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Türkiye Özel Okullar Birliği’nin geleneksel eğitim sempozyumlarının on üçüncüsü 
ülkemizin ve dünyanın önde gelen eğitimcileri ve uzmanlarının katılımı ile “Teori, Uygulama 
ve Değerlendirmeleriyle Eğitim ve Öğretim Model, Yöntem ve Yaklaşımları” başlığı 
altında Antalya’da 30-31 Ocak / 1 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumumuza değerli katkılarından dolayı Sayın Milli Eğitim Bakanımız Prof. 
Dr. Nabi AVCI’ya, M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Mehmet 
KÜÇÜK’e, Bakanlık bürokratlarına, çalışmalarımıza daima destek veren Özel 
Öğretim Kurumlarını temsil eden federasyon ve dernek başkanlarına, yurtdışından 
ve ülkemizin değerli üniversitelerinden gelerek değerli görüşlerini ve bilgi birikimlerini 
bizlerle paylaşan akademisyenlere ve uzmanlara, basın mensuplarına ve 973 
civarında özel okul kurucusu, yöneticisi ve öğretmenimize en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Derneğimizin Yönetim Kurulu Eş 
Başkanı Yusuf TAVUKÇUOĞLU, Başkan Yardımcısı Nurullah DAL, Genel Sekreteri 
Hayik NİŞAN, Muhasip Üye Özlem KARSAN, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mina AKÇEN, 
Erdoğan BOZDEMİR, Erkan ÇELİK, Gökhan BAYBOĞAN, Mehtap KASAPBAŞOĞLU, 
Necla KARATEKİN, Işıl Okan GÜLEN’e, Akademik Danışmanımız Dr. Jale ONUR’a 
ve Derneğimizin Müdürü Nalan TUĞ’a  teşekkür ediyorum. 

Sempozyumda; Siyaset, bilim, sanat, edebiyat, ekonomi v.b. birçok alanda yaşanan 
hızlı tarihsel ve güncel dönüşümlerin eğitim sistemlerini doğrudan etkilediği, dünya 
ülkeleriyle birlikte ülkemizde de eğitimde sürekli bir arayış olduğu, hızla değişen, 
bilgiye boğulmuş yeni dünya düzeninde bilgi erişimini bilen ve yeteneklerini tutkuyla 
kullanan insanların değerli olacağı, bu nedenle günümüzde eğitimde kullandığımız 
yöntem ve yaklaşımları güncellemek durumunda olduğumuzun gerekliliği üzerinde 
hem fikir olunmuş ve bu fikir ve görüşleri içeren konuşmalar, titiz bir çalışma ile 
hazırlanan bu kitapta bilgilerinize sunulmuştur.

Sempozyumdaki çalışmalarda hepimizin ortak amacı kendi okullarımıza ve 
öğrencilerimize uyabilecek yeni uygulamaları hayata geçirerek 21. yüzyılın hızlı 
değişen ortamına daha iyi uyum sağlayacak beceri ve yeterliklerle donatılmış, kendi 
çağlarının problemlerini çözebilecek bilişimsel düşünceye sahip öğrenciler yetiştirmek 
olduğu öne çıkmış ve bunun için de okullarımıza ve öğretmenlerimize Derneğimiz 
olarak rehberlik ediyor olduğumuz düşüncesiyle yaptığımız çalışmanın sonucu olan 
bu kitabın, eğitim sistemimize katkılar sağlayacağına inanıyor, saygılar sunuyorum.

SUNUŞ

Cem GÜLAN
Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
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TEORİ, UYGULAMA ve DEĞERLENDİRMELERİYLE 
FARKLI EĞİTİM ve ÖĞRETİM MODEL / YÖNTEM / 

YAKLAŞIMLARI

Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları 9





Sayın Bakanım, Sayın Valim, Değerli Konuklar, sizleri Türkiye Özel Okullar Birliği 
Derneği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyor ve 13. Geleneksel Antalya 
Sempozyumu’na hoş geldiniz diyorum.

Bilişim ve iletişimin baş döndürücü bir hızla gelişmesine paralel olarak, dünya hızla 
değişmekte, teknoloji ve değişim hayatımızın en önemli parçası haline gelmektedir. 
Bu hızlı gelişim ve değişimden, doğrudan etkilenen eğitim-öğretim alanında da son 
dönemde sık değişiklikler yapılmıştır. Hatta son yıllarda eğitim-öğretim ülkemizin en 
önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir.

Bu arayış çerçevesinde farklı eğitim-öğretim model, yöntem ve yaklaşımları gündeme 
gelmekte olup bu ihtiyaç bu yıl ki sempozyumumuzun da konusunu oluşturmuştur.

Son yıllarda eğitim-öğretim alanında yapılan değişikliklere kısaca değinmek, öner-
ilerimizi sıralamak ve bu başlıkların özel okullarla ilgili bölümlerine dikkat çekmek 
istiyoruz. 

Eğitimde kademeler, 4+4+4 Yasası ile yeniden belirlenmiştir. Değişimin geri besle-
meler ve küçük dokunuşlar ile iyileştirilmesi yaklaşımı olumlu bulunmaktadır. Özel-
likle Kanunun çıktığı günden bu yana okula başlama yaşı ile ilgili yapılan değişiklikler 
son derece yerindedir. Önce 66 ay sınırı ile hak tanınması daha sonra 66-69 aylık 
çocuklar gurubunda seçim veya kararın ailelere bırakılması, sağlıklı ve demokratik 
yaklaşımlar olmuştur. Özel okullar zaten bu Kanun ile kurgulanan sisteme benzer 
yaklaşımları pratikte uyguladıklarından uyum sorunu yaşamamıştır. Konuyla ile ilgili 
kurumlarımızın yaşadığı tek sorun kademelere göre binaların  ayrılması sorunudur.  
Kanunda dahi imkan olmadığı takdirde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin 
bir arada olabileceği belirtilmiştir. Ancak Özel Okullar Yönetmeliği ve Standartlar 
Yönergesinde yer alan ve 2015 yılında yürürlüğe girecek bazı hükümlerin hayata 
geçmesi durumunda iki bine yakın özel okul ciddi problem yaşayacak ve bir kısmı 
kapanacaktır. Bu konuda Bakanlığımızdan, diğer konularda olduğu gibi yapıcı ve 
esnek çözümler yaratmasını diliyor, yardım ve desteğe hazır olduğumuzun bir kez 
daha altını çizmek istiyorum.

Temel eğitimden orta öğretime geçişte sınavlar kaldırılmıştır. Bu konuda bizlerde 
toplumun pek çok kesimi gibi eleştiriler ürettik. Bakanlık bu süreç içinde eleştirilere 
ve pilot çalışmalara dayalı olarak küçük düzeltmeler yapmış olup ve belki daha 
büyük değişiklikleri de hayat geçirmeye hazırlanmaktadır. 

Eğer temel eleştiri noktası sık sistem değişikliği ise aslında abarttığımız kadar  
vahim bir durumun söz konusu olmadığı da ileri sürülebilir. 
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Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı



Esas sorun, 17 milyon gencimizin bir kısmını daha iyi eğitim olanağı sunarak ülke 
geleceğine katkı vermek üzere seçmek zorunda olmamızdır. Aslında bu problem 
dünyanın pek çok ülkesinde yaşanmakta ve çeşitli modeller uygulanmaktadır.

Neticede, sistem ne olursa olsun, bir seçme ve yerleştirme metodu uygulanmaktadır. 
Veli ve öğrenciler vakinde bilgilendirildiktenve kazanılmış haklar korunduktan sonra 
gerek duyuldukça değişiklik yapılabilir.

Son yapılan değişikliğe geldiğimizde felsefesi oldukça sağlamdır. Amaç kademeli 
olarak sınav ve sınav stresini ortadan kaldırarak eğitimin tüm süreçlerinin seçmede 
dikkate alınmaya çalışılmasıdır. Hükümet ekonomik açıdan oldukça masraflı 
olmasına rağmen sistemi uygulamaya koymaktankaçınmamıştır. Uzun vadede 6 ve 
7 inci sınıflarda da uygulamaya girmesi, açık uçlu sorulara dönülmesi gibi güçlü 
temelleri olan bir sistem planlanmıştır.

Bakanlığın resmi okullara öğrenci seçme ve yerleştirme sistemini belirlerken, özel 
okulların kendi öğrencilerini bulma ve seçme hakkı olduğunu da anlayışla karşılamasını 
dilemekteyiz. Ne yazık ki bu hak bugün özel okullara kısmen tanınmaktadır. Eşitlik, 
genellik ve sınav baskısının ortadan kaldırılması ilkeleri sağlanması kaydıylaözel 
okullar kendi öğrenci seçme ve yerleştirme metotlarını uygulamakta serbest bırakılmalıdır.

Ülkemizde veya dünyanın hiç bir ülkesinde, o ülkede yaşayan her çocuğa eşit bir 
okul ortamı sunmak veya her öğrenciye aynı kalitede tek tip öğretmen göndermek 
mümkün değildir. Ancak bir ülkenin tüm çocuklarına teknolojiden eşit yararlanma ve 
eşit eğitim içeriği sunmaimkanı vardır. Bu açıdan bakıldığında FATİH Projesi, Türkiye 
gibi genç nüfusu oldukça yüksek ve gençleri farklı imkanlara sahip bir ülke için çok 
önemli ve olumlu bir projedir. 

Mevcut öğretmenlerin bu projeye göre hizmet içi eğitimlerle takviye edilmesi ve 
öğretmen yetiştiren fakültelerin bu konuyu dikkate alması yararlı olacaktır.

Eğitimde demokratikleşme ülkemizin gelişim çizgisine paralel gitmekte ve ülkemizin 
geleceğine değer katmaktadır. Farklılıklara saygı, özgürlükler, kılık-kıyafet, her kesin 
ana dilini öğrenebilmesi konularında ciddi adımlar atılmıştır. 

Talim Terbiye Kurulunda yapılan yapısal değişiklikler ve modernleşme sürecinde pek 
çok olumlu yenilik hayata geçmiştir. Örneğin haftalık ders saatlerinin gelişmiş 
ülkelere paralel seviyede düzenlenmesi gelecekte etkilerini gösterecek yararlı bir 
değişikliktir. Bugün için ekonomik açıdan yük getirse de bu olumlu değişikliklerden 
vazgeçilmemelidir. Ders programlarının güncellenmesi, gereksiz yüklerin ayıklanması 
ayrıca olumlu gelişmelerdir.

Daha ileri düzeyde özgürlükler de tanınabilir mi? Bizler bu özgürlüğe hazır mıyız? Ya 
da bu özgürlüğü tam olarak hak ettik mi?

Dürüstçe cevaplamak gerekirse okulların büyük kısmı hazır ve hak ediyor. Ancak 
her toplulukta olduğu gibi hazır olamayanlar veya bu özgürlük tanındığında yanlış 
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yapma ihtimali olanlarımız var. Ancak bu ihtimal var diye ülkemiz gelişmelerden 
mahrum kalmamalıdır. 

Yani okullar farklı eğitim ve öğretim model yöntem ve yaklaşımlarını özgürce uyar-
layabilmeli, bunları uygularken gereklerini yerine getirebilmeli ve e-okul gibi bir sınır 
duvarı ile karşılaşmamalıdır. 

Değişim ve giderek artan rekabet ile birlikte okullarımız her yöntemi her modeli 
araştırmakta, denemek istemekte, ilgilenmektedir. Çünkü eğittiğimiz her gencin 
karakteristik yapıları farklıdır. Yüzde yüz öğrenmeyi sağlayabilmek için yeni yöntem-
ler denemek ve arayış içine girmek kaçınılmazdır.

Bizler sizlerden gelen talepler üzerine sıkça gündeme gelen eğitim ve öğretim 
model, yöntem ve yaklaşımlarının temsilcilerini davet ettik. Uzmanlarınca tanıtımlarını, 
uygulayanlarca da uygulama ve değerlendirmelerini masaya yatırmayı hedefledik. 
Çalışmanın genelinde tek bir yönteme bağlı kalmak mı yoksa farklı modelleri bir 
arada uygulamak mı daha yararlı arayışı içinde olacağız. Bu modellerin hangileri 
bize ve ülkemize uygun inceleyeceğiz. Bu çalışma ile özgürlüklerin sağlanacağı 
günlere yönelik bir el kitabı oluşturmaya çalışacağız. 

Bu vesile ile başta kongremizi onurlandırarak bizlere moral veren ve desteğini 
hissettiren Sayın Bakanımıza, Bakanlık mensuplarımıza, birikimlerini paylaşacak 
tüm akademisyenlerimize ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür eder, başarılı bir 
çalışma olmasını dileriz.



Sayın Bakanım, Bakanlığımızın çok değerli üst düzey bürokratları, ilimizin çok 
değerli milli eğitim müdürü ve çalışma arkadaşları, Türkiye Özel Okullar Birliği’nin 
değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kıymetli katılımcılar; her şeyden önce 
sizlerle Antalya’da bu güzel çatının altında birlikte olmaktan çok büyük bir mutluluk 
duyuyorum. 

Her toplumda olduğu gibi ülkemizin de bir numaralı sorunu olan eğitim ve öğretim, bu 
gün bu konuda yapılacak sempozyumun, eğitim-öğretim sürecine önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyet tarihimizin en 
önemli başarılarından biri eğitim ve öğretim alanında sağlanan başarıdır. % 90’nı 
cahil olan bir toplumda bugün % 95’lere varan eğitim-öğretim seviyesiyle, yetiştirdiği 
ve dünyadaki birçok uluslarla yarışacak nitelikteki kişileriyle ve dünyanın en büyük 
16.ncı ekonomisiyle ülkemiz bugünlere geldiyse eğitilmiş insan gücüyle geldiğini 
hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Bir toplumda eğitim sorununu çözmeden diğer sorunları çözmek mümkün değildir. 
Bu nedenle eğitim-öğretim ülkemizin bir numaralı sorunudur. Bugün hükümetimizin 
de verdiği öneme baktığımızda en çok bütçe imkanı ayrılan sektörün de eğitim 
olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabi devletin sınırlı bütçe imkanlarının yanında 
özel okulların ve eğitime katkı yapan bütün kişi ve kurumların desteği de 
eğitim-öğretimin gittikçe daha da hızlı bir şeklide gelişmesini ve yükselmesini 
sağlayan en önemli etkenlerden biridir. 

Bugün Türkiye eğitim-öğretim konusunda son yıllarda hem nitelik hem nicelik olarak 
çeşitli düzenlemelerle daha iyi bir duruma getirme çabası içindedir. Şüphesiz ki 
eğitim sisteminin sık sık değiştirilmesi, yaz-boz tahtasına dönüşmesi çok iyi olmam-
akla birlikte stabil, sabit, gelişme ve değişmenin gerisinde kalan bir sistemle de işi 
yürütmek yine mümkün değildir. O nedenle bu faaliyetlerin eğitim ve öğretimimize 
özellikle nitelik olarak daha iyi bir benlik kazandırdığını da biliyoruz. 

Değerli katılımcılar, bu sempozyumun eğitim-öğretim konusundaki çabalara olumlu 
katkılar yapacağına inanıyorum. Başka Sayın Bakanım olmak üzere tüm katılanlara, 
sizlere Antalya Valiliği adına sevgilerimizi saygılarımızı sunuyorum. 

Turan EREN
Antalya Vali Vekili 
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Değerli eğitimciler, konuklar, basın mensupları Türkiye Özel Okullar Birliği’nin 
13.Geleneksel Sempozyumu’nda aranızda bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet 
duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Her yıl eğitimin farklı bir alanını 
mercek altına alan bu buluşmaların anlamlı ve önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Eğitimin taraflarını bir araya getiren bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği 
geçen herkesi yürekten kutluyorum. 

Özel okullar birçok yeniliğin eğitim sistemine girmesinde ve yeni eğitim yaklaşımlarının 
sisteme kazandırılmasında öncü bir görev üstlenerek eğitimde kaliteye çok önemli 
katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla özel okulların desteklenmesini, özel sektörün dinamik 
yapısının eğitime yansıtılmasını çok önemsiyoruz. Son yıllarda özel okul sayılarıyla, 
özel okullardaki öğrenci sayısında önemli ölçüde artış sağlanmış olmasına rağmen 
bu hususta hala arzu edilen düzeyde olduğumuz söylenemez. Şuanda genel 
öğrenci sayımız içindeki özel okula giden öğrenci sayısı % 4 civarında. Bu oran 
bildiğiniz gibi AB ve OECD ülkelerinde eğitim kademelerine göre farklılık göstermekle 
birlikte % 15’ler civarında. İnşallah ülkemizde de önümüzdeki yıllarda bu orana 
ulaşılması özel sektörün eğitime sağlayacağı katma değer açısından büyük önem 
arz ediyor.

Özel okullarda okuyan öğrenci sayısı dediğim gibi hala istenilen düzeyde 
olmamasına rağmen 2002-2003 öğretim yılında özel okullarımızda toplam 223 bin 
öğrenci okuyordu. Bugün itibariyle bu sayı 662 bine yükselmiştir. Bu da son 11 yılda 
özel okullardaki öğrenci sayısının % 196 arttığını göstermektedir. Özel okullar bu 
öğrenci artışını son yıllarda resmi okullarımızda derslik başına düşen öğrenci 
sayısının önemli ölçüde azalmasına, resmi okullarımızda eğitim ortamlarında 
yapılan iyileştirmelere rağmen elde etmişlerdir. Hepimizin bildiği gibi özel sektörün 
eğitim yatırımları içinde daha fazla yer alması, özel okulların kendilerine özgü eğitim 
ortamlarından daha fazla öğrencimizin istifade edebilmesi için son yıllarda 
Bakanlığımız değişik dönemlerde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimler üzülerek 
söylüyorum ki değişik sebeplerle Bakanlığın hedeflediği anlamda gerçekleşememiştir. 
Hali hazırda organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerinde öğrenim gören 
öğrencilerimize alanlarına göre devlete olan maliyetinin 1,5 katına kadar eğitim-öğretim 
desteği verilmesi uygulaması 2 yıldan beri başarıyla sürdürülmektedir.

Bakanlığımız tarafından özel öğretimin payını artırmaya yönelik çalışmaların 
önümüzdeki süreçte hız kazanarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Bu 
kapsamda Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile özel 
öğretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Konuyla ilgili olarak sizin 
derneğiniz de dahil olmak üzere bu alandaki STK’ların görüşleri alınarak, hangi 
alanlarda ne tür iyileştirmeler yapılabileceği konusunda biz de üzerimize düşeni 
yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda özel okul açacakların önemli ölçüde arsa 

Prof. Dr. Nabi AVCI
Milli Eğitim Bakanı 
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problemleriyle karşılaştıkları, çalışanların SGK primleriyle değişik vergilerde yeni 
düzenlemeler istedikleri ve ayrıca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki 
bazı maddelerin değiştirilmesi yönündeki talepleri değerlendirilmektedir.

Özel okullardaki öğrenci sayısının artmasının, eğitimde kaliteyi ve rekabeti arttıracağı, 
devletin eğitimin fiziki altyapısına yaptığı yatırımı ve harcamayı azaltacağı gibi eğitim 
personeli istihdamını da önemli ölçüde artıracaktır. Resmi okullarımızda 19 öğrenci 
için bir öğretmen görev yapmakta iken özel okullarımızda 8 öğrenci için bir öğretmen 
görev yapıyor. Bundan da anlaşılacağı üzere özel okul kurucuları ve yöneticileri 
olarak sizler eğitim yatırım yaparak aynı zamanda ülke genelinde önemli bir istihdam 
da sağlıyorsunuz. Uzun süredir Bakanlığımızca yürütülen dershanelerin özel okula 
dönüşüm çalışmaları kapsamında kurum kontenjanını dolduramayan mevcut özel 
okulların söz konusu süreçten olumsuz etkilenmemelerine de özel gösteriyoruz. 
Özel okullarda okuyan öğrencilerin ders kitaplarının temininde veliler veya özel 
okullar tarafından ücreti ödenmesine rağmen her yıl sorunlar yaşanmakta olduğunu 
biliyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren özel okullarda okuyan öğrencilerin 
de ders kitapları devlet tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Böylece özel okul 
öğrencilerinin her yıl yaşadıkları kitap sorununa da son vereceğimizi, çocukları özel 
okullarda okuyan velilerimize buradan müjdelemek istiyorum. 

Bu çalışmaların eğitim sistemine çok yönlü katkı sağlayan özel okulların eğitim 
içindeki payının artmasını sağlamasını bekliyoruz. Bunun bize sağlayacağı faydalardan 
biri de biraz önce söylediğim gibi önemli oranda fiziki yatırımı, okul yapımından 
eğitimde kaliteyi artıracak yatırımlara aktarma imkanını bize sağlayacak olmasıdır. 
Unutmayalım ki her ilerlemenin ve yenileşme hareketinin başarısı eğitim alanındaki 
başarıya bağlıdır. 

“Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim, Model, Yöntem ve 
Yaklaşımlar” teması altında gerçekleştirilecek çalışmaların eğitim sistemimize önemli 
katkılar sağlayacağı düşüncesindeyim. Her yıl eğitimin kalitesinin artırılmasına 
yönelik bu çalışmaları düzenleyen Türkiye Özel Okullar Birliği’ne ve bu çalışmalara 
katkı sağlayan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Normal şartlarda konuşmamız burada bitiyor. Ama bir böyle resmi görüşler var, bir 
de özel görüşler var. Onları da kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz önce Vali 
vekilimiz de konuşmasında vurguladı. Türkiye’de eğitimle ilgili sorunların tartışıldığı 
hemen her ortamda sık sık dile getirilen ve artık klişeleşmiş olduğunu düşünebile-
ceğimiz bir yargı var. O da eğitim alanında çok sık değişiklikler yapıldığı ve böylece 
eğitimin bir yaz-boz tahtasına dönüştüğü meselesi. Ben bunun en azından kavram- 
laştırma düzeyinde eğitimcilerimize haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
özellikle eğitim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin kaçınılmaz bir sonucu olarak tabi 
ki bu alanda pek çok şey değişiyor. Nitekim siz de bu alanda yapılan düzenlemeleri 
tartıştığınız, yenilerini önerdiğiniz konuların görüşüldüğü bu sempozyumun 13.sünü 
düzenliyorsunuz. Dolayısıyla her şey değişiyor, eğitim değişiyor, eğitim teknolojileri 
değişiyor. 
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Bu değişimle ilgili küçük bir anekdotla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bundan 
çeyrek yüzyıl önce Avrupa Konseyi Eğitim Bakanları Konferansı, Milli Eğitim 
Bakanlığımızın ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. O konferansın ana teması enfor-
masyon teknolojilerindeki gelişmeler ve eğitim sistemlerine etkileri idi. O konferansa 
Avrupa Konseyi üyesi her ülke ulusal bir rapor sunuyordu. Türkiye ulusal raporunu 
da o zaman Milli Eğitim Bakanlığı danışmanı olarak ben ve arkadaşlarım 
hazırlamıştık. Güzel bir rapordu, merak edenler için o zaman ki adıyla Dışişleri 
Genel Müdürlüğünün yayını olarak bulunup okunabilir. Ama aynı konferansta 
İngilizlerin sundukların ulusal raporun girişindeki epigraf ile bizi kıskandırmıştı. O 
zaman demiştik ki bunu keşke biz akıl etseydik, bizim raporumuzun başına böyle 
yazsaydık. İngilizlerin ulusal raporunun başında diyordu ki “Bu rapor 3 yıl için geçer-
lidir.” Çünkü alandaki değişiklik o kadar hızlı seyrediyor ki, özellikle eğitim teknolo-
jileri o kadar hızlı gelişiyor ki adamlar hazırladıkları raporun bu teknolojik gelişmeler 
karşısında 3 yıl sonra eskiyeceğini peşinen kabul ettiklerini o epigraf ile ilan 
ediyorlardı. Dolayısıyla evet eğitim bir anlamda yaz-boz tahtasıdır. Öyle olmasaydı 
buraya gelemezdik. Ben bu yanlışları düzeltme süreçlerinde yaptığınız ve 
yapacağınız katkılar için şimdiden tekrar çok teşekkür ediyorum, hepinize başarılı 
çalışmalar diliyor, saygılar sunuyorum.  
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EĞİTİMDE KİMLİK İNŞASI SORUNU: KURAMDAN MODAYA

Ülkemiz biraz değişik bir ülke, bunu hem olumlu hem de olumsuz anlamda söylüyorum. 
Çünkü dünyanın hiçbir yerinde Türkiye’deki gibi seçmeli derslerde zorunlu dersleri 
seçmiyor çocuklar. Öğrenciler seçmeli derslerde en çok matematik ve yabancı dil 
gibi zorunlu dersleri seçiyor. En fazla devamsızlık, ders kırma, okul terki bizim 
öğrencilerde, ancak PISA mutluluk indeksinde de okul memnuniyeti en yüksek 
çocuklar bizimkiler görünüyor. Demek ki okulu kırmaktan mutlu oluyorlar. Tüm 
Türkiye’de seçmeli derslerde satrancı seçen öğrenci sayısı sadece sekiz. PISA 
araştırmasına katılan ülkeler arasında alt SED’de (sosyo-ekonomik düzey) en 
yüksek başarı Türkiye’nin. Ülkemizdeki okul sayısı hala net olarak bilinemiyor, bilen 
yok. Üniversite giriş deneme sınavlarında soru başına bir dakika yerine iki dakika 
verildiğinde  tam yapanların oranı iki katına yakın artıyor. Şırnak’taki öğretmenlerin 
sadece %16’sı kendi branşında kadrolu olarak derse giriyor. Diğer öğretmenler 
kendi branşları olmadığı halde o branşlarda derse giriyorlar. Yani Türkiye gerçekten 
çok farklı bir ülke, bu sisteme de yansıyor, modele de yansıyor, öğretime de okula da 
yansıyor. 

Örneğin öğrencilerin birkaç görüşünden bahsedeyim. İngiltere’de başlatılan bir 
teknoloji projesi 2 yıl ertelendi. Çünkü öğrenciler öğretmenleriyle mizahi olarak yakın 
etkileşimlere girmeye başladılar. Çocukların artık kod yazmasının çok önemli olduğu 
bir dönemde bunlar dikkat çekiyor. Lise 1 öğrencileriyle yaptığımız bir çalışmada;

 • Öğretmenim konuyu biliyor ama birde flash diskten bilgisayara dosya kopyalayabilse.
 • Sesi öyle cırtlak ki kulak tıkacı kullanıyorum. Dudak okumaya başladım. 
 • Öğretmenimin yeraltında yaşadığını düşünüyorum, Justin Bieber’ı bile bilmiyor. 
 • Power point kullanıyorum diye kendini Bill Gates sanıyor.
 • Öğretmenimin dikkati hemen dağılıyor. 
 • Müfettiş geldiğinde bizim öğretmen mutasyon geçiriyor.
 • Öğretmenimiz fırsatı bulunca hemen oturuyor. Masanın kenarı eskidi. 
 • Öğretmenim sınıftayken bana bireysel çalışırken anlattığı gibi anlatmıyor. 
 • Bazen öğretmenimin beni anladığını düşünüyorum. 
 • Bizim öğretmen kasetli teyp gibi. Kaldığı yerden devam ediyor.

Gerçekten farklıyız. Örneğin dünyada sadece Türk kullanıcılar çok beğendikleri 
Android uygulamalara 1 yıldız veriyor. Yani çok beğendiği bir uygulama 1 veriyorlar. 
Niye 1 verdikleri konusu bir türlü anlaşılamıyor. Google bunu anlamaya çalışmıyor, 
çünkü algoritması alt üst olmuş vaziyette. Peki kullanıcılar beğendiği bir uygulamaya 
neden 5 yerine 1 yıldız veriyor dersiniz? Sadece yorumlarının görünebilmesi için... 
Bizimkiler çok beğeniyor, zihinsel olarak aslında 5 veriyor ama 1 veriyor gerçek olarak.

Prof. Dr. Ziya SELÇUK 
TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi 



Peki bu farklılık sadece bu tür basit uygulamalar düzeyinde mi? Hayır. Aslında hem 
bilinç dışı anlamında hem bilinç düzeyinde dünyada iki türlü toplum olduğu konu-
sunda sosyal psikolojik hem kuramsal hem de bir takım modele dayalı çerçeveler 
var. Yani  kolektif toplumlar var, bireyci toplumlar var. Bizim toplum daha çok kolektif 
toplum, batı toplumu ise bireyci toplum olarak algılanıyor. Bu fotoğraflar binlerce 
deneye Doğu Asya’dan, Avrupa’dan, Amerika’ya bir çok deneye gösteriliyor. Sizce 
bu iki fotoğraf arasında ne fark vardır? Ne dikkatinizi çekiyor? diye sorulduğunda 
kolektif toplumdaki insanların cevaplarıyla, bireyci toplumların cevapları arasında 
çok net, çok bariz bir farklılık ortaya çıkıyor. 

Bireyci toplumlar daha çözümleyici, daha nesneye yönelik, öndeki nesnelere daha 
çok bakıyorlar, uçağın pencere sayısı gibi. Çok parçacı bakıyorlar. Ama kolektif 
toplumlar çözümleyici değil bütünsel bakıyor, nesneye yönelmiyor, alana yöneliyor, 
arka plana yöneliyor. Pencere sayısı yerine iki kule arasındaki farka bakıyor. Çok 
bağlantıcı yani özellikle Budizm gibi, tasavvuf gibi bağlantının çok önemli olduğu 
doğu toplumları açısından bunun olağan olduğunu söylüyorlar. 

Bizim kendi kültürümüzdeki ilişkide de bu anlamda bir farklılığımız var. Yani biz 
kültürümüzü çok tanımıyoruz aslında. Aşağıdaki tabloda da göreceğiniz gibi batı 
kültüründe yer alanların tamamını biliyoruz. Ama Türk Kültüründe yer alan isimlerin 
çoğu bizim çocuklarımızda veya öğretmenlerimizde çok fazla bir çağrışım yaratmıyor. 
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Mesela Hayy Bin Yakzan, Robinson Cruose ile birebir örtüşen ama birkaç yüzyıl 
önce yazılmış bir eser. Biz kendi kültürümüzde bulunduğumuz zeminde acaba bu 
kavramlara bu kadar yabancı olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Çünkü bastığımız 
zeminden fikri inşa etmek söz konusu olduğu için belki haberdar olmak anlamında 
da önemlidir denilebilir. 

Ya da zihnimiz çok çabuk yönlendiriliyor. Mesela resimde kaç top var dediğimizde 
insan zihni çok kolay yönlendirilebilen bir özelliğe de sahip. Örneğin aşağıdaki top 
sayısına hemen odaklanan grup o kişinin elinde 6 parmak olduğuna odaklanmaya-
biliyor. Aslında orada başka bir şey var yapılmak istenen. Fakat bu zihinsel karışıklık 
ne yapıyor, bizim yönlendirildiğimiz yere odaklanmamızı ve onun dışına çıkmamızı 
zorlaştıran bir durum yaratıyor denilebilir. Gerçi Türkiye’nin tamamı için denilebilir. 
Türkiye dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan bir ülke. O yüzden de bu tür yanılsamalar 
oldukça olağan. 
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Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 14 tane temel ilke var biliyorsunuz. Kuzey Amerika’daki 
ülkelerin, Avustralya’nın, Çin’in ya da Rusya’nın ilkelerine baktığımızda bir tutarlılık 
var, fakat bizimkine baktığımızda bizim kafamız o kadar karışık ki, o kadar fazla 
ideolojiyi aynı torbanın içine doldurmuşuz ki. Mesela Amerika’nınkine baktığınızda 
ağırlıklı olarak liberalizm kendini gösteriyor ve ne yapmak istedikleri konusunda çok 
netler. Ama bizim eğitim sistemimizin hangi ideolojilerle ne şekilde irtibatlı olduğu net 
değil, bunu yaparken de aslında eğitim sistemimizin sağlam bir kimliğe sahip olmasını 
da bir taraftan engellemiş oluyoruz. 

Bu açıdan baktığımızda şunu kastetmiyorum. Yani sadece tek bir ilke olsun, tek bir 
ideoloji olsun bunu kastetmiyorum. Bu tür çeşitlilikler toplumdaki her bireyin kendisini 
temel kanunda bulmasına da yardımcı olur. Ama bu kadarı fazla anlamında ifade 
etmeye çalışıyorum. 
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Teori kelimesi 1930’da Türkçe’ye girmiş. A.Gövsa’nın “Yeni Türk Lugati”nde 
gözlem-nazariye-yöntem olarak ifade edilmiş. Moda kelimesi de 1873 yılında Namık 
Kemal tarafından ilk defa ifade edilmiş. Moda; Güncel olan usul veya davranış 
biçimi. Usul, yöntem, tarz. Aslında ikisinde de bir yöntem var. Moda ile kuram 
aslında çok da bağlantısız görülmüyor buradaki duruma baktığımızda. 

Moda; 
 • Evreni sonsuz bir hiçliğe doğru genişleyen bir şey olarak kabul ettiğiniz anda,
    ekosenin üstüne çizgili giymek dertten sayılmaz. Albert Einstein
 • Moda; tahammül etmesi çok zor bir çirkinliktir, bu yüzden her altı ayda bir
    değiştirmek zorundayız. Oscar Wilde 

Teori; 
 • Teoride, teori ile pratik arasında bir fark yoktur. Ama pratikte vardır. Jan Van De  
   Snepscheut 
  • Bir eğitim sistemi sık sık değiştiriliyorsa özünden uzaklaşmıştır. Z. Muguette 

Bu yap-boz meselesine başka bir bakış. Tabi eğer çıkış noktasını ya da çağrışım 
noktasını teknoloji olarak konuşursak değişimin çok fazla olması olağan görülüyor. 
Ama eğitimin bütünsel perspektifine baktığımızda o zaman değişimin nasıl olması 
gerektiği konusunda başka bir görüşe sahip olabiliriz. 

Buraya gelmeden önce bizim akademisyenlerin yazdığı eğitim kitaplarına baktım. 
Yaklaşık olarak da 8-9 öğretim üyesi arkadaşımı ziyaret ettim. Dedim ki “Benim 
kafam karışık, bu paradigma, model ne demek? Yöntem, stil ne demek? Strateji, 
teknik ne demek?  Sizin kitaplarınızda o kadar farklı anlatılmış ki”. Biri modele 
yöntem demiş, biri stil, birisi paradigmaya ideoloji demiş, birisi tekniğe yöntem 
demiş. Sonuçta şöyle bir karara vardılar. Biz Türkiye’de bu konularla ilgili ortak bir 
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dile sahip değiliz. Yani yöntem dediğimizde herkes aynı şeyi anlamıyor ve içeriği 
karşıdaki dinleyici tarafından doldurulan bir konuşma yapıyoruz. Yani ben yöntem 
dediğimde o yöntemden neyi anlıyorsa onu anlayarak süreci devam ettiriyor. Ya da 
model dediğimde modelden neyi anlıyorsa içeriğini kendi dolduruyor, ben de aynı 
şeyi düşündüğümüzü varsayarak devam ediyorum. 

Buradan yola çıktığımızda aslında bizim yaptığımız bütün eğitimsel faaliyetler uygu-
lama, teknik, yöntem, strateji, model, kuram, felsefe, paradigma gibi bir yere oturuyor. 
Basit bir örnek vereyim. Bir tane kırmızı çizgi düşünün. Çocuklara diyelim ki; “Çocuk-
lar şimdi yemeğe gidiyoruz, kırmızı çizginin yanında bir kişi dursun, diğerleri onun 
arkasında sıra olsunlar” dediğimiz de aslında biz davranışçı bir paradigma ile 
davranıyoruz demektir. Yani bir teknik uyguluyoruz, aslında o bir yönteme bağlı, 
aslında o bir modele bağlı, o bir kurama bağlı, bir felsefeye bağlı. Yani okulda yaptığımız 
hemen her şey şu zincirin içindedir: 
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Ama yaptığımız uygulamalar, örneğin iki çocuk kavga ettiğinde bir öğretmen onları 
nasıl ayırt ediyor, ona bakarak şurada nasıl bir paradigmanın ya da felsefenin ya da 
eğitim teorisinin içinde olduğunu görmeniz mümkündür. Mesela öğretmen dese ki; 
“Ne oldu bakayım, hadi anlatın bana. “Öğretmenim önce o vurdu.” Hayır onu 
sormuyorum, önce o veya sen vurmuş olabilirsin, hadi sen anlat. Tamam, şimdi sen 
o tarafa, sen de bu tarafa geçiyorsun, bir daha olmasın” dediğinde aslında onun 
nasıl bir kuramdan hareket ettiğini çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Ama şu anda görünen 
aslında en baştaki uygulamadır. İlk önce iki öğrenci kavga ettiğinde onları nasıl 
ayırırsınızın uygulamasının arkasında yatan bir teoriden söz ediyorum. 

Moda nasıl bir şey diye baktığımızda, basit bir örnek üzerinden gidelim. Bir okul 
öncesi kurumunun yıl sonu müsameresine davet ettiler gittim, tema olarak güneş 
sistemini almışlar ve çocuklar güneş sistemiyle ilgili resimler yapmışlar, internete 
girmişler, oyun oynamışlar, 3 boyutlu nesnelerle çalışmışlar vs. vs. Aileler o kadar 
mutlu ki; “Bizim zamanımızda hiç böyle şeyler yapılmıyordu, artık bu çocuklar güneş 
sistemini biliyorlar, eğitim çok ilerledi, ne kadar güzel, şimdi çocuk olup burada 
okumak varmış”. Sürekli böyle bir muhabbet geçiyor konuşmalarda, neyse tören 
bitti, benim yanımda oturan hanımefendinin yanına çocuğu geldi. Bir alışveriş merkezinin 
ismini söyledi, “Anne oraya ne zaman gidiyoruz?” dedi. Annesi de “Cumartesi günü 
gidiyoruz” dedi. Çocuk “Anne cumartesi ne zaman, yatacağız kalkacağız, yatacağız 
kalkacağız o zaman mı?” dedi annesi “Hayır, yatacağız kalkacağız, yatacağız 
kalkacağız, yatacağız kalkacağız o zaman” bunun üzerine çocuk “Anladım” dedi. 
Şimdi siz çocuklara tema olarak güneş sistemini veriyorsunuz, galaksilerden 
bahsediyorsunuz, zaman ötesi işlerden söz ediyorsunuz, eğitim çağ atladı, sınıf atladı 
diyorsunuz ondan sonra çocukla “yatacağız, kalkacağız” muhabbetine giriyorsunuz. 
Moda dediğim şey böyle bir şey işte. Bunun gerçekten rasyonel bir temeli yok. O 
sebeple bizim eğitimsel uygulamalarımızda ne zaman doz aşımına uğradığımız 
konusunu çok rahatlıkla hissedebiliriz. İşte orada uzun vadede bize sıkıntı yaşatacak 
bir şey vardır, ama kısa vadede biraz kârlı gibi görünüyor olabilir. 

