalitesi önemlidir. Gelişimlerinde en önemli faktör oyun ve oyuncaklardır. Çocuk 
merkezli öğrenmede çocuğun aktif olarak rol alıp, oynayarak ve eğlenerek öğrenmesi 
sağlanmaktadır. 

Çocukların kendi kararlarını kendilerinin vermeleri, öğrenmeyi ilgi çekici hale getirdiği gibi, 
yaratıcılıklarını destekler, öğrenme boyutunun kalitesini arttırır.

Erken çocuklukta, tüm varoluş süreçlerinin geliştirilebilmesi için;

Liderlik, 
Motivasyon, 
Kendi Kararlarını Verebilme, 
Duruma Odaklanma, 
Yeniliklere Açık Oluş,

Sosyal Projelerde aktif rol alabilme fırsatları sunularak, dünya sorunlarına karşı bilinç düzeyi 
arttırılıp, etkin dünya vatandaşı olmaları sağlanır. 

Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde, eğitimin temel amacı; öğrencilere mevcut bilgileri 
aktarmak yerine, bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmaktır.

Çocuklar, dokunarak, tadarak, işiterek ve görerek yakın çevrelerini öğrenme sürecini, 
daha sonraları soru sorma ve gözlem yapma becerilerini de ekleyerek geliştirmektedirler. 
Sağlanan çevresel ortamların kalitesi önem kazanmaktadır. Büyükkaragöz (1993), ‘hayatın ilk 
altı yılında, psiko-pedagojik kapsamlı, okulöncesi eğitim program ve planlamaları çocuk-
lar için çok önem taşımaktadır’ der.

Çocukların en doğal öğrenme aracı oyundur; oyunla; keşfeder, öğrenir ve kendini ifade ederler.

Piaget’e göre oyun, çocuğun psiko-sosyal gelişiminin aynası gibidir. Oyun çocuğun 
deneyimlerini, bilgilerini ve anlayışını birleştirdiği bir olgudur. Piaget üç tür oyun evresi 
olduğu ifade eder:

0–2 yaş duyu-hareket dönemindeki bireysel oyun dönemi, 2–4 yaş temsili ya da kendini 
tanımayı kapsayan sembolik ve hayali oyunlar, paralel oyun dönemi ve 4 yaş sonrasında 
kurallara uygun oynanan oyunlar, sosyal oyun dönemidir.

Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor 
gelişimi, duygusal ve sosyal gelişimi etkilediği gibi, zihin ve dil gelişimini de etkiler. Çevresini, 
bilinmeyenleri tanır, kendisi için anlaşılır duruma getirir.
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 Geleneksel yaklaşımda;
• Öğrenme, keşfedilmiş bir bilgidir,
• Öğretmen otoritedir,
• Çalışma alanları öğretmen tarafından belirlenir,
• Öğretim ve araştırma çalışmaları büyük gruplar içerisinde gerçekleşir,
• Değerlendirmede doğru cevaplar esas alınır,
• İçerik çocukların deneyimlerine bağlı değildir,
• Çalışma alanında önceden belirlenen değişkenler dikkate alınır,
• Veri elde etme ve verileri kayıt altına alma yöntemleri tek düzedir.

 Çağdaş yaklaşımda ise;
• Öğrenme aktif bir keşfetmedir,
• Öğretmen bir rehberdir,
• Çalışma alanları çocukların ilgi alanına göre belirlenir,
• Öğretim ve araştırma çalışmaları küçük gruplar içerisinde veya bireysel gerçekleşir,
• Değerlendirme çoklu kriterlere göre yapılır,
• İçerik çocukların deneyimleriyle bağlantılıdır,
• Çalışma içeriği açık uçludur,
• Veri elde etme ve verileri kayıt altına alma yöntemleri çok çeşitlidir.

Uygulamamızda, çocuğun gelişimi için önemli olan oyun ortamlarının düzenlenmesinde 
çocukların aktif katılımları hedeflenmiştir. Nasıl bir oyun ortamı düzenleyeceklerine ve nasıl 
oynayacaklarına karar vermesi sağlanmıştır.

Uygulamamızda, 2-6 yaş grubundaki çocukların kendi oyun alanlarını yaratmaları için, 
sürdürülebilir malzemeler (atık ve kullanımda olan) kullanılarak bir oyun ortamı yaratmak 
ve bunu çeşitli senaryolarla yaşamalarına fırsat sağlamak hedeflenmiştir.

Erken çocuklukta;  çocuklar tüm varoluş süreçleri için yetiştirilir. Çocuklara sunulan eğitim 
fırsatları ile çocukların liderlik, motivasyon, kendi kararlarını verebilen, duruma odaklanan, 
yeniliklere açık (Adaptasyon Becerisi) ve öngörü becerisi sahibi bireyler olmaları sağlanır. 
Bu kazançları, değerler eğitimi ile kaynaştırarak; sosyal projelerde yer alabilen ve yaşam 
boyu öğrenici, dünya sorunlarına duyarlı bireyler olurlar.

* Duygu ve düşüncelerini ifade eder.
* Toplum kurallarını ve disiplini kabul eder.
* İnsanlarla kolay ilişki kurar.
* Güçlükle karşılaştığında kendisi çözüm yolu bulabilir.
* Yaşına, zekasına uygun başarı gösterir.
* Değerlendirmelerde kendini kontrol eder, 
* Arkadaşları ile iyi geçinir.
* Oyunlarda bazen önder olur, çoğu zaman oyuna bir üye olarak katılır.
* Oyunlarda yenilgiyi kabul eder.
* Gerektiğinde kendini savunabilir.
*  Yardımlaşmayı, paylaşmayı, sorumluluklarını bilir.

Uygulama, Bruner tarafından geliştirilen buluş yönteminden hareketle; tema içerikli 
yaparak yaşayarak öğrenmedir. Bilişsel öğrenme kuramlarının kavram ve dizgelerinin 
öğretim sürecine yansıtılmasıyla ilgilenen Bruner’e göre, öğrenci kendi deneyimleri yoluyla 
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yaparak, yaşayarak öğrenir. Öğretme-öğrenme sürecinde; öğretmenin rolü, öğrenciye 
paketlenmiş bilgileri sunmaktan çok; öğrencinin bireysel gözlem ve deneyimleriyle öğrenmesi 
için uygun eğitsel  ortamları hazırlamaktır.

Uyguladığımız eğitim yaklaşımında; temalarımıza ilişkin sosyodramatik oyun alanlarının 
neler olacağına çocuklar karar verir. Çocuklara oyun salonu / sınıftaki hayali oyun 
alanında nasıl bir ortam hazırlamak istedikleri sorulur, bu konuda düşünmeleri istenir. 

Her çocuk fikrini söyler,  özgün düşüncelerini ifade edebilmeleri için fırsat sağlanmış olur. 
Grupça, yapılandırılacak olan oyun alanına karar verirler. Ve o güne dek deneyimledikleri 
ve bilgilerini paylaşılır. Bu arada merak ettikleri de gündeme gelebilir.

Çocuklar, kararlaştırılan oyun ortamları ile gözlem ve araştırma yapma fırsatları elde 
ederler. Geziler yapılır, ortamın yapılandırılması için gerekli materyaller belirlenir. Nasıl ve 
nerede kullanacaklarına karar verirler.  

Ortamın yapılandırılması aşamasında yapılandırılmamış buluş yöntemi uygulanırken, 
oyun ortamı hazırlandıktan sonra yapılandırılmış buluş yöntemi devreye girer. Yapılandırılmamış 
buluş yöntemi kullanımı sırasında  kendiliğindencilik ve doğallık ekseninde rastlantısal 
öğrenme esas iken, oyun ortamının yapılandırılıp, kullanılmaya başlamasından sonra,  
ortamda oyun kurgularlar. 

Bu yolla çocuklar öğretim  yaşantılarına daha kolay güdülenebilir ve kendi deneyimleriyle 
problem çözme sürecinin ilke ve kavramlarını daha kolay öğrenirler. Uygulama; anaokulu-
muzun 3-6 yaş grubu öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamada, 3 yaş grubunda 2 öğretmen, 4-5-6 yaş gruplarında bir öğretmen, branş 
derslerinde 2 İngilizce öğretmeni, bir Beden Eğitimi öğretmeni, bir görsel sanatlar 
öğretmeni, bir müzik öğretmeni, bir ekoloji öğretmeni, bir drama öğretmeni, görev almıştır.
Bu uygulama, temalara bağlı olarak değişen ve çocukların fikirleriyle planlanan sosyo 
dramatik ortamın düzenlenmesine ilişkin bir eğitim metodudur. 

Anaokulumuzdaki oyun salonu / sınıflarımızdaki, sosyo dramatik oyun alanları temalara 
ilişkin ayda bir yeniden düzenlenir. Temaya ilişkin oyun ortamlarında neler olabileceğine 
çocukların fikirleri doğrultusunda karar verilir. 

Çocuklar fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşırken, farklı fikir ve düşünceyi sabırla dinleme becerisi 
için fırsat tanınmış olur.

Karar sürecinde seçim yapmada zorlandıklarında oy kullanmaları istenir. Demokratik 
yaşam becerilerini de deneyimlemelerine fırsat verilir.

Oyun alanının kararı alındıktan sonra, nelere ihtiyaçlar duyacakları ve neler kullanacakları 
için nasıl çalışacaklarını ve ihtiyaçlarını belirlerler. Sınıf ortamındaki malzemelerden neleri 
kullanabilirler, evlerinden neler getirebilirler bu konuda sorumluluklar alırlar. Bir materyalin 
birden çok kez kullanılabileceği, atık materyallerin değerlendirilmesi konusunda da bilinç 
kazanırlar. 
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Evden getirebilecekleri malzemeler durumunda, sürece aileler de dahil edilmiş olur.
Oyun ortamının düzenlenmesi ve kullanıma geçilmesiyle, drama işin içine dahil olur. Farklı 
roller alarak karşısındakinin duygularını anlama ve yorumlama becerileri gelişir. Oyun 
ortamında çocuklar farklı zamanlarda farklı rollerle paylaşımlarda bulunurlar ve değişik 
ortamlarda farklı rolleri olabileceğini yaşarlar.

Tema değişim zamanı geldiğinde, oyun salonu /sınıftaki oyun ortamının değişikliği için 
yeniden bu yapılanma sürecine girilmeden önce, malzemelerin toplanma işi birlikte yapılır. 
Malzemeler, kullanım ve yapılışlarına göre sınıflandırılarak, atık malzeme veya sürekliliği 
olan malzeme olarak ayrıştırılır. Atık malzemeler, plastik, cam, kağıt oluşlarına göre 
sınıflandırılır ve geri dönüşüme gönderilir. Sürekliliği olan malzemeler de kullanım alanlarına 
göre geri yerleştirilir. 

Çocuk merkezli eğitim programları çocukların bütünsel gelişimini kolaylaştırır.

Temalara göre düzenlenen oyun ortamları çocukların dünya ile kurdukları ilişki, kendi 
eylemlerinin etkisini anlamak, çevre ve geleceğinin şekillenmesinde etkililiklerinin farkına 
varırlar.

Ekolojik duyarlılık ve sürdürülebilir kalkınmanın temelleri atılır.

Örnek Tema: Beslenme

Alt başlık: Besinlerin pişirilme çeşitleri

Temel besin kaynaklarımızdan ekmeğin nasıl yapıldığı, pişirildiği ve gerekli olan malzemeler 
evimize gelişteki süreç paylaşılarak, oyun ortamında nasıl bir köşe düzenleneceği, bunun 
için nerelere geziler yapılabileceği, kimlerden kaynak olarak faydalanılabileceği, nelere 
ihtiyacımız olabileceği, ekmeğin oluşum sürecindeki kişilerin rolleri konuşularak, uygulama 
gerçekleştirilir. Yaşamdan edindikleri tecrübeler, evden getirebilecekleri malzemeler, fırına 
gezinin gerçekleştirilmesi sonrası oyun ortamı düzenlenir ve bu kendiliğinden yapılandırma 
süreci sonrasında, oyun ortamında rollerin gerçekleştirilmesi yapılandırılmış ortamı sürdürme 
şeklindedir.

Temanın sonlandırılmasıyla, bu köşenin toparlanması da birlikte gerçekleştirilip, sürekliliği 
olan ve atık olan malzemeler birlikte değerlendirilir.

Uygulama gerçekleştirilirken anaokulumuzdaki çocukların öncelikle düşüncelerini sözel 
ifade etmeleriyle katılımları sağlanır.

Temaya uygun nasıl oyun ortamı düzenlemek istedikleri, bu ortamın oyun salonunda 
nerede olacağı, nelerden oluşacağı düşündürülür. 

Düşüncelerini arkadaşlarına anlatarak, paylaşmalarıyla ekip olmaları, takım olmaları 
sağlanır. Birlikte karar vermeleri istenir. Karar verdikleri oyun alanının yapılandırılması ve 
ihtiyaçları konusunda araştırma yapma ve çevrelerini harekete geçirmeleri; evlerinde 
anne, baba ve ailesindeki herkes ile işbirliği yapma, aktif kılmalarına fırsat verilir. 

Kullanabilecekleri materyalleri, çevrelerinden toparlama, atık materyalleri değerlendirme 
ve bunları toplayarak okul ortamına taşımaları sağlanır.
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Oyun alanının düzenlenmesinde, tüm toplanan materyallerin nerede, nasıl kullanacaklarına 
karara verme birlikte dekore etmeleri gerçekleştirilir. 

Oyun alanları tamamlandıktan sonra, değişik roller alarak oyun sırasında gelecek 
yaşantıların deneyimlerini yaşama fırsatı sağlanır. Duygu gelişimi, kavram gelişimi, kendini 
ifade edebilme becerilerine olanak sağlanır.

Oyun ortamlarının değiştirilme zamanı geldiğinde ekolojik  dengeler göz önünde bulundurarak 
geri dönüşüm gruplandırması yaparak materyalleri tekrar kullanacakları yerlere göre 
ayrımlarını gerçekleştirirler. Atılacakları metal, plastik, kağıt, cam olarak ayrıştırarak toplar 
ve dönüşüme hazırlar. 

Yeni oyun alanı ile ilgili ihtiyaç belirlemeleri yapıp yapılandırma sürecine başlarlar.

Uygulama esnasında anaokulu öğrenci ve eğitimcilerinin dışında, oluşturulacak oyun 
alanı ile ilgili kurum / kuruluşlara gezi düzenlendi. Bu konuda çalışan kamu ve özel kurum 
/ kuruluş yetkili ve personeli ile işbirliğine gidildi.

Oluşturulacak ortam için gerekli materyallerin temininde evlerinden neler bulabilirler 
araştırmaları istendi. Aileler uygulamaya dahil edildi. Yakın çevresini de işin içine kattılar. 
Aile dışında akraba, komşular dahil edildi. 

Oluşturulacak alan ile ilgili sivil toplum örgütleri, akademik çevrelerden çocuklar ile danışmanlık 
alındı. 

Beslenme temasına ilişkin düzenlenen fırın için, yakın ilçedeki değirmen/un fabrikası, 
ekmek fabrikası, ekmek evi (satış yeri) ziyaret edilerek tema hakkında bilgi alınmıştır.

Değişik temalarda da benzer çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Örn, Hayvanat bahçesi, çiftlik 
kurulacağı zaman, hayvan barınaklarına,  hayvanat bahçesine gezi yapıldığı gibi, Veterinerlik 
Fakültesine gezi düzenlenerek hayvanların özellikleri, ihtiyaçları, özelliklerine uygun ve 
mutlu yaşam alanları sağlayabilmek konusunda bilgi alınmıştır. Nesli tükenmekte olan 
hayvanların türlerinin devamı için alınabilecek önlemler konusunda da fakülteye danışılarak 
bilgi alınmıştır.

Çocuklar oyun yolu ile yaşam becerilerini kazanırlar, hayat boyunca kullanacakları ve okul 
başarısında da önemli rol oynayan kavramların pek çoğunu oyun ortamında öğrenirler. 
Geleneksel yapıda oyun ortamları çocuklara hazır sunulmaktadır. 

Gelişen teknoloji ile oyuncakların çeşitliliği ve artışı, ev ve okul ortamlarının donanımları 
zenginleşmiştir. Bu bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Ancak evde ve okulda oyuncağa 
boğulmuş çocuklar; oynamadan görerek bıkan, kıymet bilmeyen bir nesil ile de karşı karşıya 
kalınmıştır. 

Teknolojiye özü dijital, otomatik, kumandalı oyuncaklar çocukların yaratıcılıklarını da 
olumsuz etkileyebilmektedir.  Yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri adına; bir konuda değişik 
fikirler üretmeleri ve fikirleri birbirleri ile paylaşmaları etkilidir. İhtiyaçlarını belirlemeleri, 
bunları temin edebilmek için dayanışma içinde hareket etmeleri, problem çözme becerilerini 
geliştirme imkanı bulmaları, ekolojik duyarlılıklarını, bilinçlerini geliştirmelerine fırsatlar 
sağlanması yaratıcılık için gereklidir. 
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Bunu yapabilmek için her ortamın, her türlü materyalin değerlendiriliyor olabilmesi önemlidir.

Einstein’in, “Okul yaşamı boyunca insanlar eğitime yönelik rutin davranışlar yolu ile 
yaratıcı yeteneklerini, başka yetenekleri geliştirmek adına kurban ederler” der.

Çocuklar öğrenmek için, merak duygularını geliştirmelidirler. Bu anaokulumuzda öncelik 
verdiğimiz ilkelerden bir tanesidir. Cevabını bildiğimiz sorularda bile birlikte araştırmak, 
merak etmesini sağlamak önemlidir. Hazır cevaplar yerine  kendisinin bulması için 
fırsatlar sağlanması çok önemlidir. Bunu yaparken de sorduğu sorularda geçiştirmemek, 
mümkün olduğu kadar geniş olarak konuyu ele almak işe yarayacaktır. Her konuda, 
yapabildiği kadar geniş bakabilmesini sağlamak, bir konuda yanlışta olsa, farklı fikirleri 
öğrenme, farklı bakış açılarına sahip olma ve bunu korkmadan dile getirmeyi öğretmek de 
merak duygusunu arttıracaktır.

Uygulama, okul öncesi eğitiminde farklı modellerden Montessori’nin, Piaget’nin (High/Scope), 
Reggio Emilia’nın yaklaşımlarının, temel felsefelerinden özellikler taşımaktadır. Tüm bu 
yaklaşımların ortak özelliklerinden hareketle uygulamamız;

• Çocuk merkezlidir, 
• Yaş ve gelişim düzeyinin dikkate alınır, 
• İlgi ve ihtiyaçların çocuklara göre belirlenmesi esasına dayanır,
• Bireysel farklılıklar dikkate alınır,

 Yapılandırılmamış esnek eğitim programımızda,
• Çevrenin en iyi şekilde değerlendirilmesi,
• Gerçek yaşam deneyimlerine yer verilerek çocuğun yaşama hazırlanması,
• Aktif öğrenme,
• Bilinçli ve iyi planlanmış bir şekilde verilen yetişkin desteği,
• Aile katılımı,
• Gözlem ve değerlendirme yer almaktadır.

Okul öncesinde yer alan tüm etkinlik çeşitlerine yer verilerek, eğitim hedeflerinin çocuğun 
bütünsel gelişimini dikkate almasıyla, disiplinler arası işbirliği yaparak, tema içerikli kendi 
programımızı yaratmamız, materyallerimizi oluşturmamız, yaratıcılığımızı kullanmamız 
ve kendimizi geliştirme yönünde doğru adımlar olduğu varsayılmıştır.

Uygulamanın etkisini ölçmek için öğretmenler tarafından çocuklardaki değişiklik ve gelişim 
hakkında gözlem yapıldı. 

Sınıf ortamındaki, birbirlerine yardım, sıra alma, fikirlerini ifade edebilme, tanımlama, 
düzgün cümleler kurabilme, herhangi bir nesneden farklı kullanımlar üretebilme becerilerinin 
her tema işlenişinden sonra biraz daha farklılaştığı öğretmenler tarafından gözlenmiştir.

Yaşama genellemeleri durumları konusunda, ailelerin gözlemleri ve işlenen temalar sonrası 
görüşleri alındı.

Bu eğitim metodunun etkililiği ve ailelerin gözlemlerini daha sistematik hale getirebilmek 
adına, uygulanan belli süreçlerinde kullanılmak üzere ailelere yönelik anketler hazırlanmaktadır.
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Uygulama sürecinde, temalara ilişkin çocuk merkezli oyun ortamı düzenlemek, çocukların 
gelişimlerine ve öğrenmelerine katkılarda bulunmuştur.

  Ortamın düzenlenmesine ilişkin fikirlerin paylaşılmasıyla;
1)  Çocukların kavram edinimlerinde fark edilir bir artış görülmüştür. 
2)  Kendi düşüncelerini sözel ifade edebilme becerileri gelişmiştir.
•  Sözcüklerindeki, yaşa özgün fonem bozuklukları tekrarlarla düzelmiştir (Artikülasyon
  sorunu olarak değerlendirilmemektedir)
•  İfadelerindeki sözcük sayısı 2-3 sözcükten, 5-6 sözcüklü cümlelere yönelmiştir.
•  Cümle kurgularındaki, Türkçe cümle yapısına uygun, özne nesne tümleç yüklem
  kullanımı gelişmiştir.
3)  Eşyaların kullanımı, tanımı ile görsel algıları gelişmiş, detaylara dikkat çekmeye başlamışlardır.
4)  Eşyaların kullanımı, tanımı ile dokunsal algıları gelişmiştir.
5)  Fikir paylaşımlarını dinleme ve ortama ilişkin rollerde sesletimlerle işitsel algıları gelişmiştir.
6)  Fikir paylaşımları ile sıra alma becerileri, söz hakkı tanıma becerileri gelişmiştir.
7)  Ortamın düzenlenmesine ilişkin seçim tercihleriyle, seçme ve seçilme özgürlüğünü
  fark etmişlerdir.
8)  Alışveriş temalarına ilişkin tüketici bilincinin, emek verme ve emeğe saygı duyma
  konu sunda duyarlılıklarının arttığı görülmüştür. 
9)  Oyun ve öğrenme ortamlarının neler olacağı, bu alanların yapılanmasında nelerin
  kullanılacağı konusunda çocukları etkin kılmak, geri dönüşüm ve doğanın dengesi 
  korunmasında bilinç oluşturmuştur. 
10) Çevre ve doğaya duyarlılıkları artmıştır. 
11) Getirilen materyallerin öğrenme fırsatları için değerlendirilmesi neden yapıldığı, ne
  için kullanıldığı, farklı nerelerden kullanılabileceği, materyallerin kendi içinde katego-
  rize edilmesi ile sınıflama becerileri gelişmiştir.
12) Geri dönüşümde bilincin yükseldiği görülmüştür.
13) Ambalajların üzerindeki üretim ve tüketim tarihlerine dikkat etmeyi öğrenmişlerdir.
14) Alışveriş / geziler sırasında bilinçli davranılması alışkanlıklarını hayatlarına soktukları  
  gözlenmiştir.
15) İhtiyaca göre planlı alışveriş, bilinçli tüketiciler  olmalarının temelleri atılmıştır.
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Nur YAŞAR
Klinik Psikolog

DİJİTAL ÇAĞDA OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUNUN PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİ

Her çağın kendine özgü yeni teknolojik gelişimi söz konusu olmuştur. Dijital çağda yeni bir 
teknoloji gelişmesi çocukların psikolojik gereksinimlerinde değişiklik yapar mı? Önce bir 
çocuğun psikolojik gereksinimleri nelerdir bunu ele alalım. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 
bir insanın tüm ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre basamaklandırmıştır. Fizyolojik gerek-
sinimlerden başlayıp güvenlik gereksinimi, ait olmak, sevgi, sevecenlik, saygınlık ve en 
sonunda da kendini gerçekleştirme gereksinimi olarak sıralanır. Kendini gerçekleştirme 
yani kendindeki var olan potansiyelini ortaya çıkarmak. Sadece insan değil her canlı 
yaşamını sürdürmek ister, hayatta kalmak ister. İkincisi de büyümek ve gelişmek ister. 
Bütün canlılar için bu geçerlidir. Bunu yapabilmek için de ihtiyaçlarımızın karşılanması 
gerekir. Psikolojik sağlığı ve gelişimi için çocuğun sevgiye, ait olmaya, güvenliğe, 
saygınlığa ve sonunda potansiyellerini ortaya çıkarıp büyüyüp gelişeceği ortama ihtiyacı 
vardır. İhtiyaçlar çok önemli çünkü biz ihtiyaçlarımızı karşılayarak yaşamımızı sürdürüyoruz. 
Peki ihtiyaçlar nereden alınır? Nasıl karşılanır? Aileden, sosyal çevreden, okuldan, 
öğretmenden, arkadaşlardan, cansız nesneler, hava, su her şey olabilir. Bütün bunlar 
bizim çevremizi oluşturur. Peki çevreden psikolojik gereksinimlerimizi nasıl karşılıyoruz. 
Yaşamın ilk yıllarlından itibaren bir bebek dünyaya geldiğinde öncelikle annesi veya 
bakıcısı aracılığı ile bunları alabilir. Sütü ile doyar, sevgi, güvenlik ihtiyacı varsa karşılanır, 
altı temizlenir. Her şey ilişki ile olur, bebek ile annesi arasındaki ilişki ile bebek ihtiyaçlarını 
alır. Çevreden ihtiyaçlarımızı ilişki aracılığı ile alırız. Bu sırada bebek ihtiyaçlarını alırken 
çevresindeki kişilerin ilişki kurma biçimlerini öğrenmeye başlar. İlişki kurma biçimlerini 
öğrenmeye başlar. Bunun üzerinde biraz durup tartışmayı istiyorum. Herkes aynı şekilde 
mi ilişki kurar çevreyle? Herkes aynı şekilde mi ihtiyaçlarını ister? Farklı ilişki biçimleriyle, 
buna bir örnek verelim. Birisi benden bir barda su istese ve dese ki “Bir bardak su rica 
edebilir miyim?” ben memnuniyetle veririm.  Peki bir başka tarz da istesem. “Bir bardak su 
hemen getir” ya da “Ya sabahtan beri söylüyorum sana bir bardak su ver, yüzüme 
bakıyorsun hala vermiyorsun, kendi keyfine bakıyorsun” gibi. Ne yaptım şimdi? Eleştirdim 
ve suçladım. Farklı şekilde ilişki kurma biçimlerine örnekleri arttırabilirim. Biz buna Geştalt 
terapide temas biçimleri diyoruz. İlişki kurma tarzı o kadar önemli bir şey ki az önce 
söylediğimi unutmayın, biz ihtiyaçlardan oluşuyoruz ve ihtiyaçlarımızı çevreden ilişki kurma 
tarzımız ile karşılıyoruz. 

Şimdi çocuklar hangi biçimde davranırlarsa ihtiyaçlarını alırlar veya alamazlar. Bazı ilişki 
biçimlerinin sık ve uygunsuz şekilde kullanılması ihtiyacın alınmasını engeller. Tam 
tersine ilişki kurma biçimini duruma, koşullara göre düzenleyebilen gerektiğinde farklı 
biçimleri kullanabilen kişi ihtiyaçlarını rahatlıkla çevreden alabilir. Örneğin gerektiğinde 
başkalarının isteğine göre hareket edebilirken; yeri geldiğinde kendi kararları ile hareket 
edebilen ve bu ikisinin ayrımını yapabilen  ve çevresi ile her iki tarzda da davranabilmeyi 
bir bütünlük içinde gerçekleştiren kişi ihtiyaçlarını karşılayarak büyüyüp gelişir. Şimdi size 
çevre ile temas kurma biçimlerinden sık kullanılan bir kaç tanesini anlatmak istiyorum. 
Bunları ne şekilde nerede kullanırsak etkileri neler olur?
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İçe alma dediğimiz bir temas biçimi var. Bir bebek dünyaya geldiğinde çevre ve kendi ile 
ilgili öğrenmeye başlar. Başlangıçta bilgiler bebeğe annesinin sütü gibi dışarıdan gelir onu 
yutar. Hepimiz böyle öğrendik,  ilk bilgiler böyle öğrenilir. Yutarız çünkü hiç bir süzgecimiz 
yoktur.  Süzgeçler sonra gelişir. Normal, sağlıklı herkes içe alma temas biçimi ile öğrenir.  
Bakar çevrede kim kime ne yapıyor, annesi ve babası nasıllar, ondan sonra annesi ona 
nasıl davranır, o ne yapınca neler oluyor ve neler var çevresinde, bunları yutar. 
Yutmasının hiçbir sakıncası yok çünkü zaman içinde büyüdükçe süzgeçler gelişir ve 
kendisine uygun olanı alır, tutar. Uygun olmayanı atar. Ama herkes bir varoluşla dünyaya 
gelir. Her bebek aynı mı? Neleri farklı? Karakterleri. Karakterleri nedir? Mesela uyuma 
şekli. Her bebek kendine göre uyur, ağlama sebepleri değişir. Kimisi için ısı 37 çok iyi bir 
ısı iken, diğeri için az veya çok olabilir. Acıkması, her bebek kendine özgü acıkır, yani her 
bebek kendine ait bir varoluşla dünyaya gelir. 

İçe alma, temas biçiminde sorun şu; varoluşuyla, bebeğin kendi varoluşuyla çevreden 
gelenlerin birbiriyle buluşamaması sorun çıkartır. Bebeğin bakımı ile ilgilenen bazı kişiler 
bebek sanki boş bir şey ve kendilerinin şekillendireceğine inanıyor. Yani bebeğin 
doğuştan olan varoluşuna inanmaz. O zaman bebekte ne olabilir? Ağlama sebepleri farklı 
olabilir mesela, anneye göre o saatte o şekilde ağlamaması gerekiyordur ama bebek 
ağlıyor. O zaman bunun olmaması gerektiğini düşündüğü için bebeğe uygun olmayan 
şekilde davranmaya başlayabilir. Örneğin ağlamasını anlamsız bulur, kızar, ilgi göstermemek 
gerektiğine inanır ve o şekilde davranabilir yani bebeği kendi istediği şekilde biçimlendirmeye 
çalışır. Halbuki onun varoluşunu kabul etse belki ona uygun davranacak. Varoluşa izin 
vermemesi iki tane sorun çıkabilir. Bir tanesi çocuk her gelen bilgiyi yutar ama kendine ait 
var oluşla birleşmez. Bu çocuklar kendi olamama ile ilgili ileriki yıllarda bir sorun 
yaşayabilir. İkincisi de şöyle; çocuk buna o kadar reaksiyon gösterir ki bütün bilgiye 
kapanır.  Mesela bazı çocuklar vardır onlara eğitim vermek çok zordur. Çünkü size de sık 
sık kapatır kendisini. Aslında ideali şudur; Bendeki ile çevredeki bir araya gelir ve bu bir 
sentez olarak ortaya çıkar. Böyle bir geçmişten gelen çocuk size de çok reaksiyonel 
davranabilir, kapalı olurlar bilgiye veya her şeyi yutmaya çok açık olurlar.

Bir şeyin her zaman ve hep yapılması çok sık tekrar edilmesi ve özellikle duygusal 
yoğunluklarla yaşamak kutuplaşma yaratabilir. Nedir kutuplaşma örneğin “iyi insanlar 
başkalarına yardım eder” bu hepimiz tarafından anlaşılan ve kabul gören bir içe almadır. 
Ama birisinin kendini ihmal ederek sürekli başkalarına yardım etmesi duruma ve koşullara 
göre esneklik gösterememesi kutuplaşmadır.  Bu örnekleri çoğaltabiliriz “Her zaman güler 
yüzlü olmalıyım”, “her zaman arkadaşlarına yardım etmelisin”, “Her zaman temiz 
olmazsam sevilmem,  her zaman temiz olmalıyım”, “Her zaman kibar olmalıyım”, “Her 
zaman çok çalışmalıyım”, “Yumuşak ol insanlar sevsin”, “Kötü çocuklar annelerini,  
öğretmenlerini üzer”, “Yaramaz çocukları kimse sevmez onlar söz dinlemezler” , “Uslu 
çocuklar her zaman söz dinler”. Bir farklı içe almada sık tekrarlayan ve sıfatlar kullanarak 
yapılan içe almalardır. duygusal yoğunluk yaşatan ve sık tekrarlayan sıfatlar kendilik 
algısının oluşumunda çok etkilidir. Aptal olmadığı halde buna inanan çok insan vardır 
veya pek çok şeyi yapabileceği halde beceriksiz olduğuna inananlar da çok sayıdadır. 