Batı dünyasına baktığımızda çok rahatlar, ne yaptıklarını biliyorlar. Felsefelerinde 4 
temel akım var. Bu 4 temel akımdan herhangi birine yakınlık, uzaklık söz konusu 
olabilir. Ama bunu belirleyen şey o kişilerin tercihidir. Yani siz beden odaklı bir 
yaklaşıma mı sahipsiniz, zihin odaklı bir yaklaşıma mı sahipsiniz, özgürlükçü, varoluşçu 
bir yaklaşıma mı sahipsiniz ya da deneyim temelli bir yaklaşıma mı sahipsiniz? 
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Kendimize baktığımızda aslında doğu toplumlarının ya da islam toplumlarının bu 
yapıya çok oturmadığını görüyoruz. İnsan nedir? Biz insandan ne anlıyoruz? İnsan 
nasıl bir eğitim görmeli? Bununla ilgili ana felsefemiz nedir bizim? Bizim temelde bir 
filozofimiz yok. Biz esen rüzgarlardan çok fazla etkilenerek, biraz piyasa ilişkilerinden 
etkilenerek eğitimle ilgili bazı yaklaşımları benimseyebiliyoruz veya hemen terk 
edebiliyoruz. Ama ana temel felsefesi nedir Türk Milli Eğitimin sisteminin dediğimiz 
zaman oradaki 14 temel ilkedeki kafa karışıklığı buraya da yansıyor. Yani şu şablona 
doğu toplumlarının ve islam ülkelerinin insanlarının rasyonel tezi çok sağlıklı 
oturmuyor. Çünkü temelde çok farklılıklar var, düşünce biçimimizde farklılıklar var. 

Sokakta çimlerle ilgili bir uyarıda bile bakış açısı, yaklaşım çok değişik olabilir, bu 
günlük hayata çok farklı yansıyabilir. Kuramsal şeylerden vazgeçtim, basit günlük 
olaylarda bile bunu görmek ziyadesi ile mümkündür.   
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Bizim eğitim kimliğimizin ana unsurlarında ne var diye baktığımızda, Hilmi Ziya 
Ülken’in 1924 yılında ifade ettiği birkaç cümle var, diyor ki; “Çağdaş eğitimin temel 
dayanağı ilgi haline geldi. Oysa olması gereken çabayı uyandırmaktır. Eğitimin asıl 
görevi çabayı öne çıkararak ilgiyi bir noktada toplamaya yardımcı olmaktır. 
Kendiliğinden gelişmeye bırakılan dağınık ilgilerden yetişkin ve derinleşmiş bir insan 
kişiliği doğamaz.” Bizim eğitim sistemimizde biz diyoruz ki “Aman çocuğun ilgisini 
çekin, aman onu ne motive eder ona yönelin”. Çocuk diyor ki “Ben piyano öğrenmek 
istiyorum.”, “Tamam yavrum hadi piyanoya gidiyoruz”. Yok ben bundan sıkıldım, 
yüzmeye gideceğim, ondan sıkıldım şuraya gideceğim. İlgilerin aynen zeka gelişimi 
gibi, fiziksel gelişim gibi bir gelişim aşaması var biliyorsunuz. İlgilerin billurlaştığı yaş 
16, bu yaştan yaşından önce çok oturmuyor. Çocukların bu yaştan önce ilgileri 
serseri mayın gibidir, eğer onu takip edip sürekli ilgisini çekmek için uğraşacaksak bu 
bizi yanıltabilir ve derinleşmiş bir kişilik ortaya çıkmayabilir. 

Bunu batı toplumlarında nasıl başarıyorlar diye düşündüğümüzde, bu bir ekosistem, 
yani ekosistemden kastım şu, sokak, aile, okul farklı, kurumsal yapılar farklı, okulun 
sistematiği değişik, bütün bunları bir arada düşündüğümüzde eğer ekosisteminiz 
varsa ilgi odaklı bir sistematiği izleyebilirsiniz. Ama dış dünya, okulun, sınıfın içi 
hariç, dış dünya sizin sınıfın içini beslemiyorsa çok da sağlıklı hareket edemeyebiliriz 
ve çok farklı bakış açıları bazen çabayı da abartabilir. Örneğin Japonya’da, Güney 
Kore’de olduğu gibi…

4 kazanır 6 kaybeder; Güney Kore’de en çok konuşulan ifadelerden birisi bu. “Bu 
nedir?” diye sorduğumda “Gece 4 saat uyuyan istediği üniversiteye girer, 6 saat 
uyuyan giremez” diyor. Dolayısıyla 4 kazanır, 6 kaybeder diyor. Bütün aileler bunu 
evde çocuklarına baskı aracı olarak kullanıyorlar. Çocuklar gece 22.00’lere kadar 
okulda ders çalışıyorlar. Sonuçta şu oluyor, çaba bazen abartılabiliyor. Çok 
basitleştirildiği durumlar da var, örneğin Avustralya’da “Asya beşlisi” diye bir kavram 
var. Fizik, Kimya, Matematik, İngilizce ve Biyoloji, bunlar Asyalı çocukların aldıkları 
derslerin listesi. Avustralyalılardan Asya beşlisini alanlar çok az. Genellikle Çinli ya 
da Uzakdoğu ülkesi çocukları Asya beşlisi derslerini alıyor. Bir çocuk İngilizce 
zorunlu ders dışında istediği dersi alarak hiç matematik almadan, hiç fizik almadan 
lise bitirebilir, yeter ki İngilizceyi sabit ders olarak alsın. 

Bunlardan herhangi birisi bize iyi veya kötü gelebilir, hoş gelebilir, gelmeyebilir. 
Burada önemli olan şey bizim ana modelimizde ne yapmaya çalıştığımızdır. Bu iyi 
de olabilir, olmayabilir de ve kendi sistemimizi, felsefemizi kurmadan yaptığımız her 
şey yap-boz tahtasına gerçekten döner. Çünkü ana modeliniz, istikametiniz yoksa 
yol nereye gidiyor önceden bilmiyorsak yolda sürekli sapmalar söz konusu olabilir. 

Buraya baktığımızda da gördüğümüz şey şu, bu genel felsefi teoriler, eğitim teorilerine 
dönüşüyor. Türkiye’nin bulunduğu yeri görüyorsunuz. 
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Bu bize neyi getiriyor, neyi götürüyor? Bunu konuşacağız. Daha sonra bu ilerlemecilik 
yapılandırıcılık, konnektivizm, enaktivizm gibi ki bu enaktivizm son yıllarda çok fazla 
konuşulan bir akım ve dünyada da eğitim sistemini kökünden etkileyebilecek bir 
akım. Okula bunların yansıması nasıl oluyor? Bu seferde ne yapıyoruz? Eğitim 
felsefesi yayılıyor, nereye kadar gidiyor, sınıfın içine kadar kendisini gösterir. 

Bugün bu sempozyumda da ele alınacak olan bir takım modeller, yöntemler, 
teknikler var. Peki bu modeller, teknikler, yöntemler eğitim kuramlarının neresine 
yansıyor? Yani daha çok nerede diye baktığımızda gördüğümüz şey şu, biz daha 
çok kognitivizm ile yapılandırıcılık arasında çok fazla yoğunlaşmış olan şeyleri 
seviyoruz. Okul öncesinde biraz montessori ve reggio emilio’yu beğeniyoruz. O 
çünkü daha varoluşçu bir şey ama bu arada da Marksist tabanlı eleştirel pedagoji 
yaklaşımına da çok az değiniyoruz.  Ama diğer taraflarla ilişkimiz çok yoğun değil. 
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Bu, kendi eğitim kuramımız bakımından bulunduğumuz yeri anlamak açısından önemli.  
Fakat çok enteresandır, montessori, reggio emilio, dalton planı vs. bugün konuştuklarımızın 
çok büyük bir kısmını Hasip Aytuna 1928 yılında çeşitli konuşmalarında, kitaplarında 
defalarca ele almış, tartışmış ve biz bugün bunu burada tartışıyoruz ama o gün 
Hasip Aytuna bu kuramlar, modeller, yöntemler ilk çıktığında dünya ile eş zamanlı 
olarak tartışmış bunları. Ama biz o rüzgarı kaçırmışız, sonra aradan yıllar geçmiş ve 
aynı şekilde tıkanıp kalmışız. Sonuçta ortaya bir şey çıkıyor değerli arkadaşlar, bizim 
ülkemizde yapılandırıcı mısın, doğrudan eğitimci ya da öğretimci ya da davranışçı 
mısınız gibi bizi bir çatala sokuyorlar, yani eğitimin kimliği açısından. Nedir bu çatal? 
Siz heves etmekle uygulama arasındaki boşluğu ne kadar algılıyorsunuz, onunla 
ilgili. Örneğin aşağıdaki tablonun sol tarafındakileri söylüyorsanız siz ağırlıklı olarak 
daha doğrudan öğretim dediğimiz bir yaklaşıma doğru gidiyorsunuz, ama sağ 
tarafındakileri söylüyorsanız da gerçekten hevesin ötesinde icracı bir yapılandırıcı 
yaklaşımın kenarında dolaşıyorsunuz diyebiliriz. 
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Şimdi kısa bir filmi izleyeceğiz ve bu film üzerinde konuşacağız. (Film gösterimi 
ardından). Evrimi istediğiniz şekilde yorumlayın. Burada önemli olan şey şu, batı 
dünyası kendi geleceğini, kendi eğitimsel varoluş biçimini ve kendi evrimini nasıl 
yaşayacağı konusunda öngörüler geliştiriyor, diyor ki “Geçmişteki bu evrim 
anlayışımız, gelişme anlayışımız bizi savaşlarla dolu çok kısır, çok katı bir yapıya 
soktu, kim güçlü ise diğerini ezsin, yok etsin, ama insanlığın amacı bu olmamalı, 
insanın amacı bu olmamalı ve insanla ilgili yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Bu 
paradigmanın da ana unsurları şunlar olacaktır”. İşte tam da burada bu coğrafyadaki 
insanlar olarak biz burada nasıl bir söyleme sahibiz, biz ne yapmak istiyoruz? Bizim 
evrim anlayışımız ne ya da insanın varoluş biçimine ilişkin olarak önümüzdeki 10 yıl, 
50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl için nasıl bir ifademiz, yaklaşımımız var? İşte tam da bu 
noktada bizim belirgin bir yaklaşımımızın olmadığını çok net olarak görüyoruz. İşte bu 
yüzden de biz bir kimlik inşa edemiyoruz. Kimlik inşa etmek için işin felsefi temellerini 
oturtmak gerekiyor. İşin felsefesini oturtmadan bürokratik olarak gündelik işlerle bizim 
okulda, sınıfta, eğitim sisteminde gerçekten bir yol almamız çok fazla mümkün değil. 
Bundan dolayı da bizim biraz kuramlara bakmamız ama pratikle de irtibatımızı 
kesmememiz gerekiyor. 

Geçmişe baktığımızda hepiniz çok yakından biliyorsunuz, yani bir öğrencinin 
başarısını nasıl ayırt edebiliyoruz, nasıl ortaya çıkartabiliyoruz diye baktığımızda 
birçok kuramcı var. Bloom bunlardan bir tanesi, çok derinliği olan, çok uzak görüşlü, 
gerçekten çok büyük çalışmalara imza atmış bir insan. Başka araştırmacılar da var. 
Ama ben sizin son yıllarda daha çok duyduğunuz ve üzerinde daha çok durduğunuz 
başka bir isim üzerinde Hattie’nin araştırması üzerinde duracağım. Hattie’nin araştırmasının 
sadece ana hatları Türkiye’de çok konuşuldu. 
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Öğrencinin Doğuştan Sahip Olduğu
(Genetik, Kişilik, Aile, vb)

% 50
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Bir öğrencinin doğuştan sahip olduğu genetik, kişilik, aile vb. bütün özelliklerin 
çocuğun öğrenme başarısını % 50 kadar etkilediği, arkadaşlar, okul, müdür, ev, 
öğretmen vs.gibi değişkenlerin de farklı oranlarda kendisini gösterdiğini biliyoruz. 
Yaklaşık olarak 50 bin küsur meta analizden çıkan sonuç bu. Burada en önemli olan 
şey bizim için ne, öğretmenin niteliği çok önemli. Eğer öğretmeniniz iyi ise başka 
hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani lüks sınıflara, akıllı tahtalara da ihtiyacınız yok. Ama 
öğretmen niteliği konusunda bir ülkenin sıkıntısı varsa, eğitim sisteminin de sıkıntısı 
var. Hiçbir eğitim sistemi öğretmeninin kalitesini aşamıyor. Bunu biraz derinleştirelim. 
Ben bir öğretmenim ve kuramdan yararlanmak istiyorum. Yani kuram bana nasıl 
faydalı olabilir? Gözümüze ilk çarpan şey, sınıfın içinde olup bitenler, öğretmenin 
etkisi % 30 demiştik, bu % 30’u yüze dağıtırsak yüzdelik dağılım nasıl oluyor diye 
baktığımızda şunu görüyoruz; bir çocuğun öğrenme başarısında en fazla etki yaratan 
şey çocuğa geri bildirim vermek. Yani “Ben sınıfta ne yaparsam o çocuğa daha fazla 
katkım olur?” sorusunun yanıtı; geri bildirim vermek. Doğrudan öğretim yaklaşımı 
Türkiye gibi ülkelerde daha etkili oluyor. Neden? Çünkü öğretmen derste bir şey 
anlatmazsa kendini vazifesini yapmamış sayıyor. “Ben bir anlatayım tane tane, ondan 
sonra siz devam edersiniz” diyor. Yani grup çalışması yaptıracaksa da muhakkak 
kendisini bir şey yapmak istiyor. 

Öğrencilere sağlanan destek, sınıfın iklimi yani çocuklar sınıfta güvenli hissediyorlar 
mı, rahatlar mı? Bir çocuk okulun duvarına yaslanamıyorsa o okulda güvenli bir iklimden 
söz edilemez, o çocuk orada rahat değildir. Sırasına rahat oturamıyorsa rahat 
değildir. Çocuklarda grup olarak yüksek hedef göstermek de çok önemli bulunuyor. 
Bireysel olarak yüksek hedef gösterdiğimiz de problem çıkıyor. Yani çocuklara tek tek 
“Hedef şurasıdır, daha yükseğe, daha yükseğe” dediğimiz zaman kaygı çok artıyor. 
Ama sınıfa grup olarak yüksek hedef gösterdiğimizde o okulun başarısında çok fazla 
artış görülebiliyor. Akran desteği, tam öğrenme yaklaşımı, ev ödevi, öğrenme stili, 
soru kalitesi, zihin kavram haritaları, simulasyon, drama, bilgisayar destekli eğitim vs. 
bunların hepsinin de etkileri var ama giderek azalan bir şekilde var fark ettiğiniz gibi. 
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Bizim burada belki vurgulamamız gereken şey şu, bir kuramdan pratikte nasıl 
faydalanacağız? İşte bu anlamda da benim sınıfımda yapmam gereken öncelikli 
şeyler nelerdir? O bakımdan belki bir anlam ifade edebilir. Somut olsun diye mesela 
ödevin üzerinde duralım. Ödev dediğimiz şey, Türkiye’nin eğitim geleneğinde çok 
güçlü bir şekilde var ve çok ödev veren öğretmen iyi öğretmen gibi algılanıyor tarihsel 
olarak. Öğretmen eğer ödev veriyor ve aynı zamanda o ödevle ilgili tek tek geri 
bildirim veriyorsa etki büyüklüğü 0.83’lerde. Ödev veriyor ama ödevleri kontrol edip, 
çocuğa bireysel olarak geribildirim vermiyorsa etkisi azalıyor. Sınıf düzeylerinde 
baktığımızda yaş küçüldükçe ödevin etkisinin azaldığını görüyoruz. Yani büyük 
yaşlarda ödev daha etkili, eğer geribildirim verirseniz. Küçük yaşlarda ödev, çalışma 
disiplini açısından daha önemli yani çocuğun oturup belli bir sistematik içerisinde 
belirli işleri yapabilme becerisi gelişsin diye daha fazla önem kazanıyor. Ayrıca çok 
önemli bir şey daha var, eğer bir öğretmen bir kavramı, bir terimi ya da bir beceriyle 
ilgili bir ifadeyi asgari 16-24 arasında tekrar edip onunla ilgili alıştırma yaptırmazsa, 
onun kalıcılık değeri çok düşüyor. 

Zeigarnik etkisinden söz edeceğim. Meşhur alan teorisinin kurucusu Kurt Lewin, 
üniversite yakınındaki kafede öğrencileriyle otururken bir garson bu 15-20 kişilik 
gruba hizmet ediyor ve hiç kimsenin ne yiyip-içtiğini kaydetmiyor. Bir gün merak 
ediyor Kurt Lewin’in diyor ki “Sen sipariş alırken, hesaplar yapılırken hiç yazmıyorsun, 
bunu nasıl yapıyorsun?”. Bunun üzerine garson “Sipariş bitene kadar her şeyi 
hatırlarım, sipariş bittiği anda her şeyi unuturum” diyor. Kurt Lewin bunu bir doktora 
tezi olarak araştırması için Rus psikolog Zeigarnik’e ödev veriyor, sen bunu tez yap 
diyor. Türk Eğitim Sistemi de böyle, sınavların sonuna kadar her şeyi hatırlamamız 
gerekiyor, sınav bitince unutabilirsin ve nitekim de unutuyoruz ve sonuçta biz bir 
Zeigarnik sendromuyla iç içe kalıyoruz.  Öğrenmenin kalıcılığıyla ilgili herhangi bir şey 
yok ki, biz ne yaptığımızı sanıyoruz. Sınav sonuna kadar unutmayan öğrenciye iyi 
öğrenci diyerek kendi sistemimizle ilgili nasıl bir yargı geliştiriyoruz konusunda bir 
sıkıntımız var. 

Basit bir uygulamadan örnek verip kuramsal dayanağını biraz daha somutlaştırmaya 
çalışayım. Ben arada derslere giriyorum, bir gün ilkokul birinci sınıfta matematik dersine 
girdim. Dedim ki “Çocuklar dışarıdan gelirken 10 kişi tiyatroya gitmek için taksi 
bekliyorlardı. Bir taksi, sürücü hariç dört kişi alıyorsa, kaç taksi tutmaları gerekiyor” 
diye sordum. Sınıfın öğretmeni de orada, çocukların birkaç tanesi hemen parmak 
kaldırdı. Yok dedim, ellerinizde tahtalar var oraya yazın ve aynı anda kaldırın gösterin. 
Aynı anda kaldırdılar ve gösterdiler. Sınıfın yarısından biraz fazlası 3 dedi. Birkaç 
tanesi 2, birkaç tanesi de 5 dedi. Öğretmen 3 diyenlere sempati ile bakarken, 2 ve 5 
diyenlere gözünü açarak baktı. 5 diyen bir çocuğumuzu yanımıza çağırdım “5’i nasıl 
buldun?” dedim. “Öğretmenim rahat rahat gitsinler” dedi. 2 diyen öğrenci ise anneannesi 
Ankara’da Çayyolu’nda oturuyormuş, hafta sonu onlara gitmişler, taksi çok 
pahalıymış, “sıkışsınlar” diyor. Böyle bir durumda ne yapar okul, öğretmen, anne-baba? 
Veliler “Bizim çocuk niye 3 diyemedi? Nasıl bilemedi? Buna bir ek ders mi versek? 
Öğretmeni mi değiştirsek, okulunu mu değiştirsek?”. Öğretmen ise “Merak etmeyin 
onların hepsi 3 diyecek, siz sakin olun”. Değerli arkadaşlar Türkiye’nin 3 diyen çoculara  
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çok ihtiyacı yok. Bunlar ortak akıl, büyük problemlerde işe yaramayan ortak akıl ya, 
bizim bu tür durumlarda biraz sivri akıllara ihtiyacımız var. Yani bu tür 2 ve 5 diyebilen 
çocuklar, Türkiye’ye katma değer, inovasyon kazandırabilecek çocuklar. Ama sistem 
içerisinde biz ne yapıyoruz? Hepsine 3 dedirtene kadar takviye yapıyoruz, hepsine 3 
dedirtene kadar uğraşıyoruz. Bütün çocukları teslim alıyoruz, 3 dedirtene kadar 
hepsini sükunetle ele alıyoruz. Ondan sonra “Tamam 3 denildi, bu okulda herkes 3 
der, başka bir şey demez”. Bunun bütün derslerde, bütün düzeylerde yapıldığını 
düşünün ve kanıksadığımız şeyin ne olduğuna bakın arkadaşlar. 

Gerçekten biz çok fazla kanıksamayı kanıksamışız ve öylesine problemler yaşıyoruz 
ki, geçen gün resmi bir toplantıda görevliler “şu sorunu, şu problemi çözdük, bu 
sorunu da çözdük” diye anlatıyorlar peş peşe, aslında o problem denilen şeyler zaten 
o dönemde alınmış olan kararlardan ortaya çıkan sorunlardı. Yani şöyle bir diyalog 
düşünün “Sorunu çözdük”, hangi sorunu? Çıkardığımız sorunu çözdük. Eğer yöntem-
sel olarak bu şekilde bakarsak, tabi ki karamsar değilim, kötümser değilim, bin tane 
iyi şeyler yapılıyor Milli Eğitim Bakanlığı’nda, beğenmediğimiz işler de var. Dolayısıyla 
bir muhalefet gibi bakmak ya da bir yanlış yapılıyor gibi bakmak değil de bu bizim 
ortak davamız, bu bizim ortak meselemiz, onlar da en iyisini yapmaya çalışıyor, biz 
de en iyisini yapmaya çalışıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
bizim birbirimize daha fazla destek olmaya, daha fazla iletişimde bulunmaya ihtiyacımız var. 

Özetlersek; Biz neyi amaçlıyoruz? Sizin insan yetiştirme amacınız ne? Bugün küre-
sel liberalizme, 21.yüzyıl becerilerine sahip insanları yetiştirmeyi mi hedefliyorsunuz, 
siz bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin evrensel bir iddiası olsun, bu topraklarda yaşayan 
insanların da insanlığa bir katkısı olsun, bunun için acaba ne yapabiliriz, bunun için 
katma değer nasıl yaratılabilir, inovasyon nasıl oluşturulabilir, bir şekilde biz kendi 
felsefemizi nasıl oturturuz? diye baktığımızda şu toplulukta bile o kadar çok fazla ve 
asimetrik felsefi, ideolojik ya da eğitim ideolojisi anlamında söylüyorum, karşıtlıklar 
var ki, bu çok fazla ve bizim biraz bu konuları konuşup “Nasıl bir insan toplantısı?” 
düzenleyip, orada etikçiler, ahlak bilimciler, filozoflar, antropologlar vs. bütün bunları 
bir araya getirip, “Bizim insandan anladığımız şey nedir?”, bununla ilgili bir tane 
kitabımız yok, yani bunu etrafıyla ele alan bir tane kitabımız yok Türkiye’de. Bizim bu 
konuya da bakmamız lazım. 

Yine Hilmi Ziya Ülken’in bir cümlesiyle bitirelim: “Bir insan felsefesi ortaya koymadan 
kültürün bütününü anlatmak, kültürün bütününü anlatmadan da bir insan felsefesi 
yapmak mümkün değildir. Eğitim felsefesi için her ikisi birden gereklidir”. Bizim bu 
anlamda bir felsefeye, bunun altını dolduracak kuramsal bir çerçeveye, onun altında 
da uygulama stratejilerine ihtiyacımız var. Bu topluluktan Türkiye adına ben çok şey 
bekliyorum. Çünkü buradaki entelektüel sermayenin Türkiye için büyük bir varlık 
olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. 
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2D EĞİTİM ÖLDÜ, YAŞASIN 3D EĞİTİM: KURUMLARIN DENGE ARAYIŞI

Burada olmaktan çok mutluyum, nedeni de şu? Geçen sene Norveç’te bir konuşma 
yapmıştım. Türkiye Özel Okullar Birliği yönetim kurulu da oradaydı ve aynı sunumu 
Türkiye’de de yapmam için beni davet ettiler. O yüzden burada olabilmekten çok 
mutluyum. Bugün yapacağım sunumda aslında organizasyonları yenilikçilik adına 
inovasyona doğru değiştirmenin ne kadar zor olduğunu size göstereceğim. İlk sunumum 
öğrenme, değişim ve inovasyonla ilgili bir sunum olacak. Sunumum; switch 3D dediğimiz 
değişimle ilgili olacak, koyunlarla ilgili, akılla ilgili, kırmızı maymunlarla ilgili ve kültür 
inovasyonuyla ilgili olacak. 

Tabi ki burada bir uyanış söz konusu, bir şeyi tekrarlamak gerekmiyor bu öğrenme süreci 
değil sadece anlamak gerekiyor. Bir şeyi anlayabilirsek o zaman değişimle ilgili bir süreç 
var burada. Neden öğrenme ve daha fazla inovasyon yapma gücüne ihtiyacımız var. 
Ama diğer taraftan şu da çok önemli; neden becerilerimiz ve yeteneklerimiz için bu kadar 
çok tutkuya ihtiyacımız var. Ben size 8 adımda bunun nedenini ve nasılını anlatmaya 
çalışacağım. İlk adım çok kolay, bugün global bilgi dalgasının içinde yaşıyoruz. Ben 57 
yaşındayım, telekomünikasyon alanında çalıştım ve bu bilgi dalgasının giderek 
büyüdüğünü gözlemledim hayatım boyunca. Herşeyi anlatan bir resim var burada, 1850 
yılında bilginin ikiye katlanması 45 yıl alıyordu. Yani 1805’te bir kitabım varsa 45 yıl sonra 
2 kitabınız oluyordu. Böyle bir noktadaydılar. 
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1930-1940’da o kadar çok bilgi vardı ki, eğer bir hafta hasta olursanız bir hafta sonra  
işe gittiğinizde yine hastalanırdınız geri kaldığınız için. Bundan sonrası çok dramatik 
bir şeklide artan bir teknoloji ve bilgi sayesinde giderek daha fazla oranda bilgiler 
depolandı, birikti. Ama bilgiyle ilgili çok garip bir şey var. Bilgi sadece evrim tutkusu 
olan insanlar için önemli bir şeydir ve eğer siz de böyle bir tutku yoksa o zaman 
bilginin sizin için bir değeri yoktur. Ve eğer evrimle ilgili bir tutkunuz yoksa da 
hastalanırsınız. Şimdi burada istatistiklere inanacak olursak insanların sadece % 
20’si belli bir konuda bağlılık gösterir, yani evrimle ilgili bir bağlılık, bir tutku gösterir. % 
80’ni bu bağlılığı göstermez. Yani siz öğretmenler olarak baktığınız zaman burada 2 
tanesi çok bağlıdır, 6 tanesi umursamadan gider-gelir, diğer 2 tanesi de bu diğer 2 
tanesinin yaptığı şeyi yıkmaya çalışır. Dolayısıyla eğer sizin burada bir tutkunuz 
yoksa sadece oturuyorsunuz.

Buradaki global bilgi dalgasının en önemli etkisi nedir? Ben her konuşmamda 2 boyut 
ve 3 boyuttan bahsettiğimde 2 boyut çağının bizim geçmişimizdeki çağ olduğunu 
söylerim. Şimdiye kadar ki zaman bu, çok fazla bilgi yoktu bu dönemde, sanki bilgi 
kıtlığı vardı diyebiliriz, dünü anlatıyoruz. Tabi bilgi kıtlığı olduğu zaman ne oluyor, 
evde bir şey öğrenemiyorsunuz. O yüzden de okulları yaratıyorsunuz. Okulları 
yarattığınız zaman öğrencilerin gelip öğretmenlerden, kitaplardan bilgi alabilmesini 
sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla okuldaki en akıllı kişi öğretmendi. Sonra işe 
gittiğiniz zaman da her şeyi en iyi bilenler müdürler oluyordu bu çağda. Ama şimdi bir 
şey oldu, bütün dünyada muazzam bir bilgi patlaması oldu ve bunun okullar üzerinde 
de muazzam bir etkisi oldu. Çünkü 2 boyuttan 3 boyuta geçişte artık öğretmen en 
akıllı kişi olamaz sınıftaki, bu mümkün değil ve yöneticiler de en akıllı olamıyorlar 
artık. Herşey o kadar çok değişti ki ben buna switch 3D diyorum yani 3 boyuta 
dönüşüm diyorum. Bu sadece eğitimde değil organizasyonların hepsinde çok büyük 
bir etki yaptı. 
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ENGAGED employees work with passion and feel
a profound connection to their company. They drive
innovation and move the organization forward.

NOT ENGAGED employees are essentially “checked
out” They’re sleepwalking through their workday, 
putting time -but not energy or passion-into their work.

ACTIVELY DISENGAGED employees aren’t
just unhappy at work; they’re busy acting out their
unhappiness. Every day, these workers undermine 
what their engaged coworkers accomplish. 



Bugün benim global 3 boyutlu akıllı dalga dediğim bir dalga ile karşı karşıyayız. Yani 
3 boyutlu akıllılar bizim bu bilgi akışının içine atlayan, onlardan bilgi alan ve giderek 
daha fazla yetkin hale gelen çocuklarımız aslında ve bunu dünya çapında gözlemliyoruz. 
Şimdi burada 3 boyutlu akıllıların ne olduğunu anlamaya çalıştığımız zaman öncelikle 
2 boyutlu akıllıların ne olduğunu bilmek gerekiyor. İşte bu da biziz, biz bu odadaki herkesiz, 
hepimiz 2 boyutlu akıllılarız. Hepimiz okullara gittik, hepimiz şu anda eğitimin organize 
edildiği şekliyle eğitim veren okullara gittik. Yani 2 boyutlu okullara gittik ve bu 2 
boyutlu okullara baktığımız zaman oturduk bir öğretmeni dinledik. Öğretmen bizden daha 
akıllıydı, bize kitaplar verdi. Bugünküler tabi e-kitaplar veriyorlar ama sadece format 
değişti, bir şey değişmedi. Ama yine de öğretmen o sınıftaki en akıllı kişi ve siz de o 
zaman öğretmenden daha akıllı olamıyordunuz. Bir diploma aldığınız zaman da 
öğretmenden daha az akıllı oluyordunuz o diplomayla bile. Tabi ki bir de beceri sınırlayıcı 
olarak işlev görmüş, yani bir şeyle ilgili tutkulu, becerili, yeteneğiniz olan bir çocuksanız 
diğerlerinden daha hızlı gidemezdiniz, mutlaka yavaşlamak durumundaydınız.  Matema-
tikle ilgili, fizikle ilgili yeteneği olan bir çocuk düşünün gidip de “Bir sonraki senenin 
kitaplarını bana ver, ben daha hızlı gitmek istiyorum” diyemezdi. Buradaki gibi bir çocuksanız 
ve istediğiniz hızda çalışamıyor olsaydınız, yetenekleriniz doğrultusunda çalışamadığınız 
için başarısız oluyordunuz ve bütün seneyi tekrarlamak durumunda kalıyordunuz.        
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En sonunda pek çok kişi kendi yeteneklerini tanımıyor oluyordu. Çünkü şimdiye kadar 
hiçbir eğitim sistemi bu yeteneklerin geliştirilmesine dayanan bir eğitim sistemine sahip 
değildi. İstemediğiniz ve sevmediğiniz şeyleri çalışabildiğiniz ve bu yeteneğinizden dolayı 
diploma alıyordunuz. O yüzden hepimiz 2 boyutlu okullara gittik ve üniversite derece-
lerimizi ve diplomalarımızı kendi yeteneklerimizle olan tutkularımız nedeniyle değil, 
bu çalışma nedeniyle aldığımız şeyler. Daha da kötüsü olabilir mi? Olabilir evet, çünkü 
o noktadan sonra ne yaptık? İşe gittik, çalışmaya gittik ve 2 boyutlu organizasyonlarda 
çalışmaya gittik. Burada da tabi ki elde ettiğimiz diplomaya bağlı olarak iş aldık. Düşük bir 
diplomamız varsa düşük maaş aldık. Sonra bir şirkette bir bölümde bir müdüre bağlı 
olarak çalışma başladık. İlk verdiği şey bir iş tanımıydı. İş tanımı olan var mı bu salonda? 
İş tanımı, yöneticinizin size bir kağıt verip, bunları bunları yapman demesidir. Bir 
sonraki sene tabi ki patron bir değerlendirme kağıdıyla gelir ve o değerlendirme 
kağıdıyla size “Sen bunları bunları iyi yaptın ama bunları bunları iyi yapamadın” der. 
Ondan sonra sizin sevmediğiniz şeyleri yapabilmenizi sağlayacak kurslara gönderir. 
Buna da eğitim denir. Bu da bizim yetkinlik yönetimi dediğimiz şey haline gelir. Sadece 
en iyi yaptığı şeyler üzerinden değil de yapamadığı şeyler üzerinden değerlen- dirilmeyen 
var mı aranızda? En kötüsü de insanları çitlerin arkasında soktuk ve insanların 
yeteneklerle ilgili tutkularını geliştirmedik. Okullara gittik, istemediğimiz şeyleri çalıştık, 
öğrendik, sonra işe gittik, orada da yeteneklerimiz için tutkularımızı geliştiremedik 
sadece yapmak istemediğimiz şeyleri yaptık, en sonunda artık insanlıktan çıktık. 
İnsanları çitler arkasına koyduğumuz zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar 
koyuna dönüşüyorlar. İşte en sonunda hepimiz de koyuna dönüştük. 

Ve bir koyun ne yapar biliyor musunuz? Bütün eğitim sistemimiz bize sunduğu bu 
diplomalarla, ondan sonra bizi gönderdiği işlerle bizden birer koyun yarattı. Koyun-
larla bir iş ortamını nasıl organize edersiniz? Bir departman oluşturursunuz, işte bir 
departman burada görüyorsunuz. Siz bir koyunsunuz, bir departmanda çalışıyorsunuz, 
yapmanız gereken ama sevmediğiniz şeyler var, nasıl yönetiliyorsunuz tabi ki koyun 
yönetimiyle yönetiliyorsunuz. 
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Sonra da insanlar protesto etmeye başlıyor. İşte bağlılığın kaybolması bu. Biliyor 
musunuz bu gün kaç kişi bağlılığını kaybetmiş durumda, stres altında, tükenmiş 
durumda ve sonunda kayıp bir nesil var önümüzde. Çocuklarımızı okullara gönderiyoruz, 
tabi profesörden öğretmenden daha akıllı olamıyorlar ve çalışmak istemedikleri 
şeyleri çalışmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra işe gidiyorlar, sevmedikleri şeyleri 
yaptırıyoruz onlara. Sevmedikleri şeyleri öğrenmek için onları eğitime gönderiyoruz 
ve işte sonucu bu. Biz kendi becerilerimizi, yeteneklerimizi ve tutkularımızı kullanmayan 
koyunlarız. Biz şuanda yetenek harcama çağındayız. Sadece doğal kaynakları değil 
insanların tutkularını ve yeteneklerini de harcıyoruz ve ben şu anda 57 yaşındayım, 
şunu söyleyebiliyorum çünkü ben de bu sistemin bir ürünüyüm. Ben de bağımsız bir 
danışman olmak zorunda kaldım, kendi yeteneklerim için tutkularımı kullanabilmek için. 

Peki 3 boyutlu akıllılar kimler? Bunlar kesinlikle koyun değiller, bunlar bizim torunlarımız. 
Bizim için çok geç ama onlar için çok geç değil. Küçücükler, boya yiyorlar ve biliyor 
musunuz 3 boyutlu akıllı olunca ne oluyor?
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Şimdi size bir hikaye anlatacağım öğrenmeyle alakalı ve hepiniz aslında biliyor 
olacaksınız. Aslında öğrenme beyinde başlar. Beyinde bir milyon nöron var. Beynin 
nasıl çalıştığını bilmezseniz nasıl düşünebilirsiniz ki, beynin nasıl çalıştığını 
bilmezseniz çocuklara nasıl öğretebilirsiniz? Öğretmenler kopyalama makineleridir. 
Bu aslında bütün olay. Nöronlar arasındaki bağlantıların nasıl oluştuğunu bilirseniz, 
aslında nasıl okullar yaratabileceğinizi de bilebilirsiniz. Öncelikle insanların ne tür 
yetenekleri olduğunu bilmelisiniz. Çünkü bunlar beyinde gizlidir. Herkesten daha iyi, 
daha farklı yaptığınız şeydir yetenek. Bunun için çeşitlilik gerekir. Bu odadaki 
herkesin farklı yetenekleri vardır ama bunları biliyor musunuz? Okulunuz size dedi mi; 
“Bu alanda yeteneklisin, bu alanda ilerle, lütfen kendini bu alanda geliştir” dediniz mi? 
Hayır ama hepiniz bir derece sahibisiniz. Burada bir potansiyelden bahsediyoruz, 
sizin içinizde olan bir potansiyel. Nasıl geliştirebilirsiniz yeteneğinizi? Tutkunuz 
olmazsa bunu geliştiremezsiniz. Tutkunuz olmazsa yeteneğinizin peşinden gitmezsi-
niz. Tutkunuz olmazsa da yeteneğiniz de olmaz. Üniversite derecesi olan insanların 
çoğunlukla yetenekleri olmadığı bir alanda tutkuya sahip olduklarını görürüz. Bir 
sonraki adım da aslında yeteneğinizi ve tutkunuzu nasıl geliştirebilirsiniz. Bu da bilgi 
sayesinde olur. Çünkü bilgi aslında 3 boyutlu yeterlilik için önemli bir kaynaktır. 
İnsanlar yeteneklerinin farkına varıp ve bu yetenekleriyle ilgili tutku sahibi olurlarsa, 
onunla ilgili bilgi sahibi de olurlar. Böylece de 3 boyutlu bir yeterliliğe sahip olurlar ve 
bunun bir değeri olur. Yani 3 boyutlu bir çevrede yaşamınıza devam etmek istiyorsanız 
bunlara mutlaka dikkat etmelisiniz. Öğrencilerimizdeki yetenekleri keşfetmeli, onların 
içinde tutku oluşturmalı, onlara gerekli bilgileri sağlamalı ve onların gelişmelerini, 
büyümelerini sağlamalıyız. Böylelikle onları ancak 3D ortamına hazırlayabiliriz. 
Aslında 2D organizasyonlar insanların içindeki tutkuyu öldürür. 

Bir sonraki şey de aslında büyük bir problem, siz yaşlısınız, biz yaşlıyız. Bu biziz. 
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Ama biliyor musunuz problem ne? Belki bizim yeteneğimiz var. Çünkü herkesin bir 
yeteneği vardır. Belki yeteneğimizle ilgili tutkuya da sahibiz. Ama doğru bilgiye sahip 
değiliz. Bu odada kimler twitt atabiliyor? Twitt atamayanlar aslında yeterliliğe sahip 
değil. Bilmiyorsanız ve hatta farkında değilseniz twitt atmanın ne demek olduğunu, 
hiç şansınız yok. Eğer beynin nasıl çalıştığını ve twitt atmayı biliyorsanız belki bu 
çağa ayak uydurabilirsiniz. Kötü olan şey 12-14 yaşındaki çocukların size neyi nasıl 
öğreneceğinizi anlatmaları. Bu bizim çocuklarımızdan biri 30 yaşında şuan, 14 
yaşlarındayken internetin önünde otururdu ve bizimle birlikte TV izlemediği için biz 
ona kızardık ve mecbur bırakırdır onu gelip bizimle TV izlemesine. 14-15 yaşındaydı 
o zaman. 

Ama 18 yaşına geldiğinde Amerika’ya gitti, bir sene boyunca orada okula gitti. Sonra 
da İngiltere’ye gitti. 2 sene önce Güney Amerika’ya gitti sırt çantası ve kız arkadaşıyla 
birlikte ve Güney Amerika’da İspanyolca öğrendi. Sosyal olmadığını söylediğimiz 
çocuğumuzdu bu bizim. Aslında biz onların nasıl öğrendiğini artık anlamıyoruz, 
bildiğimizi zannediyoruz ama gerçekte bilmiyoruz. Aslında bu çöküş okulda başlıyor. 
Çünkü bu çocukların hepsini okullara sokuyoruz ve hiçbirini anlamıyoruz. Çok fazla 
ülkede bir sürü farklı konferansa gidiyorum gerçekten öğrenme aslında çok daha 
sosyal ağ bazlı öğrenmeye doğru gidiyor. Yeni trend bu yönde. Siz çocuklara soru 
soruyorsunuz, onlar cevap veriyorlar. Artık kitaplardan öğrenmiyorlar, makinelerden 
öğreniyorlar. Khan Academy Türkiye’yi biliyorsunuz herhalde, çok fazla insan bu Khan 
Academy gibi projeler başlatıyorlar. Facebook ve twitt’lerle onlara ulaşabiliyorlar. Eğer 
facebook veya twitter hesabı olmayan bir öğretmenseniz bunların gerisinde kalıyorsunuz 
demektir. Birçok öğrenci öğrenme çevrelerine kendi araçlarını ya da mobil cihazlarını 
getiriyorlar. Bu ipad olabilir, android olabilir. Bu gerçekle başa çıkmalısınız. Bütün 
öğrencilerin kendi cihazlarını getirmelerine izin vermelisiniz yoksa geri kalmış olarak 
algılanırsınız. 