Kutuplaşma yaratmamak için şimdi ve burada kalarak çocuklarla konuşmak ve sıfat 
kullanmamak uygun olur. Örneğin “ne kadar söz dinlemez yaramaz çocuksun arkadaşını 
rahatsız ediyorsun” yerine Ahmet arkadaşının kağıdını çekme” “aslı  ellerini yıka” gibi ne 
yapacağını söyleyen ve olumsuz geri bildirimler vermeyen cümleler kullanmak yerinde 
olur. “ arkadaşa her zaman yardım edilir” yerine “arkadaşının şunu yapmasına yardım 
eder misin” demek yerinde olur.
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Kendine döndürme dediğimiz başka bir temas biçimi var. Kendine döndürmede de bir 
çocuk en ufak hatada suçlanıyor, üzülüyor veya kendi ile ilgili olmasa bile her suçu üstleniyor, 
yapmış olabileceğinden korkuyor ise, çok alıngansa, çok suçlanıyorsa bunlar kendine 
döndürmenin işaretleri olabilir. Kendine döndürme çok uç noktadır. Okul öncesi çocuklarının 
benmerkezci oldukları için her şeyi kendilerinden bilirler, öyle düşünürler. Buradaki fark 
diğerlerinden daha fazla alıngan, küsen, suçlanan çocukları kast ediyorum. O çok daha 
fazla suçlanıyordur. Bu çocukları biraz daha şöyle anlatayım. Bunlar aslında genellikle 
başarılı çocuklardır. Öğretmen yardımcısı gibidir. Bunlar hep hata yapmaktan korkarlar. 
Özellikle başta öğretmen olmak üzere herkesi kırmaktan, üzmekten korkarlar yani 
hassas, naif çocuklar vardır ya aslında çok da severiz. Mükemmeliyetçidir, kendini kontrol 
eder, kendini seyreder, hata yapıp, yapmadım mı diye. Hemen küserler, ağlarlar, suçlanırlar, 
alınırlar. Sözden pek çıkmazlar, genelde çok terbiyeli çocuklardır bunlar, başarılı çocuklardır. 
Büyüdüğünde de herkesin sorununu alır, her şeyi kendisi olmasa bile kabul edebilir. Bu 
tarz çocuklara ne yapılabilinir? Başkalarına vermeden de değer verebileceğini, sevilebileceğini,  
onunla ilgileneceğini hissettirmek iyi olur.  Özel olarak da zaman zaman yanına gidip 
sohbet edebilirsiniz. Fark edebilirsiniz. Ama bence öğretmenler bir sınıfta her çocuğa söz 
hakkı verirse, her çocuğu fark ederse, konuşursa o çocukları da otomatik olarak görmüş 
olursunuz, fark etmiş olursunuz, ne istediğini sormuş olursunuz. Hatalı davrandığını 
düşündüğünde sadece kendi payını düşünür. Bu çocukların en tipik özelliklerinden birisi de bu, 
kendisinin dışındakinin hata yaptığını algılayamaz. Oysaki kişiler arasındaki etkileşimde 
iki kişi vardır ve eğer varsa iki kişiye ait hata vardır. O sadece kendini görür gerçekten de 
mesela diyelim ki kırdı, düşürdü yanlışlıkla veya bir şey oldu, arkadaşı ile itişti, telafi 
edecek yolları ona gösterirseniz çok iyi olur. Çünkü hata yaptığı zaman dünyanın sonu 
olarak değerlendiriyor. Hatanın telafi edilebileceğini, tekrar ilişkiye veya yola devam 
edilebileceğini bilemiyor. Özellikle onu göstermek lazım, çok sorumluluk aldıkları için 
sorumluluğu sizin bir öğretmen olarak fark edip uygun biçimde dengelemeniz çok iyi olur. 
Çünkü o her şeyi  üstenir, eğer isteklerini dile getirmiyorsa çünkü genellikle çevreninkine 
önem ve öncelik verdiği için kendininkini çok dile getiremez. O zaman onu fark ettirmek 
lazım. Mesela sen ne istiyorsun, şimdi sen neye bakıyorsun, neyi istiyorsun diye. Bunun 
çok önemli bir yanı var terapide bu sık sık oluyor, isteklerini, ihtiyaçlarını fark edemeyen 
kişilerle karşılaşıyoruz. 

Yansıtma dediğimiz şey de bu işin tam tersi,  yansıtmada da bir çocuk hatalı değildir, ne 
varsa karşıdaki yapmıştır. Yani onu öğretmen bile ikna edemez. Hayır bak ama sen 
Ahmet’e vurdun, ben gördüm. Hayır öğretmenim o yaptı. Her şeyi başkası yapmıştır, 
kesinlikle kendisinin hiçbir katkısı, payı yoktur. Yansıtma iki türlü yapılır. Birincisi diğerini 
suçlamak, hatalı bulmak, ikincisi de diğerinin duygu, düşünce ve davranışlarını kendi ve 
bilgi ve deneyimlerimizle yorumlamak. “Sen bilemezsin ben seni senden daha iyi bilirim.” 
yansıtma biçimini kullanan çocuklarda kavgalarda biz genellikle kimin haklı olduğunu 
araştırıyoruz. Kimin haklı olduğundan çok. kendi hislerini, duygularını anlamak açısından 
konuşabiliriz. Ama daha çok isteğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini fark etmesini 
sağlamak iyi olabilir. Başkalarının da kendisinin çevresini oluşturduğunu ve bunun için 
uzlaşıların önemli olduğunu anlaması yararlı olabilir. “Sen ne istiyordun, şimdi aldın mı 
oldu mu?”.Bu yaşlarda bu tarz ilişkilerde farkındalık kazandırmak ileride bu kör dövüşleri 
engelleyebilir inancındayım.

İkinci tür yansıtmada da çocuklar kendi bilgi ve deneyimlerine dayanarak başkalarını, 
kendini anlar, değerlendirir. Yani kendisininkinin dışında bir bilgiye sahip değildir. Biz de 
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ona öyle davranırsak, yani ben seni senden daha iyi bilirim, sen şimdi üşüyorsundur, sen 
şimdi acıkmışsındır, sen şimdi şunu yapmışsındır, halbuki bebekliklerinden bir varoluşları 
var, yani ne hissettiklerini, duyumlarını kimse onlardan daha iyi bilemez. Duygularını da 
düşüncelerini de bu nedenle sadece tahmin ettiğimizi unutmayalım. Onun yerine bir şeyi 
söylememiz gerektiğinde bile kendisine sorup test edersek kendi ile başkalarını ayırmayı 
öğrenir. Empati kurabilmek için de bu bir şart koşuldur.

Dördüncüsü de iç içe geçme dediğimiz bir temas biçimi. İç içe geçme insan ve çevresi 
arasında bir sınır olmasıdır. Biz aynı şeyleri hissediyoruz, biz seninle aynı düşünüyoruz,  
her şeye aynı bakıyoruz, biz ruh eşiyiz. Mesela bebek ilk doğduğunda anne ile iç içe 
geçmek zorunda, anne ve bebek birbirlerinin parçası gibi birbirlerini görürler. Bu çok 
sağlıklıdır. Bebek başka türlü ayakta kalamaz o yüzden iç içe geçmeleri lazım. 

Yalnız burada bir sorun var o da şu; bebek büyüdükçe farklılıkları ortaya çıkmaya başlar 
ve eğer anne veya diğer yetişkinler “Sen benden farklı olursan bu bana tehdit oluşturur” 
şeklinde mesajlar verdiğinde gene çocuğun farklarını ortay koyduğu zamanlarda  “Çok 
üzülürüm kalbim kırılır” gibi sözler söylediğinde ve hatta kızıp, tehdit ettiğinde çocuk 
ayrışmayı göze alamayabilir. Çünkü küçük bir çocuk için onaylanmak ailesi tarafından 
desteklenmek, sevilmek çok önemlidir.  Bu içe geçme temas biçimini çok kullanan kişiler 
aslında  yeterlidirler fakat kendilerinin yeterli olduklarını fark edemezler, kendilerini, yetersiz 
hissederler. Birisi bana kızar küser, alınır. Bunları hissedince farklı olmaktan kaçınıyor. 
İleriki yaşlarda birisi ile yine iç içe geçmek ihtiyacını sürdürüyor. Kocası ile olur bu, bir 
başkası ile olabilir ama o iç içe geçme ihtiyacı hep kalır.  

Sağlıklı olan ilişki ritminden söz etmek istiyorum. Aslında herkes iç içe geçer, temas yakın 
ilişki, iç içe geçme izolasyon ve geri çekilme dediğimiz bir ilişki ritmi var. Buna bir kız 
arkadaş sohbetinden örnek vereyim. Mesela biz kız arkadaşlar ne yaparız, bir araya 
geliriz sohbet etmek için ihtiyacımız vardır, birbirimize dertlerimizi anlatarak temas ederiz, 
konuşuruz, birbirimizle yakın ilişkiye geçeriz. Yakın ilişki demek birbirimize sırlarımızı 
anlatmaya başlarız işte şöyle oldu, böyle oldu falan diye Sonra iç içe geçeriz örneğin “Ben 
de ona gıcık kapıyorum, ne kadar sinir bozucu” gibi benzer duyguları hisseder, benzer 
düşünceler içinde oluruz. iç içe geçmeden sonra izole oluruz yani ayrılırsınız, birbirinizden 
geri çekiliriz ve tekrar temas etme ihtiyacımız olana  kadar geri çekiliriz. Normal ilişki ritmi 
budur. Fakat sorun iç içe geçmede hep kalmaktır.

Böyle bir çocuğunuz olduğunda ne yapmak gerek? Böyle çocuk başlangıçta sizinle iç içe 
geçmek isteyebilir ve bu çok normaldir ve buna mutlaka izin verin. Çünkü o çocuk zaten 
kendisini yeterli hissetmez eğer izin vermezseniz kendisini reddedilmiş hisseder, sevilmiyor 
hisseder ve güvende olmaz. İzin verin ama adım adım kendi özelliklerinin ortaya 
çıkmasını destekleyin. Bunu grup içinde herkese söz hakkı veriyorsanız “Sen ne 
düşünüyorsun ?”  farklılaşmanın olabileceğini anlar. Sizin farklılığa kendisi olmasına izin 
vereceğini fark eder. Mesela “Kimler mavi seviyor grupta, kırmızı kimler seviyor” diye, 
şimdi ben şöyle dersem “A kırmızıyı sevenler çok ayıp ediyor, kırmızı hiç güzel renk değil, 
herkes maviyi sevecek bundan sonra”   iç içe geçmeyi desteklemiş olurum. Halbuki şöyle 
söylersem “Mavi de çok güzel, kırmızı da çok güzel, sen maviyi seviyorsun, sen kırmızıyı 
seviyorsun ne güzel” diye farklılaşmalarını kabul etmiş olurum. Yani herkes birbirinden 
farklı şeyleri sevebilir, hoşlanabilir. Onu desteklemek açısından çünkü hep aynı olmak 
gerektiğini düşünüyor ya bu çocuk her şeyde aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde bakmam 
gerekiyor, öğretmenimden farklı düşünmemeliyim veya çok sevdiği bir arkadaşı varsa, 
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yakında oturuyorsa onunla aynı şeyi söylemeliyim, yapmalıyım, ona bakarak çizmeliyim. 
Bunlar bu çocuğun tipik özellikleri olabilir, o yüzden adım adım gidin, acele etmeyin. Anlattığım 
tüm temas biçimleri herkes tarafından kullanılır, hiç birisi uygunsuz değildir. Yani yersiz, 
zamansız ve sürekli kullanılmadığı sürece son derece normaldir. Bunlar yer, zamana göre 
uygun şekilde kullanıldığında da çok yararlıdır. Ancak işlevsiz ve hep aynı temas biçiminin 
çocuğu engelleyecek şekilde kullanılması sorun teşkil eder. Çocuğa esnekliği arttırmak 
için farklı seçenekler sunmalısınız yani her zaman iç içe geçmeden sevilebilirsin, her 
zaman bir başkası haksız ve sen haklı olmak zorunda değilsin gibi. Bu temas biçimlerini 
diyelim ki bir çocuk işlevsiz şekilde kullanıyor fark ettiniz. Bu ailelerin işine karışma 
hakkını hiç birimize vermez. Öncelikle lütfen buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Her aile 
kendine göre bir sistemdir Ailelerin sistemlerine karışma hakkı, ne psikolog olarak benim 
hakkım ne eğitimcilerin hakkı, işlerine de karışmak uygunsuz olur görüşündeyim. Çocukla 
ilişki ile ilgili bazı olumlu değişiklikler yaptığınızda zaten ailenin de muhtemelen 
benimseyeceği, beğeneceği bir şeydir ve size neler olduğunu sorar. Çünkü aileler 
çocuklarını sever ve onlar için iyi olanı isterler. 

İşlevsiz temas biçimlerinden öğretmenlerin öncelikle haberdar olmaları daha sonra temas 
kurma kapasitesini nasıl arttıracaklarını bilmelerinin çocukların ileriki yıllarda çevre ile 
yaşayacakları sorunları engelleyeceğine ve büyüme ve gelişmelerinin yolunu açacağına 
inanıyorum. Temas kurma kapasitesi empati, yakın ilişki, duyguların gösterilmesi ve 
diyalogdan oluşur. 

Sözlerimi bitirmeden önce dijital çağ veya başka bir çağ, güçlü bir temas kapasitesi olan 
kişiler için, aileler, sistemler, öğretmen öğrenci ilişkileri için ancak yeni bir araç sağlayarak 
zenginleşmesini sağlar.  İyi ilişki kurabilen hiç kimse ilişkiden vazgeçmez, ilişkiye devam 
eder. Çünkü ilişki ilk baştan beri olan bir şey, her zamanda olacaktır. Ama bazı insanların, 
bazı çocukların ilişki ile ilgili sorunu var ve bu çocuklara çok erken yaşlarda destekler 
sağlayabiliriz.

Anlattıklarımın tümünü filozof Martin Buber en güzel şekilde özetlemiş:

“Varoluşsal diyalog her biri ayrı bir varoluş tarzına ve farklı ihtiyaçlara sahip olan iki 
insanın aralarındaki farklılıkları kabul ederek, birbirlerine saygı duyarak buluşmasıdır.” 
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OKULLARDA ERGOTERAPİ UYGULAMALARI: EĞİTİMDE ETKİNLİĞİN 
ARTIRILABİLMESİ İÇİN PRATİK ÇÖZÜMLER

Bugün okullarda ergoterapi uygulamaları ve eğitimde etkinliğin arttırılabilmesi için öğretmenlere 
yönelik pratik çözümler hakkında konuşacağız.

Başlıktan da anlaşıldığı gibi aslında bugün biraz ergoterapi veya diğer bir adı ile occupational 
therapy üzerine konuşacağız. 

Aranızda ergoterapiye aşina olan var mı?

Kimseden ses çıkmadığına göre sanırım yok. O zaman hızlıca başlayalım.

Sunu planıma göre ergoterapinin tanımı, ülkemizde ergoterapinin gelişimi ve okullarda 
ergoterapi uygulamalarından bahsederek başlayacağız. Ardından motor öğrenme, duyu 
bütünleme teorisi ve Öğretmenlere Yönelik Ön Değerlendirme Anketi’nden bahsedeceğiz. 

Ergoterapinin temeli aslında hasta insanların tiyatro, el işi, sanat gibi uğraşılar ile tedavi 
edildiği çok eski çağlara dayanmaktadır. Günümüzde kişileri aktiviteler ile tedavi eden bu 
bilimin adı Ergoterapi’dir.

Ergoterapi; Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü websitesinde ‘sağlığı ve refahı  
geliştiren  kişi merkezli sağlık mesleği’olarak tanımlanırken, Amerika Egoterapistler Birliği 
tarafından  ’bireylerin veya grupların fiziksel, kognitif, psikososyal ve duyusal farklılıklarını 
göz önüne alarak ev, okul, çalışma alanı, toplumsal ve benzeri yaşam alanlarında sosyal 
katılım seviyesinin arttırılması amacı ile günlük yaşam aktivitelerini kullanma bilimi olarak 
tanımlanmaktadır. Ergoterapi Derneği ise ergoterapiyi ’bireylerin yaşam içerisindeki rollerini 
kendileri için anlamlı olan günlük yaşam aktivitelerine katılım yolu ile fiziksel ve mental 
sağlığın en üst düzeye çıkarılmasını amaçlayan dünya için eski fakat ülkemiz için yeni bir 
meslek’ olarak tanımlamıştır. Ben en doğru tanımın tüm bu tanımların birleşik hali olduğunu 
düşünüyorum.

Tanımlardan da anlaşılabileceği gibi ergoterapi kişinin kendisinde, çevresinde ve/veya 
aktivitelerinde meydana getirilecek değişiklikler yolu ile kişinin sosyal katılım becerisini 
arttırmayı hedefler. Kişi komponenti yaşamdaki rollerimizdir. Anne rolü, baba rolü, öğrenci 
rolü, öğretmen rolü gibi. Aktivite komponenti ise kendine bakım, üretkenlik ve boş zaman 
aktiviteleri olarak karşımıza çıkar. Çevre ise sosyal çevre, fiziksel çevre ve tutumlar olarak 
incelenebilir. Ergoterapistler bu üç komponentten birinde ve/veya bir kaçında değişiklikler 
yaparak kişinin toplumsal katılım seviyesini arttırmayı hedefler.  

Ülkemizde ergoterapinin kökleri 1964 yılında üstün öngörüsü ile Sayın Prof. Dr İhsan Doğramacı 
tarafından atılmıştır. Alandaki gelişim 1981 yılında HÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Anabilim dalında İş-Uğraşı Ünitesi, 1983 yılında HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek 
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Okulu İş ve Uğraşı Klinik Uygulama Ünitesi’nin kurulması ve 1989 yılında yüksek lisans/ 
doktora eğitimlerinin verilmeye başlanması ile devam etmiştir. 2009 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü kurulmuştur. Ülkemizin ilk ve tek 
ergoterapi bölümü olma gurunu duyan bölümümüz rehabilitasyon ekibinin en önemli 
parçalarından biri olan ergoterapistleri 2014 yılında mezun edecektir.

İnternete ‘okullarda ergoterapi uygulamaları’ ya da ’school based occupational therapy’ 
anahtar kelimeleri ile tarama yaptığınız zaman birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Şu anda 
gösterdiğim linkler okul öncesi, ilköğretim ve liselerde ergoterapi uygulamaları hakkında 
sizlere bilgi verebilir. 

Yine kişi-çevre-aktivite komponentlerine geri döner isek okullarda ergoterapi uygulamalarında 
kişi: fiziksel ve bilişsel olarak normal gelişim gösteren ve/veya göstermeyen tüm 
öğrenciler, çevre: okul, aktivite ise kişinin öğrenci rolünü yerine getirebilmesi için (okul 
yaşamına katılım) gerekli olan akademik ve non-akademik aktivitelerin tümü olarak 
tanımlanabilir. Bu nedenle okullarda kurulan ergoterapi servislerinin en önemli hedefi tüm 
öğrenciler için okul rutinlerindeki tüm becerileri geliştirmek ve akademik başarı seviyesini 
arttırmaktır. Bu amaçla ergoterapistler; öğrenme becerisi, kas gücü-koordinasyon, ince/kaba 
motor gibi becerilerin objektif yöntemler ile değerlendirilmesi/ gözlemi, ergonomik düzenlemelerin 
yapılması, yapılandırılmış güvenli eğitim ortamlarının hazırlanması, oryantasyon ve güvenli 
transfer amacı ile sınıfta, oyun alanı, yemekhane, koridorlar ve okul servisi, biraz daha 
büyük çocuklarda çalışma ve meslek analizleri ve aktivite kısıtlanması olan çocuklarda, 
kaynaştırma eğitimi alan çocuklar, öğretmen, aile ve gölge öğretmenlere yönelik 
eğitimlerin verilmesi gibi bir çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Arkadaşlar birer okul öncesi eğitimcisi olarak öğrencilerinizin hareketleri nasıl öğrendiğini 
hiç düşündünüz mü? 

Hayatımızın ilk yıllarında öğretmenimiz olmadan birçok şeyi kendi başımıza öğrenebiliyoruz. 
Videoda 9 aylık bir bebeğin 4 saatlik zaman dilimini 2 dakikaya indirilmiş hızlandırılmış 
halini izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çocuk kendi başına dönüyor, sandalyeye tutunup 
ayağa kalkmaya çalışıyor, yuvarlanıyor, odanın içerisinde köşeden köşeye hareket ediyor, 
her şeye dokunuyor. Aslında videodaki çocuk belli bir amaca ulaşmak için ne yapılması 
gerektiğinin kendi başına öğreniyor. Biz buna motor öğrenme diyoruz. Bu süreç aslında 
büyüme ve olgunlaşma sürecinin doğal bir kazanımıdır. Schmidt ve Wrisberg 2008 yılında 
motor öğrenmeyi motor beceriyi yapabilmeyi sağlayan işlem olarak tanımlamıştır. Biz 
doğduğumuz andan itibaren motor becerilerimizi çevreden aldığımız duyu deneyimlerimizi 
daha etkin kullanarak hızlı ve kusursuz hale getirebiliyoruz. 

Şimdiki videomuzda bardak dizme sporu yapan bir çocuğun 2, 3 ve 4 yaşlarında sergilediği 
performansları izleyeceğiz. 2 ve 4 yaş performansları arasındaki hız, zamanlama ve 
beceri farkı bize motor öğrenme becerisindeki gelişimin en güzel örneklerindendir. 
Çocuğun aktivitenin basamaklarını öğrenmesinin ardından, bardakları daha kusursuz 
dizebilmek için duyularını daha etkin şekilde kullanabilmeyi ve doğru adaptif cevapları çıkarmayı 
öğrendiğini izledik. 

Ergoterapist Dr Jean Ayres (1920-1989) yaklaşık 10 yıl sadece normal gelişim gösteren 
çocuklardaki öğrenme becerisini incelemiştir. Öğrenme güçlüğü çeken bazı çocukların 
benzer saçlarını taratmamak, farklı dokudaki objelere dokunmak istememek, motor 
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planlama becerisinin zayıf olması, yaşıtlarını rahatsız etmeyen bir gürültüden aşırı 
rahatsız olma gibi benzer şikayetlerde bulunmaları dikkatini çekmiştir. Nörolojik araştırma 
ve çalışmaları sonucunda duyusal şikayetlerin nörolojik temelli olabileceğini savunmuş ve 
insan vücudunun bazı bölgelerini uyaracak aktiviteleri yapmanın, duyuların birbiriyle 
uyumlu bir şekilde çalışmasını sağladığını görmüştür. Bu teori günümüzde Ayres’in Duyu 
Bütünleme (Ayres Sensory İntegration Theory) Teorisi olarak literatürde yerini almıştır.

Bu teoriyi anlayabilmek için öncelikle duyularımızı tanımamız gereklidir.
• İşitme Duyusu –Kulaklar
• Tat Duyusu –Ağız
• Koklama Duyusu –Burun 
• Görme Duyusu -Gözler
• Dokunma Duyusu –Eller ve deri 
• Denge-Duruş ve Hareket Duyusu (Vestibüler Duyu) – İç kulaktaki duyu organları ile
 algılanan, hareket, denge ve yerçekimi ile ilgili girdileri alan duyu
• Vücut Farkındalığı Duyusu (Proprioseptif Duyu)- Kas eklemler ve bağ doksu ile algılanan  
 pozisyon duyusu 

Adı geçen duyulardan denge-hareket duyusu ve vücut farkındalığı duyuları sanırım 
sizlerin daha önceden aşina olmadığınız duyularımız. Vücut farkındalığını anlatmak için 
en sık cam ve plastik bardak örneğini kullanmayı seviyorum. Masada duran cam bardaktan 
su içebilmek için vücudumuzu pozisyonlayıp ağır bir bardağı kaldırabilecek ölçüde kuvvet 
ile bardağı kavrıyoruz. Fakat plastik bardaktan su içerken daha hafif ve yumuşak bir tutuş 
için vücudumuzu hazırlıyoruz. Ya da karşılaştığımız bir arkadaşımız ile tokalaşırken veya 
sarılırken uygun ve yeterli kuvvette temas etmemizi sağlayan duyumuz vücut farkındalığı 
yani proprioseptif duyumuzdur. 

Vestibüler duyumuzu daha iyi anlayabilmeniz için bisiklet sürdüğünüzü hayal etmenizi 
istiyorum. Bir tarafa doğru düştüğümüzü hissettiğimiz anda ağırlığımızı karşı tarafa 
vererek dengede durmaya çalışıyoruz ve bunu çok kısa sürede yapabiliyoruz. Çünkü 
vestibuler ve proprioseptif duyularımız bilinçdışı şekilde sinir sistemimize sürekli olarak 
basınç, hareket, vücut pozisyonu ve yerçekimi kuvveti hakkında bilgiler aktarmaktadır. Bu 
bilgiler vücudumuzu algılamamızı, uzay içindeki duruşunu, vücut imajımızı, vücudumuzun 
aldığı pozisyonları, başka objelerle ilişkisini ve çevreye ile uyumunu değerlendirmemizi 
sağlıyor ve sonuç olarak bisiklete düşmeden binebiliyoruz. 

Örneklerden de anlaşılabileceği gibi duyu organlarımızla çevremizden edindiğimiz bilgiler, 
kendimizi tanımamıza çevremizi algılamamıza ve çevreye uygun adaptif cevaplar 
vermemize yardımcı olur. Görme, işitme, tat alma, dokunma, koku, proprioseptif ve 
vestibüler sistem duyuları ile çevreden alınan uyarılar ile merkezi sinir sistemine bilgiler 
iletilir. Beyin ve beynimizin vücudumuz ile ilişkisini sağlayan omurilikten oluşan merkezi 
sinir sistemimiz çevreden duyu yollarımız aracılığı ile iletilen bu bilgileri tanımlamak, 
işlemek, birleştirmek (gelen bilgiler arasında bağlantı kurmak) ve her bir duyu organından 
gelen farklı duyuyu uygun şekilde organize edip, bilginin uzaysal-temporal yönden 
kullanılması ve organize motor davranışın planlanma ve oluşturulmasını limbik sistemimiz 
kontrolünde duyu bütünleme süreci ile sağlar. Tek bir duyudan alınan uyarılar çevremizi 
anlamamız ve/veya öğrenmemiz için yeterli değildir. En sıradan bilgiyi öğrenmemiz için bile 
duyuların sağladığı bilgiler arasında ilişkilinin kurulması gerekmektedir. Beynin bazı noktaları 
alınan bu uyarılar arasında bağlantı kurması fiziksel ve akademik beceriler kazanmamızı 

III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu 167



ve öğrenmemizi sağlar. Bu anlattıklarımdan yola çıkar isek duyu bütünleme çevremizle 
(sosyal ve fiziksel) olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi 
sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir 
işlemdir. Beyin bu işlemi günlük yaşam aktivitelerinde kullanır.  
 
Duyu bütünleme problemi ise çevremizle (sosyal ve fiziksel) olan etkileşimimizde vücudumuzu 
etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen 
duyuları organize eden nörolojik bir işlem sürecinde meydana gelen bozukluklar olarak 
tanımlanabilir. Duyu bütünleme problemi olan çocuklar normal gelişim gösteren çocukların 
çok kolaylıkla ve otomatik olarak yapabildiği ve/veya öğrenebildiği birçok beceriyi öğrenmekte 
zorluk çekebilmektedirler.

Williams ve Shellenberger 1989 yılında en altta duyu sistemlerinin en üstte ise akademik 
öğrenmenin olduğu; çocuğun akademik becerisini arttırabilmesi için bu piramitte duyu 
sistemlerinden, duyusal motor gelişim, algısal motor gelişim ve kognitif (bilişsel) beceri 
katmanlarına doğru ilerlemesi gerektiğini gösteren Öğrenme Pramidi (Pyramid of 
Learning)’ni yayınladı. Slayttaki piramitte gördüğünüz üzere çocuğun piramidin en alt 
katmanı olan duyu sistemleri ile ilgili bir problemi var ise akademik becerisinin de bundan 
etkilenebileceği yorumunu yapmak çokta zor değildir. Burada biraz önce anlatmış 
olduğum duyu bütünleme problemleri çocukların öğrenme becerilerini etkileyen faktörl-
erden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Duyu bütünleme problemleri sıklıkla; dikkat 
eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, otizm (yaygın gelişimsel bozukluk, 
asperger sendromu), serebral palsi, gelişim gecikmesi (ince motor bozukluklar, kaba 
motor bozukluklar, görsel motor bozukluklar, koordinasyon bozuklukları vs), işitme, dil ve 
konuşma bozuklukları, prematüre doğumdan kaynaklı gelişim gecikmeleri sonucunda 
karşımıza çıkabilmektedir. Okul öncesi dönemde en sık karşılaştığımız duyu bütünleme 
bozuklukları taktil hassasiyet (dokunma), işitsel hassasiyet, oral hassasiyet ve yerçekimi 
emniyetsizliğidir ve bu bozukluklar öğrenme süreçlerimizi etkilemektedir. 

Bizler merkezi sinir sistemi fonksiyonlarımız dengede olduğu zaman yani slaytta gördüğünüz 
tam eşik seviyesinde yaratıcı olarak düşünebilir, konsantre olabilir, uygun duygu durumu 
(mood) içerisinde olabilir ve öğrenebiliriz. Bu eşik seviyesinin altında veya üstünde 
uyarılmışlık seviyesi öğrenme becerimizi etkileyen faktörlerdendir. Bu çocuklar için de 
geçerlidir. Öğretmenler olarak öğrencilerinizi daha iyi tanıyabilmek, optimum uyarılmışlık 
düzeyinde tutmak, öğrenme becerisi ve sosyal katılım seviyesini arttırabilmek, 
sınıflarınızda uygulamak üzere duyusal içerikli etkinlikler hazırlamak amacı ile ergotera-
pistinizden destek alabilirsiniz. Ayrıca ergoterapistiniz bazı çocuklara duyu bütünleme 
tedavisi uygulayarak çocuğun self regülasyon, konsatrasyon ve odaklanma yeteneğini 
geliştirme, davranış problemlerini azaltarak ev ve okulda sosyal katılım seviyesini arttırma, 
aktivitelere ve okul becerilerine katılımı arttırma, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık 
seviyesinin arttırılması, motor planlama ve kendine güvenin arttırılması konularında 
sizlere yardımcı olacaktır.

Ben eğitimimizin devamında duyusal olarak eşik altı ve eşik üstü uyarılmışlık seviyesindeki 
çocukların ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ben eğitimlerinde sizlerin de daha 
kolay anlayabilmesi için duyusal özelliklerine göre çocukları 4 ana başlık altında topluyorum.
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• Duyu arayışı olan çocuk (sensory seeker) 
• Duyu kaçınması olan çocuk (sensory avoider) 
• Duyusal olarak hassas çocuk (sensory sensitive)
• Kayıt becerisi düşük olan çocuk (low registration)

Sanırım hepinizin bu özellikle ait öğrencileri vardır ve şimdi onları aklınızdan geçiriyorsunuzdur. 
Slaytlaki Walt Disney karakterleri ve izlediğiniz videolar ile de birleştirdiğiniz zaman 
sanırım bu çocukların özellikleri daha kolay aklınızda kalacak ve anlattığım uygun 
yöntemler ile sınıf içerisinde çocuğu duyusal olarak dengede tutmayı başarabileceksiniz. 

Uzun ve ayrıntılı olarak anlatmış olduğum ‘’tüm duyular için hipersensitif ve hiposensitif 
çocukların özellikleri’’ni bilmek çocuğun hangi öğrenme stratejisinde daha başarılı olabileceği 
konusunda bize yol gösterici olacaktır.

Ergoterapistler okullarda çocukların duyusal farklılıklarını değerlendirmek ve en uygun 
eğitim stratejisine karar verebilmek amacı ile objektif, geçerlilik-güvenilirlik çalışmaları 
yapılmış testlerden yararlanmaktadırlar. Bu konu ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi 
Bölümü olarak öğrenci, öğretmen, ebevyn ve bakım verenlere yönelik testlerimiz 
bulunmaktadır. Özellikle ‘’Öğretmenlere Yönelik Ön Değerlendirme Anketi’ni öğrencilerinize 
uygulamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu anket öğretmenlerin öğrencilerinin ince–kaba 
motor beceriler, kavram gelişimi, denge-koordinasyon,  güç-endürans, beceri, duyusal 
cevaplar, dikkat, öğrenme ve dikkat becerileri değerlendirebilmesine imkan veriyor. 
Şimdiki videoda okul öncesi eğitimde bir ergoterapistin neler yapabileceğini izleyeceğiz. 
Bu görüntüler anlattıklarımı daha iyi pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca videonun 
sonunda Ankara’da bulunan eğitim programına duyusal çalışma dersini eklediğimiz bir 
anaokuluna ait video ile anne ve bebekleri için hazırlamış olduğumuz duyusal eğitim 
sınıfından görüntüler izleyeceğiz. 

Anaokula ait videoda gördüğünüz gibi anaokulun aylık eğitim hedefleri doğrultusunda 
eğitim programının geliştirilebilmesi için önerilerde bulunuyoruz ve tüm sınıflar için haftada 
1 gün duyu bütünleme dersi ile çocuklara yapılandırılmış ortamda duyusal aktiviteler 
yaptırıyoruz. Bu dersler sırasında öğretmenlere çocukların öğrenme becerilerini nasıl 
arttırabilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Örneğin duyu bütünleme bozukluğu olma 
ihtimali olan öğrencilerin yaramazlık, huysuzluk ve düzeni bozabilen aktivitelerinin birer 
nedeni olduğunu, çocuklara mümkün olduğunca sabırla ve sevgi ile yaklaşmanın önemini, 
çocuğun duyusal ihtiyaçlarını düzenlemeye yönelik çalışmaları nasıl yapabilecekleri, 
adaptif cevap gerektiren oyunlar ile çocuğun kendi algılama-hayal gücü ve fiziksel kontrol 
becerisini geliştirebilmesi konularında destek vermeye çalışıyoruz. Tembel ve/veya 
öğrenme becerisini etkileyecek derecede hiperaktivitesi olan çocuklarda öğretmenlerin daha önce 
anlattığım sınıf içi stratejileri kullanmaları konusunda yardımcı oluyoruz.