Kaçınızın bulutta dersliği var, kaç taneniz içeriği paylaşıyor diğerleriyle, aslında siz 
bunların hepsini harmanlayabilirsiniz. Kaçınız sınıf değişimi yapıyorsunuz, ters düz 
ediyorsunuz sınıflarınızı? Bir sonraki de tersine koçluk. Buradaki tek yöntem eğitimin 
devam edebilmesi, hayatta kalabilmesi için öğretmenlerin öğrencilere teknolojiyi nasıl 
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kullanacağını göstermesi değil, öğrencilerin öğretmenlere teknolojiyi nasıl kullanacağını 
öğretmesiyle olabilir. Yani çocuklarımızın kullandığı gibi kullanabilirsek teknolojiyi o 
zaman işte onlara hitap edebiliriz. Eğer onlar bize sınıf içerisinde bu teknolojilerden 
nasıl faydalanabileceğimiz konusunda koçluk verirlerse bunu yapabiliriz. Buna 
tersine koçluk diyoruz. Çocuklar ve gençlerin tarihte ilk defa bilgiye bizden çok daha 
fazla erişimi var. Okullar çocuklar için değil öğretmenler için yapılmış, öyle gözüküyor 
şuanda. Düşündüğünüz zaman 2D eğitiminin yok olma olayıyla karşı karşıyayız. 

Artık diplomaların bir değeri yok. Eğer bir diplomanız varsa ama yaptığınız işe bir 
tutku duymuyorsanız, bilgiye nasıl erişeceğinizi bilmiyorsanız o zaman yetersiz hale 
gelirsiniz, yetkin olmamaya başlarsınız. Bunu düşünün. Düşünün 15-16 yaşında 
öğrenciler var ve bunlar teknolojiden benim diplomama rağmen bildiğimden daha 
fazla bilgi sahibi olarak dolaşıyorlar. O yüzden bir sonraki adım ne olacak? Şuanda 
neler oluyor? Biz şuanda global bir inovasyon dalgasıyla karşı karşıyayız. Eğitimde 
de bu böyle. Biliyorsunuz bilgi bir kaynak haline geliyor ve giderek de artan bir oranda 
erişilebilir oluyor ve bu bilgiye nasıl ulaşacaksınız ve kullanacaksınız, 3 boyutlu 
akıllılar olarak, işte bunlar burada yaratıcı haline gelecekler, eğitimi değiştirecekler, 
yaratıcı olduktan sonra onları desteklemek gerekecek, işte orada girişimciler devreye 
girecek ve inovasyon olacak. İnovasyon olduktan sonra da tekrar bilgi olacak. 
İnovasyonun sonucunda artık burada görüyorsunuz sırlar olmayacak. İnovasyon 
giderek daha hızlı bir şekilde bu döngü dönmeye başlayacak. Her iş kolunda eğitimde 
de bu böyle olacak. 

Ondan sonra da koyunlar hastalanacaklar, bu odadaki kaç kişi bana “Artık yeter 
durun artık takip edemiyorum” diyor. Okula gittiğinizde “Her şey çok fazla hızlı gidiyor 
artık ben takip edemiyorum, durun” diyemeyeceksiniz, artık giderek daha da hızlı 
olacak her şey. Şuanda küresel bir yardım çağrısı var. Global düzeyde koyunlarımızı 
kurtarın, yardım edin modundayız. Hem organizasyonlar, hem okullar yeni bir denge 
bulmak zorundalar. Bu denge nasıl bir şey olacak? 
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Bakıyorsunuz eski haliyle eğitim her şeyiyle çok iyiydi, şimdi artık 3 boyutlu organi-
zasyonlar başka bir denge bulmak zorunda ve pek çok organizasyon da şu ara 
bölümden geçiyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden şuanda önümüzdeki 
resim bu. Pek çok organizasyon geriye dönmeye çalışıyor. Daha fazla diploma arıyor, 
daha fazla bilgi arıyor. Ama yeni tip organizasyonlar ne diyorlar? Hayır biz öğrencileri, 
öğretmenleri yeteneklerine ve tutkularına bağlı okullar kurmak zorundayız diyorlar. 
Ama nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden biz bugün inovasyon yapmak ve 
değişmek istemeyenler arasındaki çekişmeyi yaşıyoruz. Bu odada da bu böyle, 
bazılarınız çok daha ileride. O yüzden ne yapılması gerekiyordu? Bu tarz sorun 
yaşayan okulları ve organizasyonları nasıl tanırsınız? Eğer takip edemiyor olurlarsa 
ya kusmaya başlarlar ya da artık hiçbir şey bilmiyor haline gelirler.  Sadece eğitimde 
değil otomobil, ilaç endüstrisinde de her türlü endüstri de organizasyonda bu böyle 
olacak.

Cesareti olmayan başarıya da ulaşamaz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir 
yolunu bulup mutlaka eğitimde inovasyonu geliştirmemiz gerekiyor, çünkü eğitimde 
bir organizasyon kendi içinde. Eskiden çok fazla inovasyon gerekmiyordu, sadece 
kara tahtanızı akıllı veya beyaz tahtaya dönüştürmeniz yetiyordu. Şimdi de ipad veya 
başka bir bilgisayar getiriyorsunuz ama bu inovasyon değil aslında. Bu başka 
teknolojiler kullanılarak yapılmış aynı şeyler, bugün çok daha hızlı inovasyonlara 
ihtiyacımız var. Çocukları temel alan, yeteneği temel alan eğitime geçmek gerekiyor 
ve gerçekten öğrenmek isteyen çocukları, öğretmenden daha akıllı hale gelen 
çocukları temel alan eğitim yapmamız gerekiyor. Eğitimi baştan sona tekrar 
tasarlamamız gerekiyor. Çünkü bugün bilgi eksikliği değil bilgi lüksüne sahibiz ve bu 
noktada bu inovasyonu geliştirmek için hızlı davranmak gerekiyor. Önümüzdeki yıl
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şuandakinden daha fazla inovasyon görmek istiyorum. Gerçekten inovasyon olabilmesi 
için çocukların gelip kendi fikirlerini size anlatması, onları nasıl öğrendiğini size 
anlatabilmesi gerekiyor. Bunları da sizin okullarınızın kültürünü değiştirerek yapabilirsiniz 
ve bu en zor kısmı işin. Burada dramatik bir meydan okumayla, zorlukla karşı 
karşıyayız ve bununla yüzleşmek zorundayız. Aslında eğitimde inovasyon değil 
okulların yönetimini de inovasyon yaparak yenilemeliyiz, çünkü eğitimin yeni eğitim 
sistemi haline gelebilmesi için yönetimlerin de değişmesi gerekiyor. Çünkü yöneticiler 
eğer öğretmenlerine ne yapmak istediklerini söyleyebiliyorsa, anlatabiliyorsa işte bu 
noktada inovasyon başlayabiliyor. 

Bir kitap okumuştum, “Ben bir koyundum” diyordu, önce maymunduk, sonra insan 
olduk, şimdi koyun haline geldik. İşte bunu yaptık biz, insan evrimi bu oldu. O yüzden 
bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben bu kitabı yazarken 3 şeyden kurtulmamız 
gerektiği üzerinde durdum. Öncelikle diplomalar, bunların hepsini yakmamız lazım. 

İkinci olarak öğretmenlerimiz için iş tanımları yazmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. 
Üçüncü olarak da emeklilik yaşını konuşmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunu 
değiştiremezsek o zaman bir sonraki yüzyıla geçemeyiz, 3 boyuta geçemeyiz. O 
yüzden benim size teklifim şu, öncelikle diplomalardan kurtulun. Ama kurtulurken 
bunu başka bir şeye dönüştürebilmek gerekiyor. Ben de buna yetkinlik bazlı oyun 
listesi adını veriyorum. İpad veya android’deki müzik listesi nedir biliyorsunuz değil 
mi? İstediğiniz müzikler listesi, peki yetkinlik çalma listesi ne? Sizin sahip olmak 
istediğiniz yetkinliklerin listesi. Benim kendi yetkinlik listemde olan yetkinlikler benim 
tabi ki yeteneklerime, tutkularıma ve nasıl öğrendiğimle ilgili şeyler olacak. Ne kadar 
çok yetkinliğe sahip olursam o kadar çok da kabul görürüm. Ama bu diploma demek 
değil. Ama burada çocuklar istedikleri dersleri seçebilmek durumunda oluyorlar. O 
dersin sonunda sosyal bir kabul, sosyal bir yetkilendirme alabilmeliler. Bunun sonu-
cunda çocuklar kendi yetenekleri keşfedebiliyorlar, onlara koçluk yapan eğitim konusunda, 
öğrenme konusunda çok hızlı ilerlemeleri sağlayan öğretmenleri oluyor ve bu olduğu
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zaman da çocukların kendi yetkinlik listelerini kendilerinin oluşturmaya başladığını 
görüyorsunuz. Kendi listelerine sahip cerrahlar oluştukça çok daha iyi cerrahların 
olduğunu görmeye başlayacağız. 

İkinci olarak da dediğim gibi iş tanımlarından vazgeçmemiz gerekecek. “Sen öğretmensin, 
senin işin bu” demekten vazgeçmemiz gerekiyor. Öncelikle öğretmenlerin yetenekleri 
ve tutkuları neler ona bakmamız gerekiyor. Belki bir öğretmen teknolojiden hoşlanıyor 
ya da beyaz tahtayla çalışmaktan hoşlanıyor. Öğretmenleri sınırlandırmaktan 
vazgeçmemiz gerekiyor, çitler örmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Ona “sen akıllı bir 
adamsın, kendi yetkinlik listen var, lütfen gidip bu yetkinlik listesine göre yapman 
gerekenleri yap” dememiz gerekiyor ve bu şekilde okullardaki kaynak yönetiminin 
değişmesi gerekiyor. Siz bu konuda başarılı olmazsanız o zaman yeterince hızlı 
inovasyon yapamazsınız. Çünkü öğretmenlerin yeteneklerini ve tutkularını kullanmıyor 
olursunuz. 

O yüzden bir sonraki adım da emeklilik yaşını konuşmaktan vazgeçmek. Emeklilik 
yaşı ne demek biliyor musunuz? 57 yaşındaysanız ben size kariyerinizin ne olduğunu 
söyleyebilirim, çok kolay. Okula gittiniz, bir diploma aldınız. İşe gittiniz, sizi bir iş 
tanımının içine soktular, size bir iş verdiler, koyuna çevirdiler ve 30 yıl sonra da sizi bir 
uçurumdan aşağıya attılar. İşte kariyeriniz bu. Avrupa’da şimdi belli tartışmalar var, 
emeklilik yaşı ne olacak üzerine. Saçma sapan bir tartışma bu. Çünkü emeklilik yaşı 
diye bir şey yok artık. Sizi bir koyuna çevirdiler ondan sonra da dediler ki “5 yıl daha 
fazla çalışman gerekiyor”. O zaman siz kendiniz atlarsınız o uçurumdan. Ama 
eğitimde kendi yetkinlik listemizi oluşturmaya başlarsak hayatımız boyunca öğrenebilir bir 
durumda oluyoruz. Okulu en baştaki bir süreç olarak düşünmekten vazgeçmek 
gerekiyor. 2 boyutta evet okul en baştaydı. Diplomanı alanı kadar okula giderdin, 
ondan sonra da işe giderdin. Çünkü artık dünya değişmezdi, aynı kalırdı 30 sene ama 
şimdi böyle değil. Şimdi sürekli dünya değiştiği için internetten olsun, buluttan olsun 
sürekli eğitim alabiliyor noktasında olmamız gerekiyor. Biz insanları destekleyip 
öğrenmelerini ve yetkinlik listelerini geliştirmelerine yardım ettiğimiz zaman emeklilik 
diye bir şey olmayacak. Çünkü bütün hayatınız çalışmak ve öğrenmek arasında bir 
denge kurmakla gidecek, teknolojiye takip etmekle gidecek. O zaman hayatınız 
boyunca bu yetkinlik listeniz sizinle birlikte değişmeye ve gelişmeye başlayacak. O 
yüzden size diplomadan vazgeçin dediğimde eğitimden vazgeçin demiyorum. Size 
tam tersine eğitimi tekrar gözden geçirin, baştan yaratın ve hayatınız boyunca o 
eğitimi devam ettirebilin diyorum. İşte önümüzdeki zorluk bu ve bunu yapabilmek için 
3 boyutlu akıllılara ihtiyacımız var öğretmenler olarak ve içerik değil öğrenme 
ortamları yaratmaya ihtiyacımız var. O yüzden de teknolojiyi kucaklamaya ihtiyacımız 
var. O yüzden bir sonraki konferansın bu okulları oluşturabilen öğretmenler ve 
öğrencilerle ilgili olsun isterim ben. 

Bu noktada en önemli sonuca geliyoruz. Sizler birer koyun değilsiniz. Eğer değilseniz 
de lütfen bir koyun gibi davranmaktan vazgeçin. Bu konferans inovasyon, eğitimde 
yenilikle ilgili ama aynı zamanda bilgiyle de ilgili ama burada bir sorunumuz var. 
Çünkü biz nasıl inovasyon yapılacağını bilmiyoruz. Size inovasyonla ilgili bir hikaye 
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anlatacağım ve eğitimde inovasyonu nasıl baştan yaratmamız gerektiğini anlatacağım. 
Devamlı gelişme artık devamlı inovasyona dönüşmek durumunda. Ama burada 
önemli olan şu; bir sorunumuz var, çünkü iki boyutta çok fazla bilgi sahibi değilken 
biriniz “Bir fikrim var” dediğinde, bu fikri herkesin anlama olasılığı oldukça yüksekti. 
Bu fikrin, bu yatırımın geri dönüşümünün de hemen olması çok kolaydı. Dolayısıyla 
2 boyutta inovasyon fikir birliğine dayalı bir süreçti. Şimdi biz eğitim sistemini 
değiştirmeye çalışıyoruz. Binler ipad var, binlerce sistem var, bunları bir fikir birliği 
oluştuğu için yaratabildik, buraya getirebildik ama artık işler böyle işlemiyor. Bugün 
çok fazla bilgi var elimizde. Tabi bazılarınız 3 boyutlu akıllılar gerçekten, belli konularda 
yeni bir öğrenme ortamı yaratma konusunda çok yetenekli ve tutkulular. O yüzden 
şimdi neden videolarla öğretmeye başlamayalım. Her ders için bir video çekelim, 
facebook sayfası yaratalım ve bunu twittlerle interaktif hale getirelim. Böyle bir fikriniz 
olduğunda bunu herkes anlayacak mı anlattığınız zaman, hayır anlamayacak. Şimdi 
artık şöyle bir şey oluyor, herkes sizin fikrinizi anlamıyor ve siz bu yatırımın geri 
dönüşümünü hesaplayamaz halde oluyorsunuz. Yani bu odadaki herkes bu 
söyleneni anlamayacak, bu hesabı yapamayacak, dolayısıyla bir çatışma çıkacak. O 
yüzden 3 boyutta inovasyon yapmak istediğiniz zaman sürekli çatışmalarla karşı 
karşıya kalacaksınız ve bu 3 boyutlu akıllılar olmadığı sürece organizasyonunuzda 
inovasyon olmayacak. Gerçekten eğitimle ilgili inovatif bir ülke olmak istiyorsanız o 
zaman şunu bir kere kabul etmeniz gerekiyor; inovasyon bir savaş alanıdır. 

Amerikalı inovasyon geliştirme uzmanından öğrendiğim bir şey; eğer bir yağmur 
ormanınız varsa birçok hayvanınız olur, bilim insanları bir yağmur ormanında nasıl bu 
kadar çok hayvan ve bitki olabilir diye düşünürler. Aslında yenilik, inovasyon kenarda, 
uçta başlar, yağmur ormanının ortasında başlamaz. Dolayısıyla eğitimde inovasyo-
nun aslında farklı organizasyonlarla bir ağ kurarak başlaması gerekir. Bu odanın 
içinde eğitimin dışında hangi organizasyonlar var? Belki dışarıdaki firmalar olabilir. Bu 
arada eğitimde inovasyon konusunda düşünen kaç tane farklı alan var? Fazla değil. 
Farklı iş alanları birbirlerinden, düşüncelerinden, uygulamalarından faydalanabilirler. 
Diyelim ki kahverengi bir maymununuz var, bir çok yeteneği, tutkusu var. Bir de kırmızı 
bir balığınız var. O da aynı şekilde çok yetenekli ve tutkulu. Bunların birleşiminden 
kızıl bir maymun ortaya çıktı. Bu ne demek? Teknolojiyi sınıf ortamında kullanmak 
demek ama şuankinden farklı. Fakat ne oldu? Bu kızıl maymunu ormanın ortasına 
koyduğumuz zaman onu öldürmüş olduk. Neden biliyor musunuz? Çünkü 3 boyutlu 
akıllısı olan öğretmenler aslında bu teknolojiden anlamayan kişiler tarafından vuru-
luyorlar. Maalesef bu inovasyona yakın kişiler avcılar tarafından avlanıyorlar.  % 20’si 
yeni fikirler ortaya koyuyor, % 80’i de bunları yok etmek için uğraşıyor. Dolayısıyla ben 
buna kızıl maymun politikası diyorum. Siz eğitimi yeniden inşa etmelisiniz. Böylece 
inovasyona açılan yolun önünü açmış olursunuz. Dolayısıyla biz eğitimi kucaklamalıyız, 
tersine koçluk yapmalıyız, sınıf değişiklikleri yapmalıyız, ters-yüz etmeliyiz. Yani 
sadece öğrencilerle değil, öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle ve bu konuyla ilgisi 
olabilecek her türlü farklı kurum ve kuruluşla birlikte çalışmalıyız. 

Biz yaratıcıyız. Pioneers olanlar da aslında öncüler. Sonra onları takip edenler var. “O 
harika, bu çok işe yarıyor, biz de takip edelim” diyenler. En sonda da yerleşik olanlar 
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var, bunlar sizin ortaya attığınız inovasyonlara katılmayıp “Biz burada kalacağız” 
diyenler, sizi sabote etmeye çalışanlar. 

Eğer herkes “İyi bir fikir” diyorsa orada aslında inovasyon yoktur. Kurumunuz bu dört 
gruba sahipse orada bir takım inovasyonları gerçekleştiriyorsunuz demektir. 
İnovasyon aslında ağ kurmayla alakalıdır. Günümüzdeki kuruluşlarda en güçlüler 
aslında yerleşik olanlardır maalesef. Çünkü yaratıcılar ve öncüler daha henüz 
olmamış olan düşünceleri açıklamaya çalışırlar. Bu çok zorlu bir görevdir. Dolayısıyla 
yerleşik düşüncelere sahip olanlarla yarının düşüncelerini savunanlar karşı karşıya 
gelir, burada büyük bir çatışma çıkar. Ne yapabilirsiniz? Başarılı bir inovasyon için 
nasıl bir tarife, bir reçeteye ihtiyacınız var? Büyük gruplar içindeki aptal insanların 
gücünü hiçbir zaman küçümsemeyin. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Lütfen hiçbir 
zaman eşeklerle çalışmayın, çünkü çok inatçı olurlar. Ama yeni bir şeyler yapmak 
isteyen insanları korumak zorundasınız. Sizin öğretmen olarak göreviniz bu. 
Eğitimde yönetim de şu şekilde başlar. Yeni şeyler yapmaya hevesi olan öğretmenleri 
eğer müdürler korursa o kurumda mutlaka bir inovasyon başlar. 2 boyutta fikir birliği 
vardı ama 3 boyutta önünüzdeki en büyük zorluklara karşı kendi ekibinizi korumak 
zorundasınız. Yeni fikirleri başka öğretmenlere yayabilirsiniz. Yeni fikirler üretebilen 
insanların ürettikleri fikirleri gerçekleştirebilecekleri ortamlar organize etmeye başlayın. 
Eğitimde inovasyonu yeniden keşfedin. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum. 3 boyuta saygı demek istiyorum. Eğitim aslında 
bir toplumun temelini oluşturur. Fakat günümüzde maalesef şu sorunu yaşıyoruz. 
Aslında yeterince hızlı yenilenemiyoruz, çünkü biz yaşlanıyoruz. Yaşlandığımız için 
de teknolojiyi çocuklarımız kadar iyi kullanamıyoruz. Dolayısıyla şunu yapmak 
zorundayız. Öğrencilerimizle ve diğer organizasyonlarla ilişkiye geçip onların fikirlerinden
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yararlanmalıyız. 3 D saygısı ne demek biliyor musunuz? Dünyanın değişmesi, bu 
kadar çok bilginin olması benim suçum değil ki, bu sadece evrim. Dolayısıyla bizim 
eğitimi yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yaratıcılar ve öncüler, onları takip edenler 
tarafından takip edilecektir ama eğer yerleşiklere de yeterince saygı göstermezsek 
onları nasıl kazanacağız? Bu yeni teknolojiden hoşlanmayan yerleşikler ve takipçiler 
aynı zamanda yaratıcı ve öncülere de saygı duymak zorundadırlar. Dolayısıyla 
burada 3 boyutlu bir saygı görüyoruz. Eğer birbirine saygı duymazsa bu farklı gruplar 
o zaman sistem mutlaka çökecektir. Eğitim sisteminde büyük bir çöküş yaşanacak ve 
kötü sonuçlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla inovasyonu mutlaka saygılı bir şekilde 
ortaya çıkarmalıyız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben dünya üzerinde birçok 
konferansa gidiyorum. Genellikle bu formata sahip konferanslar, siz sadece dinliyorsunuz. 
Fakat bu organizasyonla, inovasyonla alakalı değil aslında inovasyon, farklı 
düşünceleri dinlemek ve bunlar hakkında yorum yapmak. Ben size bir sonraki konferans 
için mesaj veriyorum. Bizim aslında 3 boyutlu kahramanlara ihtiyacımız var. Çünkü bu 
alanda çok fazla direnç var. Yani kızıl maymunları gördüğümüzde frene basmalıyız. 

Teşekkür ederim. 
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21. YÜZYILIN A, B, C’sini BİLİYOR MUSUNUZ?

25 senedir öğretmenlik yapıyorum. İlk başladığımda ABC ler daha değişikti. Bu konuşmamda 
ABC lerin nasıl değiştiğine değineceğim. Çünkü teknoloji, eğitimi oldukça değiştirdi.

İlk önce biraz tekrarla başlayalım; 

 A- elma için (apple)
 B - kitap (book)
 C - kedi (cat)

****ABC ŞARKISI ÇALIYOR…

Ben de öğretmenlik yaparken küçük öğrencilere bu şekilde başlamıştım. A-elma, 
B-kitap v.b…Herkesin de böyle yaptığını düşünürdüm ama değişik ülkeler değişik 
kelimeler kullanabiliyor, bunu öğrendim. Yenidünyada A elma için, ama biraz farklı bir 
elma. Hatta yeni alfabeye bakarsak birazcık değişmiş durumda. Bu öğretmenler için 
korkutucu. Benim ilk öğretmenlik yıllarımda teknoloji hayatımızda pek fazla yoktu 
ama şimdi öğretmenler neyi nasıl öğreteceklerini düşünmenin yanısıra, teknolojiyi de 
eğitimin içine nasıl katacaklarını düşünmeliler.21. yüzyılın ABC sini bilmek istiyorsak, 
öğretmenler olarak yeni terimleri bilmek zorundayız. Örneğin, e-eğitim, t-telephone 
/tablet, VLE-Virtual Learning Environment. Bu terimler benim öğretmenlik yıllarımda 
kullanılmıyordu ancak şu anda benim bunları anlamam ve bilmem gerekiyor. Çünkü 
bu terimleri bilmek ve kullanmak nasıl öğretmenlik yaptığımızı da değiştiriyor.

(GRUP AKTİVİTESİ YAPILIYOR.)
Ben öğretmenlik yaparken buradadurum şöyle: kitabınızı açın, resmi bulun, cümle 
kurun, kitaplarınızı kapayın… Tam bu noktada aktiviteye teknolojiyi ekledim. 
Teknoloji bana iki avantaj sağlıyor: Birincisi beni öğretmen olarak özgür bırakıyor, 
zaman ya da saat tutma işlemini ben yapmıyorum(araç yapıyor).Ben sadece 
öğrencilerimi dinliyor ve analiz ediyorum. Teknoloji öğretmenin yerine geçmez ama 
bu teknolojik araçları nasıl kullanacağımız ve derslerimize nasıl adapte edeceğimiz 
çok önemlidir çünkü teknoloji biz öğretmenler için eğitimi daha etkili kılar.  

Öğretmenlik eğitimi aldığım yıllarda kullanılan eğitim modeli 3R lerdi. 
 1- Reading- Okuma
 2- Writing –Yazma
 3- Arithmetic –Aritmetik

Kısaca okuyabiliyorsanız, yazabiliyorsanız ve toplama-çıkarma yapabiliyorsanız 
toplumun çalışan iyi bir parçası olabilirsiniz diye öne sürülen bir model. Ve bugünlerde
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de toplum hala eğitimi böyle tanımlayabiliyor. Modelimiz yanlış iken yeniçağın çocuklarını 
nasıl meşgul edeceğiz ve ilgilerini çekeceğiz? Karatahta, projektör, Cd -player, video… 
Bunlar sorgulamadan kullandığımız teknolojik gereçler. Peki ya tablet getirirsem 
sınıfa, öğretmen şaşırabilir. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve kolaylıkla elimizin altında.

Biz eğer öğrencilerimizi motive edecek ve ilgilerini çekeceksek, bu araçları kullanarak 
ve anlamaya çalışarak değişmemiz gerekiyor. Mesela Facebook adı verilen sosyal 
paylaşım sitesinde bir sürü eğitim-öğretim grubu var, dünyanın her yerinden çocuklar 
beraber ders yapabiliyor. Bu sosyal ağı kullanan öğretmen modeli bu siteyi eğitim için 
kullanıyor. 

Teknoloji dünyayı değiştirdi, eğitimi değiştirdi, şimdi de kullandığımız dil’i değiştiriyor. 
Dilimize bir sürü yeni kelimeler girdi. Teknoloji, dil konusunda nasıl düşünmemiz 
gerektiğini değiştiriyor, dili nasıl kullandığımızı değiştiriyor ve anlayışımızı değiştiriyor.
3R modeline geri dönersek, okuma eskiden hep kitap okuma şeklinde oluyordu, 
şimdilerde ise okuma aktivitesinin çoğu internette yapılıyor. Artık okuma teknikleri bile 
değişti, artık biz bir ekrandan okuyoruz, hem de çok çabuk bir şekilde. Gazeteden 
farklı olarak, internetten bir haberi okumak istersek, aynı haberle ilgili videolara, sesli 
makalelere ve yorumlara ulaşabiliyoruz. Öğrencilerimiz buradan haber okurken, 
anlamak için dinlemeyi ve izlemeyi de öğreniyor. Buna multi-model deniyor. Başka bir 
deyişle, multi-model bir dil öğrenip, kullanıyorlar.

 Teknoloji dili geliştiriyor. Bu global dünyada öğrencilerimiz bu ülkede bile (Türkiye) 
yaşasalar bile, İngilizce konuşan insanlarla çok rahatlıkla iletişim halinde olabiliyorlar. 
Türk öğretmenler de, öğrenciler de çoğu zaman interneti kullanıyorlar. Böylelikle 
doğal olarak teknolojik dili kullanmaları ve anlamaları gerekecek. 

Eğer etkin bir şekilde dil öğretmenliği veya eğitmenlik-öğretmenlik yapmak istiyorsak, 
öğrencilere internetteki milyonlarca bilgi arasından aradıklarını nasıl bulacaklarını 
öğretmeliyiz. İnternet çok büyük bir kütüphane. Bu yüzden de onlara kimlerle ve 
nelerle karşılaşabileceklerini ve kimlerle bağ kuracaklarını öğretmeli ve bazı konu-
larda uyarmalıyız. Eğer ‘You-tube’abakarsanız, bir şarkının milyonlarca videosunu 
bulursunuz. Eğer internette başka birinin ürettiğini alıp kopya ederseniz, bu çok iyi ya 
da pratik bir şey olarak görülebilir. Peki eğitimde böyle mi? Kopya, çalmaktır. Ama bu 
konuda öğrencileri anlamamız lazım.Çünkü öğrenciler bu kopyalamayı gerçek 
hayatta saatlerce yapıyor, hatta YAPTIKLARININ FARKINDA BİLE OLMADAN. 
Kopyalamayı doğal görüyorlar. Bizim görevimiz bu olanların bilincinde ve farkında 
olmamız ve onları eğitmemiz. 

Şimdilerde artık 3 R lerin yerine yeni bir model oluşturuldu: 4 C ler. 21. yüzyılın ABC 
sine daha uygun. Sadece dil eğitimiyle değil, eğitimin genelini kapsayan bir model 
ama dil eğitimine de çok uygun.
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 1- COMMUNICATION (İLETİŞİM)
 2- COLLOBORATION (İŞBİRLİĞİ)
 3- CRITICAL THINKING (ELEŞTİRİCİ DÜŞÜNME)
 4- CREATIVITY (YARATICILIK)

Bunların hepsi dilde kullanılıyor ve iletişimi sağlıyor.

Benim alanım mobil eğitim, biraz da bunun hakkında konuşalım. Eğitimciler cep 
telefonları konusunda ne yapacaklarını tam olarak bilemiyor. Size bir araştırmadan 
bahsedeyim: İngiltere’de bir devlet okulunda bütün öğrenciler okula cep telefonu ya 
da tabletlerini götürebiliyor. Diğer bir okulda ise getirdikleri takdirde hepsi alınıyor. 
Birinci okuldaki öğrencilerin % 75’i teknolojiyi eğitim hayatlarında kullanırken ikinci 
okulda öğrencilerin % 45 i yasaklamaya rağmen cep telefonu kullanıyor. Bu durum 
şunu gösteriyor ki, yasaklasanız da öğrenciler cep telefonu kullanacaklar. Mesela 
dikte yaptırırken öğrencilere tablet ya da cep telefonlarını kullanarak yazmalarını 
söyleyebilirsiniz ya da cep telefonun kendisini öğrenme aracı olarak kullanabilirsiniz. 
Örneğin ‘Bu cümle kaç karakter? Telefon saysın, yazsın. Öğrencilerin en sevdiği cep 
telefonu oyunları hakkında bile konuşabilirsiniz. Öğrenciye ödev olarak cep telefonu 
ile bir resim çekmesini söyleyebilir ve çektiği resim hakkında sınıfta konuşabilirsiniz. 
Bunu yaparken tüm 4 C metodunu uygulayabilirsiniz. Ayrıca öğrenciler konuşma aktivi-
tesi sırasında kendilerini çekebilir ve daha sonra kendilerini eleştirip analiz edebilirler. 
Mobil teknoloji birçok kapıyı açıyor ancak herhangi bir uygulamayı seçerken mutlaka 
pedagojik yönden değerlendirmeli ve bu doğrultuda seçip uygulamalıyız. Mobil 
teknolojiyi uygulayacaksak, öğretmenler olarak teknolojiyi nasıl değerlendireceğimizi 
bilmemiz lazım.

Mobil eğitim 21.yüzyılın ABC si. Bu ABC ile bir sürü şey yapabiliriz ama hala gözden 
geçirmemiz gereken bir sürü şey var. Nasıl kullanmaya başlayacağız? Nasıl 
kullanacağız? Ama bilin ki öğrenciler bu teknolojiyi sizle ya da sizsiz kullanacaklar. 
21. Yüzyılda etkin bir öğretmen olarak teknolojinin varlığını kabul etmemiz ve 21. 
Yüzyılın ABC lerini anlamamız lazım. 
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ÖĞRENMEYEN KALMASIN: İÇERİCİ BİR YAKLAŞIM

Öğrenme öylesine bir olay ki gerçekten bulunduğumuz andaki durumdan farklı bir 
duruma ulaşmak gibi bir şeydir. Bunun için de belki yüzlerce, binlerce yöntem ve 
teknik vardır. Peki bunların hepsini bir öğretmenin öğrenmesi mümkün müdür? Buna 
evet diyen olacağını pek sanmıyorum. Biz akademisyenler, uzun yıllardan beri hem 
öğretim yöntemlerine, hem de ölçme değerlendirmeye yönelik dersler veren kişiler 
olarak bile bu anlamda zorluk yaşayabiliyoruz. Bazen birisi şapkayı biraz yana 
çevirip bir yöntemin ismini farklı bir şey olarak söyleyebiliyor ve bir karmaşaya neden 
olabiliyor. Eğitimde böyle bir terminoloji karmaşası da olabiliyor. 

Ben de konuşmanın başlığında içerici bir yaklaşım diyorum, başka birileri farklılaştırılmış 
öğrenme diyebiliyor. Bu terminoloji karmaşasını da önlemenin çok kolay olmadığını 
düşünüyorum. 

Strateji, yöntem, teknik ve bunların her birinin ne amaçla kullanıldığıdır önemli olan. 
Aslında bizim temel amacımız sınıfımızdaki her bir öğrenciyle iletişim kurmaktır. 
Eğer bunu yapabiliyorsak o zaman bir şeyler oluyor demektir. İletişim bir konu 
hakkında gönderdiğiniz sinyallerin birisi tarafından alındığının bizim tarafımızdan 
farkına varılmasıdır. Diyelim ki biz burada kısa dalga radyo yayını yapıyoruz ve 
karşımızdaki kişilerin kısa dalga radyo yayınını alacak cihazı yoksa o zaman biz boş 
yere konuşmuş oluruz. Öyleyse sınıfta boş yere konuşmamak için iletişimi iyi organ-
ize etmek gerekmektedir. Sınıfımızdakilerin de gerçekten o iletişim sürecinde var 
olduklarını ve yaşadıklarını bilmemiz lazımdır. 

Biz okulları öğrenmenin merkezi olarak kullanıyoruz ama okul aslında öğrenmek için 
tek mekân değildir. Biz bazen çok çaba sarf edip az ilerleme kat ediyoruz. Halbuki 
pozitif bilimlerde öyle noktalar vardır ki az çaba sarf edip çok ilerleme kat edilebilir. 
Eğitimdeki araştırmalar bizim için biraz zaman alıcı ve sabır gerektirmektedir. 
Araştırma sonuçlarına baktığımızda aynı yöntemin etkili olduğunu bir çok araştırma 
varken etkili olmadığını söyleyen araştırmalar da olabiliyor. Aynı zamanda da hiçbir 
etkisi olmadığını söyleyen araştırmalar da olabiliyor. Dolayısıyla eğitimdeki araştırmalar 
yöntem ve materyaller açısından farklılık gösterebiliyor. 

Sizler de, bizler de bazen şu tarz deneyimler yaşayabiliyoruz. Diyelim ki A, B ve C 
diye 9. sınıfta üç tane şubeniz olsun. Aynı konuları, aynı seviyedeki bu şubelere 
öğretiyoruz. A şubesinde çok iyi çalışan bir yöntemi B şubesine gittiğinizde aynı 
performansı gösteremeyebiliyorsunuz. Yani “ben en iyi yöntemi biliyorum, bunun 
dışında başka bir yöntem aramama gerek yok” diye düşünmemek gerekmektedir. 
Farklı yöntemi bilerek bunları aktif bir şekilde, yeri ve zamanı geldikçe kullanmaya 
kendimizi alıştırmamız gerekiyor. 

Prof. Dr. Alipaşa AYAS
Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü



Öğrenmeyen kalmasın popüler bir başlık, içerici yaklaşım da çok ilgi çekici bir şey 
diye düşünüp, bugün ben sorunlarıma çözüm bulacağım diye düşünmediğinizi, bu 
konuyla ilgili daha önceden de çeşitli seminerlere katılıp farklı makaleler okuduğunuzu 
biliyorum. Bilgiye her yerden ve ortamdan artık ulaşılabiliyor. Ben bugün belki biraz 
daha farklı bir bakış açısıyla, kendi anladıklarıma göre de o yöntem üzerinde 
durmaya çalışacağım. Dolayısıyla size sihirli bir şey söyleyeceğimi iddia edemem. 
Zaten eğitimde sihirli bir şey yoktur. Bu ancak kendimizi kandırmak olur. 

Okul aslında bir bilgi paylaşım merkezi olarak toplum adına bireylerin eğitim 
ihtiyacını karşılamaktadır. Eğer okulu etkili ve öğrenme sürecinde aktif bir şekilde 
kullanabilirsek o zaman belki bir çok şeyi çözmemiz mümkün olabilir. Biz okulda 
öğrencilerin değişik alanlarda beceriler geliştirmesini istiyoruz. Bunları çok farklı 
sınıflandırabilirsiniz. Biz bazen diyoruz ki bir öğrencinin Türkçesi ve Matematiği 
iyiyse onun başarı olma olasılığı büyüktür. Çünkü Türkçe okuduğunu anlamayı ve 
Matematik de işlem yapma becerisini kasteder. Bunu yapabiliyorsa siz ister bunun 
adına 3R deyin, ister 4C deyin, siz bunu zihinsel olarak kavramsallaştırdıysanız 
sorununuz azalmış demektir. 

Okul, öğrenenin var olan kapasitesini geliştirir. Kapasitesi geliştikçe de birey daha iyi 
ve kolay öğrenen haline gelir. Aslında bu süreçte birey günlük hayatta karşılaştığı 
olaylar ve durumlarla sınıf ortamında karşılaştığı yenilikleri yerleştiriyor. Eski 
bildikleri çocuğun yeni öğrendiklerini anlamlandırmasını sağlar. Şöyle de söyleyebiliriz. 
Bizim aslında iki gözümüz vardır. Birisi fiziksel olarak dünyayı ve renkleri 
gördüğümüz ve algıladığımız gözümüz, diğeri de onları algılama biçimimizdir. O 
algılama biçimi neye bağlıdır? Bunlar değişik etkenlerdir. Biz evde ve okulda yeni 
öğrendiklerimizi kullanarak bunları basamak olarak kullanıp daha ileriyi görebiliriz. 
Kavramlar öğrenmede önemlidir ve öğrendiğimiz her yeni kavram bizim için bir yapı 
taşıdır. Bu yapı taşı, diğer yapı taşlarıyla birleştikçe bizim ufkumuzu giderek açmaktadır. 

Bu yaklaşık öğrenme teorisiyle de açıklanmaktadır. Bu teoride, bir öğrenenin ya da 
herhangi bir bireyin kendi başına yapabileceği bir şeyler vardır. Elbette bunların 
arasında bulunduğu ortamdan öğrenmek yani evde anne, babamız ve kardeşimizle 
birlikte yaşarken aslında onlarla oturup kalkmayı, yemek yemeyi vs. bir çok şeyi 
öğreniyoruz. Eğer biz bir ailenin içinde doğup büyümeseydik bunlar kendi başına 
öğreneceğimiz şeyler de olmazdı. Kaba bir ifadeyle eğer bir ormanda doğmuş 
olsaydık ve oradaki canlılar arasında yaşama şansımız olsaydı biz insan olamazdık. 
İnsanı insan yapan aslında eğitimdir. Bu eğitim, evde olur, okulda olur ya da başka 
bir yerde olur. 

Her bireyin kapasitesi de diğerine göre farklılıklar gösterebilir. Bireyin hem kendi 
kendine hem de yardımla öğreneceği şeyler vardır. Aslında öğrenmesi gereken 
başka şeyler de olabilir ama bunlar onun kapasitesinin dışında olabilir. Ne yaparsanız 
yapın oraya ulaşması mümkün olamayabilir. Bu teori belki yıllar sonra farklı bir 
şekilde yorumlanabilir. O zaman bizim de fikrimiz değişebilir ama şu anda bildiklerimize 
göre konuşuyoruz. Bilmediğimiz şeyler zaten şu anda bizim için çok bir anlam ifade 
etmiyor. Bildiklerimizle kavramları ve dünyayı algı biçimimizi oluşturuyoruz ve daha 
farklı şeyleri görebiliyoruz. 
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Öğrenme sürecinde gelişim, her zaman karmaşaya doğru giden bir süreçtir ve bir 
hiyerarşi arz eder. Basamakları adım adım gitmek gerekir, uçarak gitmek doğru 
değildir. Bazen belki küçük istisnalar olabilir ama önemli eşikler vardır ve onları 
aşmak gerekmektedir. Onun için Vygotsky’nin yaklaşık öğrenme eşiği vardır. 

Vygotsky’den bir şeyler daha söylemek istiyorum. Çocukların gelişiminde sadece 
yetişkinlerin değil oyun oynadıkları ya da etkinlikler yaptıkları arkadaşlarının da çok 
büyük etkisi vardır. Onlar aslında farkında olmadan birbirlerine bir şeyler öğretir, 
destek olur ve katkıda bulunabilirler. Onun için öğrenme sürecinde gruplar oluşturmak 
ve onları bir arada çalışmaya teşvik etmek önemlidir. Eğer siz her şeyi kendiniz 
yapabileceğinizi düşünürseniz yanılırsınız ya da bu çok kolay olmaz. 

Bu süreci koordine eden öğretmendir. Eğer öğretmeniniz etkili ve iyi değilse öğrenme 
olayının gerçekleşmesinde etkili faktörlere baktığımızda anne-babadan gelen genetik 
faktörler %50, öğretmenin katkısı ise %30’dur. Zaten bu %80’i başardığınızda gerisi 
çok da önemli olmayabilir. Bir de şunu söylemek gerekebilir. Teknoloji öğrenmede 
etkili midir, değil midir? Böyle bir tartışma tabi ki tavuk-yumurta tartışmasına dönebilir. 
Teknolojini etkisinin belki az belki biraz daha fazla olduğu söylenebilir ama bunu 
büyük bir kale kapısına benzetirsek onu açmak için küçük bir anahtar gereklidir. Eğer 
teknoloji bunu sağlayacaksa kabul edilebilir. O zaman teknolojiye evet deriz ve 
kullanırız. Önemli olan onu etkili kullanmak ve sistemimize entegre edebilmektir. Ama 
eğer teknoloji sınıflara alınıp kullanılmayan akıllı tahtalar ve sıralarda durup duran 
tabletler ise o zaman amacımıza ulaşamayız. Önemli olan o teknolojiyi kullanabilecek 
etkin öğretmenler yetiştirmektir. Onun için öğretmen eğitimi önemlidir. Öğrenme sürecini 
koordine eden iyi öğretmeniniz yoksa iyi bir öğrenme olması ihtimali zayıftır. 

Öğretmen, öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak öğretim sürecini zenginleştirmek 
zorundadır. Bu sürecin bir parçası teknoloji, laboratuvarlar ya da başka şeyler olabilir. 
Ama mutlaka bir çeşitlilik olmak zorundadır. 

Öğretmen eğitiminin ölçme ve değerlendirme boyutu da vardır. İyi bir öğretmen 
aslında bir çok yöntem bilen öğretmen de değildir sadece aynı zamanda bunlarla ilgili 
ölçme ve değerlendirmeleri de nasıl yapacağını bilmesi gerekmektedir. Ölçmesiz bir 
süreci kontrolsüz bir süreçtir. Ölçmeyi iyi yapamıyorsak öğrenmeyi gerçekleştirmemiz 
imkânsıza yakındır. Karneye not verirken de bu not yapacağımız değerlendirmeleri 
içermiyorsa bunu yapmanın bir anlamı yoktur. 

Öğretmenler, eğitim-öğretim sürecinde her ne kadar bir çok yöntem ve teknik kullanacak 
olsalar da ağırlıklı olarak seslerini kullanırlar. Kendi sesimizi de tabi ki çeşitli cümleler 
kurarak kullanırız. Yapılan araştırmalara göre, bir öğrencinin anlayabileceği bir 
öğretmenin konuşabileceği kelime sayısı 150-180 arasındadır. Bu da 5-6 kelimeden 
oluşan 30 cümleye denk gelir. Buna karşılık öğrencinin bunu algılama sınırı 5-7 cüml-
edir. Bazen 16.-17. tekrardan sonra anladıkları görülebiliyor. Çünkü siz 
anlatıyorsunuz ama dinleyici onu hemen anlayıp uzun süreli belleğe gönderemediği 
için kalıcı bilgi olmuyor. Nasıl uzaya gönderdiğiniz bir araç orada kaybolmuyorsa ama
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biz onunla iletişimi kopardığımız için artık onun farkında değilsek aslında gördüğümüz, 
duyduğumuz her şey de böyle zihinsel uzayda uçuyor. Ama biz onu göremiyor ve 
yakalayamıyoruz. Eğer bu çok sayıdaki tekrarı yaparsak işte o zaman iletişimi kuruyoruz. 

İyi öğretirsek öğrenmeyen olmaz. Kişinin zihinsel olarak herhangi bir engeli yoksa biz 
de iyi öğretiyorsak az veya çok öğrenecektir. Yeteri kadar zaman ve emek harcadığınız 
müddetçe zihinsel yetersizliği olmayan herkes tam öğrenir denilmektedir. Buna tam 
inanabiliyor muyuz? Bu bir kuramdır tabi ki. Kuram da doğruluğu henüz tam 
ispatlanmamış bilgidir. Bir sınıfta yapıp ispatladığımız araştırma sonucu başka bir 
sınıfta aynı sonucu vermeyebiliyor. İçindeki değişkenleri uygun biçimde kontrol 
edemediğimiz müddetçe eğitimdeki araştırmalara pozitif bilimlerde laboratuvarda 
yapılan deneylerle aynı sonucu vermesini bekleyemeyiz. Böyle yaparsak kurumumuzda 
körü körüne bir yöntemi uygulamaya çalışır ve daha sonra da bilimsel bilgi öğrenme 
anlamında iflas edebiliriz. 

Tam öğrenmeye alternatif başka yaklaşımlar da vardır. Bu anlamda benim içerici 
dediğim, bazılarının farklılaştırılmış dediği yaklaşımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 

1970’de çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu diyor ki “eğitimde fırsat eşitliği 
ve buna uygun temel maddelerinin birçoğunda renk, cins, dil, din ayrımı yapılamaz.” 
Bizler bu ayrımları yapmıyoruz ama başka bir ayrım yapıyoruz. 1963’te Fen Liselerini 
ilk kurduğumuz zamanlardan beri diyoruz ki “zeki olanlar, üstün yetenekliler sizi 
şurada eğiteceğim” Bu iyi bir şeydir de aslında. Bunu eleştirmiyorum. Dünyada her 
toplumda var olan %2-3 civarındaki üstün zekalı ve yeteneklileri iyi yetiştirebilen 
ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Eğer biz de bunu yapabilirsek gelişmiş ülkelerden 
olabileceğiz. Başka hiçbir faktör bunun kadar etkili değildir. Siz zeki insanlarınızı 
gerektiği gibi yetiştiremezseniz çok fazla bir şey beklemeyin. Amerika, Polonya ve 
Güney Afrika Cumhuriyeti dahil bunu yapmaya çalışmaktadır. Bazıları bunu daha iyi 
yapıyor ve daha iyi sonuçlar alıyorlar. 

Bizde bu Fen Liseleri açıldığında sayıları giderek artmıştır ama Fen Lisesinde okutacak 
öğrenci kalmamıştır. Eskiden bu öğrencileri toplar belli bir yerde eğitirdik ve toplumun 
ihtiyaçlarına daha iyi cevap verirdi. 1956’da da Anadolu Liseleri kurulmuştur. O 
zaman 6 tane vardı ve harikalar yaratıyorlardı. Şimdi sayıları giderek artmıştır ve ne 
yapmaktadırlar? 1739’un temel amacı varlıkta eşitlik yerine yoklukta eşitlik midir? 
Bunlar iyiyse her tarafa tabela koyalım gibi bir genişleme olabilir mi? Bunu siyasi 
anlamda değil sadece akademik anlamda söylüyorum. 

Ders kitaplarını okullara ücretsiz dağıtmak güzel bir fikir olabilir ama acaba onların 
elindeki seçenekleri de sınırlamıyor muyuz? Ben 9.sınıf kimya kitabının editörlerinden 
birisiyim. Bu kitap, programı da geliştiren grubun içinde olduğum için iyi bir kitap oldu 
diye düşünüyorum. Ama Talim Terbiye Kurulu’ndan iki tane kitap geçti. İkinci kitap 1 
milyon adet, bizim kitabımız ise 250 bin adetbasıldı. İstanbul ve Ankara’da bizim 
kitabımız okutulurken diğer illerde 2.kitap okutulmaktadır. Bunu diğer kitabı kötülemek 
için söylemiyorum ama programa daha çok uyan bizim kitabımızdır. O zaman 
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neden bu kitabı 1.250.000 adet basarak belki biraz daha maliyet getirmesini göze 
alarak tüm öğrencilere dağıtıp daha iyi bir öğrenci kazanımı getirilmemektedir? Eğer 
çocuğun elindeki imkânları sınırlandırırsak nasıl içerici bir yapı oluşturacağız? 

İçerici yaklaşımda farklılıklar zenginlik olarak kullanılır. Bu yaklaşımda sınıfta 
bireyselliği dikkate almak gerekir. Herhangi bir özelliği ötekileştirmeden kim olursa ve 
nasıl olursa olsun eğer sınıfa gelip bizden bir şey öğrenebilecek durumdaysa onu o 
sınıfa katmak zorundayız.

Dünyadaki ülkelere baktığımızda en zengin milli gelir 60-70 binin üzerinde olanlar var. 
Bu ülkeler isteseler okula gelen tüm çocuklara ortak bir kültür oluşturmak amacıyla 2 
saat bir eğitim vererek geri kalan saatlerde bir öğretmen vererek onunla çalışacaklar. 
Hangi dersi istiyorsa onu yapacaklar diyemezler mi? Bunu yapacak ekonomik güçleri 
vardır ama yapmak istememektedirler. Çünkü biz nasıl farklı ortamlarda farklı 
özelliklerimizle bir arada yaşıyorsak sınıfta da öyle yaşamak durumundayız. Eğer o 
şekilde bir arada bulunamıyorsak o zaman toplumsal birliktelik dediğimiz durumu ya 
da diğer bir deyişle toplumsal barışı sağlayamayız. İçerici yaklaşım bu açıdan da 
öğrenmeyi teşvik etmede iyi bir yaklaşımdır. 

Öğrenmeyi teşvik etmek için bu yaklaşıma göre öğrenme stillerindeki farklılıklara 
önem vermek gerekmektedir. Yani bireylerin farklı öğrenme stillerini de hesaba 
katmak gerekmektedir. Öğrenmeyi ve merakı desteklemek gerekmektedir. Sizler de 
evde TV izlerken ilginizi çekmeyen bir tartışma programını ya da diziyi izliyor 
musunuz? Çocuk da fiziksel olarak sınıfta olsa da, gözleri sizin gözlerinizin içine 
baksa da zihinsel olarak dışarda bir yerde olabilir. Zihinsel olarak bir öğrenci aktif 
değilse isterseniz onu sınıfta koşturun, aktif öğrenmeden söz edemezsiniz. Sadece 
konuşarak dersi anlatırsak çocuğu zihinsel olarak orada tutamayız. Ama bu demek 
değildir ki laboratuvar etkinlikleri ya da sunumlar da bunun için yeterli olsun. Bunları 
uygun biçimde kullanmak gerekmektedir. 

Çoklu zekayı geliştirmeyi desteklemek gerekmektedir. 1980’lerden beri biliyoruz ki 
Haward Gardner’ın çoklu zeka alanları ile ilgili söylemlerine göre de bunları destek-
leyici çalışmaları sınıflarda yapmak, öğrenme etkinlikleri ve ölçme-değerlendirmeyi 
çeşitlendirmek gerekmektedir. 

Alternatif ödüller ve teşvikler sunmak gerekmektedir. Birisi için “aferin” çok iyi bir 
ödülken, bir diğeri için farklı bir ödül gerekebilir. Hangi öğrencinin hangi ödülle motive 
olduğunu öğretmenin öğrenmesi gerekmektedir.

Ödevler ilgi çekici hale getirilmelidir. İlgi çekici bir boyutu olmayan ödev sadece görev 
olarak yapıldığında ve teslim edildiğinde öğrenme tam olarak gerçekleşmeyebilir. 

Ödüllere eşit erişim sağlanmalıdır. Birinin ödüle ulaşması için gereken süreçle 
diğerinin ulaşması için gereken süreç farklı olmamalıdır. 
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Geri bildirim süreci eş zamanlı yapılmalıdır. Eğer siz çocuğa bir görev yaptırdığınızda 
ona üç gün sonra “aferin” derseniz bu hiçbir işe yaramaz. Zamanında yapılan 
ödüllendirme ve teşviklerle onların beynini güçlendirmek gerekir. 

Bütün bunlar bireysel ya da grup olarak sınıf içerisinde farklı etkinlikleri planlaya- 
bileceğimizi ve uygulayabileceğimizi göstermektedir. Bazen çeşitli teknolojik çalışmaları 
ya da deneyleri grup olarak gülerek eğlenerek yapmaktan çok mutlu olup iyi sonuçlar 
elde edebilirler, bazen de bir çalışmayı bireysel olarak yapmayı, özel bir görev almayı 
tercih edebilirler. Farklı zekâ alanlarına göre böyle öğrenciler de vardır ki tek başına 
görev yapmak isteyebilirler. Bu öğrencileri de dışlayamayız. Onları illa ki bir grubun 
üyesi olsunlar diye de zorlayamayız. Tabi ki onu sosyalleşmesi için de özendirmeliyiz. 

İçerici yaklaşımda, öğrenci ihtiyaçlarını karşılamada temel bazı öğeler vardır. Öncelikle 
öğrenme ortamı düzgün, uygun ve çeşitlilikleri içinde barındıran bir şekilde 
hazırlanmalıdır. Eğer çeşitlilik yoksa o zaman içerici yaklaşıma uygun bir öğrenme 
ortamı olmaz. 

Kaliteli öğrenme programı hazırlanmalıdır. Bir yemek yaparken nasıl kaliteli ve tam 
malzeme kullandığınızda güzel bir yemek yapacaksanız, tam bir öğrenme için kaliteli 
öğretim programına ihtiyaç vardır. 

Öğrenci özelliklerine duyarlı etkinlikler geliştirilmelidir. Eğer siz sınıfınızı tanıyorsanız 
ve onlara hakimseniz o zaman bunu yapmanız mümkün olabilir. 

Ölçme ve değerlendirme uygun yapılmalıdır. Uygun olmayan hiçbir ölçmeyle amaca 
ulaşılamaz. 

Grup yapıları sürekli aynı tutulmamalıdır, esnek olmalı ve değiştirilmelidir. Heterojenlikler 
oluşturmak önemlidir. İyi öğrenciler hep bir grup, kötü öğrencileri bir grup yaparsanız 
istenilen verimi alamazsınız. İyi öğrencileri aynı grupta bulundurmak da onların hep 
iyi ilerleme göstereceği anlamına da gelmez. Araştırmalar, heterojen grupların daha 
iyi ilerlemeler sağladıklarını göstermektedir. 

Bütün bunları yaparken de esas rol öğretmenlere aittir. Eğer öğretmeniniz bunları 
koordine edemiyorsa bu özelliklerin olması kendi başına içerici bir yaklaşım olarak 
öğrencilere harikulade bir öğrenme ortamı sağlamayacaktır. 

Biz içerici bir ortam hazırlamak istiyorsak o zaman bazı sorulara cevap vermemiz 
gerekiyor. Mesela kendi kültürümüzden getirdiğimiz bazı özellikler öğretim şeklimizi 
nasıl etkiliyor? Öğrencilerimizin derse gelirken sahip oldukları bilgi, beceri ve 
motivasyonları öğrenmelerini ne derecede etkiliyor? Hiçbir öğrencinin birilimi aynı 
olmadığına göre ne yapılmalıdır? Öğretim için hazırladığımız materyalleri, etkinlikleri 
ve ödevleri ölçme-değerlendirme yöntemlerine, farklı bilgi ve yöntemlere sahip 
öğrencilere nasıl uyarlayabiliriz?
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Biz öğretmen eğitim sürecinde deriz ki “nasıl öğrenilirse öyle öğretilir.” Kendi öğretim 
şekilleriniz üzerine de düşünürseniz geçmişinizde size öğretmenlik yapan kişilerin 
öğretim şekillerinden izler taşıdığını görebilirsiniz. Bazen bunu yapıyoruz. Yani 
gördüklerimiz duyduklarımızdan daha etkilidir. Çünkü gördüğümüzü model alıyor 
ama duyduklarımızın bir kısmını unutabiliyoruz. 

Yıllık öğretim planının etkili bir şekilde geliştirilmiş olması ve çeşitlilikler içermesi çok 
önemlidir. İyi bir planlama içerici yaklaşımın özünü oluşturur. 

İçerici bir sınıf biraz karmaşık gibi görünüyor. Dolayısıyla temel sınıf kuralları 
öğrencilerle beraber oluşturulursa ve her bir öğrenciyi kendini rahat hissedebileceği 
bir ortama kavuşturursanız ve de bu oluşturduğunuz kurallara uyarsanız etkili olur. 
İçerici yaklaşımı uygularken karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi disiplin 
sorunlarıdır. Kurallar konulur ve uygulanırsa, uygulamayanlar için de yaptırımlar 
olursa bunun önüne geçilebilir. Zaman zaman gürültülü ortamlar da oluşabilir. Ama 
gürültü seviyesi makul düzeyde ise ve sebebi öğrenme etkinlikleri ile uğraşmaktan 
kaynaklı ise bunu sıkıntı etmemek gereklidir. 

Öğrencileri özellikleri ile tanımak onlarla iletişim sağlamada anahtar bir öneme sahiptir. 
Bazılarını göz teması kurarak kontrol edebilirsiniz, bazılarına ne deseniz fayda 
etmeyebilir. Dolayısıyla onları iyi tanımak ve özelliklerine göre davranmak gerekir. 

Öğretme stratejileri, etkinlikleri ve ölçme-değerlendirme yöntemleri, öğrencilerin farklı 
özellik ve ihtiyaçlarına, öğrenme sitili, zeka alanı, becerileri, alt yapısı ve deneyimler-
ine göre çeşitlendirmemiz gerekiyor. 

Çok kullandığım bir karikatürden bahsetmek istiyorum.
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Bu karikatürdeki öğretmen diyor ki “Ben adil olmak zorundayım. Hepiniz şu karşıdaki 
ağaca çıkacaksınız. Çıkabilenler geçti, çıkamayanlar kaldı.” Bu karikatür bizim eğitim 
sistemimizi de belli ölçüde yansıtmaktadır. 

Öğretmenler bu içerici yaklaşımda içerik, süreç ve ürünü değiştirebilirler. İçerik (ne 
öğreteyim), süreç (nasıl öğreteyim), ürün de (ne öğrettim, ne kadar öğrendiler) 
program geliştirmenin dört öğesinden üçüdür. Öğretmen bunlar üzerinde uygun 
değişiklikleri yaptığı müddetçe içerici yaklaşımın içinde demektir. 

Öğretmen, öğretme sitillerini bilmeli ve onlara hitap etmelidir. 

Görsel öğrenenlere görsel materyaller, işitsel öğrenenlere işitsel materyaller ama bu 
arada da bir çeşitlilik sağlamak gerekmektedir. İşitsel öğrenenlere sadece işitsel 
materyallerle ders öğretilemez veya diğerlerine diğer materyallerle ders vermek 
yeterli olmayacaktır. Bunlardan bir karma yapılması ve çeşitlendirilmesi gereklidir. Bu 
şekilde çocukların çoklu zekâ alanları da desteklenmelidir.

Gardner, yedi zekâ alanı belirlemiş olsa da bunlar dokuza kadar çıkmıştır. Kendisi de 
zaten “ben bu zekâ alanlarının nereye kadar gideceğini tahmin edemiyorum” demiştir. 
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Öğrenme ortamında sözel ve görsel öğeleri bir arada kullanarak her iki özelliğe ve 
başka özelliklere de hitap edebiliriz. Mümkün olan durumlarda öğrencilere öğrendiklerini 
göstererek bilgi ve gelişimlerini sağlamada esneklik sağlamış oluruz. Özellikle 
değerlendirmede çeşitlilik sağlayarak, öğrencilere çok sayıda seçenek içeren projeler 
ve ödevler veririz. Bu ödevlerde herkes kendine hitap eden bir boyutunu bularak 
kullanabilir. Böylece öğrencilerin bir çok özelliklerini geliştirebiliriz. Eleştirel düşünme, 
yorum yapabilme gibi bir çok beceriyi bu yolla geliştirmemiz mümkündür. 

Bu yaklaşımda özellikle öğretmenler olarak öğrencilerin geri bildirimlerine ihtiyacımız 
vardır. Öğrencilerin değerlendirmelerinin bir şekilde öğretmene ulaşması gerekmektedir. 
Bunu kolaylaştırmak için isimsiz kartlar dağıtarak öğrencilerin görüşlerini yazmaları 
istenilebilir. Öğrencilere sınıfta kendilerini nasıl hissettiklerini sorarak bilgiler toplanılabilir. 
Çocuklardan çalışmaların daha iyi nasıl olabileceği ile ilgili öneriler istenebilir. 
Bunlardan toplanan verileri analiz ettikten sonra mutlaka öğrencilerle paylaşmalı ve 
onlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılacak değişiklikleri onlarla paylaşmalıyız. 

İçerici yaklaşımda planlama önemli olduğu için burada dört boyut önemlidir. Aslında 
planların 6 basamaktan oluşan formatı vardır ama dört tanesi çok daha önemli 
olduğu için vurgulamak istiyorum. 

Aktive etmek; öğrenciyi tanımadan bir planlama yaparsanız burada başarı elde 
etmeniz zordur. Bunun için ders başlamadan önce öğrencilerin ön bilgileri ortaya 
çıkarılmalıdır. Öğrencinin hangi seviyede olduğu bilinmelidir ki o basamaktan daha 
ileri basamaklara nasıl tırmanacağı konusunda destek olunabilsin. 

Almak, kazanmak; bu aşamada hangi yeni bilgi ve becerileri öğrencilere kazandıracağımızı 
tespit etmek gerekir. Yapılacak çalışmaların bireysel mi, grup olarak mı yapılacağına 
bu aşamada karar verilir.

Uygulama, ayarlama; bu aşamada öğrencilerin yeni öğrendiklerini algılayabilmeleri 
ve hafızalarında tutabilmeleri için uygulama avantajlarına sahip olmaları gerekmektedir. 
İçerici yaklaşımda kullanılan bir çok teknik vardır. Bu aşamada bunlardan hangilerinin 
uygulanacağına karar verilmelidir. Projelerle, farklı seviyelere uygun popüler ve 
çağdaş etkinliklerle, teknolojiyle de entegre ederek çocukların daha iyi algılamalarını 
sağlayacak her türlü yöntem burada kullanılabilir. 

Sonuçta, kısa ya da uzun etkinliklerle ölçme yapılmalıdır. Çeşitli ölçme ve değerlendirme 
etkinlikleri yapılabilir. Örneğin öğrencilere üç kart verip bugün anlatılan her şeyi 
anladım diyenler yeşil kartı kaldırsın, tam anlamadım diyenler sarı, hiçbir şey 
anlamadım diyenler de kırmızı renkli kartı kaldırsın diyerek çok çabuk bir değerlendirme 
de yapabiliriz. 

İçerici yaklaşım nicelden ziyade niteldir. Bu yaklaşımda konu, süreç ve ürün çoklu bir 
yaklaşımla ele alınır. Bu yaklaşım öğrenci merkezlidir. İçerici yaklaşım, bütün sınıf, 
grup ve bireysel öğretimin karmasıdır. İçerici yaklaşım organiktir. 
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İçerici yaklaşım, bireysel öğretim değildir ama her bir bireyin yararlanabileceği bir 
ortam hazırlanır. Bu ortamda her öğrenci kendi kapasitesi kadar öğrenebilmelidir. 

İçerici yaklaşım kaotik veya yeni değildir. Aslında eskiden beri değişik şekillerde 
uygulanmıştır. Homojenize öğretimin bir başka şekli değildir. 

Bu yaklaşımda, en iyi strateji, yöntem veya teknik yoktur. İyi olan öğretmenin kendisidir. 
Bu değişik yöntem ve teknikleri bünyesinde bulundurmak ve bunları yeri zamanı 
geldikçe uygun olanı kullanmakla olur. İyi iletişim kurmak bu yaklaşımın ayrılmaz bir 
parçasıdır. 

Kendini mesleğine en iyi adayanlar ve sonunda en iyi olanlar, genellikle kendi yeterlilik 
ve ustalık seviyeleriyle en az tatmin olan kişilerdir. Kısaca gerçek profesyoneller, asla 
tatmin olmazlar, daima becerilerini geliştirecek araçlar ararlar. 

Saygılarımla
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ERKEN ÇOCUKLUK VE GENÇLİK DÖNEMİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME 
BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÖNTEM

Ben, yeni bir yöntemden değil bir düşünme becerileri ile ilgili bir yaklaşımdan bahset-
mek istiyorum. Genç öğrenicilerden bahsederken öncelikle temel bir nokta var bu da 
temel düşünme becerilerinin geliştirilmesidir ki böylece eleştirel düşünme becerilerine 
geçilebilsin. Kritik düşünme becerileri biraz daha benim konuşmamın sonunda yer 
alacaktır. 

Öncelikle; Bir yabancı dil sınıfında bir sürü yeni kelimeler ve öğretilmesi gereken şey 
varken neden düşünme becerileri ile ilgilenmeliyiz? Düşünme öğretilebilir mi? Dil ile 
düşünce arasındaki ilişki nedir? Neden yabancı dil sınıflarında biraraya getirilmelidirler?

Düşünce becerileri programları nelerdir? Sorularına cevap bulup en sonda da bazı 
uygulama ve aktivite örnekleri vererek konuşmamı bitirmek istiyorum.

Genç öğreniciler tabi ki düşünebilme becerilerine ve yeteneğine sahipler, hafızalarını 
kullanabiliyorlar, dikkatlerini verebiliyorlar ama onların beyinleri ileri düzeyde reaktif 
ve tepkisel yani çevreye tepki vererek çalışıyor. Çevresel faktörler olarak da sürekli 
bir eğlence ve harekete maruz kalıyorlar. Televizyonlar ve bilgisayarlardaki programlarda 
da sürekli renkli ve değişen sahnelere maruz kalıyorlar. Eğer çocuklar sürekli bu tarz 
değişen duyusal aşırı yüklemeye maruz kalarak büyüyorlarsa-biliyoruz ki dışarıdaki 
dünya böyle bir aşırı yükleme dünyası-o zaman öğretmenin de öğrencilerini gerçekten 
bu tarz duyusal aşırı değişen etkinliklerle dikkatlerini çekmesi gerekmektedir. Başka 
bir deyişle öğretmen çocukların önünde amuda bile kalkmak zorunda kalacaktır. 

Zihnin Araçları adlı çok güzel bir kitapta yer alan bir terimden bahsetmek istiyorum 
“bilgiyi yakalama yaklaşımı”.  Öğrencilere bu tarz eğitim vermek öğretmenler için çok 
zordur. Çok sayıda ve farklı ülkelerde öğretmenlerle yaptığım konuşmalarda öğretmenlerin 
en büyük şikâyetleri “genç öğreniciler dikkatlerini toplayamıyorlar” olmaktadır. 

Bizler, öğrencilerin, dikkatlerini ve hafızalarını, problem çözme becerilerini kendi 
kendilerine kullanmayı öğrenen, sürekli olarak bir başkasının onun dikkatini çekmeye 
çalışmasına ihtiyaç duymayan kişiler olarak yetişmelerini mi istiyoruz? Çocukların 
bilişsel becerilerini geliştirmek gerçekten mümkündür. Bir sürü çocuk sınıf içinde 
kendi öğrenmeleri ile ilgili belki hemen değil ama yavaş yavaş daha fazla sorumluluk 
alıyorlar. 

Kendi zihinsel araçları olan çocuklar, daha kolay dikkatlerini toparlayabiliyor ve 
hafızlarında bir şeyleri daha rahat tutabiliyorlar. Bunlar kendi kendilerini yönlendirebilen 
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aktivitelerle öğrenmek ile oluyor. Zihinsel aracı, bir çocuğun elinde kullandığı testereye 
benzetebiliriz. Aslında testereyi bir şeyi kesmek için kullanıyor ama bildiğiniz gibi bir 
şeyleri yapabilmek için fiziksel olarak bizim bir takım araçlara ihtiyacımız vardır. Aynı 
şekilde zihinsel ve bilişsel işlevleri yapabilmek için de bir takım araçlara ihtiyaç 
vardır. 

Neden öğrencilerimize yabancı dil öğretiminde düşünme becerilerini öğretmeliyiz? 
Bunun sebeplerinden biri zihin araçlarının bizim bilişsel kapasitemizi arttırmasıdır. 
Eğer öğrenci kendi bilişsel araçlarını geliştirmeyi öğrenmezse dikkatini toplamakta, 
odaklanmakta, bir şeyi uzun süre hafızasında tutmakta veya sofistike düşünmekte 
zorlanabilir. Eleştirel ya da mantıksal düşünme becerilerini geliştirebilmeleri için bu 
tür zihinsel araçlara ihtiyaçları vardır. Bir konuya dikkatlerini vermeyi öğrenmeleri 
gereklidir. Özellikle de İngilizce ya da bir başka yabancı dil öğreniminde bunlara çok 
fazla ihtiyaç vardır. 

Zihinsel araçlar, öğretmenin iş yükünü azaltır. Çünkü öğretmenler sürekli olarak 
öğrencilerin dikkatlerini çekmek için çeşitli aktiviteler yapmak zorunda kalıyorlar. 
Eğer öğrenciler zihinsel araçlarını kullanırlarsa sınıfta öğretmenin üzerindeki yük de 
azalacaktır. 

Bizler, geleceğin ne olacağını bilemiyoruz. Yarınla ilgili aslında bildiğimiz tek şey 
yarın dünyanın nasıl bir yer olacağını bilmediğimizdir. Bildiğimiz tek şey de 
bugünden çok farklı olacağıdır. Dolayısıyla bizler çocuklarımızı yarın ne olacağını 
bilmediğimiz bir dünya için yetiştiriyoruz. Bunun için onlara öğreteceğimiz en iyi şey 
onların zihinsel kaynaklarını en iyi şekilde kullanmayı öğrenmelerini sağlamaktır. 
Eğer problem çözme ve karar verebilme yeteneklerini geliştirirlerse bu değişen 
dünya koşullarına daha rahat uyum sağlayacaklardır. Biz de onları yarının 
dünyasında karşılaşacakları değişiklikler ve zorluklar için daha iyi hazırlamış ve 
donatmış oluruz. 

Öğrenme, hiçbir zaman hatasız olmaz. Bazen okullar sanki hatasız öğrenme 
olabilirmiş gibi davranıyorlar. Okullarda bir çok gerçeğin asimilasyonu vardır ama 
aslında hiçbir müfredatın içine zihinsel araçların nasıl kullanılacağı katılmamaktadır. 
Başkalarından farklı ve aykırı düşünmek bu durumda çok önem kazanır. Biz, eğer 
aykırı düşünme becerilerini kazandırmazsak şu andaki ya da gelecekteki sorunlarımıza 
çözümler üretmelerini sağlayamayız. Özellikle bu dil eğitiminde de çok önemlidir. 

İdeal olarak düşünme becerilerini öğretmek bütün derslerde kullanılabilir. Bu şekilde 
öğrencilerin kendi yaptıklarına daha fazla odaklanmaları sağlanır. Böylece hem 
motivasyonları yükselir hem düşünme becerileri gelişir hem de daha iyi dil ve hafıza 
becerilerine sahip olurlar. Bu tür aktivitelerin gerçek bir amacı vardır ama bu sadece 
yabancı dil öğrenmek değildir. Amaç içerik temelli dl eğitimi de yapmaktır. Bu sistem 
her yaş için uygulanabilir.

Düşünme öğretilebilir mi? Bazı insanlar diğerlerinden daha mı zekidir? Tabi ki bazı 
kişilerin daha iyi ve doğuştan gelen özellikleri vardır ya da küçük yaşta aldıkları 
eğitimler onları daha iyi yoğurmuş olabilir. Dolayısıyla kişiler arasında farklılıklar 
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vardır ama aslında elimizde düşünme becerilerinin öğretilebileceğine dair de bir çok 
kanıt vardır. 

Öğrencilerin, düşünme becerileri ile ilgili koçluk aldıklarında çok iyi sonuçlara 
vardıkları görülmüştür. Kail McGuinnesss’in yaptığıaraştırmalarda aslında başarı 
kişinin sadece zihinsel ve bilişsel yeteneklerine değil, iyi eğitime de bağlıdır sonucu 
da çıkmıştır. Örneğin İngiltere’de bazı okullarda bir takım değişiklikler yapılmaktadır. 
Eskiden öğretmenlerimizin düşünme becerilerini öğretmeni ile ilgili bir geleneğimiz 
vardı.www.thinhingschool.co.uk adresinde birçok okul zincirinin bu programları 
uyguladığını görebilirsiniz. Düşünme programları farklı kişiler tarafından kullanılmaktadır. 
Enstrümental zenginleştirme programı da 14 tane bilişsel alandan bahseder ve 
köprü kurma ve arabuluculuk gibi konuları içerir. Çocuklar için felsefe programı da bu 
programlar arasındadır. Bu program, dünyada 30 ülkede uygulanmaktadır. Düşünme 
haritaları programı da uygulanan programlardandır. Bunlar sadece dil programları 
için uygulanmazlar. 

Biz, burada bilişsel beceri alanlarını çıkarttık ve bunları yabancı dil alanında 
düşünme becerilerini kullanma amacıyla da kullandık. Bu sürecin özellikleri arasında 
öğrenicilerin otonomiye ulaşmış olması, öğrenmenin sosyal doğası, müfredatın 
entegrasyonu gibi maddeler de vardır. Burada öğretmenlerin ortak öğrenici olarak 
sürecin içinde yer alması da önemlidir ama öğretmenin sürekli olarak veri sağlaması 
ve öğrenicilerin de oturup bu bilgileri sürekli toplayarak sınıflandırılması değil bir sinerji 
oluşturulması ve öğrenicilerin de düşünerek, değerlendirerek bu sürecin içinde yer 
almaları önemlidir.
 
Söz konusu olan düşünce becerilerin gelişmesi ya da eksikliği uluslararası dil 
öğretiminde çok önemlidir. Biliyorsunuz ki öğretmenler kendilerine öğretildiği gibi 
öğretmeye meyillidirler. O yüzden bizler de kendi yabancı dil öğrenme süreçlerimizde 
ne yaşadıysak bunları aynen yansıtıyoruz. Özellikle başlangıç düzeyindeki sınıflarda 
dil öyle bir şekilde öğretilir ki düşünme pek fazla işin içinde değildir. Örneğin renkler 
öğretilirken öğretmen der ki “benim ceketim ne renk?”, öğrenciler de derler ki “Sizin 
ceketiniz gri” ya da yön bilgisini öğretirken “şişe nerde?”, “önümüzde, arkamızda, 
sağımızda, solumuzda” diye cevap alınması bunlar çok fazla düşünme gerektiren bir 
süreçler değildir. 

Burada sorum “Biz öğrencilerimizle bu şekilde çalışırsak onlar bu öğrenme süreci 
içinde beyinleri belirli etkileşimlerin şablonlarını kaydettiklerinde bu şablonlar gerçek 
hayatta olduğu gibi midir?” Normal konuşma dilinde bu tarz sorular pek fazla 
sorulmaz. Geleneksel olarak bakıldığında dil öğretimi pek fazla düşünme ile bağ- 
daştırılmamıştır. 

Öncelikle temel düşünme becerilerinden kategorize etme, sıralama, dikkat toplama, 
hafızada tutma, ezberleme, zamanı, mekânı ve sayıları keşfetme becerileri, 
bağlantılar oluşturma, ilişkiler kurma, etki ve tepki gibi konular bizim daha sofistike  
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düşünme becerileri dediğimiz beceriler arasında yer almaktadır. Karar verme becerisi, 
sorun çözme ve yaratıcı düşünme yetisi de bunların arasındadır. 

Ben burada karşılaştırma temel düşünme becerisi dediğim zaman bir şeye dikkat 
çekmek istiyorum. Herhangi bir zamanda temel düşünme becerisi daha yüksek 
düzeyde düşünme becerilerinin gelişmesi için bir platform oluşturur. Diyelim ki yeni 
bir laptop almak için bir dükkâna giriyorum ve bakıyorum ki bir sürü model var. Bu 
modeller arasından akıllı bir karar vererek bir seçim yapabilmem için karşılaştırma 
yapabilme becerisine sahip olmam gerekmektedir. Eğer karşılaştırma yapabilme 
becerisine sahip değilsem o zaman ancak pembe olanı mavi olanı ya da satıcının 
söylediğini almak durumunda kalabilirim. Çeşitli fikirleri alıp onlar arasında bir 
karşılaştırma da yapamıyorsam bir akademik tartışmaya da katkıda bulunamam. 

Bu konularla ilgili daha ayrıntılı bilgileri benim web sitemden de alabilirsiniz.

Teşekkür ederim.
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DİL VE İÇERİĞİNİN BİRLEŞTİRİLDİĞİ ÖĞRENME YÖNTEMİ (CLIL) BİZİ 
NEDEN ZORLAR YA DA ZORLAR MI?