Özellikle ülkemizde de eğitime başlama yaşının düşürülmesi ile okul öncesi eğitimde 
ergoterapistler ile beraber çalışmanın, okullara ergoterapi servislerinin kurulmasının 
öğrencilerinizin fiziksel ve akademik beceri gelişimini destekleyecektir. Çünkü ergotera-
pistler geçerlilik ve güvenilirlikleri kanıtlanmış testler ve gözlemleri yolu ile çok erken 
(doğumun 4. ayından itibaren) dönemden itibaren çocukların duyusal farklılıkları tayin 
edebilmektedirler. Ergoterapistler ile ortak çalışmanın özellikle okul öncesi eğitimde; aile 
ile ortak çalışma, çocukları gözlemleme, duyusal içerikli ders programlarının hazırlanması, 
çocuklara yönelik duyusal gelişim derslerinin planlanması, ince –kaba motor becerilerin,
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yazı yazma becerileri hazırlık programlarının geliştirilebilmesi, motor planlama becerisinin 
geliştirilmesi, kaynaştırma eğitimi alan çocukların sosyal katılım ve akademik başarının 
arttırılması, öğretmen-aile-bakım veren ve gölge öğretmenlere yönelik eğitimleri ile eğitim 
hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasındaki önemini tekrardan hatırlatmak isterim.   

Tüm sorularınız için tahtada yazmış olduğum e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Teşekkür ederim. 
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DİJİTAL ÇAĞDA OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUNUN HAYATINDA RESİMLİ ÖYKÜ 
KİTAPLARINA ARTAN İHTİYAÇ

Çalıştayımıza kısa bir tanışma ve çalıştay içeriğini tanıtımla başladık.Önce öğretmenlerimizle 
bugünün çocuğunun ihtiyaçlarını konuştuk.  Günümüzün  ‘Anlık Doyum’ (Instant Gratification) 
bazlı sosyal yapısı içinde çocuklarımızın sabır eşiklerinin bizim çocukluğumuzdakinden nasıl 
daha az olduğunu;  emek vererek öğrenmenin öğrenilmesinin kesin bir ihtiyaç olduğunu 
ve kendiliğinden gerçekleşmediğini; hayatın yoğun temposu içinde kendi ana-babalarına 
ve öğretmenlerine göre yaşça çok daha erken stresle tanışan çocuklarımızın karşılanmayan 
ihtiyaçlarını nasıl olumlu bakmadığımız davranışlar ile anlattıklarını fark ettik .

İkinci olarak öğretmenlerimizle çalışma ortakları olan velilerimizi konuştuk. Bugünün 
ebeveyninin portresin çizdik.  Günümüzün ebeveyninin de yine ‘Anlık Doyum’ (Instant Gratification) 
bazlı sosyal yapı içerisinde sabır eşiği düşmüş, stresi artmış, koşuşturmacası yetişemeyeceği 
boyutta, ebeveynlik yaparken destek alabileceği geniş aileden daha yoksun bir halde 
olduğunu fark ettik.

Çocuklarımızda rastladığımız olumsuz davranışların çekirdek sebebi olan ebeveyn-çocuk 
bağlantısındaki kopuklukları öğretmenlerimizle birlikte tartışarak, örneklerle daha net gördük.  
Kayıp ebevey-çocuk bağlantısını onarmak ve güçlendirmek için Resimli Çocuk Kitaplarını 
nasıl kullanabileceğimizi yine örneklendirmelerle anlattık.

Hem sınıf hem de ev ortamında görülen uyumsuz, mutsuz davranışlara elle tutulur, kolay 
uygulanır çareler üretmek için Resimli Çocuk Kitaplarından faydalanacağımız  bir çalışma 
yaptık.  Öğretmenlerimiz dörder kişilik gruplara ayırdık.  Her birine daha önce görmedikleri 
resimli bir çocuk kitabı verdik. Kendilerine verilen 25 dakikalık sürede öğretmenlerimiz 
kitapları okuyarak, grup halinde, sınıflarında gerçekleştirecekleri kinestetik etkinlik planları 
ve bu planları evde aileler ile destekleyecek oyun ve ev etkinlik-ödev fikirleri hazırladılar.  
Verilen sürenin sonunda tüm gruplar tek tek hazırladıkları etkinlik planlarını sundular.  
Böylece her bir öğretmen altı farklı etkinlik planı ile çalıştayı tamamladı.

Çalıştay sonunda tüm katılımcılar tek tek birlikte yaptığımız çalıştay’dan en beğenerek, en 
çok akıllarına ve kalplerine yerleştirerek götürdükleri fikri, bilgiyi ya da etkinliği paylaştı.

Öğretmenlerimiz çocuklarımıza ve velilerimize empatik bir yaklaşımla baktıklarını özellikle 
bildirdiler.

Resimli çocuk kitaplarını bilinçli bir araç olarak kullanarak velilere ev aktiviteleri sunmanın 
kolaylığını fark ettiklerini de özellikle geri bildirdiler.

Öğretmenlerimizi kitapları sadece kağıttan bir obje olmaktan çıkararak öyküleri yaşayan 
ve nefes alan kinestetik etkinlikler haline getirmenin sunduğu eğlenceli öğrenme fırsatları 
ve eş zamanlı olarak gelen öğretmen ve öğrencilerle, öğrencilerin kendi arasında bağlantı 
yenileme ve kuvvetlendirme imkanları etkiledi.

Sedef Örsel ÖZÇELİK 
Danışman, Eğitmen, Yazar 
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DİJİTALLEŞEN DÜNYADA ÖNCELİKLERİMİZ NELER OLMALIDIR?

Bir çocuk kitabı yazarı olsam da, aynı zamanda ilgi alanı pedagoji olan ve bu konuda 
elinden geldiğince çok okuyan bir anneyim. Bu yüzden de konuyu farklı açılardan yorumlamak 
istedim. Haddimi aşıyorsam akademisyen dostlara anlayışları için şimdiden teşekkür ederim.

Dijital medyanın çocuklar ve insanlar üzerine etkileri konusunda sayın Dr Yankı Yazgan’ın 
da dünkü oturumda belirttiği üzere yeterli bilimsel veri olmasa da, akademisyen olmadığım 
için bazı olumlu ve olumsuz etkileri genelleyebileceğimi düşündüm. 

Olumsuz etkiler arasında hareketsizlik, obezite ve kolesterol düzeylerinde artış, uyku 
bozuklukları, dikkat bozukluğu, agresif davranışlarda artış, asosyalleşme, depresyon, 
işitme kaybı, göz bozuklukları ve artan ortopedik sorunlar, ekran bağımlılığı, erken gelişen 
cinsellik, reklamla kaybedilen zaman gibi etkileri sayabiliriz.

Olumlu etkiler arasında globalleşen iş dünyası ve rekabet hacmindeki artış, akademik ve 
bilimsel paylaşımlar, yeni buluşlar, iletişimdeki sürat, parmağımızın ucundaki dev kütüphane, 
sosyal medyanın kamuoyunda farkındalık yaratma gücü, online eğitim olanakları, görsel 
ve işitsel sanatların gelişimi, uygun fiyatlı eğlence, kolay taşınabilirlilik gibi etkileri sayabiliriz.

Bir yazar ve okuyucu olarak da basılı kitap, dijital kitap ve basılı çocuk kitabı arasındaki 
olumlu olumsuz yönleri şu şekilde değerlendiriyorum: 

Basılı kitabın tamamını elinizde inceleyerek seçebilirsiniz; sağlığa zararı yoktur; geri 
dönüşümlüdür; çalınma ve hasar görme olasılığı düşüktür; rahatça paylaşılabilir; şarjı 
bitmez; üzerine not alması kolaydır; hafızada yer etme referansları açısından zengindir 
(sağ sayfayım, sol sayfadayım, kitabın kalınlığı açısından neresindeyim gibi algılamalar). 
Fakat birim maliyet, ağaç tüketimi ve depolama açısından tabletlere kıyasla şimdilik 
dezavantajlıdır.

Tablet ve taşınabilir cihazlar, eğlence, iletişim gibi fonksiyonları ve birkaç duyuya birden 
hitap etme özelliğine sahiptir. Fakat sadece kitaba alternatif olarak ele alındığında daha 
modern imaja sahiptir;  binlerce kitabı yanınızda kolayca taşıma olanağı sunar (fakat 
henüz Türkçe’de yaygın değil) ; dijital kitaplar şimdilik basılılara kıyasla uygun fiyatlıdır. 
Fakat diğer yandan dijital kitabı satın almadan önce inceleme olanakları çok kısıtlıdır; 
zaten pahallı olan cihazın sürekli şarj ve güncelleme ihtiyacı, elektrik sarfiyatı, sağlığa 
zararlı etkileri vardır, paylaşıma müsait değildir; çalınma ve hasar görme riskleri de yüksektir.

Çocuklar için hazırlanan resimli kitapları değerlendirdiğimizde basılı kitapların avantajları 
dijital ortamdakilere bence açık farkla üstünlük sağlamaktadır. Basılı kitaplar, 0-8 yaş 
çocukların dokunarak keşfetme dürtüsüne uygunluk; algıda süreklilik  (yani 0-3 yaş 
aralığında gözlemlenen nesnenin dijitaldekinin aksine ortadan kaybolmaması); kitap 
objesi ile duygusal bağ kurabilme; öykü kurgu ve duygu odağından kopmama (çünkü bazı 

Sara ŞAHİNKANAT 
Çocuk Kitapları Yazarı 

172 III. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu



dijital öyküler fazla oyunlaştırılıp interaktifleştirildiklerinde öykü kurgusundan ve duygusundan 
çocuğu koparabilmekte); geniş alanları ve bütünü tek seferde keşfedebilme (dijitallerde 
ekran boyutu görüntü alanlarını daraltabilmekte); kardeş ve arkadaşlarla paylaşabilme 
gibi avantajlara sahiptir. Ancak fiyat ve fazla adetlerde taşıma zorluğu konusunda nispeten 
dezavantajlıdır.

Konumun başlığını önceliklerimiz olarak belirlemiştim. Önceliklerimiz ve önerilerimi şu 
şekilde sıralayabilirim: 

Çocuklarımızın sağlığı (fiziksel, ruhsal, mental, sosyal  gelişimi) açısından ekran zamanın 
sınırlamasına önem vermeliyiz.  Okuduğum önerilerin çoğu toplam ekran süresini yaşa 
göre günde 30-60 dakika ile sınırlamayı, hatta 0-3 yaş grubunda ise hiç karşı karşıya 
getirmemeyi öneriyordu. Fakat bunu yapmanın ne kadar zor olduğunu bir anne olarak 
biliyorum.

Fiziksel aktiviteyi artırmak bize yardımcı olacak en önemli faktör ve öncelik diye 
düşünüyorum. Okullarda beden dersi saatlerinin çoğaltılmasını, daha önemlisi yerel 
yönetimlerin kapalı ya da yarı kapalı parklar oluşturmasını talep ve teşvik edebiliriz. 
Böylece bu mahalle ya da semt parklarında, ille de top odaklı olmayan (futbol ve 
basketten başka aktivite yokmuş gibi görünüyor), bisiklet, paten, tırmanma, izcilik, kürek 
çekme,  jimnastik, hatta sanatsal aktiviteler, hobi merkezleri, kütüphane, etüt salonu gibi 
ailece ya da komşu ve dostlarımızla ekransız zaman geçirebileceğimiz  kapsamlı ve ferah 
merkezler ve olanaklar için ciddi talep yaratmalıyız. 

Dışlanma korkusuna ve çevre baskısına karşı direnç kazanmak ve kazandırmak yine 
önceliğimiz olmalı. Sosyal etki altında kalarak satın alınan oyunların, cihazların, girilen 
sitelerin bize kimlik kazandırmadığını, bizi sıradanlaştırdığını ve aslında gelişmemizi 
engellediğini, hem çocuklarımıza hem kendimize gösterebilmeliyiz.

İlle de alınacak veya oynanacak ise fayda etkisi daha fazla olanları seçmek, çocukları 
gözlemlemek , takip etmek, kontrolsüz bırakmamak da önceliğimiz olmalı. 

Anaokulu ve ilkokul öğretmenlerimiz tabi ki teknolojiden faydalanmalılar. Ancak bence 
dijital malzemelere şüpheci ve eleştirel yaklaşmalılar. Üç boyutlu gerçek malzeme ile 
daha fayda sağlayabilecek bir eğitimi sadece teknolojinin albenisi ve rahatlığı yüzünden 
göz ardı etmeyelim. Örneğin, yere çizilecek geometrik şekillerin üzerinde yürümek,  dans 
etmek ve şarkı söylemek ya da geometrik resim ve hamur çalışmaları yapmak varken 
şekilleri çocuklara ekrandan izletmenin daha faydalı olacağı konusunda kendimizi 
kandırmayalım. Teknoloji düşmanı değilim ancak içeriklere daha eleştirel yaklaşmamız 
gerektiğine inanıyorum.  Yani hangi ortam veya malzeme ile olursa olsun- kaliteli, yaratıcı 
ve sıkıcı olmayan içerikler ile sunulmasına önem vermeliyiz. Konulara yönelik elle yapılan 
kağıt kukla, maket, kostüm, drama veya oyun çalışmaları, müzik ve hareket eşliğinde 
öğrenme, geziler vs ile destekleme;  ve bu konularda özellikle öğretmenler arası işbirliğini 
ve paylaşımı geliştirmeye önem vermeliyiz. Dijital ve sosyal medya bu işbirliğinde çok 
önemli rol oynayabilir.

Gerek anadil, gerekse İngilizce eğitiminde (mesleklerin global dili olduğu için) yüzeysel 
kalmayıp derinlemesine gelişim için çaba sarf etmek ve kaliteli tercüman ve tercümelerin 
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değerinin bilinmesini sağlamak önceliğimiz olmalı diye düşünüyorum. Yerli fikir ve akademik 
eserlerimizin dünyaya pazarlanabilmesi açısından kaliteli tercümenin önemini fark etmeli 
ve nitelikli tercümanların yetişmesine önem vermeliyiz.

Diğer bir önemli konu şu; sosyal medyada aşırı göz nünde olmanın zararları hakkında 
çocukları bilgilendirmeliyiz. Gelecekteki saygınlıkları açısından, cinsel istismara açık 
olması açısından, tüketim ve reklam hedefi olmak açısından vs. Bu konularda güvenlik 
sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmeliyiz. Ayrıca sosyal medyada veya telefonda boşa 
harcanan zamanın farkına varmak ve yetişkinler olarak çocuklara iyi örnek olmak da 
görevimiz.

Eğitim sistemimizde yapılabilecek değişiklik önerileri ise çok geniş kapsamlı. Ancak 
bence en önemli öncelik öğretmenlik mesleğinin maddi şartlarını ve imajını yükseltmek, 
sadece bilgiye değil, yeteneğe dayalı, yaratıcı ve eleştirel düşünce yeteneği yüksek 
öğretmen yetiştirme ve seçme kriterleri geliştirmek olmalıdır.

Diğer  bir öncelik, öğrencilerin geleceklerinde ve iş hayatında önem kazanacak olan grup 
çalışmalarını, ortaklaşa çalışma ve işbirliği becerilerini artıracak çalışmalar üzerinde durmaktır. 

Daha önerecek ve önceliğe alınacak o kadar çok konu var ki. Ancak burada duracağım. 
Ve son söz olarak, “Biz teknoloji için değil, teknoloji bizim için var olmalı,” diyeceğim. 

Ayrıca bu paylaşımlara olanak sağlayan organizatörlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 
Çocuklarımızın kobay bir nesil olmaması ve sağlıklı adımlar atmamız dileğiyle, hoşçakalın. 
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OKUL ÖNCESİNDE BARIŞ DİLİ

Toplumda Barış Kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2007 yılında kurulmuş olan Boğaziçi 
Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, barış kültürünü geliştirmeyi 
hedefleyerek okul öncesi, ilk, orta öğretim ve üniversite seviyelerinde çeşitli eğitim 
çalışmaları gerçekleştirmektedir. Merkez bünyesinde, barışa uygun eğitim ortamlarının 
oluşturulması, çocuklar ve yetişkinlerde barış kültürün yaygınlaşmasına yönelik yaşam 
becerilerinin geliştirilmesi, barış dili ile bireyler arası iletişim, çatışma çözümü, farklılıklara 
saygı gibi konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir. 

Sunumumuz ve bu makalenin amacı, dijital dünyanın okulöncesi çocuklarının üzerinde 
etkisinin giderek arttığı günümüzde barış kültürünün önemini, bireylerarası iletişim ve 
etkileşimindeki yerini vurgulamak ve okul öncesi ortamlarında barış dilinin gelişmesine 
ilişkin öneriler sunmaktır.  Bu bağlamda okul öncesinden başlayarak barış içeren eğitim 
ortamlarının sürdürülebilir gelişimini sağlamaya uygun güncel uygulamaları deneyimleyerek 
paylaşmak istedik. Barış kültürü ve dilinin okul öncesi boyutunu ele alan sunumumuz, 
ağırlıklı olarak grup deneyimlerinden ve paylaşımlardan oluşmaktadır. 
 