CLIL’ın açılımı nedir? Biliyor musunuz bunu? CLIL, içerik ve dilin birleştirildiği bir 
öğrenme yöntemi. Benim konuşmam aslında CLIL ile ilgili insanların söylediği şeyler 
ve bunların aslında bizim hoşumuza gidip gitmediğini size sunmak. Biz kimiz? 
Salonda İngilizce öğretmeni var mı? Salonda karışık bir grubuz gördüğüm kadarıyla, 
farklı ilgi alanları ve uzmanlıkları olan bir grubuz. Fakat CLIL aslında bu salonda da 
olduğu gibi farklı branş, ilgi ve yönetim alanında olan bir çok kişiyi ilgilendiriyor. Bunu 
öğretseniz de, yönetseniz de, sahibi olsanız da bilmeniz gerekiyor. Size bir hikâye 
anlatarak konuşmama devam etmek istiyorum. Amerikan savaş gemisinde teğmen 
olan bir adamın hikâyesidir bu. Bu teğmen, bir gece kendi ranzasında üzerinde şort 
ve tişört ile sıcak bir gecede uyumakta zorluk çekerken önden kocaman fermuarı olan 
tulumunu giyer ve güverteye çıkar. Güvertede serin havayı içine çekip, Arap Körfezinin 
zevkini çıkarırken birden denize düşer. İmdat diye bağırsa da kendini duyuramaz ve 
koskoca gemi Teğmen Zaccariah Meyers’i  koskoca denizin ortasında bırakıp gider.  
Teğmen’in kayboluşu gemide hemen farkedilmez, çünkü 4000 kişilik çok büyük bir 
gemidir. Fark edildiğinde çok geç olmuştur ve hayatından ümit kesilerek 2.5 gün 
sonra Florida’daki ailesinin evinin kapısı çalınarak oğullarının 2.5 gündür kayıp 
olduğu ve maalesef kendisinden ümit kesildiği söylenir. Ailenin geçirdiği şoku 
düşünebiliyor musunuz? Ancak, Teğmen Meyers hayatta kalma teknikleri konusunda 
eğitimli olduğundan denizde kalınca üzerindeki eşofmanı çıkartıp kol ve bacaklarını 
bağlayıp havada sallayarak şişirip bir sal gibi kullanabilmişti. İki gün açık denizde 
kalma sonucu şuurunu kaybetti ve üzerindekileri de çıkarıp atarak yapayalnız ölmeye 
hazırlandı. Ancak o koca denizde yalnız değildi. Abdülaziz adlı Pakistanlı bir gemici 
denizde yüzen pembe vücudu gördü ve onu kurtardı. Teğmen Meyers kısa bir 
müddet sonra anne babasına kavuşmuştu.

Umarım bu hikayeyi beğendiniz ama benim için önemli olan sizin bu geçmiş zaman 
kuralını öğrenmenizdi. Geçmiş zamanı öğreneceksiniz ki daha iyi okuyabilesiniz. 
Bütün bir okul müfredatını bu şekilde temellendirebilirsiniz. 30-40-50 yıldan beri bu 
böyle yapılıyor.   

Geçmiş zamanı ya da şimdiki zamanı öğreneceğiz demek yerine bir kelebeğin 
yaşam döngüsünü öğreneceğiz demek nasıl olurdu? Bir anda her şey değişir değil 
mi? Eğer bir kelebeğin hayat döngüsü ile ilgili konuşmak isterseniz İngilizce’de, 
bunun için yumurtayı kullanmanız gerekecek, bunun için solucanı, tırtılı, pupayı, 
kozayı ve kelebeği kullanmanız gerekecek. Geleneksel olarak İngilizce öğretirken 
pupayı öğretmiyoruz. Çünkü ders planımızda yok ve biz genel İngilizce dersinde 
öğrencilerimize daha az kullanılan uzmanlık kelimelerini öğretmiyoruz. Kelebeği 
“Aman ne kadar güzel kelebek, bak kelebek” diye öğretiyoruz ama kozayı ya da 
pupayı öğretmiyoruz. Öğrencilerimizin İngilizce olarak kelebekten bahsedeceklerse 
aslında bu kelimeleri de bilmeleri gerekiyor. 
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İngilizce öğrenmeye yeni başlamış olsanız bile pupa ve kozayı da öğrenebilirsiniz. 
Bunlar aslında özel kelimelerdir ama eğer kelebekten bahsedecekseniz bunları da 
öğretmek zorundasınız. Bu aslında CLIL ile genel İngilizce arasındaki farktır. Tabi ki 
bu, sadece bunun başlangıcıdır. Eğer size kelebek kelimesini öğreteceksem bunu 
şimdiki zamanda ya da geniş zamanda nasıl söyleyeceğinizi öğretmeyeceğim. Belki 
kelebekle ilgili bilgi vereceğim ama bu arada da geçmiş, gelecek ya da şimdiki 
zamanı kullanacağım fakat burada esas önemli olan bu dersin içeriği. İçeriği 
verdiğiniz zaman dil arkasından gelir. Halbuki önce dilbilgisini verir, zamanı öğretir, 
sonra içeriği verirseniz orada aslında olayı yöneten dilbilgisidir. 

CLIL, içerik ve dilin birleştiği bir eğitim dedik, ben farklı olmak istediğim için size 
bununla ilgili farklı bir 4C’den bahsetmek istiyorum. Birincisi content (içerik)’tir ve 
içerik çok farklı konular hakkında olabilir. İçerik bir kelebeğin yaşam döngüsüyle ilgili 
olabilir. İşte bu içeriği bir kere bulunduktan sonra bu içeriği açıklayacak dili de bulurum 
ve bu şekilde tabi normalda burada kullanacağım dil de bir başlangıç seviyesindeki 
öğrencinin bekleyeceğinden çok daha ileri olacak ve bir şekilde içerik “koza” kelimesini 
kullandırmayı gerektirdiğinde de kullanacağım. 

İkincisi communication (iletişim)’dir. Ben size niye öğretiyorum bunu, ben size ne 
bildiğinizi anlatabilin diye öğretiyorum bunu, dolayısıyla bir iletişim kurmaya çalışıyorum.

Üçüncü “C” culture (kültür)’dir. Çocuklara bir şey öğretmenin, özellikle içerik ve dil 
öğretmenin amacı kültürdür. İngiliz kültürü ile Türk kültürü arasındaki fark ya da 
Antalya ile İstanbul kültürü arasındaki fark gibi, sadece bu değil sizin ailenizin 
yapısıyla başka bir ailenin yapısı arasındaki fark da olabilir. Çünkü farklı kültürleri 
anlamak bizim birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Dördüncüsü cognition (biliş, kavrama)’dır. Bu eleştirel düşünme becerileridir.

Çocuklarda anlama egzersizleri yaptırırken cevap ne diye sorarız, çocuk A der, biz de 
hayır A değil deriz. Cevap ne dediğinde A mı hayır, B mi hayır, o zaman evet C deriz. 
Bu ilgi açısından ve bilişsel zorlayıcılık açısından neredeyse sıfıra yakın bir düzey-
dedir. CLIL’de böyle bir şeyler yapmıyoruz. Daha çok öğrencilerin bilgiyi farklı 
şekillerde yeniden kalibre edebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Neyin ne kadar 
yüksek veya önemli olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Değişik çizelgeler ya da venn 
diyagramı kullanıyoruz. Nedir venn diyagramı? Bu doğru bir soru değil, çünkü ne tarz 
bir cevap aradığımı bilmiyorsunuz. Venn diyagramları karşılaştırmalar yapabilmemizi 
sağlar, neyin aynı, neyin farklı olduğunu anlayabilmemizi sağlıyor. Yani bu farklı bu da 
farklı ama orta yerde aynı oldukları bir nokta var, dolayısıyla bu noktada venn 
diyagramı tipinde egzersizler yapabilmeniz için beyninizi kullanmanız gerekir. Ya da 
pasta çizelgesi kullanabilirsiniz. Burada da her zaman tabi yüzdelerdir söz konusu 
olan. Ne kadar büyük bir pay alıyor pastadan bu yüzde gibi. Ya da tablo kullanabilirsiniz, 
mesela müzik orkestrası düşünün. Bu orkestranın düşük mü, yüksek sesle mi, ince 
mi, yoksa kalın ses mi olduğunu görebilirsiniz. Mesela bir flüt hem yüksek, hem ince 
bir sestir. Ama kontrbas hem düşük hem de kalın bir sestir. Burada baktığımız zaman 
çok çeşitli şekillerde çeşitli şeyleri kategorize edebilir ve karşılaştırabiliriz.  
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Burada İspanya’dan bir öğretmen var ve kendisi bir CLIL öğretmeni. CLIL öğretmeyle 
ilgili fikirlerini dinleyeceğiz şimdi. (Video gösterimi) Öğretmen diyor ki “Ben yabancı 
dili öğretirken ne tarz destek almam gerektiğini biliyorum. Hem anlama hem de 
iletişim açısından ne tarz araçlara sahip olmam gerektiğini biliyorum. Fen dersindeysem 
fosillerle ilgili konuşuyorum, materyalimi bunun üzerine hazırlıyorum. Geçmiş zaman 
ya da geniş zaman kullanabiliyorum. Çocukların bu konudaki kendi dillerini bu içerik 
etrafında oluşturmalarını sağlıyorum.”

Yani bu öğretmen fosillerden bahsederken şimdiki zamanı öğretmiyor, fosilleri 
öğretiyor. Fosilleri anlatmak için geçmiş zamanı kullanması gerekiyorsa bunu da 
kullanıyor. Ama iki haftasını harcayıp da geçmiş zamanı öğretmeye çalışmıyor. Ama 
bu grameri de fosillerle ilgili konuşurken çocukların kullanmasını sağlıyor. CLIL sisteminde 
geçmiş zamana ait tüm ayrıntıları öğretmek zorunda kalmıyorsunuz. Fosillerden 
bahsederken geçmiş zamanı kullanıyoruz ama geçmiş tamamını bir çatı olarak 
almıyoruz. 

Ya da diyelim ki dersinizde konunuz nehirler olsun. Siz dil anlamında çok düşük bir 
düzeyde bile olsanız ben size buharlaşma gibi, akış gibi bu konuyla ilgili olan kelimeleri 
anlatabilirim. Bir nehrin akabilmesi için yağmur, hidrolojik döngü, tepeler, hız, hacim 
gerekir. Yani büyük bir süreç vardır. Büyük bir nehir düz bir alana ulaştığında ne 
oluyor, göl veya bir delta oluşuyor.  Burada kullanılan çok farklı kelimeler başlangıç 
düzeyinde bir ders kitabında yer almaz. Ama siz nehirleri öğretecekseniz bu kelimeleri 
de öğretmek zorundasınız dil seviyesi ne olursa olsun. Tabi ki bir kelime setini değil 
sadece nehirlerle ilgili İngilizce kelimeleri öğretirim. 

Diğer bir konumuz da kediler ve köpekler olsun. Geleneksel yöntemlerde kedin var 
mı, köpeğin var mı, adı ne, ne renk diye sorulur ve cevaplar alınırdı. Ama CLIL dersinde, 
kediler ve köpekler arasındaki farklar nelerdir, benzerlikleri nelerdir, kedilerin veya 
köpeklerin ne kadar yemek yedikleri, kedilerde köpeklerde olmayan ne vardır 
mesela, kedilerin tırnakları içeri girebilir, köpeklerin giremez gibi, bunu CLIL dersinde 
öğretmen zorundasınız. Ya da müzik aletleri gibi birçok konu üzerine anlatımlar yapa-
bilirsiniz. Bir piyano söz konusu olsun. Piyano davula mı benzer, gitara mı benzer? 
Davula benzer değil mi? Çünkü piyano da vurmalı bir çalgıdır. Dolayısıyla bütün 
bunları bir öğrencinin düşünmesini ve karşılaştırma yapmasını sağlayabilirsiniz. 

Daha önce kültür ve eleştirel düşünce, biliş becerilerinden bahsetmiştim. Öğrencilerime 
bu resmi gösterdiğim zaman (slayt gösteriliyor) bu resimle ilgili bana bir soru sorabilir 
misiniz? Mesela “Bu resim nerede çekilmiştir? Bu oğlan çocuğu ne yapıyor? Bu 
çocuk neden orada?” gibi sorular sorabilirsiniz. CLIL’da daha doğrusu bütün eleştirel 
düşünme tanımlarında yüksek düşünme becerilerinden bahsederiz. Bunların tersi 
aslında düşük düşünme becerileridir. “Bu çocuk ne giyiniyor?” sorusu düşük 
düşünme becerileri gerektirir, bu sizin düşünmenizi sağlayan bir soru değil. Çünkü ne 
giyindiği ortadadır.  Diğer sorular ise yüksek düşünme becerileri gerektiriyor. Neden 
orada olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren atak çalışması yapmaya 
başlamış oluyoruz. Bu biraz daha farklı bir konu ama aslında aktivite olarak aynı 
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aktivitede. Neden orada? ya da anne-babası nerede? Burada öğretmenlerin en 
önemli sorumluluklarından bir tanesi bilgiyi öğretmek değil, o bilgiye nasıl erişileceğini 
ve elindeki kaynağı nasıl kullanacağını öğretmektir. 

CLIL metodolojisinde öğretmenin rolü tartışılır. Söylemediğim bir şey var, o da CLIL’ın 
nereden çıktığı. CLIL’den ilk 90’larda Finlandiya’da konuşulmaya başlanıldı. CLIL, çift 
dilli eğitimden daha farklı bir şeydir demişlerdi o zaman. CLIL’in, Amerikalıların içerik 
bazlı eğitim dediği şeyden daha farklı olduğunu söylemişlerdi. Neden? Çünkü 

CLIL’de size İngilizce olarak kedilerden ve köpeklerden bahsetmiyorum, siz de 
bunları öğrenmiyorsunuz. Aslında burada yaptığım şey aslında tam tersine saedce 
kedi - köpekten bahsedip İngilizce olarak bunları kullanmıyorum. Size onlar hakkında 
bilgi verirken onlar hakkında bahsederken kullanmanız gereken dil becerilerini de 
veriyorum. Bu onların söylediği şeydi. Zor bir farklılık, bunun arasındaki farkı anlamak 
biraz zor. Maalesef zor CLIL, kolay CLIL, yumuşak CLIL, sert CLIL diye bahsediliyor. 
Ama CLIL’ı kullananların iddiaları da gerçekten çok dramatik. Gerçekten bunlara 
harcadığımız vakte değer, çünkü bunlara bakarak kullanmayı isteyip istemediğinize 
karar verebilirsiniz. 

Burada İngiliz çocukların Fransızca öğrenmesi ile ilgili yapılan bir çalışmadan 
bahsediyoruz (slayt gösteriyor). Türk öğrencilerin İngilizce öğrenmesinden çok farklı 
değil. Burada bu öğretmenler görmüşler ki, öğrencilere zenginleştirilmiş bir içerik 
sayesinde dil öğretme amacı verildiğini ve bunun aslında zorlayıcı olduğunu fakat 
düşünme becerilerini teşvik ettiğini ve aynı zamanda fikir verme ve bu fikirleri 
onaylama becerilerini teşvik ettiğini söylemişler. Öğretmenler, iş birliği içerisinde 
çalışmaktan çok hoşlanmışlar. Beraber öğrenme kazanımlarını planlamayı ve yeni 
kaynaklar geliştirmeyi çok sevmişler. Öğrenciler ise her türlü beceride ortalamanın 
üzerinde başarı kazanmışlar ve daha da önemlisi bu CLIL ile verilen derslerde kendi 
koydukları hedeflere çok daha fazla ulaşabilmişler. 

Bu sistemde öğrenciler daha motive oluyorlar ve içeriği daha iyi anlayabiliyorlar ve 
aynı zamanda yanında düşünmeyi de öğreniyorlar. Bunu söyleyenler %100 sonuç 
alınan bir sistem olduğunu da ekliyorlar. CLIL’da diğer metotlardan farkı içeriğin daha 
ilgi çekici olmasıdır. CLIL aynı zamanda 1990’larda ortaya çıkmış ve sonradan yok 
olmuş bir şey de değildir. Google’da bugün gördüğüm Hollanda, İsviçre, İsveç gibi 
ülkelerde çok kullanılmaya başlanmış bir metod. 

İspanya’daki öğretmeni hatırlıyorsunuz, bu öğretmenin uyguladığı başka bir metod 
da var. Bu öğretmen, 7-8 yaşındaki öğrencilerinin kendi seslerini audacity (ücretsiz 
ses programı) programı ile kaydedip dinlemelerini sağlamış ve öğrenciler kaydettikleri 
kendi seslerini hem dinlemiş hem de ses dalgalarını ekranda görebilmişlerdir. Sonra 
öğrenciler birbirlerine ses dalgalarını gösterip İngilizce olarak hangisinin kendi sesleri 
olduğunu veya olmadığını, nasıl çıktığını anlatıyorlar ve bu yorumları İngilizce olarak 
yapıyorlar. Böylece bu çocuklar çok tipik bir İngilizce egzersizi yapmış oluyorlar. 
Öğrencilerden bir tanesi “Ses, bir nesne titreştiği zaman çıkan şeydir” diyor ve bu 
ilkokul sınıfında duymadığım bir cümleydi. 
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Bu öğretmenin ders planı, baktığınız zaman genel İngilizce ders planının aksine çok 
daha detaylı, burada içerik var, kavrama var, kültür var, iletişim var ve temel yeterliliklere 
katkı sütunu var ve burada içerik ve öğrenmenin öğrenilmesi konusu üzerinde 
duruyor. Yani burada konu sadece şimdiki veya geçmiş zaman olmaktan çok daha 
öteye gidebiliyor. 

CLIL’la ilgili şüpheleriniz varsa benim adımı google’a yazıp blog’uma girebilir ve 
benimle paylaşabilirsiniz. Jeremy Harmer diye girdiğinizde benim bloğumu çok rahat 
bulabilirsiniz. Ben insanlara CLIL’la ilgili ne düşündüklerini sordum ve blog’umda yer 
alan bazı yorumlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle genel İngilizce’ye tenor 
öğretmenliği de deniliyor. Yani hiçbir belirli amacı olmadan İngilizce öğretmek diye 
tercüme edebiliriz. Türkiye’de de pek çok çocuk bunun için öğreniyor İngilizce’yi, 
belirli bir amaç olmadan İngilizce öğrenmiş oluyor. Yani çocuklar için İngilizce 
öğrenmenin özel bir nedeni olmuyor. Ama CLIL, bunun yanlış bir düşünce olduğunu 
söylüyor. 

Fransa’dan bir bayan demiş ki “Geçmiş yıllarda İngilizce öğrenmenin bir amacı 
olmayabilir ama ben de hiçbir nedeni olmadan öğrendim. Ben bunu sadece yabancı 
dil öğrenmek için yaptım. Her gün giderek daha da genişleyen anlayışımla birlikte ne 
kadar çok konuşursan o dilin güzelliği çok daha artıyor ve giderek büyüyen bir kar 
tanesi gibi oluyor. CLIL, bana göre yeni bir pazar yaratmak ya da jargon yaratmak için 
hedefler kelimesini ayrıştırmak gibi geliyor”.  Size bir konuyla ilgili bir içerik öğretmem 
gerektiğinin aksine sadece dil üzerine yoğunlaşmanın anlamını ifade eden bir yorum 
bu. Bir başka yorum “CLIL’in Finlandiya’da harika bir geçmişi var tabi ama hepimiz 
burada öğretmiyoruz ve bizler Finli çocuklarla çalışmıyoruz. Malezya’da ise 10 yıllık 
kullanımdan sonra CLIL’den vazgeçildi. Bence İspanya gibi ülkelerde de CLIL sona 
ermek üzere. 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bunu ve şunu da yaptık işe 
yaramadı denilirse hiç şaşırmam.” gibi bir yorumdan bahsediyor. 

Bu yorumu yapan kişi burada Malezya’dan bahsediyor. Malezya’da o zamanlar 
Matematik ve Fen dersleri İngilizce yapılırdı ve sonradan bundan vazgeçildi. CLIL 
tarzı öğretim uyguladıklarından emin değilim. Malezya’da çocukların matematik ve 
fizik öğrenmesi zorken bir de bunun üzerine bu dersleri İngilizce yapmaya çalışmış 
olmaları işi daha da zorlaştırmış olmalı diye düşünüyorlardı. Bu nedenle bu işten 
vazgeçildi. Bu bize dilin pek çok ülkede siyasi bağlamının da olduğunu hatırlatıyor. 
Güney Afrika tarihinin en önemli sorunlarından bir tanesinin yükselmesi ve 
kökleşmesi dille ilgili sorunlardan ortaya çıkmıştır. Bir başka ülkede vatandaşlık 
derslerinin İngilizce öğretilmesi istendi ve halk bunu oldukça yüksek sayılarla protesto 
ettiği için vazgeçildi. Venezuellalı bir öğretmen ise şöyle diyor “İngilizce olarak 
matematik yapmam. Ben matematik için anadili tercih ederim.” 

Odadaki fil ne demek, İngilizce bir deyim aslında bu. Görmezden gelinen aşikar 
gerçek demek. Biz bir konuda konuşuyoruz ama herkes görmezden geliyor, aslında 
kimse bu konu hakkında konuşmak istemiyor. Odanın ortasında oturan koca bir fil var 
ama biz yine de oturup çayımızı içmeye devam ediyoruz, yani görmezden geliyoruz. 
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Bu aslında kimsenin konuşmak istemediği aşikar bir sorun demektir. İngilizce de 
böyle bir şey aslında bu öğrenme. Sizin okulunuz ya da sizin hükümetiniz bu konuya 
bir sürü para yatırmak istiyor mu? CLIL’i aslında yapmıyorsanız okulunuzda bunu 
uygulamayı isteyecek misiniz? Diyelim ki yarın Coğrafya öğreteceksiniz ama bu 
İngilizce öğretmek gibi bir şey değil tabi ki.  

Diğer yandan CLIL ile ilgili olumlu bir argüman var. Bir öğretmen CLIL uygulayan bir 
arkadaşıyla konuşuyormuş sadece İngilizce’de işe yaradığını söylemiş. Aslında kendi  
dersini İngilizce’de vermek ders planlama sürecine çok daha fazla dikkat etmeyi 
gerektirdiğini söylemiş. Dolayısıyla öğrencilerinin bilişsel adımlarını daha iyi 
planlamamasını ve konuyla ilgili daha iyi gelişmesini ve daha fazla düşünerek dersini 
planlamasını sağladığını söylemiş. Bu da olumlu bir geri bildirim. Gerçekten çok 
dikkatli bir şekilde dersinizi planlayıp öğrencilerinize konuyu nasıl sunacağınız ve 
buradaki süreçlerin neler olacağını çok iyi planlamanız gerektiğini söylemiş. Burada 
da “Öğrencilerin daha fazla derse ilgi göstermeleri gerekiyor ve o yüzden de 
öğrencilerin konudan uzaklaşmalarını istemiyorum, akademik içeriğin onların derse 
daha fazla motivasyonunu sağlayıp farklı kaynaklar, kitaplar ve metinler kullanarak 
konuyu daha iyi anlamalarını sağlayacağım” diyor. 

Dolayısıyla aslında onların problem çözme yetenekleri ve strateji geliştirme yeteneklerini 
geliştirip geliştirmediklerini tartışabiliriz. Aslında daha bağımsız öğrenenler 
olmalarına fayda sağladığını söyleyebiliriz CLIL yönteminin. İyi planlanan bir içerik ve 
süreç yönetimiyle öğrencilerin akademik içeriğe olan dikkatleri de daha fazla arttırılıp 
daha iyi öğrenmeleri, karşılarına çıkan problemlere karşı kendi başlarına çözümler 
üretebilmeleri sağlanabilir. 

CLIL’in zorlukları nelerdir? Okullarınızda öğrencilerinize ne öğretmelisiniz. Sınıfta 
kullanılan materyalleri nasıl değerlendirmek istersiniz, gramerle mi, konularla mı, 
yoksa içerikle mi? Genel bir İngilizce mi öğreteceksiniz yoksa özel bir İngilizce mi 
öğreteceksiniz? Yani belirli konulara mı odaklanacaksınız? Dolayısıyla hangi konular 
öğrencilere uygundur? Aslında bir savaş gemisinden düşen bir denizcinin hikâyesi 
uygundur ama sizin için uygun olmayabilir? Neden sorusunu sormalıyız? Neden 
bunu yapacağız? Hangi zamanda ve yerde? Çocukların çoğu müthiş bir meraka 
sahiptir ve dolayısıyla onların bu meraklarını besleyecek şekilde konuyu vermemiz 
gerekecektir. Kim bunlar ve aynı zamanda nasıl? 

Aslında Türkçe’yi kullanma konusunu tartışmadık burada ama onu da ayrıca zaman 
olduğunda konuşmak gereklidir diye düşünüyorum. Bu sunuma bir hikayeyle 
başladık. İki soru kaldı benim kafamda. Sizce CLIL’de bu şekilde metinler kullanmak 
doğru mudur? Eğer bu şekilde bir hikâye kullanacaksanız bunu nasıl kullanacaksınız? 
Size ders kitabından bir süreç gösterdim ve yıllar boyunca bu tür hikayeleri belirli 
şekillerde kullanmaya alıştınız, ama CLIL kafanıza yattıysa mutlaka farklı bir şey 
yapacaksınız diye düşünüyorum.
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SİNİR-SİZ ÖĞRENME

Prof. Dr. Soner YILDIRIM 
ODTÜ

Sizlere farklı bir öğrenme tekniği hakkında bilgi verebilmek için internette araştırma 
yaparken en çok karşıma çıkan uyurken İngilizce öğretme tekniğini oldu. Bu hemen 
herkese yollanan bir mesajdır diye düşünüyorum. Özellikle İngilizce öğretmenlerini 
çok hedeflediklerini düşünüyorum. Belki de bu mümkündür. Biz eğitimcilerin derdi 
bitmez. Öğretmen konuşmayı en çok seven meslek gruplarından biridir. Öğretmenler 
yaşadığı problemleri en çok dış çevreyle ilişkilendirmeyi seven meslek grubundandır. 
Yani kendinden çok daha dış nedenlerde arar. Ama bununla birlikte bu iletişim 
teknolojileri ile birlikte benim alanım öğretim teknolojileri olduğu için siz de takdir 
edersiniz ki öğretmenlik mesleği daha da zorlaşıyor. Kolay bir meslek değildi zaten 
ama şu aralar daha da zorlaşıyor. Özellikle özel okullarda öğretmenlik yapmak daha 
da zordur. Çünkü bu okullarda akıllı telefona sahip olma oranı çok yüksektir. Bu 
telefonları kullanan çocuklarla kullanmayan çocuklar arasında ciddi bir fark var. 

İletişim teknolojilerinin faydaları hakkında günlerce konuşabiliriz. Ama şunu görüyoruz 
ki bu bilgi ve iletişim teknolojileri insanları yakın çevresinden uzaklaştırıp uzak 
çevresine yakınlaştırıyor. Anne-baba-çocuk arasındaki iletişim giderek azalmakla 
birlikte çocuk ve ebeveynler de binlerce km. uzaktaki kişilerle iletişime geçiyor. Artık 
aile kavramı da tartışılmaya başladı. Tabi bunların hepsi biraz abartı ama bilişim 
suçlarına bakan çok samimi bir avukat arkadaşım var. Şu aralar bir boşanma 
davasına bakıyor. Erkek orta yaşlarda kadın bir sahte bir face hesabı açıp kocasına 
beğenilerde bulunuyor. Adam da bunu kabul edince kadın sen beni aldattın diyerek 
boşanma davası açıyor. Artık bu ve buna benzer çok boşanma davası görülüyor.

Diğer taraftan öğretmen arkadaşlarım ne düşünüyor bilmiyorum ama teknolojinin 
yaratıcılığa yaptığı katkının yanında yaratıcılığın üzerindeki negatif etkilerini de 
görüyoruz sınıflarda. Özellikle üniversite düzeyinde biliyorsunuz biz kopyala ve 
yapıştırdan öğrencileri uzak tutmaya çalışıyoruz. Maalesef çok fazla başkasının 
çalışmasını alıp kullanma alışkanlığı gelişti. Hatta Akdeniz Üniversitesi’ndeki eski bir 
öğrencim olan meslektaşımla sohbet ederken o da kopyala yapıştır var mı diye 
kontrol ettiğini ve bunu bir öğrencide yakalayıp çağırdığında “hocam kesinlikle 
kopyala yapıştır yapmadım, ekrandan bakarak kendim yazdım” demiş. Bu genç hem 
de ilerde bilgisayar öğretmeni olmayı hedefliyor. 

Ayrıca teknolojinin yaptığı garip yaratıcılıklar vardır. Intel inside, appleoutside diye 
bir slogan geliştirdik. Apple pahalı olabilir ama çözümünü bulursunuz. İki teknolojinin
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entegre hali budur. Bu da teknolojinin sayesinde oluyor. Benim en beğendiğim 
yaratıcı fikirlerden biridir. Biz öğretmen kesimi olarak bu iki artı ve eksinin arasında 
kalıyoruz. Bunun dengesi nedir?

Bunların ne kadarı gerçek? Tıp fakültesinden iki arkadaşım bu konuda açıklama 
yapacaklardır. Biz deriz ki insan beyni aynı bilgisayarda olduğu gibi önce algılar, 
sonra kısa süreli bellekte sorgular, sonra şemaları uyuyorsa bunu uzun süreli belleğe 
atar, hatta bunları ipuçlarıyla bir araya getirir ve biz buna hatırlama deriz. Çünkü biz 
buna insan beyni bilgisayar gibi çalışır deriz. Fizyologlara sormak lazımdır. İnsan 
beyni gerçekten bilgisayar gibi mi çalışıyor? Bizim sınıflarda teknoloji kullanırken en 
büyük hatalarımızdan biri teknoloji sayesinde insan paralel işlem yapıyor diyoruz. 
Diyoruz ki “çocuk aynı anda Google’a giriyor, o esnada video indiriyor, edit yapıyor, 
typing yapıyor.” Acaba o esnada acaba beyin gerçekten paralel işlem yapıyor mu? 
Fizyolojimiz buna uygun mu? Özellikle bu konuda kız ve erkek cinsiyeti hakkında çok 
fazla spekülasyonlar vardır. Kızlar şöyle, erkekler şöyle öğrenirler derler.

Size bu konuda dramatik bir örnek vermek istiyorum. Bizde datası olmadığı için 
Amerikan örneği vereceğim. Amerika’da üniversiteye girişte kullanılan bir sınavda 
Amerikan popülasyonunda erkeklerin matematik alanında ciddi başarılı olduğu tespit 
edilmiştir. Kolejlerde matematik dersinde ise kızlar erkeklere göre çok daha başarılı 
bulunmuştur. O zaman matematikte kim başarılıdır? Fizyologlara göre kız kulağı 
erkek kulağına göre daha düşük frekanstaki sesleri duyabilmektedir. Bunun üzerine 
şöyle bir iddiamız var. Eğer çok yüksek sesle anlatan bir öğretmenseniz büyük 
ihtimalle erkek öğrenciler sizden daha fazla fayda elde edecektir. Bu tür özellikleri 
bahane edip acaba kız ve erkekleri ayrı mı eğitelim gibi konular da bazılarının çok 
sevdiği tartışmalar olabilir. 

Nomofobia diye bir konuda gündemdedir. Çocuk no-mobile olduğunda yani mobil 
teknolojiye ulaşamadığında %38 oranında ilk beş dakikada sinir buhranı yaşıyor, 
daha sonra annesine vurmaya başlıyor. Başka bir istatistikte akıllık telefon kullanan 
üniversite öğrencilerinin %52’si her on dakikada bir e-mail veya facebook’larını 
kontrol etmediklerinde nomofobia krizine girmektedirler. Salonda aynen siz de bunu 
yapıyorsunuz. Sevgili öğretmenlerim, hangi dersi öğretirseniz öğretin böyle bir kitleye 
eğitim vereceğinizi unutmayın.

Biz, öğretmen adaylarına şöyle öğretiriz. Öğrencinin belli bir düzeyde kaygı yaşaması 
başarısına katkı yapar. Öğrencinin sınavdan önce bir miktar kaygı yaşaması başarısı 
için bir güdüdür. Fizyologlara bunun kız ve erkekler için aynı oranda geçerli olup 
olmadığını soracağız. Acaba bu fizyolojik bir cinsiyet mi yoksa beyinle ilgili bir cinsiyet 
mi? Yani erkekler de dişi beyni, kadınlar erkek beyni taşır mı? 

Çocukta nomofobia olduğunu ailelerin anlaması biraz güçtür. Çünkü bunun bir ölçeği 
yoktur. Psikiyatrlar ile konuştuğunuzda “uluslararası hastalık kodlarına girmediği için 
biz bunu bir hastalık olarak tanımlamıyoruz ama bir vaka olduğunu kliniğe başvuran 
çocuklar olduğu için kabul ediyoruz” diyorlar. 
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Benim eski bir öğrencimin eşi de Hacettepe Çocuk Psikiyatri Bölümü’nde doçenttir. 
Biz onunda bu konu hakkında tartışıyoruz zaman zaman. O da bilgisayar, oyun ve 
internet bağımlılığı ile nomofobia şikayetleriyle kliniğe gelen çocuklar konusunda çok 
uğraştıklarını söylüyor. Bunları davranış bozukluğu değil bir beyin hastalığı olarak 
nitelendiriyorlar.  Çünkü mr’da baktıklarında kumar bağımlısı ile aynı beyin defor-
masyonuna sahip olduğunu tedavide de aynı yöntemin uygulandığını söylüyorlar. O 
da tamamen ortamdan çıkartmak oluyor. Ve kişi eğer 20 yıl sonra tekrar kumar 
oynarsa yine kumara veya oyuna geri dönebiliyor. Bu durumda bir eğitimci olarak da 
bunu geçiştiremeyiz çok ciddi düşünmemiz lazımdır. Eğitimci ya da teknolog olabiliriz 
ama bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Duyguyla öğrenme arasındaki ilişkiyi hepimiz her gün tecrübe ediyoruz. Eğer öğrenci 
kendisi hakkında iyi hissederse öğrenme ihtimali arttığı gibi bunu tekrar geri getirip 
kullanma ihtimali de çok fazla artıyor. Demek ki bunun fizyolojisinde bir şey var. Bu 
hangi hormon ki -beyin dediğimiz bu kimyasal fabrikada sürekli salgı var- salgılandığı 
anda öğrencinin ne bir rehbere ne de öğretmene ihtiyacı olmadan konuyu kendi 
başına öğrenebiliyor?

Hatırlamada hormonların rolü nedir? Neden bazen hemen hatırlarız bazense 
hatırlamayız? Ben şimdi bu konularda sözü Doç.Sinan Canan’a vermek istiyorum.

Doç. Dr. Sinan CANAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin, kafamızın içinde karanlık bir yerde, sıvı dolu bir ortamda, vıcık vıcık, parmağınızı 
dokunsanız elinizin kolaylıkla içine girebileceği bir organdır. Biz insanlar, beyin 
dediğimiz bu organı yaklaşık yüz yıldır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir çok yeni 
teknik geliştirilmiş olmasına rağmen hâlâ hakkında çok fazla şey bilemiyoruz. Bütün 
sinir bilimleri açısından bugün geldiğimiz noktayı ben size güvenle şöyle özetleyebil-
irim. İnsan beyni, bu evrende görüp görebileceğiniz en karmaşık maddesel organi-
zasyondur. Bundan daha karmaşık bir şey insanoğlu hiçbir zaman göremeyecektir. 
Dolayısıyla böyle bir şeyin nasıl çalıştığı hakkında konuşurken her zaman temkin 
sınırını saklı tutmamız gerekir. 

Öncelikle çok yaygın bir hatayı düzetmemiz gerekiyor. Maalesef beynimizi makinaya, 
bilgisayara, sabit sürücüye benzetenler vardır. Asla ve asla böyle benzetmeler doğru 
değildir. Mitolojik olarak da felsefi olarak da bilgisayarlar bizim yaptığımız şeylerdir. 
Dolayısıyla bir şeyi kendi ürünü cinsinden anlamaya çalışmak çok yanlış bir 
davranıştır. Çünkü biraz benzeseler de bilgisayarlar sadece beynin yaptığı işin küçük 
bir kısmını taklit edebilen ve onu bizden daha hızlı yapması için tasarladığımız 
cihazlardır. Beyin ise bundan çok daha fazlasıdır. Burada çok detayına girmeyeceğiz 
ama beyin gerçekte ne iş yapar diye sorsanız bir beyin bilimciye “evrendeki en 
gelişmiş hayatta kalma donanımıdır” cevabını alırsınız. 

Beyin, bizim gerçekleri olduğu gibi kaydetmemizle veya çok şey öğrenmemizle 
ilgilenmez. Hayatı güzel yaşamak, mutlu olmak ve canlı kalmak için faaliyet gösterir. 
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Beyine bu açıdan baktığımızda beyinle ilgili bir çok gizin bizim önümüzde açıldığını 
görebiliriz. Bu durumda beyni bir bilgisayar gibi düşünmekten hemen vazgeçmemiz 
lazımdır. Beynimizin içinde hücrelerin birbirleriyle yaptıkları bağlantılar beyin bilimin 
çalışma konularından bir tanesidir. Bugün biliyoruz ki dünyadaki her insanın beyninin 
bağlantı haritası aynen parmak izimiz gibi benzersizdir. Hepimizin kafası farklı 
çalışıyor. Hatta buna bir araştırma alanı olarak “konnektör” denilmektedir. Bağlantının 
farklı olması hepimizin dünyayı farklı algıladığımız, farklı değerlendirdiğimiz anlamına 
gelmektedir. 

Bu araştırmalarda çok yeni olsak da en iyi bildiğimiz şeylerden biri yaşamın ilk 
yıllarıdır. Yaşamın ilk yıllarında özellikle anne olan iletişim beyinde müthiş bir 
değişime sebep olmaktadır. Bu değişim, önümüzdeki yıllarda neler yapacağımızı çok 
fazla belirleyen bir değişim sürecidir. Bir klinik vakada iki çocuğun beyinlerini 
incelemişler. İkisi de benzer doğum ağırlıklarına sahipler, hemen hemen aynı sosyo-
ekonomik seviyelerdeler, bakıldığında aralarında pek bir farklılık yok. Ama bir 
çocuğun beyni oldukça küçük ve içinde siyah alanlar var. Bunlar genellikle beyin 
dokusunun olmadığı ve sıvıyla dolu olan yerlerdir. Bu çocuğun beyni de oldukça 
büzüşmüş durumdadır. Diğer çocuğun beyni ise normaldir. Diğer çocuk için pek çok 
hastalık olduğunu düşünebilirsiniz ama tek farkı annesinden hiç ilgi görmemiş bir 
çocuğun beyni olmasıdır. Dolayısıyla yaşamın ilk yıllarında anatomik olarak da beyni 
bu derece etkileyebilen şey sosyal etkileşimdir. Bu ilk etkileşimi alamayan çocuk 
yaşamının ileriki yıllarına büyük bir dezavantajla başlamaktadır. Yani ilk doğduğumuz 
andan itibaren bizi şekillendiren bir çevre söz konusudur. Fakat yine de biliniyor ki bu 
çocuğun son şansı değildir. Son 15-20 yıldır beynimizin plastisitesi (değişilebilirliği)nin 
şartlara uygun olarak değişebildiğini görüyoruz. 

Kaç yaşında olursanız olun, hangi deneyime sahip olursanız olun, istediğiniz ve 
zorladığınız taktirde beyninizin kapasitesini çalışarak arttırabilirsiniz. Bu bizi şaşırtacak 
derecede sınırları zorlayan bir değişimdir. Sizler şu anda beni dinlerken ve ekranda 
gördüğünüz şeyleri incelerken beyninizde bir değişim gerçekleşiyor. Beynimizi bu şekilde 
adeta bir hamur gibi yoğurabiliyoruz. Öğretmenler de bunu yapmaktadırlar ve bu çok 
daha kalıcıdır. Çünkü genç beyinlerde plastisite yeteneği çok daha fazladır. Buradan 
iki tane temel sonuç çıkıyor. Birincisi her tecrübe yeni bir beyin oluşturuyor ve her 
tecrübeden sonra farklı bir şey öğretmeye çalıştığınız insan artık o eski insan değildir. 
Ne olursa olsun beynim yoruldu lafını da biz hiçbir zaman kabul etmeyiz. Beynimizde 
her zaman yeni bir şey için yer vardır. 