‘Okul Öncesinde Barış Dili’ konusu burada üç açıdan ele alınmaktadır. Bunlar; eğitim 
ortamında barış kültürü ve dili; bireyler arası barış dilinin geliştirilmesi; ve çocuklarda barış 
dilinin çeşitli yönleridir.

Konumuzla ilgili merak uyandırmak ve katılımcı birikiminden faydalanabilmek amacıyla 
temel bir kaç soru tespit edilebilir.Bunlar:-

 - Barış Kültürü nedir, Nasıl oluşur? 
 - Barış Eğitiminde barış dili  nasıl tanımlanabilir? 
 - Okul öncesinde barış dilin önemi ve anlamı tam olarak  nasıl açıklanabilir ve eğitmen
   olarak bu konuda bize ne gibi görevler düşmektedir?
 
Birlikte bu sorular üzerinde durulur.  Daha sonra aşağıdaki deneyime geçilir. 
Barış Resmini Çizmek:İlk deneyimimize aşağıdaki soru ile başlanır. 

 - Barışın resmini çizebilir miyiz? 

Bu noktada katılımcılardan, ellerindeki kağıtlara barışla ilgili birer resim çizmeleri istenir. 

 - Barış nedir? Barış aklınıza hangi imgeleri getirmektedir? Barış kültürü nasıl bir 
olgudur? Size göre bu kültür nasıl oluşur? Size göre hangi nesneler veya simgeler barış 
içermektedir? .... gibi sorularla katılımcılardan barışın görsel betimlemesini kağıt üzerinde

Maggie PINAR
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Ebru Aktan ACAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
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yapmaları istenir. Oluşan resimler daha sonra grupla paylaşılabilir. Okul öncesi ortamlarında 
bu uygulama yapıldığında çizilen resimler sınıfta sergilenir ve çocuklarla birlikte yorumlanır.  
Böylece, betimleme yoluyla çocukların temel konuya odaklanmaları, konuyla ilgili olarak 
düşünmeleri ve düşüncelerini sosyal ortamda dillendirmelerine fırsat verilmektedir. 

Bir buçuk saat gibi kısa süreli bir çalıştayda, zaman kısıtlamasından dolayı barış kültürüne 
hiç uygun olmayan bazı eğitimci davranışlarıyla karşılaşabilecekleri konusunda katılımcılar 
uyarılır. Okul öncesinde barışçıl sınıf ortamına da hiç uymayan türde davranışlar, bir 
bakıma günümüzün hızlı yaşam koşullarında ve özellikle sanal ortamlarda sıkça rastlana-
bilecek türden davranışlardır. (Örn. katılımcılar – veya çocuklar - tam bir etkinliğe 
odaklanmışken etkinliğin yarıda kesilip farklı bir deneyime geçilmesi; katılımcılardan biri – 
veya çocuk - tam soru sormak üzereyken onu dinlemeyip başka bir konuya geçilmesi; 
eğitim ortamında grup çalışmalarında konuya hazırlık yapılması için gruba yeterince 
zaman verilmemesi gibi davranışlardan söz edilebilir). Bireylerin – veya çocukların - 
algılama, odaklanma sürelerini önemsemeyen programlar ve eğitimci davranışları konumuza 
dahildir. Genelde böyle bir durum karşısında katılımcılardan – ve çocuklardan –hoşgörülü 
davranmaları beklenmektedir.  - Bu tür beklentiler ne derecede gerçekçi olabilir? Hoşgörü 
hangi boyutta faydalı olabilir? Hoşgörü öğrenme ortamında yaşanan olumsuz olayları 
onarmaya yeterli olacak mıdır?..... gibi sorularla okul öncesi ortamında yaşanan olumsuz 
durumlar ve sosyal duygusal etkileri katılımcılarla birlikte sorgulanabilir.

Hedefimiz, konuyu paylaşırken, öğrenme ortamında bu gibi durumlarla karşılaştığında 
çocuğun neler hissettiğini yetişkinlere deneyimleyerek yaşatmak, ve katılımcıların çocuklara 
karşı empati geliştirmelerini sağlamaktır. Eğitimci olarak prensipte niyetimiz olumlu da 
olsa, (örn. bir çok konuyu kısa zamanda paylaşma arzumuz, veya sık sık etkinlik değiştirerek 
çocukların dikkatini artırma isteğimiz), bazı durumlarda dinlenmediği, duyulmadığı ve 
düşüncelerin paylaşılamadığı ortamlarda oldukları hissini çocuklarda uyandıracak her 
hangi bir davranışımız olduğunda, onların üzerinde olumsuz duygusal tepki oluşabilir. 
Süreçte sınıfta olumsuzluklar birikir ve sınıfın barışla ilişkisinin zayıflatılmasına yol açabilir. 
Bu nedenle eğitmen olarak bu tür davranışların barış ortamının oluşturulmasındaki rolünü 
sürekli sorgulamak ve ortamı olumlu olarak beslemek durumundayız. 

Barış kültürü oluşturabilmemiz, birbirimizi iyi tanımamızı gerektirmektedir. O nedenle 
zaman kısıtlı da olsa okulun günlük programı ne kadar yoğun olursa olsun çocukların 
sosyal - duygusal gelişimine zaman ayırdığımız gibi; her eğitim ortamında katılımcıların 
da birbirleriyle tanışmalarına ve bireyler arası ilişkilerin  gelişmesine zaman ayırmak son 
derece önemlidir. Her hangi bir öğrenme ortamında bireylerarası ilişkilerin gelişmesinde 
bir adım atlanırsa, bireylerarası bağların zayıflayacağı ortadadır. Bağların koptuğu 
hissedilirse, geri adım atılarak onları yeniden onarmaya zaman ayırmamız gerekebilir. 

-İlk tanışmadan itibaren ‘Çalıştığınız kurumlar, yaş grupları, görevleriniz  nelerdir? Ortak 
noktalarınız nelerdir?’ gibi sorularla küçük basamaklarla katılımcılar arasında ilişkiler 
geliştirilebilir. Kaynaşma sürecinde bireylerin birbirini daha iyi tanıması adına öncelikle 
atılacak adımlar ortak  ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim ve (çocuk veya yetişkin olsun) gruplama 
teknikleri ve oyunlarıyla bireyler arası ilişkileri artıran deneyimlerin yaşatılmasıdır.

Gruplama: İlişki Geliştirme Deneyimi: Katılımcılardan(örn.) doğdukları yere göre gruplara 
ayrılarak seçtikleri gruba kendilerini tanıtmaları istenir- Grup üyeleri arasında ne gibi farklı 
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özellikler ortaya çıkacaktır? diye sorularak etkinliğe başlanır. ‘Bursa, Kocaeli, Eskişehir, 
Rize ...’ gibi yanıtlar toplanır. Tanışma deneyimi sonucunda, grup üyelerinin birbirleriyle 
kaynaşma dereceleri hep birlikte gözden geçirilir ve sonuçlara göre etkinliğin barış 
kültüründeki yeri değerlendirilir. 

Konumuzla ilgili bir başka temel soruya geçilir. 
 - Barış kültüründe dilin önemi nedir? Tartışılacak konu şudur: Bu soruya biraz önce
  barış resmi çizme deneyimi ile ilgili olarak yanıt verilebilir mi? Oluşturduğumuz görsel  
   imgeler nasıl diller içermektedir?

Okul öncesi çağında çocukların birincil ve en önemli dilinin görsel, simgeleme dili olduğu 
katılımcılara hatırlatılır. Barış ortamının en önemli öğesi,net görsellerle kendini ifade 
edebilme fırsatını çocuklara veren ve paylaşımlar sırasında onları destekleyen bir ortam 
olmasıdır. Eğitimci olarak çocukların bu tür ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmamız ve bizimle 
paylaşırken yargısız bir duruşla onları dinlememiz barış ortamına en büyük katkımız 
olacaktır. Sınıfta barış dili kullanılarak barış ortamı oluşturmaya yönelik bir kaç yöntem 
burada verilmiştir.

Daire Oluşturma Deneyimi; Bu deneyimin amacı, barış ortamının oluşumunda yaşanabilecek 
sorunların çözüm sürecini grup olarak deneyimlemektir. 

Ekip işbirliği ile sınıfta bulunan sıralar veya koltuklar kaldırılıp yeniden kullanılır düzende 
sınıf kenarına dizilir. Sınıfın ortasında boş bir alan oluşturulur. Bu çalışma sırasında grup 
kaynaşma sürecinin sorunsuz ilerlemesine dikkat edilir ve süreçte oluşan sorunlara birlikte 
çözüm aranır. Deneyim için sınıfta uygun bir alan açıldıktan sonra, grup üyeleri büyük bir 
daire oluşturarak içinde yer alırlar. Eğitmenin bu süreçteki rolü, öncelikle çalışmanın 
amacını gruba anlatmak, daha sonra sınıfın güvenli bir biçimde dağılıp tekrar düzenlen-
mesinde yönlendirici ve destekleyici olmaktır. Çalışma sırasında oluşan karmaşıklık ve 
yaşanabilen anlaşmazlıklar, çalışma sonunda tüm grupla birlikte daire içerisinde 
değerlendirilir. Sürecin barış ortamı oluşturma ile ilişkisi birlikte sorgulanır. Sınıfta barışçıl 
düzeni oluşturmak adına ortak çözüm önerileri birlikte ele alınır. Beyin fırtınası şeklinde 
yürütülen yansıma çalışması, sürdürülebilir barış ortamının oluşturulmasında önemli bir 
adım teşkil etmektedir. Etkinliğin sonunda sınıfın düzeltilerek eski haline getirilmesi için 
uygun sürenin tanınması da önemlidir. 

Rastlantısal Gruplama Deneyimi; Katılımcılar duygusal bağı hissettikleri, şuan bulundukları 
veya doğdukları illere göre gruplanır. 

Belirgin gruplar oluşturulmaya çalışılır. Gruplar, katılımcıların isteği doğrultusunda oluşur 
ve tanımlanır. Örn. İstanbul en kalabalık grubu oluşturur. Semte göre gruplara bölünebilir. 
Bursa’da doğmuş, veya kökenleri Rize’den kişiler ayrı ayrı grup oluşturabilir. Yalnız 
kalmak istemeyen katılımcılar gruplardan birine yakın durarak ortak çözüm üretebilir. Örn. 
Kocaeli, Eskişehir’e yakın diye katılımcılar gruplanmak için ortak il seçebilir. Yurtdışında 
doğmuş olan kişilerden ayrı bir grup oluşturulabilir. Gruplandıktan sonra ve grup kimliğini 
oluşturduktan sonra katılımcılar tekrar büyük grupta bir araya gelir ve aşağıdaki sorular bu 
gruba sorulur. Bu çalışmada grubun dışında kalanlar ortaya çıkabilir. Etkinliğin yansıma 
bölümünde aşağıdaki sorularla bu tür durumlar sorgulanır. 

Yansıma soruları: - Grup oluşturma sürecinde neler hissettiniz? Farklı olmak size neler 
hissettirdi? Grup oluşturduktan sonra diğer gruplara karşı neler hissettiniz? Yalnız kaldığınızda 
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nasıl hissetiniz? Başka bir gruba geçme şansınız var mıydı? Grupta olmaya ihtiyacımız 
var mıdır? Yalnız kalma hakkımız var mıdır? ‘Grup dışına alalım’ dediğimizde ne 
düşündünüz? Dışlandığınızı hissettiğinizde gruptan beklentileriniz değişti mi? Sınıftaki 
çocuklarınızla böyle bir gruplama oluşturduğunuzda neler yaşanabilir? Bu tür gruplamalar 
sınıfta ne gibi davranışlara yol açabilir? Sınıf için hangi sonuçları doğurabilir? Deneyim 
sonucu, çocuk veya yetişkin olsun, uygun dilde tüm bireylerin barış ortamının hakların 
korunacağı bir ortam olması yönünde beklentileri paylaşılır. 

Farklı Özelliklere Göre Gruplama: Örn. en sevilen renge göre gruplama:-  ‘Siyah, Yeşil, 
Mor, Kırmızı, Mavi’ gibi renkler seçilir. Bir kişi kararsız kalmaktadır. O kişiye: ‘Yalnız kalmak 
istiyor musun?’; (ve sınıfa) ‘Yalnız kalsın mı?’ sorusu sorulabilir.  Yanıt: ‘Yalnız kalmasın’ 
yönündeyse bunun nedeni sorgulanır ve çözüm önerileri paylaşılır. Sınıfınızda bu 
durumda yalnız kalmak isteyen bir çocuk olursa ne yapılır? Öğretmen olarak, dışarıda 
kalan bir çocuğun gruba alınması veya girmesi için ısrar ettiğimizde sonucu ne olur?  
Yanıtlar; ‘Çocuk mutsuz olur. Haksızlıktır’ yönünde olacaktır. Sınıf yönetiminde bu tür 
durumlar sorun oluşturur mu? sorusu ile barış ortamına ait temel özelliklerin sorgulanmasına 
devam edilir. 

Grup üyelerine ait daha önce çizilen ‘barış resimleri’ ‘renk’ gruplarına göre grup üyeleri 
arasında paylaşılır. Resimlerin ortak yönleri birlikte değerlendirilir ve en önemli olanları 
grupça seçilir. Her grup, resimleri ifade edecek kilit kelimeleri seçer. Sonuçlar büyük grupta 
paylaşılır. Yorumlanan resimlerin örn. ‘El ele, Mutluluk, Birliktelik’, gibi barışla ilgili ifadelerden 
ortak kelime listesi oluşturulur. Resimler sınıfta sergilenir, yanında da kelime listesi asılır. 
Kelime listesini oluşturmak barış ortamı ile ilgili duygularımızı ortak ifadelerle paylaşmamıza 
fırsat vermektedir. Bu deneyim ile güven ortamı için temel ilkeleri geliştirme sürecine adım 
atmış durumdayız. Sınıfta görsel sergileme alanı kurarak, söz konusu görsellerle beraber 
sohbet ve fikir paylaşımı alanını sınıfımıza katmış oluruz. Çocuklarla birlikte günlük 
olayları yansıtan farklı resim ve simgelerin süreç içerisinde bu ortak alana eklenerek 
paylaşılması ile sınıfımızda barış ortamının sürdürülebilir bir biçime dönüşmesi desteklenebilir.
 
Yansıma sürecinde yukarıdaki son cümle üzerinde durulur.  Barışçıl sınıf ortamıyla ilgili 
beklentilerimizi ve barışçıl bir sınıfta ilkeler ve kurallar için temel oluşturduk. Eğitim 
ortamında bireylerin güler yüzlü davranmaları ve ortamda açık paylaşıma yer verilmesinin  
öncelikli beklentilerimiz arasında olduğu tespit edildi. 

Felsefeci yazar Umberto Eco, barış’la ilgili şöyle bir yorum getirmektedir: “Büyük savaşlar 
sonrası, 21. yüzyılın dünyası tüm beklentilere karşın savaşlardan arınmamıştır. Tam 
aksine, günümüzde savaşlar yaygınlaşmış, çeşitlenmiş durumdadır. Barış eğitimi yeni bir 
kavram değilse, geçmişte bu tür eğitim neden başarılı olamamıştır? 21 yy.da barış adına 
eğitim yoluyla nasıl fark yaratabiliriz? 

Eco, bize bu konuda ufak bir umut verir. Felsefeci, ‘Evrensel Barışı öngörmek artık 
mümkün olmazken, küçük barışlar için çaba harcamak daha mümkündür’ der. Geçmişte 
barışa karşı daima bütünsel bir yaklaşım güdülmüştü.  Dünya tarihinde her zaman mutlak 
evrensel barışın oluşması için çaba gösterilmiştir. Eco, öyle bir olgunun aslında yanılgı 
olduğu, bu tür barışın yer yüzünde bulunmadığı, onun yerine ‘bir dizi küçük barış, kesintisiz 
savaşı besleyen gerilimleri azaltmaya önayak olabilir’ diye düşünmektedir. 
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Yukarıdaki gruplama deneyimine katılanlar ‘bir dizi barış’ içeren bir ortamı hayal etmeye 
başlamışlardır. Hayal ettikleri ortamda hangi davranış, tutum ve yaklaşımların bulunmasını 
arzu ettiklerini net olarak ifade etmişlerdir. Hayallerindeki barış ortamını oluşturmak ve 
yaşatmak adına görsel betimlemeler ile başlayan süreç, istenilen ortamın olumlu 
özelliklerinin sürekli dillendirilmesi ile söz konusu tutumlar ve davranışlar canlı tutulabilir 
ve böyle bir ortamın sürekliliği korunabilir. 