Sunumlarda da takip ettiğimiz gibi birçok eğitim kuramları ve yöntemleri var. Beyin 
bunların hiçbirisinin içine tam olarak oturmaz. Biz sinir bilimsel olarak beynin 
hafızasını incelemediğimizde özellikle eğitimde çok üzerinde durduğumuz ezbere 
dayalı bilgilerin aslında beynimizin sadece minik bir hafıza özelliğinin ölçülmesine 
dayalı öğrenme olduğunu görüyoruz. Bunu beynimizde hipokampüs denilen sözel 
hafızaya dayalı bir alan yapmaktadır. Fakat sadece bundan ibaret değiliz. Beyni-
mizde çok farklı davranış ve hafıza kompartımanlarımız vardır. 

Hareket hafızası merkezi beynimizin arkasındaki beyinciktir. Hiç telefonda bir 
arkadaşınıza bisiklete nasıl binildiğini öğretmeyi denediniz mi? Bu mümkün değildir. 
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Çünkü bisiklete binmeyi öğretebilmeniz için o kişinin bisiklete binmesi, düşmesi, 
beyinciğinin hareket kalıbını kaybedip kazanması, tekrar binmesi ve bu şekilde 
öğrenmesi gerekir. Bir dansçı ya da müzisyeni de kitaptan okutarak yetiştiremezsiniz.

Sonra duygusal hafızamız vardır. Bir şeyin duygusal açıdan bizim için değeri nedir? 
Bunu belirleyen bir hafıza tipimiz var. Verileri ve olayları buna göre kaydediyor. Amigdala 
denilen alan beynimizde bu işten sorumludur. Bir şey bizi mutlu ediyorsa ona daha 
çok yakınlık gösteriyoruz. Başka bir şey bizi korkutuyor ya da sindiriyorsa ondan uzak 
durmaya çalışıyoruz. 

Duyu hafızamız ise bir yere dokunduğunuzda, bir şeyin tadını aldığınızda, gözünüze 
bir renk geldiğinde bunlar sürekli beynimizde bu hafızamızda kaydedilir. Ama sözel 
olarak değil sadece duyu kalıpları olarak kaydedilir. 

Bir de ödül-ceza hafızası dediğimiz bir sistem vardır. Biz bilmiyoruz ama bu, 
yaşamımızın nerdeyse %90’ını yönlendiren bir hafıza tipidir. Bir şey bizim için iyi 
sonuçlara doğru mu gidiyor, kendimizi mutlu mu hissettiriyor yoksa kendimizi kötü mü 
hissettiriyor? Bu soruların yanıtlarına göre nesneleri sınıflandırıyoruz. 

Madde bağımlısı olunmasının sebebi de, o madde alındıktan sonra dopamin denilen 
maddenin salgılanması için hep onu alma isteğinin uyanmasıdır. Bu da kendini 
ödüllendirilmiş hissetmek içindir. 

Dolayısıyla bilgide de, öğretimde de, yaşamda da çok merkezi bir rol oynuyor. Fakat 
bu rolleri daha yeni yeni anlamaya başladık. Şunu unutmamamız lazım. Beynimiz 
asla ve asla hiçbir koşulda duygusal bir bağ kurmadığı şeyi öğrenmez. Genç 
öğrencilerinizden özellikle erkeklere sorun “Brad Pitt’in eşinin adı nedir?” diye cevabı 
beklemeden çıkar. Çünkü onunla beğenmeye dayalı bir duygusal bağları vardır. Bir 
bayan ise Brad Pitt’i gördüğü anda ismini ezberler. Çünkü sadece görüntüden 
fazlasıdır. Ama herhangi özelliği olmayan bir ismi bir insana ezberletmek için bazen 
çok uzun süre uğraşmak gerekebilir.

Ayrıca bir bilgiyi beyne koyarken bugün sinir bilimsel olarak biliyoruz ki aşmamız 
gereken çok sayıda engel vardır. Bu engeller, herkesin yetişme tarzına, kökenine ve 
kafasındakilere göre değişmektedir. Bunları aşarak o bilgiyi bir yere yerleştirmeye 
çalışırız. Fakat öyle sihirli bir anahtar vardır ki bu öğrenmeye engel duvarları 
kendiliğinden transparan hale getiriyor. O da sevmek ve aşkla öğrenme. Bunu 
sağlayabilirseniz, bir beyin bir şeyi gerçekten öğrenmek isterse önünde hiçbir şey 
duramaz. 

Ben bir sinir bilimci olarak zihnimizi sadece bu parmaklıklardan çıkarabilmenin bize 
çok şey katacağını düşünüyorum. Ben beynimizi çok fazla kurama boğmama 
taraftarıyım. 

Bizim beynimiz bir makine olmadığı için doğrusal veya linear bir tarzda çalışmaz. 
Nonlinear ya da kaotik tarzda çalışır. Ne zaman ne yapacağını bilemeyiz. Dolayısıyla 
bu mantığı çok güzel anlamamız ve oturtmamız gerekiyor. Sadece kaotik de değil 
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erkek ve kadın cinsleri olarak da bambaşka beyin yapısını sahibiz. Serkan 
Karaismailoğlu’nun bu konuyu anlatmasının ardından ben yine çok önemli bir konuyu 
anlatmak istiyorum.

Arş. Gör. Serkan KARAİSMAİLOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Yüzyıllardır insanlar kendi aralarında beyin konusunu ve kadın-erkek farkını 
tartışıyorlar. Kimisi bu farkların asla olmaması, çabucak herkesin her şeyde eşit 
düzeye getirilmesi gerektiğini savunurken, kimisi de bu farklar hayatın renkleridir, 
bunlara hiç dokunmayalım diyor. Özetle insanlar yıllardır bardağın yarısı dolu mu boş 
mu diye tartışıyorlar. Ama kimse “bunu bu kadar tartışıyoruz da bu bardakta ne var?” 
dememiştir. Bugün bu bardakta ne olduğunu konuşacağız. 

Tıp fakülteleri de dahil olmak üzere eğitimde her yerde gösterdiğimiz beyin neden 
erkek beynidir?  Bütün organlarda olduğu gibi beyindeki keşifler de kazalar sonucu 
ortaya çıkar. Savaşlarda yaralanmalar, başınıza gelen kazalar gibi. Bunlar da daha 
çok erkeklerin başına gelir. Erkeklerin başına geldiğinde bakmışlar bu bir erkeğin 
beyni ve sonra kadın beynine de bakmışlar az çok benzediğini görmüşler. Sonra da 
“bu böyleyse kadın beyni de böyledir” diye düz bir mantık kurulmuştur. 1960’lı yıllara 
kadar bu böyle devam etmiş ve sorgulanmamıştır. 

1960’larda bir doktor çok ilginç bir vakayla karşılaşmıştır. İki tane hastası vardır 
tesadüf eseri ve ikisi de başında aynı yerden aynı şiddette darbe almıştır. Erkek 
konuşma yeteneğini kaybederken kadında hiçbir problem olmamıştır. Bunun sonu-
cunda erkek ve kadın beyninde bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. 

Son 10 yılda beyin cinsiyeti dediğimiz bir kavram gelişmiştir. Ve bu beyin cinsiyeti 
biyolojik cinsiyetimizden bağımsızdır. Erkek beyin, dişi beyin arasındaki farklılıklarda 
bilişsel farklılıklardır. İşitme, duyma gibi. Bunun kaynağı da anne karnındayken 6.-8. 
Aylar arasında maruz kaldığımız testesteron hormonudur. Beynimiz iki yarım küreden 
oluşur. Bebeğin kafası büyürken beyin de büyümektedir. Anne karnında ne kadar çok 
testesterona maruz kalırsanız sol yarım kürenin gelişimi o kadar gecikir. Bunun 
gecikmesiyle de daha fazla dış etkene maruz kalır. Böylece erkek beyninde iki yarım 
küre arasında bir asimetri söz konusu olur. Dişilerde ise iki yarım küre birbirine eşittir. 

Kadın ve erkekler arasında çeşitli tartışmalar olur. Bunların bazılarını incelemek 
istiyorum. 

“Beni hiç dinlemiyorsun değil mi?” sorusunu tüm erkekler olarak kadınlardan sıkça 
duyuyoruz. Kadınlar bu sorunun cevabına karşılık beyinlerinde binlerce senaryo 
kurabilirler. “Yaşlanıyor muyum?”, “Başka biri mi var?”, “Kilo mu aldım?”… Bu detaycı 
bir beyin yapısına sahip olmasından mı kaynaklanır? Hayır, bundan kaynaklanmaz? 
Erkekler işitme konusunda biraz problemli bir yapıya sahiplerdir.  
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Olayı özetlersek;
 1- Bir kadın bir erkeğe bir şey söylediğinde erkeğin anladığı kısım, kadının   
     bahsettiği kısım farklıdır.
 2- Bir erkek bir kadına bir şey söylediğinde ise erkeğin kastettiği kısım, kadının
     anladığı kısım yine farklıdır. 

Ortada bir gariplik vardır. Kadın bir buzdağının altında yaşıyor gibi görünüyor. Bunun 
altında erkek cinsiyetli beyinde sol yarım kürenin gelişiminin gecikmiş olması 
yatmaktadır. Beyinde konuşma, işitme, koklama, görme ile ilgili bölümler her iki yarım 
kürede de vardır. Fakat konuşma ve işitme sol tarafta daha baskındır. O nedenle 
erkek cinsiyetli beyni olanlar bu durumlarda baştan 1-0 yenik başlamaktadırlar. Tem-
poral bölgenin duyusal girdi katmanları kadın cinsiyetli beyinlerde erkeğe göre daha 
kalındır. Kadınlar daha geniş bir frekans aralığını duymaktadırlar. Bunlar çeşitli 
deneylerle de gösterilmiştir. Deneklere denilmiştir ki “şu kulaklıkları takın, sırayla 
kulaklıktan biz size bir kelime söyleyeceğiz, siz de yüksek sesle duyduğunuz kelimeyi 
tekrarlayacaksınız.” Fakat şöyle bir tuzak vardır deneyde. Sağ kulaklıktan farklı bir 
kelime sol kulaklıktan farklı bir kelime aynı anda söylenecektir. Deneyde öğrenilmek 
istenen de acaba hangisini söyleyeceklerdir. Kadınlar bu deneyde çok başarılı 
olmakta ve kelimeleri tekrar ederken hangi kulaktan hangi kelimeyi duyduklarını 
başlarıyla da göstererek tekrar etmektedirler. Erkeklerde ise kısa bir donma olduktan 
sonra kimisi sol kulaktan duyduğunu, kimisi sağ kulaklıktan duyduğunu söylerken, 
kimisi ise çok ilginç bir şekilde iki kelimeyi birbirine karıştırarak (örneğin sol armut sağ 
koyun ise kormut benzeri) ilginç kelimeler üreterek cevaplar verebilmektedirler. 
Aslında kendileri de söylediklerinin mantıksız bir kelime olduğunu bilseler de öyle 
duydukları için tekrar etmek zorunda kalmışlardır. 

Sınıfta da kız ile erkek arasında konuşurlar. Biz de bir şey anlatırken onları motive 
etmek için “en son ne söyledim” diye sorarız. Kız öğrenci hemen döner ve 
söylediklerimizi sayarken, erkek öğrenci ise “ben mi” diye şaşırarak cevap verebilir. 

Başka bir deneyde ise (BBC ile ortak çalışılan) deneklere “sizi birazdan deney için 
alacağız” deniliyor ve bu sırada ekranda haberler vardır. Haberlerde yakışıklı bir bey 
ve güzel bir hanımefendi sırayla haberleri sunmaktadırlar. Erkek de kadın da yaklaşık 
10 tane haber sunmuştur. Çıkışta deneklere hangi haberleri hatırladıkları sorulur. 
Kadınlar, erkeğin anlattıklarının yarısını kadının anlattıklarının yarısını hatırlarken, 
erkekler ise kadının anlattığı hiçbir şeyi hatırlamamaktadırlar. Nedeni ise sunucu 
kadında çok hafif bir dekolte olmasıdır. Bu da çalışma ekibi tarafından bilinçli 
yapılmıştır. Beynimizin ortasında limbik sistem vardır. Bu sistem nedeniyle o haberde 
erkeklerin konsantrasyonu bozulmuştur. Evde bir erkeğe bir şey anlatacağınız zaman 
karşısına geçip “Nuri akşam eve gelirken süt al” örneğindeki gibi açık ve net olunuz. 
Akşam eve o süt gelecektir. 

Kadınlar genellikle erkeklere “benimle sesini yükselterek konuşma” derler. Erkekler 
ise “kim sesini yükseltiyor” diye cevap verirler. Bu kadının çok geniş bir frekans 
aralığını duyabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Empati meselesi eğitimde çok önemlidir. Örneğin şimdi siz beni dinlerken beyninizi 
görüntülesek, beyninizin aynı bölümleri mi aktiftir? Kadınlar ve erkekleri bir görüntüleme 
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makinesine sokuyorlar ve diyorlar ki “sırayla size resimler göstereceğiz ve gördüğünüz 
yüzü tanımlamanızı isteyeceğiz”. Kadınlar da erkekler de tıpatıp aynı cevapları 
veriyorlar. Mutlu, şaşkın, üzgün vs. gibi. Görüntülemede ise erkek ve kadın beyinlerine 
bakıldığında ikisinde de görme ve yorumlama merkezlerinin aktif olduğu ama ayrıca 
kadın beyninin ortasında ışıl ışıl bir alanın da görüldüğünü görüyoruz. Ama erkeğin 
beyninin ortası ise karanlıktır. O bölgenin adı limbik sistemdir. O empati yaptığımız 
alandır. Kadın, üzgün bir kadını gördüğünde kendisi de üzülür. Erkek ise” üzgün işte 
bitti, diye düşünür”, o duygu içine girmez. 

Dişi beyin, frekans ve yüz tanıma konusunda inanılmaz derecede başarılıdırlar. Bu 
özellikle bebek bakımında son derece önemlidir. İnsan, tam gelişmemiş bir sinir 
sistemiyle doğar. Bebek konuşamaz ve sürekli yüzünü okumanız gerekir. Erkek 
beyninin bu empatiyi yapması çok güçtür. Erkek beyni ilk ilkel yıllardan itibaren 
kendini bu empatiden soyutlamıştır. Avcı olan erkek, bu empatiyi kurduğunda 
avlanamazdı ve soyumuzun devam etmesi de çok güç olurdu herhalde. 

Dişi beyne sahip olan kişiler, günde 3 kat fazla kelime konuşurlar, bilgisi ise yanlıştır. 
Ama işitme ve konuşma konusunda gerçekten dişi beyinli insanların daha başarılı 
olduğu  ve konuşmaya başlama yaşının kızlarda daha erken, yabancı dil öğrenme 
konusunda dişi beynin daha başarılı olduğu söylenebilir. Frontal korteks kadınlarda 
daha büyük olduğu için üst bilişsel fonksiyonlarda yani mantıklı karar vermede daha 
ileri olduğunu söyleyebiliriz. Erkeklerde ise parietal korteksin daha gelişmiş olması ile 
birlikte cisimleri üç boyutlu algılama yeteneği daha fazla gelişmekte ve mühendislik 
gibi alanlarda daha başarılı oldukları gözlenmektedir. Dişi beyninde yer, yön duygusu 
biraz daha zayıftır. 

Bunları sosyal hayatta örneklendirirsek, erkeğe yol tarifi sorarsanız vereceği cevap 
çok net olacaktır. “Şuradan 900 metre yürü, sağa dön” gibi. Dişi beyninde ise her şeyi 
işaretlemek zorunda hisseder. “Şu kadar metre yürü, ilerde …isimli mağaza var 
ordan sola dönün, cami ile yeşil ev arasında” gibi bir cevap verir. Yöntemler çok farklı. 
Çünkü beyin yapıları farklıdır. 

Eskiden Mısır’da varlıklı aileler, gelenek olarak, kızlarını evlendirmeden önce damat 
adaylarının parmaklarına bakarlarmış. Yüzük parmağı ne kadar uzunsa erkeğin o 
kadar güçlü ve üretken olacağına inanılırmış. Bilim literatürüne ise bu 125 yıl önce 
girmiştir. Beynin cinsiyeti aslında anne karnında maruz kalınan testesteron ile ilgilidir. 
Ama bu sadece beyin cinsiyetini belirlemez. Aynı zamanda vücutta bir çok etkisi 
vardır. Bu etkilerden biri de işaret parmağı ile yüzük parmağınıza yaptığı etkidir. Ne 
kadar çok testesterona maruz kalırsanız yüzük parmağınız o kadar uzar. Diyebilirsiniz 
ki “ parmakla beyin cinsiyeti mi ölçülür?” Ama bu 2010 yılında A sınıfı bir bilim 
dergisinde de gösterilmiştir. Hayvanlarda yapılan deneyde hamileyken testesteron 
enjekte edilmiş ve doğan yavruların yüzük parmağının uzun olması beklenir.  Doğan 
yavrulara bakıldığında da cinsiyet farkı gözetmeksizin hepsinin yüzük parmağının 
uzun olduğu görülmüştür. 
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Bunu ölçmek için işaret parmağı ve yüzük parmağınızın elinizle birleştiği yerde ikişer 
ya da bir tane çizgi vardır. O çizgilerden altta olanla tepe noktası arasındaki farkları 
hesaplanır. Eğer yüzük parmağınız uzunsa erkek, ikisi eşitse dişi, işaret parmağınız 
uzunsa daha da dişi beyinlisiniz. 

Deneyimlerime göre eğer evli değilseniz parmağa gerçekten dikkat edin.  Çünkü 
erkek beyni dişi beyniyle gerçekten çok iyi anlaşmaktadır. 

Sosyal, dijital ve uygulamalı medya çok önemlidir. Neredeyse beyin cinsiyetinin üzerine 
geçen etkileri vardır. Bu konuda devam etmesi için sözü Sinan hocama bırakıyorum. 

Doç. Dr. Sinan CANAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu gördüğünüz ekrandaki internetin 2007 yılı haritasıdır. Şu anda nasıldır bilemiyo-
rum. Her birimiz biyolojik olmayan bir hafıza sistemine cep telefonları veya tabletler 
gibi aletlerle bağlı durumdayız. Beynimizin bütün tarihsel, evrimsel sürecine 
baktığımızda beynimiz maalesef böyle yoğun bir bilgi akışına hazır değildi. Biz 
duvara çarpar gibi çok yoğun bir bilgi akışıyla karşı karşıya kaldık ve şu anda 
çoğumuz bununla baş edemiyoruz. 

Dijital dünyanın beynimiz üzerindeki etkileri üzerinde durmak gerekiyor. Özellikle 
gençler için sosyal medya çok önemli boyuttadır. Beynimizi adeta yeniden 
şekillendiren bir ortamla karşı karşıyayız. Daha önce hiç tecrübe etmediğimiz kadar 
çok ve yoğun sosyal ilişkiler ile karşı karşıyayız ve çok ve hızlı iletişim kurmak durumunda 
kalıyoruz. Bu iletişimin de bize bazı yan etkileri olmaktadır. Bir bireyin etrafındaki 
sosyal ilişki sayısı arttıkça beynin dışındaki beyin kabuğu dediğimiz alanda bazı 
yerlerin şakak loblarındaki yerlerin kalınlaştığını görüyoruz. Çünkü sosyal ilişkiler 
beyni zorlamaktadır. Beyin de bununla başa çıkabilmek için daha fazla hücre ve 
bağlantı üretmektedir. 

Sosyal etkileşim, beynimizin en fazla enerji sarf ettiği ve bilişsel yük altında ezildiği bir 
etkileşim biçimidir. Dolayısıyla özellikle fiziksel olarak insanlarla bir arada bulunmak, 
yeni birkaç kişiyle tanışmak, insanların tavırlarını, davranışlarını okumak, adetlerini 
vs. öğrenmek gibi etkiler beynimizin bırakın paralel işlemi milyarlarca işi aynı anda 
yapmasını gerektiriyor. Dolayısıyla en büyük bilişsel yük, sosyal iletişim alanında 
yaşanıyor. Okullarımızda çocuklar en zor fizik problemlerini çözerken bile bunun 
yanına yaklaşamayacak kadar az enerji harcıyorlar. Ama arkadaş ortamına karışmak 
için müthiş bir bilişsel yük altına giriyorlar. 

Eğitim sürecimizde görülüyor ki bilişsel yük sıfıra yakındır. Eğitimde beyinin çok küçük 
bir alanına yoğunlaştığımız için beynin asıl işlevlerini kullanamadan çoğu çocuğumuz 
okullarını bitiriyor ve üniversitelerden mezun oluyor. 

:)hareketi ile klavyeden gülücük yapıyoruz. Eğer sosyal medya kullanıyorsanız 
noktalama işaretlerinden daha fazla bu tarz işaretleri biliyor olabilirsiniz. Araştırıcılar 
diyorlar ki “bir insan mesajla gülücük aldığı zaman insanın beynine acaba ne oluyor?” 
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Yapılan bir araştırmada bir insana sms veya face yoluyla ne zaman gülücük işareti 
gelse beyninin orta noktadaki kısımları ışıl ışıl yanmaya başlıyor. Bu bölge beynin 
ödül merkezidir. Bizleri madde bağımlısı yapan yer de burasıdır. Burası uyarıldığı 
zaman dopamin diye bir madde salgılar ve insanın kendini çok mutlu hissetmesini 
neden olur. Sigara, alkol, çay bağımlılığı da böyle oluşur. Bu maddeleri alan bağımlı 
dopamin hormonu salgılar. Facebook’da ya da başka bir sosyal paylaşım sitesinde 
paylaştığı şey ne kadar beğeni alırsa kişi o kadar dopamin salgılamaktadır. O yüzden 
de internet kişi de bağımlılık yapmaktadır. Bu yüzden sosyal ağ bağımlılığı önümüzdeki 
en önemi problemlerdendir. 

Bizler hibrit nesiliz. Çünkü offline zamanı da gördük. Ama bundan sonraki nesil 
beşikten itibaren online bir sisteme doğuyor ve önündeki tehlikeyi maalesef bilemiyoruz 
ve buna pek hazır olduğumuzu da sanmıyorum. 

Nomofobia ile ilgili yapılan araştırmalarda çok ilginç sonuçlar çıkmıştır. İnsanların 
%73’ü mobil cihazlarına ulaşamadığında kendini çaresiz bir panik halinde hissetmektedir. 
Bu, sigara ve alkol bağımlılarının bunlardan uzak kalınca yaşadıkları geri şekilde 
sendromunun aynısıdır. 

Bunların neticesinde, yüzeysel okuma, uzun metinlere konsantre olamama, geçici 
plastisite, öğrenmeye bağlı değişiklikler (öğrenmeyi bırakınca beynin eski haline 
dönmesi), dikkat dağınıklığı, derinliksiz öğrenme(öğrendiğimiz bilgi parçacıklarından 
bütünlükçü bir düşünmeye varamama), bir mesele hakkında derin düşünememe gibi 
sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunlar da geleceğimiz için çok ciddi problemlerdir. 

Tabi yararları da vardır. Anlık dikkat artışı, çoklu işlem kapasitesinde artış, indeksleme 
becerisi(özellikle interneti yoğun kullananlar, bir yerde gördükleri bilgiyi hangi internet 
sitesinde gördüklerini çok rahat hatırlayabiliyorlar.)

Beynimizin algılama özelliklerinden en örüntü algılama becerisi vardır. Size bir 
fotoğraf verip incelemenizi istediğimde bir insan yüzü olduğunu hemen tanıyorsunuz. 
Fakat bir süre incelediğinizde bir rahatsızlık hissetmeye başlıyorsunuz fotoğrafla ilgili, 
Çünkü beyninizde iki sistem var. Yüzü tanıyan sistem kalıp tanıma sistemidir ve 
anında tanır, detaylara dikkat etmez. Bir de detay okuma sistemimiz vardır. Kalıp 
sistemi diyor ki bir insan var, detay okuma sistemi diyor ki ne insanı bunun dört tane 
gözü var. Aradaki kavga insanı rahatsız ediyor. Kalıp tanıma sisteminin faydası çok 
az enformasyonla hemen tanıyabilmenizi sağlıyor. Bu hayta kalma mekanizmasından 
beklenen bir şeydir. Bilgisayar gibi analiz etmemektedir. Sizin beyninizi ekrandaki 
şekilleri nasıl gördüğünüze dair incelesem beyninizde bu şekillerin her birini farklı bir 
yerde şekil olarak algılandığını görürüm. Ama aynı biçimleri toplayıp bir araya 
getirirsem beyninizde tamamen farklı bir sistem aktive olacaktır. Artık buradan 
sadece biçimler değil duygular okunmaya başlayacaktır. 

Bu anlamda beynimizin kabaca iki bölümü vardır. Ön tarafı frontal kortekstir ve 
parçalarla ilgilidir. Doktor, mühendis vs .yetiştireceksek bu bölüme yükleniyoruz. 
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Bizim eğitimimiz en çok buraya yüklenmektedir. Beynimizin geri kalanı güzellikleri, 
tabiattaki korteks ritimleri algılamaktadır. İnsanın duygularını algılamaktadır. Ama biz 
bunu hiç eğitimde kullanmıyoruz. Nasıl çalıştığı hakkında ancak son 5-10 senedir 
bilgi sahibi olmaya başladık. Tanımadığımız bir insanın fotoğrafına baktığımızda 
neler düşünürüz? Nasıl biri diye düşündüğünüzde sadece bir insan yüzü 
görmediğinizi fark edeceksiniz. Oradan kişinin mizacına dair bir sürü ipucu 
yakalıyorsunuz. Bunlar doğru ya da yanlış olabilir. Eğer eğitimciler gibi çok sayıda 
insan yüzü görmüşseniz oldukça isabetli tahminler yapabildiğinizi de görürsünüz. 
Ama daha önce çok fazla insanla tanışmamış biri bu tahminlerinde yanılabilir.

Beynimizde bir derin öğrenme sistemi vardır. İçerde size sormadan sürekli hayatı 
gözler, kayıt yapar ve olayların örüntülerini anlamaya çalışır. Bunlar karşısında size 
tek kelime etmeden bir şeyler öğrenir. Size verdiği duygusal sinyalleri okuyabilirseniz 
yaşam hakkında enteresan bilgiler öğrenirseniz. 

Körfez Savaşı sırasında radar operatörü geminin radar bölümünde otururken bir 
ande yeşil bir noktanın uçak gemisine doğru yaklaştığını görür. O anda yapması 
gereken iki şey var ya gemiye bir füze atılmış ya da bir uçak görevden dönüyor. Fakat 
radar odasından bunu bilme imkânı yok. Birine sormak istiyor ama kimseye 
ulaşamıyor. Yapması gereken bir şey daha var eğer gemiye bir füze atılırsa diye anti 
füze düğmesi var yanında o düğmeye basması karşı füze göndermesi gerekiyor. 
Ama uçak mı füze mi ayıramadığı için telaşlanıp füze fırlatıyor. Gürültüyü duyan ordu 
mensupları toplanıp bakıyorlar ki gerçekten gelen füzeyi radar operatörü aşağı 
indirmiş. Diyorlar ki “nerden bildin, kime sordun?” O da diyor ki bilmiyorum “içime 
fenalık geldi, ben de düğmeye bastım.” O zaman diyorlar ki “ya uçak olsaydı ne 
yapacaktık” ve hakkında soruşturma açıyorlar. Aylar süren uğraşılardan sonra çok 
ilginç bir şey fark ediliyor. Simülasyonda bu adama uçak ve füze gösteriliyor. Bu adam 
ne zaman füze görse vücudunda fark edemediği bir heyecan düzeyi pik yapıyor. 
Sürekli bir heyecan artışı ve terleme oluyor. Uçağa ait ışıklarda ise bir problem 
olmuyor. Bunun nereden geldiğini merak ediyorlar. Çünkü radar operatörlerine bu 
öğretilmiyor. Araştırıp bakıyorlar ki füze yerden atıldığı uçak ise havadan geldiği için 
radar ekranına girmelerinde 1 saniye kadar bir fark var. Bu operatör binlerce saat 
radar ekranına baktığı için öğretilmeyen bu çok basit örüntüyü beyni kendi kavramış. 
İşte beyindeki örüntü tanıma sistemi böyle bir şeydir. 

Ben bütün bu işlere Salih Amca ile başladım ve kendisi vefat etti. 2006 yılında 
Buğday Derneğinin başkanı olan arkadaşım aracılığıyla kendisinden haberdar 
oldum. Salih Amca’nın işi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir köylüydü. Ağustos ayının 
son on iki günü çıkıp geziyor ve bir yıl boyunca hava tahmini yapıyor. Köylüler, bütün 
ekim, dikim ve hayvancılık işlerini bu tahmine göre yapıyorlar. Otuz yıl boyunca Salih 
Amca’nın yanıldığını gören olmamış. Sorun ise şu meteoroloji sadece tam doğru beş 
günlük hava tahmini yaparken Salih Amca’nın bunu nasıl yaptığını merak ettik. Sonra 
yaptığımız araştırmada yörük köylülerinin tamamının neredeyse böyle bir özelliğinin 
olduğunu gördük. Tabiattaki çeşitli değişimleri izleyerek bunu anlayabiliyorlar. İnsan 
beyni tabiattaki bu örüntüleri gözlemleyerek çeşitli çıkarımlar yapabilecek müthiş bir
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kapasiteye sahip. Bu kapasiteyi bilmediğimiz için şimdiye kadar hiç kullanmadık ama 
binlerce yıldır özellikle şehir hayatından uzak Aborjinler gibi kabilelerde bunun uç 
noktalarını görebiliyoruz. 

Teklifim şu. Öğrencilerimiz ve bizler çok fazla dataya boğulmuş durumdayız. Sürekli 
üzerimize veriler akıyor ama bizim beynimizin sadece ön kısmı bunlarla mücadele 
edebiliyor ve orası çok zavallı bir yer. En fazla 5-6 değişkenle uğraşabiliyor. 6.,7. 
Değişken geldiği zaman eskileri silmek zorunda kalıyor. Bazen hayatı belli bir 
mesafeden sadece izlemek yetebiliyor. Özellikle bugün en önemli sorunumuz 
hakkında herhalde herkes hem fikirdir. Bizler çok fazla tabiattan kopuk vaziyetteyiz. 
Gençlerimizi tabiatla buluşturduğumuz taktirde tekrar gizli bir şeylerin açığa çıktığını 
göreceğiz. Bunun için illa gidip kırlıklara yerleşmek gerekmiyor. Evin önündeki çimenlik 
gerçekten iyi bir başlangıç olabilir. 

Son söz olarak beynimiz onu anlayabileceğimiz kadar basit de olsaydı bizler 
muhtemelen yine onu anlayamayacak kadar basit olacaktık. İan Stewart söylemiş bu 
sözü. Elimizdeki en gelişmiş araç budur. Dolayısıyla tam olarak anlayamasak da 
anlayabildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Nbeyin’den bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlerden 
öğreneceğimiz çok şey vardır. 
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IB PROGRAMLARI (PYP, MYP, DP)

Ben bir okulda biyoloji ve kimya öğretmenliği yaptım. Sonra da müdür olarak çalıştım. 
Sizlerin gezegenimiz için müthiş bir rolünüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz 
çocukların zihinlerini şekillendiren kişilersiniz. Sizler düşünülebilecek herhangi bir 
işten daha önemli bir mesleğe sahipsiniz. 

Ben zihninizi açmak için biraz matematik yapmak istiyorum. Bu işlemleri yaparken 
İngilizce düşünmenizi istiyorum. Şimdi 1-10 arası bir sayı düşünün. Bu sayıyı 9 ile 
çarpın. Elde ettiğiniz iki basamaklı sayının basamaklarını birbiriyle toplayın. Bu 
sayıdan 5 çıkartın. Şimdi bulduğunuz sayı İngilizce alfabesinde 1 bulduysanız A, 2 
bulduysanız B, 3 bulduysanız C, 4 bulduysanız D, 5 bulduysanız E olsun. Avrupa’da 
bulunan ve bulduğunuz sayının harf karşılığı ile başlayan bir ülke düşünün. Bu 
ülkenin isminin son harfi ile de bir hayvan ismi düşünün. Danimarka’da bir kanguru 
buldunuz değil mi? Bunu nasıl yaptım. Aslında ben sizi bu cevaba yönlendirdim. Ben 
dersin merkezinde yer alarak sizi öğretmen olarak yönlendirdim. Ama biliyor 
musunuz ve farkında mısınız ki burada bulunan düşünme süreçlerini? Maalesef 
sınıflarımızda çoğunlukla yaşanan budur.

Aslında IB’de odak noktası bunun nasıl olduğu, öğrenmelerinin neden oluştuğudur. 
IB programının misyonu böylece daha iyi ve barış içinde bir dünya yaratmaktır. Belki 
bu büyük bir laf olabilir ama IB’nin başlangıç noktası budur. Herhangi bir kuruluşun bir 
iş yerinin, özellikle de eğitim kurumlarının misyonu, standartları ve müfredatı çok 
önemlidir. 

Öğrenciler için kültürlerarası anlayışa dayalı daha iyi ve daha barış dolu bir dünya 
yaratmak, daha zorlu programlar oluşturarak uluslararası eğitim ve özenli 
değerlendirme sistemleri yaratmak, aktif, merhametli ve hayat boyu öğrenen bireyler 
oluşturmak da IB’nin misyonlarındandır. 

IB’nin aslında çok uzun bir misyonu vardır ama kısaca vermek gerekirse IB misyonu  
sadece diploma programından oluşmaz. Çoğu kişi aslında lisenin son iki senesinde 
yapılan bir diploma programı olduğunu zanneder ama IB, ilk yıllar programı, orta yıllar 
programı, sonra diploma programı ve ondan sonra da kariyerle ilişkili sertifika 
programıdır. 

IB programı, diploma programına kadar alternatif başka programlar içerir. 1968 
yılından beri gelişerek devam eden bir programdır. 4617 tane program vardır. Dünya 
üzerinde 1 milyondan fazla öğrenci IB programlarına devam etmektedir. 

Türkiye’de de IB büyümektedir. Şu anda Türkiye’de diploma programında 30 yetkili 
okulumuz bulunmaktadır. 

Richard HENRY / Müge SELÇUK
Sema Kan ÖZKAYA / Aslı BALİ 
Uluslararası Bakalorya Adına 
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IB programında uluslararası dil becerileri çok önemlidir. Aynı zamanda öğrenme, 
öğretme ve değerlendirme çok büyük önem kazanmaktadır. IB programının 
merkezinde öğrenen gelir. IB programında aslında bizim için önemli olan öğrencilerin 
okulu bitirdiklerinde nasıl bir insan olacaklarıdır. Matematik, fen, dil bilimleri önemlidir 
tabi ki ama aynı zamanda da IB öğrenenin profili nasıl olmalıdır sorusunun yanıtı 
daha da önemlidir. Müfredatımızın içeriğinde hem öğrenme hem de öğretme modelleri 
saklıdır.

Öğrenciler araştırma ve sorgulama temellidir. Öğrenciler sorgulayıcı bireyler olarak 
yetiştirilirler. Aynı zamanda burada aksiyon ve hareket çok önemlidir. Bununla ilgili 
kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben Endonezya’da bir okulda çalışırken bir velim 
geldi ve kızları evde sürekli ışıkları kapattığı için onlar da sürekli açmak zorunda 
kalıyorlarmış. Biz okulda onlara elektriği tasarruflu kullanmayı ve çevreyi korumayı 
öğrettiğimiz için öğrencimiz bunu eyleme geçirmiş ve evinde de bunu uygulamaya 
başlamış. Dolayısıyla eylem çok önemlidir. Öğretilen şeylerin düşünülmesi, fikirler 
üretilmesi, planlar yapılması çok önemlidir.

Bir sonraki halka da öğrencinin en az iki dil öğrenmesinin sağlanmasıdır. Bunlardan 
biri ana dilidir. Dil aracılığıyla bir kültür de öğreniyorsunuz. IB’de öncelikle öğrencilerin 
kendi kültürlerini tanımaları sonra da dışarı bakıp başka insanların nasıl yaşadıklarını 
öğrenmeleri önemlidir. Bazen insanlar bunun uluslararası bakalorya programında 
farklı olduğunu düşünürler. 

Öğrenmede devamlılık önemlidir. Disiplinler üzeri bir öğrenme amaçlarımızdandır. Şu 
anda matematik, İngilizce, fizik zamanı denmesi değildir aslına amaç bunların birbirine 
entegre olmasıdır. 

Öğrencilerin becerilerinin gelişimi ve öğrenmeyi öğrenmeleri çok önemlidir. Dil öğrenme 
ve değerlendirme de çok önemlidir. 

Öğrencilerimizin hayatında çok önemli 3 aşama vardır. İlk yıllar programında yaptıklarını 
gösterme, onun üzerine orta yıllar programında kişisel projeler üretmeleri ve onları 
sergilemeleri, diploma programında ise araştırma tezi yazmaları ve üniversite bazında 
bir çalışma yapmalarıdır. Kendi öz disiplinlerini, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve 
üniversitede nasıl başarılı olacaklarını, üniversite sonra iş hayatında da nasıl başarıya 
ulaşacaklarını öğreniyorlar. 

Müfredat, farkı yapılardan gelen birçok uzmanla çalışılarak hazırlanıyor. Bu uzmanlar 
birçok araştırmalar yapıyorlar. Döngüye göre programın oluşturulması 7 yıl alıyor. 
Programların içeriklerini çok hızlı değiştiremiyoruz. Bizim üzerimizde ne yapmamız 
gerektiğini dikte eden bir hükümet ya da otorite yok. Dolayısıyla biz farklı disiplinlere 
entegre ederek çok güzel bir program oluşturma şansına sahibiz. 

88 Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları



Değerlendirme sistemimizde de yine bir döngü mevcuttur. Biz bir eylem ve aksiyon 
planı oluşturuyoruz. Okulun kendini geliştirmesi bu değerlendirme sürecinde çok 
önemli rol oynamaktadır. Sadece IB tarafından değil hükümet ve bir çok resmi kuruluşça 
da kullanılan araştırma sonuçları IB programının çok farklı sonuçlar yarattığını, 
öğrencilerin ömür boyu öğrenenler olarak geliştiğini, içinde bulundukları topluma ve 
dünyaya faydalı kişiler olarak yetiştiklerini kanıtlamaktadır. 

Teşekkür ederim. 
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BİRLİKTE ÇALIŞALIM, BİRLİKTE ÖĞRENELİM: KUBAŞIK ÖĞRENME

Kubaşık öğrenme ile ilgili, temel kavramlar, öğrenme teknikleri, örnek bir kubaşık 
öğrenme tekniği ve bunun uygulanmasından söz ederek konuşmamı tamamlamak 
istiyorum. 

Genel olarak baktığımızda öğrenciler, üç şekilde öğreniyorlar. Birbirleriyle yarışarak, 
bireysel olarak ya da iş birliğine dayalı olarak yani kubaşık olarak öğreniyorlar. 

Aslında bu üç öğrenme biçimini de meydana getirdiği söylenebilir. Bunlar yarışmacı 
öğrenme, bireyselleştirilmiş öğrenme ve kubaşık öğrenmedir.

Kubaşık sözcüğü özellikle Orta Anadolu’da ve köylerde sıkça kullanılan bir sözcüktür 
ve kubaşmaktan türemiştir. Rahmetli Selahattin Ertürk tarafından önerilen bir sözcük-
tür. Cooperative Learning’in karşılığı olup kubaşık öğrenme diye geçer. 

Kubaşmak, bir köyde insanların birbirleriyle yardımlaşması, üç-dört aile bir araya 
gelerek bir işi birlikte yapmasıdır.  Eğer tüm köy halkı birlikte bir iş yaparsa da bunun 
adı imece olur. 

Bunlar gibi Türkçe’de daha bir çok güzel sözcük vardır. Ötüşük, bataşık, keşikleme 
bu sözcüklerdendir. 

Kubaşık öğrenme; iş birliğine dayalı öğrenmedir.

Yarışmacı öğrenmeye
 • Öğrencilerin kazanmayı ya da yitirmeyi kabul ederler. 
 • Öğrenciler birbirlerini hasım olarak görürler. Öyle ki arkadaşı hasta olup üniversite
   sınavına giremeyince sevinen çocuklar bile olduğunu biliyoruz. Çünkü öğrencide, bir  
  kişinin daha önüne geçtim düşüncesi beliriyor. 
 • Sürekli öğrenciler bilgi, beceri ve yetenek yönünden karşılaştırılır. Bu karşılaştırmalar  
    da çocuklarımızı çok fazla yaralamaktadır. 
   • Değerlendirmeler bireysel yapılır. 
 • Öğretmen, temel kaynaktır. 

Bireyselleştirilmiş öğrenmede;
 • Öğrenci başka biri ile yarışmaz.
 • Öğrenci kendi kendine öğrenir.
 • Öğrencinin rakibi kendisidir. 
 • Ders amaçlarının her biri açısından önemi vurgulanır. 
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 • Değerlendirmeler bireyseldir.
 • Öğretmen temel kaynaktır.

Kubaşık öğrenmede ise;
 • Amaç, her öğrenci için önemli olarak algılanır.
 • Farklı yetenekleri ve gereksinimleri olan çocuklardan kümeler oluşturulur.
 • Kümelerle dersin amaçları be beklentilerine ulaşmak ortak amaç olarak görülür.
 • Araçlar, gereçler ve düşünceler paylaşılır.
 • Değerlendirmede küme ögelerinin küme çalışmalarına katkıları esas alınır.
 • Öğretmen rehber rolündedir. Öğretmen, ideal bir 40-50 dakikalık kubaşık
   öğrenme dersinde 10 dakika konuşur. Dersin geri kalanında öğrenciler çalışır. 

Bu öğrenme şekillerinin üçüne de baktığımız zaman, hangisinin akademik başarıyı 
arttırdığını düşünürsek yapılan yüzlerce çalışma çok açık bir şekilde göstermiştir ki 
kubaşık öğrenme akademik başarı açısından, yarışmacı ve bireyselleştirilmiş 
öğrenmeye göre en etkili öğrenme yöntemidir. İkinci sırada yarışmacı öğrenme 
olduğu söylenmektedir. Bireyselleştirilmiş öğrenme ise üçüncü sırada yer almaktadır. 

Duyusal açıdan baktığımızda da arkadaşlık ilişkileri, demokratik ilişkiler gibi ilişkilerin 
geliştirilmesinde yine araştırmalar göstermektedir ki en etkili yöntem, kubaşık 
öğrenmedir. İkinci sırada bireyselleştirilmiş öğrenme, üçüncü sırada ise yarışmacı 
öğrenme gelmektedir. Yarışmacı öğrenmenin öğrencilerin en çok zarar gördüğü 
öğrenme biçimi olduğunu söyleyebiliriz. 

Kubaşık öğrenme kısaca, öğrencilerin sınıf ortamında küçük karma kümeler oluşturarak 
ortak bir amaç doğrultusunda birbirlerinin öğrenmelerine yardımcı oldukları ve genellikle 
de küme başarısının ödüllendirildiği bir öğretme yaklaşımıdır diyebiliriz. Yapılan 
araştırmalar gerek akademik başarı gerekse de duyusal özellikler açısından en etkili 
öğretme yöntemlerinden biri olduğunu göstermektedir. 

Kubaşık öğrenmenin temel ilkeleri vardır ve bu ilkelere uyulduğu taktirde her türlü 
çalışma kubaşık öğrenme içine girebilir. Kubaşık öğrenme bir küme çalışmasıdır ama 
bildiğimiz küme çalışmasından çok farklıdır. Geleneksel kümelerde başkan, yazıcı, 
sözcü vardır ve her kümeye farklı bir konu verilir. Kubaşık öğrenmede; başkan, yazıcı, 
sözcü yoktur. Her öğrenci kümenin doğal bir üyesidir. Her öğrenci doğal bir üye 
olduğu için öğrenciler arasında statü ve benzeri farklar oluşmaz. 

Temel ilkelerinden birisi kümenin amaçlarıdır. Kubaşık öğrenmenin etkili olması için 
öğrencilerin bir küme amacı doğrultusunda çalışması gerekir. Bu küme amacı bir 
derece almak, ödül kazanmak gibi amaçla çaba göstermelidir. Örneğin biz bir kubaşık 
öğrenme çalışmasından sonra öğrencilere bir sertifika verilir. 4 kişilik bir küme 
olduğunu varsayalım. O dört kişilik küme başarıya ulaştığı taktirde her öğrenciye bir 
küme başarı sertifikası verilir. 

Kümelerde her başarı düzeyinden öğrenci bulunur. Aynı başarı düzeyindeki öğrenciler 
bir araya getirilmez. Yapılan uygulamalarda görülmüştür ki sürekli aşağılanan alt 

Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları 91



başarı düzeyindeki öğrenciler, bu başarı sertifikalarını odalarına asarak yüksek 
motivasyonlar sağlamaktadırlar. 

Başka bir örnek de haftanın en iyi davranış kümesi olabilir. Bu da sınıf yönetimi 
açısından çok etkili bir yöntemdir. Bireysel olarak yapılan “aferin, bravo, çok güzel 
olmuş” demekten veya sorun olduğunda “Ahmet, Ayşe sus, dur” demektense kubaşık 
öğrenme kümelerinde doğrudan kümeye hitap edilir. Örneğin “Afacanlar Kümesi 
lütfen biraz yavaş konuşun” gibi. 

Kubaşık öğrenme kümelerinde her üye bireysel sorumluluğunu yerine getirmelidir. 
Ama sadece bireysel sorumluluğunu yerine getir denilip beklenilmez ve herkesin 
kümesine maksimum katkısı son derece önemlidir. 

Örneğin değerlendirme yapılırken de aldıkları puanlar toplanıp üye sayısına bölünerek 
puanları hesaplanabilir. Üyenin kümeye katkısına göre de değişik hesaplama 
yöntemleri de vardır. Böylece en alt başarı düzeyinde olan öğrenci bile yüksek katkı 
puanı alabilir. 

Kubaşık öğrenmede, kümeler kesinlikle orta, alt ve üst başarı düzeyindeki öğrencilerle 
karma olarak oluşturulur. Bunun yanı sıra farklı etnik kökenden, içe dönük olan 
öğrenciler de aynı kümede toplanmaz. Kümelerde kız-erkek dengesine dikkat edilir. 
Karma kümede anlayış farklılıklar içinde birlikteliktir. Yapılan araştırmalar da çok net 
olarak göstermiştir ki karma kümeler akademik başarı oranını önemli ölçüde 
arttırmaktadır. 

Burada genellikle şu soru sorulmaktadır. Üst başarı düzeyindeki öğrenciler ne 
olacak? Bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu öğretmektir. Buradaki üst başarı 
düzeyindeki öğrenciler de bir anlamda öğretmen rolünü üstleniyor ve yine yapılan 
araştırmalar çok açıkça gösteriyor ki buradaki öğrenciler seviye gruplarındaki üst 
başarı düzeyindeki öğrencilerden çok daha ileri gidiyorlar. 

Bir örnek vermek istiyorum. İkili denetim tekniği Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi ve 
Sosyal Bilgiler derslerinde rahatlıkla uygulanabilir. Öğrencilere önce öğretmen 
sunumu yapılır. Sonra öğrencilere çalışma yaprakları verilir. Öğrenciler çalışma 
yapraklarındaki soruları yaparken birbirlerine destek verirler. Yanındaki arkadaşı 
“bravo, çok iyi, devam et” der. Birbirlerinin hatası varsa söylerler. En sonunda tüm 
yaptıklarını grup olarak ortaya koyar ve doğru yapmış mıyız diye bakarlar. En 
sonunda da öğretmenden yanıt anahtarını alıp karşılaştırırlar. Bunun arkasından da 
haftanın sınavına girerler. Bireysel olarak girdikleri sınavdan aldıkları puanlara göre 
de küme başarı puanı elde edilir. 

Bu en basit bir teknik örneği olup bu teknikte bile çok yüksek başarı elde edildiği 
görülmüştür.

Teşekkür ederim. 
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21. YÜZYIL BECERİ ve YETERLİKLERİ; BİLGİ ve İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİNDEN ÖRNEKLER

Bir örnekle konuma başlamak istiyorum. Diyelim ki birisi yanınıza geldi ve otelden 
çıkıp Antalya’nın merkezine nasıl gidebileceğini sordu. Bunu nasıl tarif edeceğinizi 
biraz düşünmenizi istiyorum. Bunu teknoloji aracılığıyla gerçekleştirmek istiyorum. 
Dört tane seçeneğimiz var. Cevabı elinizdeki akıllı cihazlardan oylamanızı istiyorum. 

 A) Zaten biliyorum sadece hatırlamam gerekir.
 B) Kâğıda yolu çizip onu takip ederim. 
 C) Olası bütün alternatifleri düşünürüm ve içlerinden birisini seçerim.
 D) Otel ile Antalya arasını modelleyip en kısa yol algoritmasıyla problemi çözüp  
      uygularım.

Genelde C ile D şıklarında yoğunlaşma olduğunu görüyorum. Bu soruları cevaplarken 
nasıl düşündüğünüzü de biraz düşünmenizi istiyorum. Probleme çözümü üretirken A 
şıkkını seçenler genellikle kafamdan direkt olarak düşündüm, herhangi bir şeye 
başvurmadım sadece biliyordum zaten ama hatırlamam gerekti diyorlar. Diğeri basamak 
basamakgüzergah geliştirdim. Bu bir algoritma yaklaşımıdır. Diğeri yolu çizerim onu 
takip ederim. En iyi nasıl giderimi de düşünüyorsunuz tabi. Çok bilinmeyen bir yol 
olduğu için aslında İstanbul’dan, Ankara’dan veya Türkiye’nin başka bir ülkesinden 
bir yer vereyim diye de düşündüm ama herkese hitap edebilecek bir yer düşündüğüm 
zaman en uygun bu geldi açıkçası aklıma. Bunları da düşünmesi gerekiyor insanın. 
En az trafik lambası ve dönüşle, verimlilik söz konusu burada. Diğer bütün detayları 
düşünen insanların düşündüğü bazı şeyler de vardır. Ya bunlar olursa? Mantıksal 
düşünme dediğimiz şeylerdir bunlar. Trafik kazası varsa, yol kapatıldıysa, hava 
koşulları değişirse diye düşünen mantıksal düşüncedeki kişiler de olabiliyor. 

Diğeri de soyutlamadır. Etkili bir şekilde herhangi bir konuda yönergeyi nasıl veririm? 
En son şıkkımız da otomasyondur. Bu da Google map gibi bir sistemin düşünülmesidir. 

Bu terminolojinin hepsi bilişimle haşır neşir olanların çok sık duyduğu şeylerdir. Zaten 
bilişim teknolojileri derslerini veren öğretmenlerin de hep üzerinde durdukları termi-
nolojilerdir. 2006 yılında bilgisayar bilimleri ile ilgili WingBilişimsel Düşünmeyi ortaya 
çıkarmıştır. Ona göre bilişimsel düşünme, çeşitli konseptleri bilgisayar bilimleri ile 
ilişkilendirebilen problem çözümleri, sistem tasarımları ve insan davranışlarını 
kapsamaktadır. O zaman ki vizyonu da 21. yüzyıldı. Bu herkes tarafından kullanılacak bir 
temel beceri haline gelecek diye de kendisi belirtmiştir. Bunun üzerine bir takım bu 
tanımlamayı nasıl genişletebilecekleri ve neler yapabilecekleri adına birimler bir 
araya geldiler ve şöyle dediler. “Eleştirel düşünmeyi ele alıp bunu bilişimin gücüyle bir 
araya getirirsek karar verme ve yaratıcı çözümler bulabiliriz.” 
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Daha sonra biz bilişimsel düşünmeyi neden çocuklarımıza vermeliyiz diye 
düşünüldü. Bilişim derslerinde veriliyor ama diğer derslerde de bu terminolojiler 
verilmeli midir? Diğer derslere entegre edebilir miyiz? Gerek var mı? Bu soruların 
cevapları hep tartışıldı ve bir ekip bir araya gelerek ciddi kuruluşlardan insanlarla 
bilişimsel düşünmenin tanımını yaptılar. Niye önem kazandığını da şu şekilde 
açıkladılar. Bilişimsel düşünebilen, bugünün dijital araçlarını kullanabilen ve yarının 
problemlerini çözebilen gençler yetiştirmeliyiz. Bugün baktığımızda genç öğrenenlerin 
bunları bir araya getirerek öğrenmeleri gerekiyor diye düşündüler. 

Bilişimsel düşünme dediğimiz zaman bilgisayar ya da başka araçlar kullanarak prob-
lemlerin çözülmesi anlamına gelmemelidir. Bilişimsel düşünmeyi diğer derslere de 
entegre ederken söz dağarcığındaki verilerin toplanması, simülasyonlar, verilerin 
analizi gibi öğretmenlerimizin de kullandığıhali hazırda zaten bir çok terminolojinin de 
çocuklara bahsederken algoritmadan da bahsedildiği gibi bunların çocuklara bir 
algoritma olduğunu hatırlatarak küçük yaşlardan itibaren onları bilişimsel düşünmeye 
sevk ederek başarıyı arttırabileceğimizi düşünüyorum.

21.yüzyıl öğrencilerine bakıldığı zaman MEB. Eğitim Araştırma Birimi Türkiye’de 
2011’de bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada ortaya koyulan veriler vardır. Fakat diğer 
yerlerde baktığımızda bu 21.yy. öğrencilerinin beceri ve yeterliliklerinin 4 ana kategoriye 
ayrıldığını görüyoruz. Bunlar temel alanların 21.yy. temalarına çocukların hakim 
olmaları (dersler), öğrenme ve yenilikçi olma becerileri (bilişimsel düşünme becerileri), 
bilgi, medya ve teknoloji becerilerine hakim olmaları, hayat ve kariyer becerilerine 
hakim olmalarıdır. 

Burada bu kadar şeyi düşündüğümüz zaman nasıl bir öğrenci, nasıl bir öğretmen, 
nasıl bir okul lideri ve öğretme ortamı gibi sorular aklımıza geliyor. Bunlar hep 
tartışılması gereken ve sonuca varılması gereken konulardır. Bunları tam olarak 
tanımlayamadığımız ve tanımlamadan da bir takım değişikliklere geçtiğimiz için de 
bazı yerlerde sorunlar yaşadığımızı düşünüyorum. 

Değişim hızını yakalayabilmek için bu tanımların değişiklikler yapılmadan önce tam 
ve doğru olarak yapılması gerekmektedir. 

“Ben hâlâ ders kitaplarını takip etmeye devam ediyorum, Wikipedia’nın ne dediği 
umurumda değil” diyen bir öğretmen mi yoksa bu değişimi kabullenen bir öğretmen 
mi? Tabi bunun yanında şunu da unutmamak gerekir medya-metot tartışması bizim 
alanımızda hep yapılan tartışmalardandır. Medya sadece bir araç mıdır yoksa metot 
mudur? 

Bunlar hep tartışılacak ama unutulmaması gereken konulardandır.
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MONTESSORIE EĞİTİMİNİN GÜNCELLİĞİ

Dr. Maria Montessori (1890-1952) antropoloji, deneysel psikoloji, pedagoji ve tıp 
alanındaki bilgilerini, çocuklarla yaptığı gözlemlerle bütünleştirerek çocuğun gelişimine 
uyan yöntemi için malzemeler geliştirmiş ve bunların sonucunda önemli başarılar 
elde etmiştir.

Bu alanda diğer çağdaşı reformcular gibi düşüncelerini teoriye dayalı ve özellikle okul 
çocuğunu göz önünde bulundurarak geliştirmemiş, yaş, sosyo- kültürel durum ve dini 
dünya görüşünden bağımsız olarak tüm insanlığı göz önüne alan, antropolojik ve 
eğitimin teorik düşüncelerin ötesinde uygulamayla ilgili pratik ipuçları, somut metot ve 
aktif olarak faaliyete geçirilebilecek, bağımsız olarak öğrenmeyi mümkün kılacak 
unsurları içeren bir yöntem geliştirmiştir.

Maria Montessori'nin çocuk gelişimi konusundaki saptamaları günümüzde genetik ve 
beyinle ilgili araştırmalarla da kanıtlanmıştır. İnsanla ilgili bilim dalları Montessori 
konseptinin önemli kısımlarını somutlaştırdı. Genetik araştırmalar; örneğin “yapı 
planı” konusunda her bireyin gelişiminin öznesel bir programı olduğunu kanıtlamıştır. 
Bu da genetik parmak izi olarak ifade ediliyor. Günümüzde  doğumda getirilmiş olan 
genetik potansiyel ve insanları farklı kılan bireysel özellikler hakkında eskiye oranla 
daha çok şey bilmekteyiz. Her insan güç ve imkanlar konusundaki potansiyelleri ile 
bir depodur ve bireysel olarak geliştirilmesi mümkündür.(5)

Montessori çocuğu “insanın mimarı” olarak görmekte ve çocuğun yaratıcı, kendini 
inşa etme gücü olduğunu düşünmektedir. O “çocuğu zihinsel bir embriyo” olarak 
niteler ve bu embriyonun çevresindeki zihinsel ve maddi dayanaklarla geliştiğini 
söylemektedir. Çocuk ağzıyla bunu pedagojisinin temelini oluşturan “kendim 
yapmam için bana yardım et” cümlesiyle açıklamaktadır. Böylece çocuğun gelişmesi 
için önemli olan insan-çevre etkileşmesini vurgulamıştır.  Montessori’ye göre gelişim 
sadece çocuk tarafından yönlendirilen son derece yaratıcı bir süreçtir ve çocuk bunu 
ancak çevresi ile etkileşim sonucu başarmaktadır.

Montessori'ye göre doğa insanı başlangıcından itibaren tümüyle randıman verebi-
lecek bir beyinle değil daha ziyade yüksek derecede esnekliği (plastisitesi) olan ve 
deneyime muhtaç olan bir beyin ile donatmıştır. 

İnsanın genetik potansiyelleri ancak zaman açısından sınırlanmış olan duyarlı 
evreler sayesinde tümüyle kullanılabilir hale gelmektedir. Bunun ön koşulu olarak 
gereken çevre faktörleri bu verimli süreçte engellenmeden ve tam gelişim ihtiyaçlarına 
göre var olmalıdır. 

Emel ÇAKIROĞLU WILBRANT
Montessorie Eğitimcisi



Dr. Montessori yüksek beyin fonksiyonlarının ve tüm kişiliğin inşa ve genişletme 
süreçlerinin devamlı olarak aktifleştirilmeleri gerektiğini söylemiştir. Belirli sinir 
hücrelerinin birbirine bağlanması için duyarlı evreler sürecinde çevreden gelen 
bilgiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu aktifleştirme gerçekleşmediğinde sinir 
hücreleri birleşmeyerek gelişim tamamlanmamaktadır. Maria Montessori’ye göre 
buna benzer oluşum insanın tüm diğer kişilik gelişmesinde de gerçekleşmektedir.

Böylece Montessori’nin gelişim teorisinde çelişki olarak görünenler günümüz 
olanaklarıyla bir şekilde çözümlenmiştir: İnsanın gelişim potansiyeli doğa tarafından 
tamamlanmamış ama son derece esnek bir şekilde gelişmeye uygun olarak 
donatılmıştır. Belirli süreçlerde olgunlaşma ve bazı fonksiyonların en uygun 
çalışmaları, ilgilerin, yeteneklerin optimal gelişmeleri deneyime bağlı aktifleştirilmeye 
muhtaçtır. Farklı duyarlı evreler için hangi çevre şartlarının en uygun olduğu kesin 
olarak tespit edilemez. Her çocuğun bireysel eğilimleri, tercihleri, ilgi alanları ve 
yetenekleri farklı olduğundan ve onlar bireysel bir şekilde duyarlı evrelerde ortaya 
çıktıklarından çocuklara ona göre teklif sunmak için tek yol gözlemlemektir. (1) 

Eğitim düşüncesi tarihinde duyuların eğitimi en başından beri önemsenmiştir. Duyular 
ve hareket zihnin araçlarıdır. Zihin onların sayesinde kendisini ifade edebilmekte ve 
gelişmektedir. Bu nedenle Montessori gözlem ve denemeler sonucu özel materyaller 
geliştirmiştir. Materyaller duyu ve motoriği geliştirecek ve hassaslaştıracaktır. Onların 
sayesinde de anlamak, idrak etmek ve algılamak desteklenecektir. 

“Benlik kendi zekasını duyusal güçler aracılığıyla inşa eder” diyor M.Montessori: Bir 
hareketi sadece bedenin fonksiyonu olarak düşünmek hatadır. Hareket “ bilincin 
gelişmesi için kaçınılmaz bir faktördür. Soyut düşünceler bile gerçeklerle temasta 
bulunup gelişir ve gerçekler sadece hareketler sayesinde algılanabilir. Mekan ve 
zaman gibi en soyut düşünceler zihni dış dünyaya temasta bulunduran hareketler 
sayesinde oluşturur."(2)

Zihin ile hareketin birbirine bağlı olması en kesin haliyle irade konusunda belli 
olmaktadır. Vücudun vegetatif fonksiyonları sinir sistemine bağlı ise hareketin 
fonksiyonları dolaysız olarak iradeye de bağlıdır. “ Hareket, iradenin gereken tüm 
kasları etkilemesi sonucu kendini oluşturur.”(2) Dolayısıyla iradenin alıştırmalara ve 
mükemmelleşmeye ihtiyacı vardır çünkü kaslar serbestçe ve çabuk bir şekilde 
kullanılmazsa irade kendini ortaya koyamayacaktır ve düşünceler aktarılamayacaktır. 

Ruhsal ve zihinsel hayata birlikte bakmak önemlidir. Çünkü ancak zihin, ruh ve beden 
birlikte faaliyette olursa yani Pestalozzi’nin ifade ettiği gibi zihin, beden ve kalp birlikte 
faaliyette bulunursa insan gelişebilmektedir.

Gelişim psikolojisinin yeni yazınlarında “duyarlı evreler” kavramına giderek daha sık 
rastlanmaya başlanmıştır. Söz konusu olan süreçler çocukların belirli bilgileri 
öğrenmeye karşı özel bir ilgi, öğrenme hevesi ve yetenek gösterdikleri dönemlerdir. 
Maria Montessori bu kavramı biyolojiden almış ve çocuk gelişiminde kanıtlar 
bulmuştur. O, bu olguyu şöyle tanımlamaktadır: Duyarlı evreler fenomeni “canlıların 
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çocukluk çağındaki gelişiminde özel duyarlılıklar olarak ortaya çıkar. Geçici 
süreçlerdir ve sadece o canlı varlığa belirli yetenekler kazandırmak için yararlıdır. Bu 
olay gerçekleştiğinde söz konusu olan hassasiyet geçer. Bu şekilde her duyarlılığın 
özelliği, sınırlı bir süreç içinde bir içtepi sayesinde gelişir.”(1)

Bu süreçlerin ard arda gelmesi belirli kurallara bağlıdır. Bir çocuğun içinde olan 
kıpırtılar ve hazır olması için imkanlar engellendiğinde belirli yetenekleri doğal bir 
şekilde edinme fırsatını ebediyen kaçıracaktır. Burada vurgulanan " doğal "şekil 
önemlidir. Çünkü zamanla her şey telafi edilir ama duyarlı evreler esnasında olduğu 
kadar kolaylıkla, heyecanlı ve mükemmel bir şekilde olamaz. Bundan dolayı daha 
sonra öğrenmeye uğraştığımız bir çok şey büyük zahmet, güçlük ve irade kullanılarak 
gerçekleşecektir, çünkü en iyi zaman süreci kaçırılmıştır. (3)

Söz konusu olan yetenekler duyarlı evrelerde edinildikten sonra onlara karşı önceki 
heyecan azalır, başka duyarlılıklar ortaya çıkar ve çocuk bu şekilde bir keşiften 
ötekine koşar. 

Bu şekilde çocuğun içinde olan duyarlılıklar çocuğun çevresinin çeşitliliği içinden o 
andaki gelişmesi için en avantajlı olanı belirleyecektir. Çocuğun belirli nesneleri veya 
olayları ilginç bularak ve bunlara karşı açık olup diğerlerine karşı ilgi göstermemesinin 
nedeni bu duyarlılıklardır. Çocuğun ihtiyaçları tatmin edildiğinde sonuç onun dengeli 
ve mutlu gelişmesi şeklinde ortaya çıkar.

Maria Montessori duyarlılık evrelerini "çocuğun ruhunda bir duyarlılık alevlendiğinde 
sadece onu geliştirecek şeyleri aydınlatıp diğerlerini karanlıkta bırakan bir ışın 
demeti"ne benzetir. Çocuğun algılama dünyası aniden bu aydınlanmış olan bölgeyle 
sınırlanmaktadır.(2)

Montessori'nin 0 - 6 yaşlarında çocukların sahip oldukları -emici zihin- özel öğrenme 
yeteneği olgusunun da dikkate alınması gerekir. Montessori bundan “ imtiyazlı zihin 
şekli” olarak söz eder ve bu yetişkinin öğrenme yeteneğinden oldukça farklıdır. Bunun 
nasıl işlediğinin en iyi örneği çocuğun dili öğrenmesinde ortaya çıkmaktadır. Çocuk 
henüz zihnini inşa ederken dili kelime haznesi ya da gramer kurallarını öğrenerek 
elde etmez. Daha ziyade dili bütünsel bir şekilde, Maria Montessori’nin deyimiyle 
“bütünüyle” asimile eder. Bunu yaparken sözdizimi, anlambilim gibi dilbilgisi  
kurallarını ayırt etmemektedir. İki üç yaşındayken bile çocuk dil dersi almaksızın 
anadiline neredeyse mükemmel bir şekilde hakimdir.

Dil için geçerli olan benzer şekilde kültürün başka bölümleri için de geçerlidir. Montessori 
bir çok denemelerden sonra çocukların aralarında hiç fark olmaksızın kültürü de 
emebildiklerinden emindir. İki,üç - altı yaşlar arasındaki çocukların sadece okuma ve 
yazmayı değil daha farklı şeyleri matematiği, bitkiler, hayvanlar, coğrafya hakkındaki 
bilgileri de aynı şekilde kolaylıkla ve çaba harcamadan öğrendiklerini gözlemlediğini 
söylemektedir. Çocuk bilinç altında kültürü elde ettiğinde aynı zamanda da kişiliğini 
inşa ederken çevresini emerek gelişmektedir. 
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Aşağı yukarı dört yaşından itibaren zihnin bilinçsiz olarak emici faaliyeti bilinçli aktiviteler 
tarafından tamamlanmaktadır. Emicilik tamamen yok olmaz sadece ayrıcalıklı karakterini 
kaybetmektedir. Çocuk artık bilinçli olarak hareket etmeye ve dünyayı fethetmeye 
başlar.

Montessori pedagojisinin odak noktasında çocuk; bir birey ve bütün olarak bulunur. Bu 
onun kendisini diğer faktörlerin etkisi olmadan mükemmel olarak geliştirebileceğini 
kabul etmektir.  

Dr. Montessori, çok küçük çocukların bile bir şeye derin konsantrasyon gösterme 
yeteneği olduğunu ve böylece önemli deneyimlerine bu şekilde sahip olduklarını 
keşfetti. Dolayısıyla konsantrasyon ona göre iç büyüme için en büyük önemi taşıyan 
unsurdur. 

Bu konsantrasyonu Montessori  meditatif içine dönmekten ayırt etmek üzere “polari-
zasyon” diye adlandırmıştır. Anlam olarak özgürce seçilmiş bir çalışmayı odaklanmış 
bir şekilde, yorulmaksızın, enerji, zihinsel yetenekleri ve iradeyi yükselten bir çalışma 
ile bütünleştirmektir. Çocuk çalıştığı konuyu esaslı bir şekilde tetkik etmektedir, 
sadece öylesine “meşgul"  olmamaktadır. Bu çok ciddi bir şekilde “çalışmak” tır. 
Bunun oluşması ne dışarıdan emrederek ne de yapay bir şekilde gerçekleştirilemez. (4)

Yani "Dikkatin polarizasyonu" ile çocuk yaşadığı çevredeki nesneler ve olaylarla 
başa çıkmayı, onları anlamayı ve düzenlemeyi öğrenerek düşünmenin temellerini atmaktadır.

Çocuğun çalışması Montessori pedagojisinde merkezi bir rol almaktadır. Maria Mon-
tessori çocukların günlük yaşam becerileri veya matematik gibi materyallerle yoğun 
faaliyetlerinin “çalışma” anlamına geldiğini saptamıştır. Çalışmalarda bedensel 
faaliyet ile duygusal, sosyal ve bilişsel öğrenme süreçleri, ben-dünya, birleşmektedir. 

Yetişkinin çalışması ile çocuğun çalışması farklı özellikler taşır. Yetişkinin çalışması 
irade, randıman ve sonuç elde etmeye yöneliktir. Çocuk "çalıştığında" herhangi bir 
hedefe ulaşmak söz konusu olmayıp onun hedefi çalışmanın kendisi olmaktadır. 
Çocuğun çalışmasında tipik olan asgari zaman ve asgari güç kullanmak ya da 
çalışmanın sonucunda ulaşılacak bir ödül beklenmemesidir. Çocuğun içinden gelen 
bir dürtü onun bağımsız olarak faaliyette bulunmasını ve kendine özgü yolları ve 
imkanları denemesini sağlayarak disiplin ve iç düzen geliştirmektedir. Çalışma isteği 
içten gelen bir hevesle onu harekete geçirir. Bu süreç için en iyi ön koşul çalışmanın 
bağımsız veya özgür bir şekilde seçilmesidir. Böyle bir çalışma ancak insanın en 
içten gelen bir dürtüsü ile gerçekleşmektedir. Çocuk önemli ve zor olan bir ödevi 
başarmak zorundadır: "İnsanı oluşturma görevi”. Yetişkinin görevi bu önemli 
çalışmasında çocuğu destekleyerek, bu görevi kolaylaştırmaktır. (4)

Böylece "Hazırlanan Çevre" çocuğa yeni bir şeyler öğrenmek için teşvikler 
sağlayarak hassas dönemlerdeki potansiyeli en iyi şekilde kullanabilirken ayrıca 
günlük şeyleri araştırmak için olanak sağlar. Hazırlanmış çevre çocuğun tüm 

100 Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları



duyularını geliştirme fırsatı bulduğu yerdir. Hazırlanmış çevre çocuğa günlük 
yaşamında sorumluluk ve dikkat gerektiren bir konuyla başa çıkmasını öğretir. Bu 
durumda çocuğa, özgürce gelişmesi için onun etkinliğine uyarlanmış, kendisinin 
efendisi olacağı bir çevre yaratmak yetişkinin temel görevlerindendir.   

Duyarlı dönemlerde belirli bazı becerilerin edinimi ancak hazırlanan ortamda çocuğa 
özgürlük verildiğinde etkilenebilir. Bu özgürlük çocuğun çalışacağı materyali kendi 
başına arayıp seçme, onunla yalnız ya da bir arkadaşı ile çalışmaya ve bu arkadaşı 
belirleme, çalışmanın süresine ve yerine kendisinin karar vermesi konularındadır.

Dr. Montessori özgürlüğü asla gelişi güzel bir serbestlik anlamında düşünmemiştir. 
"Özgürlük" bireyin her istediğini yapması değil, asıl kendi efendisi olmasıdır. Bu birey 
ve grubun düzenli çalışmalarını sağlamak için davranış kurallarına uymayı içerir. 
Hazırlanan ortamda özgürlük kabul edilen bağları ve sınırlamaları oluşturan bir 
özgürlüktür. Bu bir yandan eğitim aracı, diğer yandan da eğitimin amacıdır. Günlük 
yaşam alıştırmalarını mantıklı seçmek hem kendi gelişim ihtiyaçlarına saygılı hem de 
başkalarının ihtiyaçları ve haklarının da olduğuna karar vermesi, özgürlüğü sorumlu-
luk duygusuyla benimsemeyi sağlamaktadır. (5)

Montessori çocuk evi, İtalyanca "casa dei bambini" sözünden türetilmiştir.  Çocuk evi 
üç-altı yaşındaki çocukların yaratma, geliştirme ve hassas dönemlerindeki ihtiyaçlarını 
gidermek için uygun güdüleme sağlamaktadır. Gün akışı çocukların serbest 
çalışması, oynamasıyla başlar. Grupla aktiviteler ve beden hareketi gerektiren 
oyunları oynanır. Çalışma odasında öğretici ve geliştirici malzemeler çalışma ve oyun 
materyalleri amaçlarına uygun olarak  düzenlenmiştir. Eğitimciler gözlem yoluyla, 
çocuğun gelişim düzeyi ve gelişim ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olarak ona 
öz-eğitim sürecinde destek olurlar. Eğitimciler çocukları kişisel ilişkilerdeki güven 
duygusu, çalışma ortamlarında günlük rutin ve düzen aracılığıyla yönlendirir. 
Çocuğun oyununa ve çalışma ritmine saygı duyarak onun rahatsız olmadan 
çalışmasını sağlarlar. Eğitimciler çocuk evinin çalışma ortamını ve malzemenin 
bütünlüğünü sağlamakla yükümlüdür. "Hazırlanmış çevre"deki didaktik kaynakların 
eksiksizliği çocuğun sağlıklı büyümesi ve öğrenmesi için çok önemlidir.

Maria Montessori; "Çocuğa, malzemelerle düzene sokulmuş uyarılar sunuyoruz ve 
böylece, normalde küçük çocuklarda yapıldığı biçimde doğrudan değil, malzemenin 
içinde yatan ve çocuğun kendi başına bulabileceği bir düzen aracılığı ile öğretiyoruz 
daha çok."diye yazmaktadır.

Montessori materyalleri çocuklar için geliştirilmiş malzemelerdir. her materyal çocukta 
doğrudan amacının beraberinde:

 • Kaba motor,
 • İnce motor,
 • Bilişsel,
 • Sosyal
 • Dil gelişimi,
 • Zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek unsurları barındırırlar. 
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Günlük yaşam becerileri alıştırmaları: Çocuğun ilgisinin fiziksel aktivite ve
yoğun taklit döneminde onların eylemde bulunmak için günlük yaşam becerileri 
alıştırmalarında bol ve çeşitli olasılıklar bulunur. Eğitimci her çalışmayı çocuk için 
yapar ve çocuklar onu taklit ederler. 

Duyuları geliştirici materyaller: Duyular ve hareket zihnin araçlarıdır. Zihin 
onların sayesinde kendisini ifade edebiliyor. Onların sayesinde gelişiyor. Bu 
nedenle Montessori didaktik materyaller geliştirmeye çalışmıştır. Bu materyaller 
çocuğun duyularını geliştirecek ve hassaslaştıracaktır. Bu sayede de anlamak, 
idrak etmek ve algılamak desteklenecektir. 

Dil geliştirici materyaller: Çocuklar dil aracılığıyla öğretmen ve diğer çocuklarla 
sözlü iletişim kurabildikçe sevinirler. Bu süreçte sözcük haznelerini geliştirirler. 
Ayrıca yazılı dil hakkında bilgi edinmek için çocuğa malzemeler sunulur.

Matematiksel düşünme ve matematik materyalleri: Matematik her çocuğun 
hayatında son derece önemli bir rol oynar. Matematiksel malzeme başlangıçta 
sayılar veya geometrik şekillerle çalışan çocuğa yardımcı olmaktadır. Sayılar 
materyaller yoluyla öğrenilebilir. Daha sonra, daha karmaşık durumlar matematiksel 
malzeme ile çözülerek zihinselleştirilir. Belli aritmetik işlemler için tasarlanmış 
özel malzemeler vardır.

Evrensel (kozmik) eğitim: Kozmik eğitim çalışmalarında esas olan çocuğa bilgi 
aktarmak olmayıp çocukta merak ve hayranlık uyandırmaktır. Çocuğun her 
öğrendiği şeyi sevmesi gereklidir. Çünkü zihinsel ve duygusal gelişim bir birine 
bağlıdır. Bu nedenle kozmik eğitim bir materyal grubunu ifade etmemektedir. 
Çocuğa sunulan tüm materyallerin bütünleştirilerek çocuğun yaşadığı evrenle 
bütünleşmesini sağlayacak bir anlayış uyandırmaktır. 
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Hazırlanmış çevrede bulunan Montessori materyalleri;

Montessori'nin eğitimciden beklentileri oldukça fazladır; uzmanlık ve kişilik yönünden 
örnek ve otorite olmak, düzen sağlamak, malzemeyi korumak ve işler halde çocuk 
için hazır tutmak. Çocuğa eşyaların kullanımını pedagojik olarak uygun biçimde ve 
tam olarak göstermek ve özellikle çocuğu yalnızca bireyselliği ile sevmemek, aynı 
zamanda ona saygı duymaktır. Bunlar somut olarak şu anlama gelmektedir: eğitimci, 
bir çocuğa bir malzemenin kullanımını gösterdiyse ve çocuk bununla çalışıyorsa, 
onun yaptıklarına saygı duymak zorundadır. Müdahale etmemelidir ve tam olarak 
konsantre olabilmesi için çocuğun herhangi biçimde rahatsız edilmesini de engellemek 
zorundadır. Bir uğraşın aktif olarak gösterilmesini her zaman eğitimci aktivitesinin 
geriye çekilmesi izlemektedir. Eğitimci, çocuğun kendi kendine çalışması ve onu 
yetişkinden bağımsızlaştırma ilkesine göre sessiz ve düzenli gözlemlemekle yetin-
melidir. 

Bütün bu anlatılanların ışığı altında eğitimin en önemli görevi çocuğun kişiliğini 
oluşturmasını desteklemektir. "Bizim ebeveynlerimiz ve öğretmenlerimiz çocuğun 
hatalarını aramıyor ve onları düzeltmeye kalkmıyor, derinde büyüyen kişiliği arıyor ve 
sağlıklı biçimde gelişmesi için ona yardımcı oluyorlar".(5)

*

*

*

*

*



Montessori pedagojisi gelişmeye başladığı 1907 yılından itibaren zaman zaman 
unutulmuş sonra adeta yeniden keşfedilmiştir. Unutuluş dönemleri araştırıldığında 
bunların savaş öncesi ve savaş dönemlerine denk geldiğini yeniden keşfedilme 
dönemlerinin de savaş sonrasına denk geldiğini görürüz. 

Çünkü savaşlar en çok kadınları, çocukları ve sıradan insanları etkilemektedir. Savaş 
sonrası insanların zihnindeki ve ruhlarındaki travmalar ancak günlük yaşamın 
yeniden düzenlenmesiyle aşılabilmektedir.

Maria Montessori daha 1930'lu yıllarda yeryüzünde savaşların ancak eğitim sayesinde 
önlenebileceğini söylemiştir. Ümit ettiği gibi eğitim savaşları önleyememiştir ama 
çocuklarla yaptığı gözlemlere dayalı keşifleri eğitim dünyasını ve pek çok çocuğun 
yaşamını olumlu etkilemiştir. 

Eğer bugün çocuklar okullarda kendi boylarına uygun sandalyelerde oturup, uygun 
yükseklikte masalarda çalışıyorlarsa, açık dolaplarda kullanacakları malzemeyi 
görerek ilgileri ve anlık çalışma istekleri doğuyorsa bunların Dr. Montessori'nin eğitim 
dünyasına katkıları olduğunu unutmamak gerekir. 