Barış kültürü ile ilgili bir araştırmada, aranan kültürün tanımı şu şekilde verilmiştir:  
‘Uzlaşmazlıkların şiddete başvurmadan dönüşmesini sağlayabilen kültürdür’ (Berkman, 
2013). Günümüzde artık sorun çözümü veya uzlaşmazlıkların bütüncül çözümünden 
bahsetmek yerine sorunların, çatışmaların dönüşmesinden söz edilmektedir. Olayların 
dönüşmesinde iletişim ve yorumlama önemli birer faktördür. Araştırmacılar barış kültüründe 
dilin önemini sürekli vurgulamaktadır. ‘Barış kültürünün ancak uygun dilin yaygın olarak 
benimsenmesiyle gelişebileceği’ şeklinde yorumlanmaktadır. 

 - Barış dili nasıl bir dildir? 

Farklılıklara saygı, şefkat ve empati içeren, içten, iyimser, özgün bir dil olarak ifade edilebilir. 
Okul öncesi öğretmeni olarak sürekli kullanmaya gayret ettiğimiz şefkat dilleridir. Bireyler 
arası farklılıklar da uygun diller gerektiren barış eğitiminin en önemli konularındandır. 
BUPERC Müdürü Psikolog Prof. Dr. Fatoş Erkman, farklılıkların barışla ilgisini şöyle ifade 
etmektedir: “Farklılıkların özgün bir biçimde yönetilmesi, barış kültürünün çekirdeğini 
oluşturur” (2013). 

‘Barış’ simgesi olarak yorumlanan Picasso’nun kuş motifine baktığımızda, çok farklı bir 
kuş betimlemesi ile karşı karşı olduğumuzu anlıyoruz. Bu kuş adeta insanlar arası 
farklılıkları simgelemektedir. Picasso, ‘Herşeyi çocuk gibi betimlemek, farklı gözle 
görebilmek ve gördüklerimizi resme dönüştürmek için bir ömür gerekiyor’ demişti. Çocuk 
ruhlu bir imgeyle barışı resimde simgeleyen sanatçı, bu naif ifadeye ulaşmanın ömür boyu 
deneyim sonucu mümkün olduğunu anlatmaktadır. Barış kültürü ile ilgili araştırmalara 
göre barış dili,tıpkı Picasso’nun çocukça imgeleri gibi, kendiliğinden gelişmez, amaca 
uygun barış eğitimi yoluyla gelişir ve toplumda yerleşebilir. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim 
seviyesinde özellikle sosyal-duygusal beceri eğitimi çerçevesinde öğrenciler ve yetişkinlere 
yönelik verilen bu tür eğitim yoluyla barış kültürü ile ilgili olumlu sonuçların  elde edildiği 
görülmektedir. 

Bir okulda barış eğitimi konusunu sorgularken erginlik çağında bir öğrenci ‘Savaş ya da 
savaş eğitimi konusunda ders vermenizi anlıyorum. Böyle bir derste savaşları öğretebilirsiniz. 
Ama ya barış eğitimi bu nasıl olur ki bu savaşsızlık ya da hiçbir şeysizliğe dair çalışma 
olur’ diye paylaşımda bulunmuştu. Amacımız, eğitim sonucu konuyla ilgili bu tür bakış 
açılarının daha olumlu bir dile dönüştürülmesidir. 

İlişki – iletişim Modeli ve Farklı Bakışlar: Küresel savaşlardan sonra ‘barış’ a yönelik 
yeni, daha geniş yaklaşımlar ve tanımlar aranmıştı.  ‘Barış sadece savaşsızlık değil, tüm 
canlılara saygı içeren geniş bir bakış açısı geliştirmektir’ ifadesi kullanılmaya başlandı. 
Eleştirel Pedogoji yaklaşımının kuramcısı Paulo Freire, bu yaklaşımda diyalog yoluyla 
farkındalığa geçişten söz etmektedir. İfade ettiği ‘ilişki - iletişim modeli’ bir yerde okul 
öncesi eğitim ortamlarında tercih edilen öğrenme modeli çağrıştırmaktadır. Freire’in 
önerdiği pedagojik yaklaşım barış ortamının  kurulmasında beklenen temel yaklaşımdır. 
Bu yaklaşımla ilgili küçük bir alıştırma çalışması olarak katılımcılardan yaşadıkları olumsuz 
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her hangi bir günlük deneyimi veya önemsedikleri kişisel bir sorunu, ikili gruplarda, süregelen 
biçimde değil de farklı açılardan görmeye çalışarak paylaşmaları istenir. İkili çalışmanın 
sonunda konuyla ilgili ortak yorumlar paylaşılır.

Dil Odaklı Sorun Çözme Yöntemleri: Okul öncesi ortamlarında anlık olayların uzlaşmazlıklara yol 
açmadan çözülmesi öğretmenin başlıca görevleri arasındadır. Okul öncesi ortamlarında 
en sık karşılaşılan bireylerarası anlaşmazlıklar, çocukların incitildikleri, haksızlığa, hatta 
şiddete uğradıklarını hissettikleri ve oluşan duygularını tepkisel davranışlarla veya dillen-
dirmelerle çevredekilere ilettikleri durumlardan oluşmaktadır. Çocuklar, böyle durumları 
farklı dillerle ifade ederler. Çözüm için desteğe ihtiyaçları olabilir. Destek verecek rehber 
rolünde olan kişinin ise bu konuda farkındalığı geliştirmesi ve  barış diliyle kendini donatacak 
yöntemler araması gerekir. Eğitimcilere yönelik bu yönde bir kaç destekleyici yöntem ve 
yaklaşım önerileri aşağıda verilmektedir. 

‘Kazan Kazan’ Yöntemi; Bu oyun, çatışma çözümünde tarafların farklı bakış açıları 
geliştirmelerini amaçlayan, bir güç oyunu olan bilek güreşini andıran, beden dilinin kullanıldığı 
barış eğitimi yöntemidir. 

- Bir güç oyununda şiddete başvurmadan bireylerarası sorunlara çözüm üretilmesi 
mümkün müdür? ‘Kazan kazan’ kuramında amaç, bilek bileğe kolunuzu ve karşınızdakinin 
kolunu masaya kaç kere indireceğini görmektir. Güreş oyununun konuşmadan, sadece 
beden dilini kullanarak İki kişi arasında oynanacağı anlatılır. İkili gruplarda oyun denemesine 
başlanır. Oyun sonunda oyuna katılanlarla yapılan yansımalarda, verilen kurallar içerisinde 
oyunu kazanmak için kullanılan farklı yöntemler grupla paylaşılır ve katılımcılardan 
oyunun kendilerinde uyandırdığı duyguları ve düşünceleri gruba yansıtmaları istenir. 
Paylaşımlarda oyuncular arasında hoş görü, güç, eşitlik gibi önemli kavramların sık sık 
dillendirilmesi dikkat çekicidir. Bu kavramlarla bağlantılı olarak ‘kazanmanın’ asıl önemi 
sorgulanır. Sonuçta, sorun çözümünde mevcut şartlar ve beklentilere göre farklı bir çok 
çözüm yöntemi denenebilir, ancak alışılagelmiş bakış açıları ve davranışların aşılması 
zorluğu paylaşımlarda açıkça ifade edilmektedir. Her iki tarafın güç kullanmadan tamamen 
eşit düzeyde, karşılıklı olarak bilek hareketleriyle fazlaca sayı yapmasının ve hiçbir karşı 
kuvvet uygulamadan karşıdakinin varoluşunu kabul ederek yapılan hareketlerle iki tarafın 
eşit düzeyde kazançlı çıkmasının, kısır döngüyü aşmamızı sağlayan asıl ‘kazan kazan’ 
durumu olduğu paylaşılır. Katılımcılar bu oyunu çocuklarla deneyebileceklerini ve ‘kazan 
kazan’ kavramı üzerinde oyunun amacı doğrultusunda çocuklarla birlikte sohbet edebi-
leceklerini ifade ederler.

Puanlamalı Çatışma Çözümü Oyunu: Oyunun amacı çatışmalar karşısında birey olarak 
genel duruşumuz ve tercih ettiğimiz çözümleme yöntemleri hakkında bireysel bilincin 
artmasıdır. Oyunun kuramsal çerçevesine göre, bireylerce en sık tercih edilen çatışma 
çözüm yöntemleri, sonuç odaklı veya ilişki odaklı olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu 
oyunda çatışma çözümü yöntemlerinde bireysel tercihlerimiz örnek olaylar ve durumlara 
göre detaylandırılır ve iki ana grupta toplanıp puanlanır. Takım oyunlarında olduğu gibi 
karşılıklı oynayan iki takımın kazanma durumu puanlamayla gösterilir. Ancak bu oyunda, 
puanlama sonucu sorun çözümü sürecinde bir bireyin sonuç veya ilişki odaklı 
davranmasındaki eğilim oranını gösterir. Örn. bireyin puanı 0-0 ise; o kişi hedef odaklı 
sorun çözme eğilimindedir. Puan 0-1 ise, bireyin ilişki odaklı çözüm arama eğiliminde 
olduğunu gösterir. Sorun çözümünde birey sonuç ve ilişki odaklı davranırsa, puanı 1-1 
olarak ifade edilir. Oyunla ilgili grup içerisindeki yansımalarda sorun çözümünde ilişki ve 
sonuç odaklı yaklaşımların birlikte etkili kullanımı bireylerarası sorunların sürdürebilir 
çözüme dönüştürülmesine yol açabilir düşüncesi  paylaşılır.
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Okul öncesinde barış kültürünü oluşturmak önemli bir konu ise, öğrenme ortamlarında 
barış dilini destekleyebilmek için yapılması gereken bir çok şey vardır. - Mevcut duruma 
baktığımızda okul öncesinde güç odağı öncelikle nerededir? Duruma göre değişir mi? 
Çocuğa göre ailesi ve yakın çevresinden sonra en önemli davranış modelinin öğretmeni 
olduğu bilinmektedir. Okul öncesinde ortam, düzen, fiziksel mekan, öğretmenin tutumu ve 
eğitime yaklaşımı, öğrenciye sunulan deneyimler ve seçenekler gibi öğelerde söz konusu 
dilin varlığı veya yokluğu daima hissedilmektedir.  Çocukla barışçıl iletişim kurabilmek için  
öğretmenin ilk önce birey olarak kendi iç dünyasıyla barışık olup olmadığına dikkat etmesi 
gerekir. Bu süreçte, okul öncesindeki sosyal ortamda karşılaşılan  günlük durumlar ve 
sorunların barış dili ile çözümlenmesi öğretmenin duyarlılığına ve iç huzuruna bağlıdır. 

Oylamayla Barış Ortamı Algılama: Eğitim ortamının fiziksel mekandan başlayan kendine 
ait bir dili vardır. Bu dil barış dili veya barışçıl olmayan dilidir. -Eğitim ortamlarına bu açıdan 
baktığımızda şiddetsiz iletişimin özgün dilleri ortamda kolaylıkla algılanabilir mi? gibi 
sorular üzerinde bir algılama deneyimi yaşayacağız. Katılımcılara ikişer adet not kağıdı 
dağıtılır. Not kağıtlarından birine ‘güler yüz’ diğerine ‘somurtan yüz’ çizmeleri istenir. 
Çizilen yüzlerin daha sonra sınıf ortamı ile ilgili gösterilecek olan bazı resimler hakkındaki 
düşünceler ve duyguların paylaşılması için kullanılacağı anlatılır.  Çeşitli sınıf ortamlarının 
resimleri katılımcılarla paylaşılır. Resimler, fiziksel mekan ve yaşanan sınıf ortamıyla 
ilgilidir.  -‘Bu resim barış içerir mi, içermez mi? sorusunu katılımcılar gülen yüzü veya 
somurtan yüzü gösterip oylayarak yanıtlar. Okul öncesi çocuklarının oylama aracını kendileri 
hazırlayarak bu tür oylamayı sınıfta rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri ve bu aracı 
kullanma sürecinde çocukların karar verici rolünde olacakları bilgisi katılımcılarla 
paylaşılır. Mekanla ilgili gösterilen resimlerin barış içerip içermediğine oylama ile karar 
verilir. Daha sonra verilen kararlar birlikte incelenir. - Barışçıl ortamın oluşmasına neler 
engel olabilir? diye sorulabilir. ‘Öğretmen ile öğrenciler arasında iletişim eksikliği, mekanın 
dar oluşu, (-öğretmen tarafından ne derecede kontrol edilebilecek bir öğedir?), düzensizlik, 
hareketsizlik’ gibi maddeler sayılır....‘tehlike’...tehlikeli bir mekan çocuk için şiddet içeren 
bir mekandır. Kişisel davranışlarda şiddeti teşvik eder. Kısacası, - mekan, çocuğun 
‘nerede, nasıl, neler yapmasına izni ve onayı olduğunu ileten bir düzende midir? Mekanın 
kendi dili barışçıl mıdır? Öğretmen mekanda barış dili oluşturabilmiş midir? Mekanı 
düzenleyen asıl tasarımcının(çocuklarla birlikte) her zaman öğretmen olduğu hatırlatılır. 

Ayıcık’a Güvenli Ortamı Sağlamak: (Bu etkinlik Barış eğitiminde LQ Yasam Becerileri 
Geliştirme Programı’ndan  uyarlanmıştır.) Oyuncak ayı sınıfa getirilip çocuklarla tanıştırılır. 
Ayıcığın tanımadığı bir sınıfta bulunduğu için tedirgin olduğu anlatılır. - Onu nasıl rahat 
ettirebiliriz ? Onunla tanışabiliriz. Ayıcık çocuklarla tek tek tanışır. Ayıcığın nereden 
geldiği, ailesinden, devam ettiği okuldan vs. söz edilir. ‘Ayıcık sınıfımızı sık sık ziyaret 
edecek’ diye devam edilir. –‘Geldiğinde ayıcığımızı sınıfa nasıl dahil edebiliriz? Sınıfımızın 
neresinde ona yuva yapılabilir? Köşede? Dolabın üstünde mi?’... Güven ortamı 
oluşturmak adına ayıcığa yuva oluşturulur. Ayıcık’la empati kurulur. Çocukların sınıf 
içerisinde kendine göre güvende hissettikleri yerler tespit edilir. Çocuklarla güvende 
hissettikleri yerlerle ilgili sohbete devam edilebilir. Okul öncesinde canlandırma ve öykü 
kullanarak sorunlara çözüm aramak önemli bir yöntemdir.

Farklılıklara karşı empati geliştirme konusunda bir rol oyunu gerçekleştirilir. 
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Sanskrit Oyunu: Sınıf ortamına yabancı dilde yazılmış bazı işaretler ve afişler asılır; 
sonrada bu senaryo paylaşılır. (Sınıfa bir gün orada konuşulan dili bilmeyen bir çocuk 
katılır.) Çevrenizde asılı olan bu afişler yabancı bir dilde yazılmıştır. Hatta yazı karakterleri 
alışık olduklarımızdan tamamen farklıdır. Katılımcılardan gönüllü bir kaç kişi seçilir ve 
eğitmen afişlerde yazılı olan dili kullanarak gönüllü katılımcıları tek tek asılı olan afişlerin 
yanına çağırır. Yansıma Sorularımız:  -Oyunda dil bilmeyen öğrenci olarak nasıl hissettiniz? 
Sınıfa, orada konuşulan dili bilmeyen bir çocuk gelince kendini nasıl hisseder? Okula 
başlayan farklı çocuklarla empati kurdunuz. Aslında okul öncesi çocuklar sınıfa girdiğinde 
karşılaştığı herhangi bir yazı karşısında ayni tepkiyi gösterebilir. Çocuk okula başlamakla 
zaten riske girmektedir. Dil bilmezse riski kat kat artmaktadır. Kendini güvende hissetmemektedir. 
Bireysel farklılıklara saygı içeren, empati geliştiren ve risk azaltacak oyunlarla barış ortamını 
pekiştirmemiz gerekir. 

Altın Kurallar: Güven ortamı oluşturabilmek için kuralların, ortak davranış normlarının 
oluşturulması gerekir. Olumsuzluk içermeyen şiddetsiz dilde ifade edilen SADECE beş 
tane kuralımız olabilse hangilerini seçerdiniz? Küçük gruplar oluşturulur. Beyin fırtınası 
yoluyla beş altın kural gruplarca tespit edilir. Ortak grup kararıyla en önemli kurallar seçilir. 
Oluşturulan kurallar aşağıda sıralanan beş alanla ilgili, olumlu ve iyimser bir dille ifade 
edilecektir. Beş alan: bireysel güvenlik, kişisel sağlık, bireyler arası saygı, olumlu etkileşim 
ve sorun yönetimidir. Okul öncesinde sorunlar çıktıkça, çocukların gözüyle ve dilinde 
somut örneklerle onların görüşlerini dikkate alarak kurallar birlikte oluşturulur ve 
pekiştirilir. Kurallara saygıyla uyma olasılığı kuralların az, öz ve anlaşılır olması ile 
orantılıdır. Grup kararıyla oluşan bazı kural örnekleri: Bireysel güvenlik– ‘Yürüyelim!’ 
Dikkat; Bireyler arası saygı – ‘Bekleyelim!’ ‘Sırayla’; Etkileşim, Sorun yönetimi: ‘Yardım 
et!’; ‘Çözüm!’. Çocukların kendi dillerinde sınıf kurallarını yorumlamaları ve sınıf ortamında 
kendi ürettikleri görsellerle pekiştirilmeleri ile daha güvenli bir barış ortamı sağlanabilir. 

Şiddetsiz İletişimi Rol Oyunu; Şiddetsiz iletişim okul öncesine uygun olan barış 
eğitiminin önemli yaklaşımlarındandır. Amacı çocuğun şiddete baş vurmadan, iletişim 
kurarak günlük sorunlara barışçıl bir çözüm getirebilmesi için gerekli becerilerle 
donatılması, başkasının yerine kendini koyarak empati duyması ve barış içeren bir dille 
karşısındakinin yerine rol geliştirebilmesidir. Oyun, yetişkinlere yönelik oynandığında, iki 
kişi arasında oluşabilecek günlük bir sorun üzerinde oynanır. Çocuklara uyarlanması 
mümkündür. Örn. Anne – çocuk arasında geçen bir olay seçilir:  - Çocuk odasını dağınık 
bırakır, anne odaya girer ve çocuğa kızar... doğaçlama ile devam edilir. Türkçe bilmeyen 
öğrenci sınıfa yeni başlamaktadır. Oyuna katılmak ister. Dil bilmediği için diğer çocuklar 
aralarına almazlar....vs . Oyunun sonunda çocuklarla birlikte yansımanın yapılması barış 
dilinin gelişmesinde önemlidir.

Çakallar ve Zürafalar: Birey olarak bizi kızdıran olaylar olduğunda kırgınlıklar birikmeye 
başlar. Biriktirilen kızgınlık ve kırgınlıklar çakal gibidir. Birikince, kızgınlık artınca, birey 
saldırgan davranabilir. Şiddete neden olur. Zürafa, çakalın tersine sakin, sessiz ve uzağı 
görebilen bir hayvandır.  Okul öncesinde çakal - zürafa oyunları, grafik anlatım gücü 
sayesinde şiddetsiz iletişimde farkındalık oluşturmaya destek olabilmektedir. Oyuna 
başlamadan tüm grup daire oluşturur. Daire içerisinde raslantısal olarak seçilen üçlü 
gruplarda çakal taklidi yapılır. Kolaylaştırıcın uyarısıyla işaretlediği bir grup zürafaya 
dönüşür. Tekrar bir işaretiyle çakala dönüşürler. Farklı bir grup çakal olur. vs....Oyun 
sonrası duygu yansıması gerçekleştirilir. Davranışlarımız ‘çakal’la ‘zürafa’ biçimi arasında
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bazen gidip gelebilir. Saldırgan davrandığımızda çakal, sakin ve anlayışlı olduğumuzda 
zürafa gibi davranırız. ‘Bazen içe dönük ‘çakalımız’ harekete geçer - yani birey kendini 
suçlayarak içe saldırır,  bazen dışa dönük saldırı gerçekleştirir. Her iki durum bireye 
zararlıdır. Zürafa içinde dışa veya içe dönük durumların yaşanabileceği ve bu tür 
davranışların barışçıl ve tercih edilen’ durumlar olduğu açıklaması yapılır. Çocuk ve barış 
dili deneyimleri ile ilgili bölüm aşağıdaki açıklamalarla tamamlanır. 

Farklılıklarla İlgili Farkındalık ve Kimlikli Bebekler Yaklaşımı:
Farklılık kavramı bilindiği üzere çok küçük yaşlarda gelişmeye başlar. Çocuklar altı yedi 
aylıkken farklılıkları fark etmeye başlarlar. Hangi özelliklerin kalıcı hangi özelliklerin geçici 
olduklarını merak ederler. Bir çok farklılıkları anlamaya başlarlar. Kimlikli Bebekler 
yaklaşımında özellikle farklılıklara karşı saygı oluşturmak üzere bebeğin kimliği 
oluşturulur. Bebeğin üzerinden bir kimlik hikayesi yazılır. Sınıfta hikayeyi paylaşarak ve 
bebekle grubu tanıştırarak çocukların empati kurmaları sağlanır. Örn. Ayşe Bebeğin 
kimliği çocuklarla paylaşılır. Sevdikleri, sevmedikleri anlatılır. Daha sonra da Bebeğin 
başından geçen bir olay paylaşılarak ‘İşte hikayemiz de şudur’ denir” ve çocuklara 
sorulur: ‘ - Böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız neler hissederdiniz? Sizce Ayşe Bebek 
neler hissetmiş olabilir?’ Çalıştay uygulamalarında çoğunlukla öğretmenlere, yetişkinlere 
yönelik sorular seçilir. Çocuğa uygun olarak bu soruların uyarlanması ile, (örn. bebekle 
birlikte), zor konular bile sınıfta işlenebilir. Bu araçla sınıfta bir çok sorun üzerinde daha 
kolay durulabilir. Sınıfta yaşanan ve hikayeleştirilmesine uygun davranışsal belirtilere 
örnek olarak:  dil, hareketlilik, uyumsuzluk, saldırganlık, çatışma  vs. gibi maddeleri sayabiliriz. 

Bir okulda tüm ekip olarak barış eğitimi ve yöntemlerinin ortak kararla kullanılmasına 
karar verilirse, sonuçta eğitimi ve yöntemlerin etkisinin elbette daha kapsamlı olarak 
hissedilmesine fırsat sağlayacaktır. Bir okulda çalışan herkesin eğitime ortak karar 
vermesi en etkili uygulama biçimidir. Öte yandan bu yaklaşımı içselleştirdiğiniz taktirde, 
‘uygulayabilirim’ diye düşündüğünüzde öğretmen olarak kendi sınıfınızdan başlayabilirsiniz. 
Çocuklara bu uygulamalarla davranış modeli oluşturduğunuz anlatılır. Çocukların 
davranışları doğrultusunda barış kavramı ve barışa karşı tutum geliştirecekleri bilincinden 
hareket edilir.

-  Bu yaklaşımların benim için önemi nedir? Ya da sınıfımda nasıl önemseyebilirim?
 Soruları eğitimciler arasında tartışılır. 

- Barış adına fiziksel mekanda neleri değiştirebilirim? Çocukların barış içerisinde hareket 
edebileceği, oynayabileceği, istediklerinde dinlenebilecekleri ve sohbet edebilecekleri bir 
ortam oluşturulduğunda mevcut şartlar ve imkanlar çerçevesinde ortam sürdürülebilir. 
Çocukları şiddete itecek fiziksel, duygusal, sosyal veya psikolojik şartlar ve durumların 
ortadan kaldırılması veya doğru yönetilmesi sorunların olumlu durumlara dönüştürülmesine 
neden olabilir. Her öğretmen kendi içine bakarak bu konuda daha ne yapabilirim? diye 
sorabilir. Çocuklarla birlikte barış kültürüne karşı farkındalığı geliştirmek adına öğretmen 
örneğin çocuğu, sınıfta Ayıcık gibi kendini güvende hissettiği, en mutlu olduğu köşeye 
davet ederek konuyu grup oluşturma yöntemi olarak kullanılabilir. Günlük olaylar ve 
akışlarda çocuklarla barış ve iletişim temaları sürekli işlenebilir.

Sunumumuzu tamamlarken, son yansımalar ve soru paylaşımı katılımcılarla gerçekleştirilir. 
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Değerler Sergisi: Katılımcılardan, sınıfın çeşitli yerlerine önceden dağıtılmış olan (örn. 
barış, sevgi, güven, mutluluk, dürüstlük, özgürlük, yaratıcılık, vs. gibi) evrensel değerlerin 
tek tek yazılı olduğu kartlardan en çok önemsedikleri değeri seçerek yazılı olduğu kartın 
önünde kümelenmeleri istenir. Katılımcılar arasındaki benimsenen değerlerin dağılımı 
şaşırtıcı olacaktır. Bireylerin seçtikleri değerler birbirinden çok farklı olacaktır. Bir kaç 
kişiden değer seçimlerinin nedenlerini açıklamaları istenir. Gruptaki farklı düşünceler ve 
tutumları ortaya çıkartacak çarpıcı bir deneyim yaşanacaktır. Yansıma bölümünde, 
bireylerin akranlarından farklı değerlere göre hareket ettikleri gerçeği, dünyada birlikte 
yaşayabilmemiz adına değerlerimizi bütünleştirecek barış ortamları oluşturmak zorunda 
olduğumuzu, küçük yaştan itibaren eğitim ortamlarında oluşan farkındalıkla okuldaki barış 
kültürünün toplum boyutuna taşınıp sürdürebilirliği kazanmasının daha büyük olasılık 
olduğu paylaşılır. 
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ÖNCESİ EĞİTİMİ VE EĞİTMENLERİ 

(SORUNLAR VE ÖNERİLER)





Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği
 Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri

 (Sorunlar ve Öneriler) Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
(1-2 Aralık 2012, İstanbul)

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul’da 
düzenlenen Değişen Sistem İçinde Dijital Çağda Okul Öncesi Eğitimi ve Eğitmenleri 
(Sorunlar ve Öneriler) başlıklı sempozyumda yabancı ve Türk akademisyenler ve uzmanlar 
bir araya gelmiştir. 

Yaklaşık 500 civarında özel okul öncesi eğitimi kurucusu, yöneticisi ve öğretmenin katıldığı 
sempozyumda yer alan 3 konferans, 4 panel ve 20 çalıştayda; 2012- 2013 öğretim yılından 
itibaren uygulamaya konan yeni sistemde okul öncesi eğitimin yeri ve ilköğretime geçiş 
irdelenmiş, teknolojinin beyin gelişimi üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri ortaya konulmuş, 
dijital çağda yeni neslin hızla değişen değer yargıları ve ileride yaşanabilecek olası risklerin 
sorgulanmış ve edebiyat okurluğunda ilk adımları tartışılmıştır. 

Sempozyumda alınan kararlar aşağıdadır;

• Okul öncesi eğitimde, yeni eğitim kanunu uygulamaları ve ilköğretim geçiş basamakları  
 yeniden incelenerek var olan uygulamanın, bilimsel araştırmaların sonucunda elde
 edilen veriler ışığında yeniden gözden geçirilip bilişsel, sosyal - duygusal ve algısal -
 devinimsel açıdan çocukların gelişim düzeylerine uygun bir biçimde yeniden düzenlen
 mesi, gelecek nesillerin eğitim zincirine dahil olması için gerekli alt yapıyı daha doğru
 bir eksene oturtacaktır. 

• Okul öncesi öğretmenleri ile ilkokul öğretmenleri yeni eğitim sistemine uyum sağlamak  
 üzere hizmet içi eğitime alınarak ortak bir program akışı için işbirliği içine girmelidirler.
 Ayrıca dijital çağdaki teknolojik gelişmelerden yararlanmak ve ilgili materyalleri eğitim
 programında uygulamalı olarak kullanmak üzere öğretmenlerimizin bilgi dağarcığının
 artırılıp teknolojiyi kullanabilir hale getirilmesi önemlidir.  Bu konuda gerek Milli Eğitim
 Bakanlığı gerek STK’ların bilgi teknolojilerini sağlayan kurumlardan da destek alınması  
 yararlı olacaktır. 

• Dijital çağda okul öncesi eğitimi öğrencilerini teknolojik gelişmelerden ayrı düşünmek
 mümkün değildir. Öğrenme süreçlerine yardımcı olacak, sosyalleşmelerine, algısal ve
 devinimsel süreçlerine ket vurmayacak düzeyde, kontrollü bir biçimde teknolojinin
 kullanılması çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır. Gerek eğitim materyallerinin
 gerekse bilgiye ulaşabilmenin zengin bir kaynağı olan dijital eğitim süreçleri okul öncesi  
 dönemde de dijital eğitim materyalleri ve kitaplar, okul öncesi eğitimi alan öğrenciler
 kadar, değişik düzeylerde engeli olan çocuklara da bilgiye erişimde zengin bir alternatif  
 yaratacaktır. 

• Gerek aile içinde gerekse sosyal ortamlarda ya da okul programlarında bu dijital olanak 
 lardan yararlanma süreleri yaş grubuna göre doğru ve kontrollü olarak yapılandırılmadığı
 zaman dil gelişimi, algısal – devinimsel gelişim, sosyal beceriler, problem çözme yeteneği,
 ilgi - dikkat eksikliği gibi temel gelişimsel süreçlerinde problemlere neden olabilmekte, ileri
 yaşlarda tedavi gerektirecek problemlerin alt yapısını oluşturabilmektedir. Bu konuda
 sorumluluk ve farkındalık yaratma konusunda aileler ve eğitimciler işbirliği içinde çalışmalıdır. 
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• Gerek okullarda gerekse bireysel danışmanlık süreçlerinde veli-okul-uzman üçgeni
 içinde doğru iletişim kurmak karşılaşılacak problemleri zamanında ve doğru yaklaşımlarla
 çözebilmenin en doğru biçimidir. Teknolojik gelişmeyi reddetmeden, yasaklamadan,
 bireyin yararına kullanılabilecek program ve modeller üzerinde durulması kuşaklar arası  
 çatışmayı da çözümleyecektir. Yeni nesil çocuklar teknolojik gelişmelerin sürekli olacağı  
 bir dünyaya doğdular ve bu dijital çağda giderek gelişen teknolojinin bir parçası olacaklar.  
 Bu gerçekler doğrultusunda doğru iletişim biçimini bulmak ve uygulamak en doğru orta
 yoldur. 

• İnternet ortamında bilgiye erişebilme, dünyadaki gelişmelerden haberdar olabilme
 süreçlerinde yaratıcı düşünebilme, sezgisel okuma-yazma öğretimi, edebiyat okur ve
 yazarlığında, çocuk kitapları yazar ve çizerlerinin işbirliğine de gereksinim vardır. Hem
 kitapla, kağıt-kalemle deneyimlerinin devam etmesi hem de bahsedilen özellikleri dijital  
 ortamda da pekiştirmeleri çocukların kendilerini ifade etmeleri, bilgiyi analiz etmeleri ve  
 yorumlamaları, kullandıkları kelime hazinesinin zenginliği açısından çocuğu aktif kılmak  
 için önemli yaklaşımlardır.

• Gerek nörolojik gerekse psikolojik olarak 3 yaşından önce teknolojiyle tanışan çocukların
 gelişimlerine ket vurulduğu her türlü gelişim alanlarına hitap eden bir deneyim süreçleri  
 yerine çoğunlukla dijital olarak düzenlenmiş materyallerle karşılaşmaları onların gelişimlerini
 olumsuz yönde etkilemekte, beyin gelişimlerine zarar vermektedir. 

• Düşünme temelli sorgulama yöntemi, yaratıcı düşünme gibi süreçler ve okul öncesinde  
 ölçme değerlendirmenin nasıl olması gerektiği çok önemlidir.  Okul Öncesi Hedeflerine 
 Dönük İzleyici Değerlendirme Aracı (OHDİDA) ve Öğretim Programı (FETAPO) gibi 
 Türk çocuklarının değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre eğitim programlarının öğretmenlerce  
 geliştirilmesine imkan sağlayan özel ölçeklerden de yararlanılması, sosyoekonomik
 seviyesi farklı öğrencilerin ve daha dezavantajlı çevrelerden gelen çocukların arasındaki  
 gelişim farklılıklarını ortadan kaldırmak için okul öncesi dönemde ivedilikle hayata
 geçirilmelidir. 

• 7 değişik coğrafi bölge, bölgelere özel yaşam biçimleri, anadil farklılıkları gibi ögeler okul  
 öncesi eğitimin % 100’e çıkarılması hedefinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.
 Özellikle anadil farklılıkları olan bölgelerde gerekli eğitimin, okul öncesi çağı çocuklarına  
 ulaşabilmesi için öncelikle Türkçeyi okul öncesinde kazanmaları ihtiyacını gözler önüne
 sermiştir. Anadilimizi öğretmek üzere okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin de donanımının
 artırılması ve üniversite programlarına bu konuyla ilgili dersler konulması özellikle Doğu
 ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde okul öncesi öğretmenliği yapan öğretmenlerimizin  
 karşılaştıkları sorunlara bir çözüm getirecektir. 

• Her çağda ilişki açısından sorunlar yaşayan, ilişki kurmakta zorlanan çocuklar vardır. 
 Bu çocuklar çevrelerinden kendi ihtiyaçlarını almak için uygun olmayan ilişki kurma
 biçimleri öğrenirler.  Eğitmenler ileriki yıllarda ilişki açısından sorunlar yaşayabilecek
 çocukları erken yıllarda tanıyabilir. Uygun olmayan zamanlarda, işlevsiz ve katılaşmış
 şekilde tekrarlanan bu davranışlar okul öncesi zamanlarda tanınıp farklı davranış
 seçenekleri konusunda çocuğun farkındalığı geliştirilebilir. 
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