Maria Montessori yaşamı boyunca iki dünya savaşına ve bir atom bombasına tanık 
oldu. Daha o zamanlarda teknolojik gelişmelerin sonucu üretilen silahların doğaya ve 
insana ne kadar zarar verdiğini anlamıştır. Ve insanoğlunu üzerinde yaşadıkları 
dünyanın sonunu kendi elleriyle getirecekleri konusunda uyarmıştır. Bu gün o 
uyarıların ne kadar isabetli olduğunu görüyoruz. Mavi gezegenimiz dört buçuk milyar 
yıldır sürdürdüğü alışkanlıklarını değiştiriyor. Kasırgalar, mevsim değişiklikleri, seller, 
kuraklık, ozon tabakasının delinmesi…. Türlerin çeşitliliği azalıyor, bazı türler yok 
oluyor, tohumların genetiği bir kere ürün verecek şekilde değiştiriliyor. 

Bunlar Montessori eğitiminin temel düşüncelerindendir. Bugün Montessori eğitimini 
uygulayan kurumlar bunun ne kadar farkındalar? Eğitim programlarında çocukların 
bu konulara olan hassasiyetlerini gerçekten geliştiriyor muyuz? 

(1) Das gemeinsame Schulkonzept, der Schulen im Montessori Landesverband Bayern 2005

(2) Montessori,M Kinder Sind Anders,1997

(3) Montessori,M Das Kreative Kind, 1984

(4) Barbara Stein und Fachgruppe „Theorie“ der Dozentenkonferenz der deutschen Montessori- Vereinigung e.V., Stand 2003)

(5) Maria Montessori, 1934, pedagojimin temelleri
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HARMANLANMIŞ/ HİBRİT ÖĞRENME MODELİ ve SOSYAL MEDYA

Sunumuma geçmeden önce twitter’da geçen birkaç sözü açıklamak istiyorum. 13-14 
yıl öğretmenlikten sonra akademisyenliğe geçmiş bir kişi olarak bunu rahatlıkla 
söylüyorum. “Kendisi bir ilköğretim okulunda çalışmamış, öğrencilerle bir araya 
gelmemiş ve onlarla bir şeyler paylaşmamış akademisyenlerin oluşturduğu eğitimden 
çok bir fayda beklememek lazım” diyor birisi, ben söylemiyorum bunu ve üzerime de 
alınmıyorum tabi ki. 

Bir arkadaşımız da şunu söylemiş “alternatif eğitim modelleri”. Bakın burada hiçbir 
model alternatif değildir. Hepsi bir eğitim modelidir. Hiçbirisi diğerine alternatif değildir. 
Biz, öğrenme modellerini ortaya koyuyoruz. Var olan bir öğrenme modelinden farklı 
bir öğrenme modeli ortaya koyabiliriz ama bu diğerine bir alternatif olabilir de olmayabilir 
de, bunu bu şekilde sınıflandırmamak lazım. 

Twitter, çok önemli bir sosyal medya aracıdır ve bir mikro blogdur. Oradan çok sayıda 
eleştiri ve söz gelmektedir. Bazen çok acımasız eleştiriler de olmaktadır. Bunları 
cevaplamazsak çok tehlikeli olabiliyor. 

Teknoloji ilerliyor. Bu resimde olduğu gibi bir ev ortamına geldik. Herkesin elinde bir 
akıllı telefon ile her an herkes sosyal medya ile iç içe. 

Yrd. Doç. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ
İstanbul Aydın Üniversitesi 
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1990’larda sınavlara girerken hesap makinesi kullanmak yasaktı. 2020’ye geldiğimiz 
zaman ise Google glass yasak olacak. Google glass, google’ın çıkarttığı bir teknolojik 
gözlüktür. Zaten özel hayatımız alt üst olmuştu. Bu araçla daha da alt üst olmaya 
doğru gidiyoruz. 2020’lere gelindiğinde herhalde bu gözlükle hiçbir yere giriş 
yapılmayacak, her tarafta yasaklanacak.

Teknoloji değişiyor da öğrenme ortamları değişmiyor mu? İsveç’ten bir örnek vermek 
istiyorum. 

Sınıf yok burada. Herkes istediği gibi davranabiliyor. Kimi yatıyor, kimi bilgisayarda 
çalışıyor. Kimi öğretmeniyle çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Belki günün birinde 
olabilecektir. Ama olmayabilir de. Şunu unutmayalım. Okul ve öğretmen kavramları 
hiçbir zaman hayatımızdan silinmeyecektir. Öğretmen bu sistemin en önemli parçasıdır. 
Okullar değişmeli ve yenileşmeli, sınıflar değişmeli, kutu gibi sınıflardan bahsediyoruz. 
Hala resmi okullardaki sınıflar 25 kişilere indirgenebilmiş değildir. Öğrenciler hâlâ tek 
sıra halinde oturuyorlar, öğretmen başlarında. 

Yapılandırmacılık diyoruz. 2004’ten 2014’e 10 sene geçmiş, PISA 2012 sınav sonuçlarına 
bakıyoruz pek değişen bir şey yok. Bir arpa boyu yol almışız. Ya yapılandırmacılığı 
yanlış anlamışız, ya uygulayamamışız, ya benimseyememişiz ya da öğretmenlerimiz 
doğru uygulayamıyor.

Peki öğrenme ortamları değişiyor da kütüphaneler değişmeyecek mi? Bakın yeni bir 
kütüphane modeli, daha aydınlık, ferah ve nezih. Belki öğrencilerin daha çok ilgisini 
çekecek bir kütüphane. Her şeyin değiştiği gibi her ortam da değişmek zorunda 
bundan sonra. 
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Okul ortamı, sınıf ortamı ortadan kalkmayacaktır tabi ama öğrenme ortamları değişebilir. 
Geleceğin öğretimi herkese göre farklı olabilir. Uluslararası uzay istasyonundan bir 
astronot sınıfa canlı bağlanıp derse katılabilir. Fakat teknolojiyi de fazla abartmamak 
lazımdır. Teknoloji bizim için bir araç olmalıdır. Bunları bilgisayar öğretim teknolojileri 
bölümünde bir akademisyen olarak söylüyorum. Eğitim teknolojilerini savunuyoruz 
ama abartmayalım. Eğitim teknolojisi bizim için bir araçtır. 

Şimdi gelelim dijital yerlilere; bu kavram benim için tam eleştirilecek bir kavramdır. 
2000’den sonra doğanlar dijital yerli, bizler dijital göçmenleriz. Bu dijital yerliler uzaydan 
mı geldiler? Hepsi 2-3 yaşlarından itibaren akıllı telefonla, tabletle, bilgisayarlarla vs. 
çalıştığı için bunları kullana kullana daha iyi teknoloji kullanabilir duruma geldiler. Peki 
dijital göçmenler, 30-40 yıl önce doğanlar, şu an doğsalardı bu teknolojiyi kullanmaya-
caklar mıydı? Örneğin Bakanımız Sayın Nabi Avcı, 2000’den sonra doğsaydı, twitter’ı 
daha iyi kullanmayacak mıydı? Uzunca bir zaman twitter hesabı var mı yok mu diye 
baktık ve tartıştık, sahte hesaplar yüzünden. Yani ben diyorum ki “teknolojiyi 
abartmayalım”. Teknoloji bizim için bir araç. Önemli olan teknolojiyi sınıfa entegre 
edebilmektir. 

Çok örnek aldığım bir kişilik olan Amerikan Eğitim Bakanı Arne Duncan diyor ki 
“Eğitim teknolojileri eğitim-öğretimi destekleyebilir ama tek başına eğitimi 
şekillendiremez.” Burada asıl önemli nokta, eğitim teknolojilerinin öğretmenimizin 
yerini alamayacağıdır. Biz bu sözleri duymaya pek alışık değiliz. Çünkü herkes çıkıp 
öğretmenleri eleştirebiliyor. Bu yüzden de öğretmenlerin morali bozuk ve motive 
olmaya ihtiyaçları var. Öğretmenler bu sistemin en önemli parçasıdır. Ama görüyoruz 
ki ülkemizde öğretmenleri motive edici sözler pek kullanılmıyor. 

Eğitimde, öğrenmede neler trend, neler değildir? 
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Gördüğünüz gibi 11. sırada harmanlanmış öğrenme yükselmekte, eğilim artmaktadır. 
Eğilimi düşenler ise tam karşısında 11.sırada e-learning, elektronik öğrenme. Bunu 
daha sonra açıklayacağım. 

Harmanlanmış öğrenme; 2011 yılında yine bir eğitim sempozyumunda tartışılmıştı 
ama 2000’lerin başından itibaren varolmaya başladı. Çünkü 2000’lerin başından 
itibaren eğitim teknolojilerindeki bazı eksiklikler görülmeye başlandı. 2011’de Arizona 
State Üniversitesi’nde yapılan eğitimde inovasyon zirvesinde, eğitimde çözüm öner-
ileri araştırıldı ve tartışıldı. Bunun sonucunda en öne çıkan eğitimde harmanlanmış 
öğrenmeydi. Mesela New York eyaletinin devlet okulları başkanı da -daha önce 
School of One projesini de yürüten kişiydi-  diyor ki “Harmanlanmış öğrenme trendi 
yükselen bir değer ve öğrenme modelidir.” Daha önce her şeyde teknolojik bir devrim 
yaşadık ama eğitimde henüz teknolojik bir devrim yaşamadık. Bunun için çabalıyoruz. 

Harmanlanmış öğrenimin kökeni ABD’dir. Tek bir tanımı ve tam bir çevresi yoktur ama 
çoklu öğrenme modellerini birlikte kullanmaya, onları bir kombinasyon halinde kullanmaya 
yönelik bir kavramdır. Blended, mixed, hybrid learning diyoruz, harmanlanmış, karma 
öğrenme diyoruz. Şöyle de diyebiliriz tanım olarak “Yüzyüze öğrenmeyle web tabanlı 
öğrenme ya da internet destekli öğrenmenin bir kombinasyonudur.” Ama nasıl bir 
kombinasyon? Her ikisinin de yani yüz yüze öğrenmeyle web tabanlı öğrenmenin 
güçlü taraflarının birlikte kullanıldığı bir kombinasyondur. Harmanlanmış öğrenmede 
hiçbir zaman yüz yüze öğrenme ihmal edilmez. Yüz yüze öğrenme bundan 20 yıl 
sonra da mutlaka kullanılacaktır. Ama biz yüz yüze öğrenmenin güçlü taraflarını 
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kullanıyoruz. Web tabanlı öğrenmenin yine güçlü taraflarını kullanıyoruz. Nasıl ortaya 
çıktı bu? Yüz yüze öğrenmenin eksiklikleri var, tabi yüz yüze öğrenmeden şunu kaste-
diyoruz, sabah Ziya Selçuk bir açıklama yaptı. Kuramlardan bahsetti, yapılandırıcılık, 
davranışçılık, bilişselcilik gibi. Biz politik bir söylem olarak şunu söylüyorum; hiçbir 
kurama karşı değiliz. Harmanlanmış öğrenme bütün kuramları kapsayan bir öğrenme 
modelidir. Biz davranışçılık, bilişselcilik ve yapılandırmacılık hepsini kullanırız.

Web tabanlı öğrenme nasıl gelişmiştir? İnternet gelişti, teknoloji gelişti, sanal sınıflar 
kuruldu. Ama bunların da eksiklikleri ortaya çıktı. Bu eksikliklerle beraber 
araştırmacılar şunu düşündü “Acaba biz web tabanlı öğrenmeyle sınıftaki yüz yüze 
öğrenmeyi ya da farklı öğrenme kuramlarını bir araya getirebilir miyiz?” Sonuçta 
bunlar araştırılırken harmanlanmış öğrenme modeli ortaya çıktı. 

Harmanlanmış öğrenme geçmişte şu şekildeydi; Yüz yüze öğrenme farklı bir boyutta, 
web tabanlı öğrenme farklı bir boyuttaydı. Günümüzde bu ikisi bir araya geldi. Bir 
araya geldiği kesişim noktasında ise harmanlanmış öğrenmeyi görüyoruz. Gelecekte 
yüz yüze öğrenme hiçbir zaman ayrılmamakla birlikte web tabanlı öğrenme 
genişleyecek ve yüz yüze öğrenmeyi de içine alacak şekilde bir kombinasyon 
oluşturacaktır. 

Biz her iki modelde de, yüz yüze öğrenmede de web tabanlı öğrenmede de her 
ikisinin güçlü taraflarını kullanıyoruz. Bu modelde düzeltme, dönüt ve pekiştireç kulla-
nabiliyoruz, geri bildirim sağlayabiliyoruz. Yüz yüze öğrenmenin laboratuvar uygulamasından 
asla vazgeçmiyoruz. Bir soru gelmişti, mesela; “Tabletlerde videolarda deneyler var 
nasılsa laboratuvar uygulaması yapmaya, aletler ve araçların ziyan olmasına gerek 
var mı? Simülasyonda iki dakikada izleyerek bunu görebiliriz.” Bu doğru bir yöntem 
değildir. Deneyi yapmak, kırmak dökmek sonucu görmek gerekmektedir. Yaparak 
yaşayarak öğrenmek en doğrusudur. Bu yüz yüze öğrenmenin en öinemli avantajı. 
Gerekirse web tabanlı öğrenmeyi de kullanacağız ve bunu pekiştireceğiz. 

Harmanlanmış öğrenme, kendi hızında bireysel öğrenmeye de olanak sağlar. En 
önemli noktalardan birisi de bu. Tam öğrenmeye uygun, farklı öğrenme sitillerini bir 
arada bulundurabilecek düzeyde bir öğrenme modelidir. Ders süresi, etkili ve verimli 
bir şekilde kullanılırken sanal sınıf uygulamalarından da faydalanabiliyoruz. 

Harmanlanmış öğrenme ve Fatih Projesi’nden de biraz bahsetmek istiyorum. Ben bu 
projeyi teknoloji projesi olarak beğeniyorum. Çünkü Fatih Projesi bir eğitim projesi 
değildir. Bu proje sınıflara teknolojiyi getirme projesidir. Bu proje eğer bir eğitim projesi 
olsaydı bir öğrenme modeli ile ortaya çıkardı. Ben buradan Milli Eğitim Bakanı’na 
çağrıda bulunuyorum, diyorum ki “Biz harmanlanmış öğrenme modelini gelin Fatih 
Projesi ile birlikte uygulayalım.” Çünkü Fatih Projesi başarıya ulaşmak istiyorsa 
ancak böyle bir öğrenme modeli ile birlikte bir başarıya ulaşabilir. 

Web teknolojileri giderek genişlemektedir. Bununla birlikte sosyal medya da 
genişlemektedir. Wiki, video paylaşım siteleri, sosyal ağlar, twitter, micro bloglar 
bunun içindedir. Biz bunları da kullanmak zorundayız. Artık sosyal medyayı 
kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız diye sormaya gerek yoktur. Sosyal medya 
mutlaka öğrenmede kullanılmalıdır. Önemli olan nasıl güvenli kullanılacağının 
sorgulanmasıdır. 

Teşekkür ederim. 
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EĞİTİMDE DRAMA

Eğitim kavramına baktığımız zaman eğitimin klasik anlayışlardan çok fazla uzaklaşamadığı 
gördüğümüz dönemde şunu anladım ki eğitim, bilişsel, duyusal ve devinişsel olarak 
harmanlanmadığında işe yaramıyor ve didaktik eğitim anlayışını maalesef engelleyemiyor. O 
nedenle de yapılan çalışmalarda, 1990’lı yılların başlarında hatırlarsınız yapılandırıcı 
öğretme yaklaşımı ortaya çıktığı süreçlerde, artık öğretmen etkileşimini maksimuma 
çıkaracak düzeyde öğretim yöntemlerine başvurulmaya başlanmıştı. Yaratıcı drama 
da tam bu dönemde tekrar gündeme geldi. Çünkü yıllarca öğretmenlerin zaten 
yaptığı bir şeye tekrar bakmaya başladık ve eğitimde drama kavramını 1990’ların 
başında bir kere daha gündeme getirmiş olduk. Bu dönemlerde karşılaştığım hocam 
Prof. Dr. İnci San ile birlikte ben de sanat eğitimcisi olarak yaratıcı drama çalışmalarının 
içinde bulundum. O yıllardan itibaren çoğu kişi bu eğitimi almaya başladı ve Türkiye’de 
bunun çok iyi gittiğini düşünüyorum. 

Bu tanımlamada beni etkileyen önemli şey, dramanın demokratik ve çocuk merkezli 
olmasıydı. Sosyal sanat formu ilkesi içinde birleşmesi de grup çalışmasına dayanması 
da çok önemlidir. Heykel, tiyatro, müzik gibi alanlarda da araç olarak kullanıldı. 
Kurgusal bir ortam yaratma konusunda tanımlama yapabiliriz yaratıcı dramayı, çünkü 
kurgusal ortamlarda buluşturuyor kişileri. Dramanın en önemli özelliklerinden biri de 
geçtiği ortamın kurgusal ama deneyimlerin gerçek olmasıdır. Bu benim için önemliydi. 

Dramayla karşılaşan arkadaşlarım “mış gibi yapma” kavramını bilirler. İçindeyiz ama 
aynı zamanda da dışındayız. Bu nasıl oluyordu? Çünkü birey kendini rahat hissediyordu. 
Benim ama bir başkasının rolündeyim. 1990’larda tabi dramada eğitim verecek 
kişilere ihtiyaç olduğu için yurt dışından da eğitimciler gelmeye başladığı süreçte, 
John Summers adı duyulmaya başlandı. Türkiye’ye uzun yıllardır gelen bir kişi bu ve 
der ki “Drama, toplumsal laboratuardır”. Çoklu öğrenmelere olanak tanıyan bir süreç 
olduğundan söz eder. Buna ben de çok katılıyorum ve geleneksel öğrenmeyle diğer 
tarafa baktığımızda, öğretme ortamı, öğrenme ve yaşantı ilişkisini de incelediğimizde 
çok küçük bir kesişme noktası barındırıyor. Oysaki kurgusal mekânlarda yaptığımız 
çalışmalarda hayal gücüne dayanan çalışmalara başladığımızda bu sarmalın iç içe 
geçtiğini görüyoruz. 

Eğitimde drama; hepimizin de bildiği gibi bilgiyi aktarmıyor, öğrenene bilgiyi ulaştırıyor. 
Öğrenci-öğretmen ve bilgi üçgeni içinde öğreneni bilgiye ulaştırıyor. Bu bilgiye 
ulaştırırken de problem çözme becerisini geliştiren bir süreç bu ve her branştaki 
öğretmenin de bunu uygulayabileceğini düşünüyorum. Öğretim programlarında hedef 
ve kazanımlara da problem çözmeyle yaklaşabiliyor çocuklar. 

Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk KÖMLEKSİZ
Lefke Avrupa Üniversitesi 
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Vygotsky’nin sosyal ve kültürel öğrenme kuramından da yola çıkarsak, öğretmen 
rehberlik yapar, yaşının üzerinde bir olgunlukta davranabilmesi için çocukları 
heveslendirir anlayışı da bilgiye ulaştırma konusunda önemlidir. Öğrenme ve bilgiye 
ulaşmada çalışmalarımda da gördüm ki en baskın grup öğretmenlerdir. Mükemmelliyetçi 
olduğumuzdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama çalışmalarda öğretmen 
arkadaşlarımın gerçekten işine yaradığını görmek beni mutlu ediyor. 
  
Eğitimde drama kavramından yola çıkarsak dramada bir malzemeyi ele almak önemlidir. 
Bir problem durumunu çözerken öğretmenler kendi branşlarına göre bir hikâyeden, 
resimden, fotoğraftan, masal ya da gazete haberinden yararlanabiliyorlar. Bunlar 
tiyatroda da kullandığımız drama teknikleriyle de pekiştirilirse çok işe yarıyor. Hangi 
branşta olursa olsun öğretmenin teknik bilmesinin çok önemli olduğunu biliyoruz. 
Ayrıca bu çalışmalarından sınıftan farklı ortamlarda yapılmasının da büyük 
avantajları olabilmektedir. Dersin içeriğine göre çalışmaları bir fabrikada, antik bir 
mekânda veya bir müzede yapabilirsiniz. Özellikle müzelerde öğretmenler her 
alandan konuyla ilgili malzemelerle karşılaşılabiliyorlar. Öğretmen arkadaşlarımızdan 
özellikle müzelerde çalışma yapmayı desteklemelerini çok istiyorum. 

Bu süreçte bize sorulan soruların en önemlilerinden bir tanesi “Tamam hocam doğru 
söylüyorsunuz da biz bunu kendi branşımızda nasıl kullanacağız?” oluyor. John 
Summers’ın Christoph Colomb ile yaptığı bir çalışmayı görüyoruz burada.
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Baharat Kavramı
* Baharatların nerede, nasıl yetişeceği ve 
   niçin pahalı olduğunun kavratılması
* Öğrencilerin, baharatları koklayarak
   ve dokunarak tanımaya çalışması
* Baharat resimlerinin çizilmesi (Örn. Zence�l)

Sanat
Coğrafya

Matematik
Teknoloji

COLOMBUS’UN DENİZ YOLCULUĞU

Colombus
ile deniz

yolculuğu

Tarih
Coğrafya

Dil

Matematik
Tarih

Sanat
Fen

Matematik
Coğrafya

Dil

Tarih
Sanat
Müzik

Teknoloji
Coğrafya

Colombus Dünya’tı Nasıl Keşfetti?
* Çocukların Martellus haritası,
   Toscanelli çizelgesi, Modern
   Dünya Atlası ve üç boyutlu küre
   arasında karşılaştırmalar yapması
* Denizcileri konu alan masallar
   ve deniz canavarlarını konu alan 
   efsanelerin dinlenmesi
* Güncel keşi�erin incelenmesi

Colombus  Bu Yolculuğu Nasıl 
Gerçekleştirdi?
*15. Y.Y.’da gemi teknolojilerinin
   araştırılması
* Pratik coğra� alan hesaplamaları
* Yelkenkli tekne tasarımı, yapımı ve 
   denenmesi

Bu Yolculuk Yapılmalı mıydı?
* Bu yolculuğun sağladığı kazançlar nelerdir?
* Yerli koloniler bu yolculuktan nasıl etkilendiler?
* Kanarya Adaları halkıı ve Astekler bu yolculuktan 
   nasıl etkilendi?
* Colombus’un başarısı Kanarya Adaları’nda
   yaşayan bu günkü halk tarafından nasıl
  değerlendiriliyor? 

Diğer Kültürler
* Astek ve Maya kültürleri nasıldır?
* Astek efsanesini yeniden canlandırmak için
   maskelerin tasarlanması, müzik ve dansın
   oluşturulması

Deniz Yolculuğunun Hikayesi
* Uyarıcı olarak bu yolculuğu anlatan bir gazete haberi
   kullanılır ve farklı kişilerin perspekti�nden hikayeler yazdırılır
* Colombus
* Yolculuk Ekibi
* Kanarya Adaları’nın yerli halkı

Denizde
* Sanatçıların, denizi konu alan resimlerinin
   incelenmesi, resim tekniklerinden birinin denenmesi
* Denizcilerin bir haftalık beslenme programının 
   incelenmesi

* Koordinatları gösteren haritaların tasarlanması,
   yolculuk senaryosunun geliştirilmesi ve drama



Colomb’un deniz yolculuğundan söz ederken bütün disiplinler arası çalışmaları da bir 
araya getirdiğini görüyoruz. Sorularla, doğaçlamalarla, rol kişisine bürünerek her 
branştan tarih, coğrafya, sanat, yabancı dil öğretmeninin bu çalışmada yeri olabileceğini 
görüyoruz. Bu nedenle de bu şemanın disiplinler arası çalışmada önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Eğitimde dramada 90’ın üzerinde teknik vardır. Bunlardan hepsinin değil ama özellikle 
doğaçlama ve rol oynamanın drama çalışmasında yer alması, donuk imgeler, bir 
başkasının role girmesi, tamamlanmamış materyal kullanılması, karakter oluşturma, 
geriye dönüş çocukların çok sevdiği ve başarıya ulaştıran tekniklerdendir. Ayrıca 
yeniden canlandırma, özel eşyalarla yapılan çalışmalar, gölge oyunu, kukla, maske 
kullanımı, öğretmenin role girmesi de bunlardandır. Çocuklar öğretmenlere karşı 
gelebilme duygusunu da bu başka rol içindeyken de başarabiliyorlar.

Bu tekniklerde ritüel ve seremonilerden de söz edecek olursak artık gösteriye karşıyız. 
Çok gösteri amaçlı bir şey olmasına gerek yoktur. Gösteri amaçlı olunca okullar 3-4 
ay bu işle uğraşıyorlar. Oysa ki yaptıkları süreçsel çalışmalardaki dramaları sergileye-
bilirler. İmge tiyatrosu, forum tiyatrosu, bilinç koridoru karara varılması gerektiğinde 
kullandığımız tekniklerdendir. Fotoğraf karesi, ses takibi ve düşünce takibi gibi 
teknikler de eğitimde drama boyunca işe yarayan tekniklerdir.

Eğitimde dramada kullanılan öğretim teknikleri; 

 * Özel Esyalar (Private Property)
 * Gölge Oyunu (Shadow Play)
 * Kukla ve Maske Kullanımı (Puppetry and Masks)
 * Öğretmenin Role Girmesi (Teacher in Role-TIR)
 * Dedikodu Halkası (Gossip Circle)
 * Toplantı Düzenleme (Holding a Meeting) 
 * Ritüel ve Seremoniler (Rituals and Ceremonies) 
 * Rol içinde Yazma (Writing in Role)
 * Buzdağı (Iceberg)
 * İmge Tiyatrosu (Image theatre) 
 * Forum Tiyatro (Forum theatre)
 * Bilinç Koridoru (Concience Alley/ Decision Alley/ thought Tunnel) 
 * Aradaki Bosluk (Space Between-Proxemics)
 * Sıcak Sandalye (Hot Seating)
 * Fotoğraf Karesi (Tableau)
 * Ses Takibi (Soundtracking)
 * Düsünce Takibi (thought Tracking)

2000’li yılların başlamasıyla birlikte eğitimde drama alanında yapılan çalışmalar da 
ivme kazanmıştır. Bu alana ilişkin çalışmalar, eğitimde drama yönteminin psikoloji ve 
özel eğitim alanındaki etkileri ve içerik öğretimi (Türkçe, İngilizce, Matematik, Sosyal 
Bilgiler vb.) yoluyla anlamlı ve kalıcı öğrenme üzerine etkileri biçiminde iki ayrı 
kanaldan yürütülmektedir. Türkçe alan yazında pek çok lisansüstü tez çalışması ve 
araştırma makalesine ulaşılabilir. 
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Bu süreçte bize sorulan soruların en önemlilerinden bir tanesi “Tamam hocam doğru 
söylüyorsunuz da biz bunu kendi branşımızda nasıl kullanacağız?” oluyor. John 
Summers’ın Christoph Colomb ile yaptığı bir çalışmayı görüyoruz burada.

Drama kavramının katılımcıların değişimindeki gücü  üzerine Avrupa Birliği ve DICE 
drama araştırmaları projesi desteğiyle iki yıllık uluslararası bir araştırma  yapılmıştır. 
Araştırma on iki ülkede yaklaşık 5000 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmanın amacı 
Eğitimde Drama ve Eğitimde Tiyatro’nun Lizbon Anahtar Kıstaslarından beşini 
geliştirip geliştiremeyeceği üzerinedir. 

Deney ve kontrol grupları karşılaştırıldığında Drama yöntemi yirmi iki olumlu sonucu 
ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan bazıları, problem çözme becerileri, inovatif 
düşünme, empatik olabilme, katılımlı yurttaşlık becerileri, etkili iletişim, okuma ve 
kavrama becerilerinde artış, mizah becerilerinde artış biçimindedir. Araştırmalar 
göstermiştir ki, insanlar kurguya da gerçek hayatta gösterdikleri tepkileri vermektedirler. 
Kurgu, katılımcıların “var olandan başka” durumları da göz önüne almalarını teşvik 
ediyor gibi görünmektedir ki, bu da dramanın dönüştürücü gücünü nosyonunu da 
desteklemektedir.

Tüm bu nedenlerledir ki, yaratıcı, problem çözebilen, problem kurabilen, sorgulayan, 
mutlu bireyler yetiştirebilmek için hümanist, demokratik ve bireyin gizil potensiyelini 
en üst seviyeye çıkarmasını kolaylaştırabilen öğretim yöntemlerinden biri olan 
eğitimde drama, tüm okul programlarında hem bir öğretim yöntemi hem de bağımsız 
bir ders olarak yer almalı, öğretmen yetiştirme programlarındaki ağırlığı ise mutlaka 
artmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
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TAM ÖĞRENME KURAMI, YÖNTEMİ, UYGULAMALARI ve ÜZERİNE YAPILMIŞ 
ARAŞTIRMALAR

Sizlere üzerinde 40 yıldır çalıştığım ve rahmetli arkadaşım Dursun Ali Özçelik ile birlikte 
Türkiye’ye getirdiğimiz “Tam Öğrenme Kuramı”ndan biraz söz etmek istiyorum. 

Tam Öğrenme Kuramı, Chicago Üniversitesi’nde 1960 yıllarla 1970’li yılların başında 
geliştirilmiş bir meta kuramdır, meta teoridir. Bugünkü sunularda büyük yanlış anlamaların 
olduğunu gördüm. Tam öğrenme, bilişsel kuramlarla davranışsal kuramların arasına 
sıkışmış bir kuram değildir. Öğrenmenin betimlendiği, ölçütlerin belirli olduğu, 
davranışların saptandığı her öğrenme ortamında hangi kuram kullanılırsa kullanılsın tam 
öğrenme uygulanır. Bu ne demektir? Yapısalcı yaklaşımda da tam öğrenme kullanılır, 
bilişsel yaklaşımda da, davranışçı yaklaşımda da ve hümanist yaklaşımda da tam 
öğrenme kullanılır. Böyle bir yanlış algı var, bu bir meta kuram, birincisi bu. İkincisi bu 
kuram üzerinde dünya düzeyinde çeşitli ülkelerde 55 yıldır yapılmış araştırmalar var ve 
bu araştırmaların sonuçları son derece birbirine benzerdir. Bu ne demektir? Buradan 
çıkardığımız sonuçlar bilimsel açıdan güvenilir ve geçerlidir. 

Üçüncü olarak bu kuramı ülke çapında uygulayan eğitim sistemleri vardır. Ben burada iki 
çarpıcı örnekten bahsetmek istiyorum, bunlardan bir tanesi Güney Kore, diğeri de 
İsrail’dir. Güney Kore eğitim sistemi orta öğretimin sonuna kadar hâlâ tam öğrenme 
sistemi ile yürütülmektedir. Güney Kore’nin tarım toplumundan endüstri toplumuna, 
sanayi toplumuna ve nihayet teknoloji toplumuna geçmesinde tam öğrenmenin büyük bir 
etkisi vardır. Diğer ülke tabi ki İsrail. 

Bu sunuyu özellikle belirtmek istiyorum ki eski öğrencim, yeni meslektaşım Dr. Arif Kırkıç 
ile beraber hazırladık. Kendisine de buradan içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bazılarımızın 
çok, bazılarımızın ise hiç duymadığı, bazılarımızın araştırmalara bakmadan ön yargı ile 
davrandığı bazı cümleler var burada;  Örneğin diyor ki:
 
 • Dünyada herhangi bir kişinin öğrenebildiğini, zaman ve olanaklar verilirse herkes
    öğrenebilir.
 •  Öğrenmede yaşanan farklılıklar öğrenenin tarihçesi ve öğretimin niteliği ile ilgilidir.
 • Kişilerin öğrenme düzeyleri, öğrenme tarihçeleri ve hem örgün hem yaşamsal
    öğrenme ortamları farklı olduğu için, farklılıklar gösterir.
 •  İnsan etkinlik düzeyleri arasındaki farklılıklar ortamların oluşturduğu bir durumdur.
 •  İnsan doğası öğrenmenin önünde engel değildir.

Demek ki tradisyonel yaklaşımların bilimsel olarak geçerli olmadığı 55 yılda kanıtlanmış.  
Öğrenmenin önündeki engeller nelerdir, öğretim aracısı olan kişilere öğretilmiş olan; 
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 • Bazı insanların öğrenebilir, bazılarının öğrenemez olduğunu,
 • Aradaki farkın değişmez ve kalıtsal özelliklere bağlı olduğunu
 • Farklılıkların doğal ve beklenen sonuçlar oluşturduğunu,
 • Aracı kişinin (anne, ebeveyn, öğretmen, yönetici) farklılıkları ortadan kaldırma
   gücünde olmadığını düşünüyoruz. 

Öğrenmedeki bu algılarımız ve düşüncelerimiz tabi ki eğitimin sonuçlarını olumsuz 
etkiliyor. Tam öğrenme kuramında Benjamin Bloom’un yaptığı ve daha sonra da 
dünyanın her yerindeki öğrencilerinin devam ettirdiği “2 sigma etkisi” dediğimiz 
sorunsalın çözümünde neler görüyoruz? Başarısızlık tamamen ortadan kalkıyor ve 
öğrencilerin % 90’ı en yüksek % 20’den beklediğimiz edim düzeylerine ulaşıyor. 

Sizlere 2011 yılında ABD’de gerçekleşen bir örneği sunmak istiyorum. Tam öğrenme 
bir üniversitede neden uygulanmış ve neden durdurulmuştur? Yanıtı; çok başarılı 
olduğu için durdurulmuştur. Florida Üniversitesi, lise diploması olan herkesi alan bir 
üniversite, fakat birinci yılın sonunda öğrencilerin % 80’i başarısızlıktan üniversiteden 
çıkarılıyor ve % 20 öğrenci ise daha üst sınıflara devam edebiliyor. Bu üniversitede 2 
yıl uygulanan tam öğrenme sisteminden sonra okuldan ayrılan öğrenci yüzdesi % 
15’e inince ve ileri sınıflara giden öğrenci sayısı okulun baş edebildiğinden çok daha 
fazla olduğu için de bu eğitim sisteminin uygulanmasından vazgeçilmiştir. 

İsrail’de de tam öğrenme ortaöğretimin sonuna kadar devam ediyor. Bloom’un çok 
yakın arkadaşı ve benim de tanıma şerefine nail olduğum Reuven Feuerstein’ın 
oradaki etkinliği son derece önemli, Yapısal Bilişsel Değişim (SCM) diye bir kuramı 
var ve o kurama göre de bizim şemalarımız hangi yaşta olursak olalım belirli ortamlardan 
belirli şekillerde etkilenir ve insanların etkinlik düzeyleri yetişkinlik döneminde dahi 35 
zekâ puanı kadar artabilir ve bunu o eğitim sistemlerinde gösterdiler.  Bu eğitim 
sistemi Japonya’da 9.sınıfa kadar özellikle matematikte uygulanıyor. Almanya’da da 
uygulanıyor. Tam Öğrenme, Türkiye’ye 1980’de geldiğinde tam öğrenme yi ilk uygulayan 
iki okul vardı; Amerikan Robert Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi. 

Burada üç başarı dağılımı görülmektedir. 
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Çocuklar birinci sınıfa farklı davranış şekilleri ile geliyorlar ve dördüncü sınıfa 
geldiklerinde birbirlerinden daha farklı bir duruma geliyorlar. Çünkü ön şartları 
olmadığı için bilenler daha iyi bilen, bilmeyenler daha az bilen duruma geliyorlar. 
5.sınıftan sonra dağılım 1.sınıfın iki misli daha yayvan hale geliyor. Yani çocuklar 
giderek birbirlerinden daha farklı hale geliyorlar. 

İkinci dağılım, başta farklılıklar yine aynı şekilde var. Fakat okuldaki eğitim etkin bir 
eğitim olduğu için çocuklar arasındaki farklıklar açılmıyor aynı kalıyor ve 5.sınıftaki 
farklılıklar 1.sınıftakinin aynısı, tabi öğrenme daha fazla, çünkü daha çok şey 
öğrendiler ama aradaki farklılıklar artmıyor.

Diğeri ise tam öğrenmede elde edilen durumdur. Başta farklılıklar yine aynı şekilde 
var. Farklılıklar eksik ön şartlar tamamlanarak, öğretimin niteliği yükseltilerek 4.sınıfta 
daha az hale geliyor, 5.sınıfta da çok daha az hale geliyor, yani öğrenciler gerek 
öğrenme düzeyleri, gerekse de öğrenme hızları açısından birbirine benzer konumlara 
geliyorlar. 

Burada iki durum görüyoruz. Okullardaki öğrenme genellikle aşamalı bir öğrenmedir. 
Yani birinci öğrenme birimi ikincinin öğrenilmesi için şarttır, ikinci üçüncünün, üçüncü 
dördüncünün şeklinde gider.

Diyelim ki birinci birimi öğrenemeyen % 10 çocuğumuz olsun. Bu genellikle okullarda 
% 50 öğreniyor,  % 50 öğrenemiyor birinci birimi ama diyelim ki % 90’ı öğrendi, %10’u 
birinci birimi öğrenemedi, çok iyi bir durum sunuyorum size. Bu %10 diğer hiçbir birimi 
öğrenmeyecektir. Onun için onları ekarte ettiniz. İkinci öğrenme biriminde de bir 
%10’u kaybettiğiniz zaman da sonunda elde ettiğiniz dağılım normal dağılımdır. 

Tam öğrenme uygulanan sınıfta ise yine birinci birimde %10’un öğrenmediğini farz 
edelim. Bu % 10’daki öğrencilerin yarısına yardım ve zaman tanındığını farz edelim. 
O zaman ikinci öğrenme birimine geçen çocuk sayısı % 95 olacaktır. Bunu devam 
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ettirdiğiniz zaman 10. birim sonunda ilk durumda % 90 öğrenci bir yerlerde çıktı 
öğrenmeden, %10 öğrenci öğrendi. İkinci durumda ise bunun tam tersi gerçekleşecek ve 
% 90 öğrenci istediğimiz düzeyde öğrenmiş ve % 10 öğrenci ise öğrenmemiş 
bulunacaktır ve dünya çapında yaptığımız 55 yıllık araştırmalar bila istisna bunu 
göstermiştir. 

Öğrenme düzeyini sabit tuttuğumuz zaman yani her öğrencinin % 80-85’lik bir 
öğrenme düzeyine ulaşmasını istediğimiz ve ona göre bir öğrenme mühendisliği 
yaptığımız zaman ilk başta öğrenme hızında çocuklar arasında farklılıklar oluyor. 
Çünkü bazı çocuklar ön şartlara sahipken bazı çocuklar bu ön şartlara sahip değil. 
Anderson’ın yaptığı çalışmaya göre ilk başta öğrenmeye harcanan toplam zamanda 
bire yedi fark varken bu son öğrenme biriminde bire bir buçuğa iniyor. Çocuğun 
oturup öğrenmeye başlamasından kalktığı ana kadar geçen zamanı toplam zaman, 
net zamanı ise gerçek öğrenmeye harcadığı zaman olarak düşünürsek yine başta bu 
öğrenme zamanında da en hızlı ve en yavaş öğrenci arasında bire iki fark varken 
sonda bu eşitleniyor. Yani tam öğrenme yöntemiyle öğrenciler arası farklılıklar 
öğrenme birimleri ilerledikçe daha dar, daha az hale geliyor, hem öğrenme düzeyinde 
hem de öğrenme hızında. 

Bu sihir nerden çıkıyor diye düşünülebilir? Ama burada hiçbir sihir yoktur ve tamamen 
bir tıp modeli gibi bir modeldir. Öğretimi etkileyen üç bağımsız değişken vardır. 
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Bunlar bilişsel giriş davranışları yani ön koşullardır. Yani dünyada hiçbir öğrenme 
modeli yoktur ki ön koşulu olmasın. Örneğin eğer bölme öğretecekseniz çocuğun 
mutlaka toplama, çıkartma ve çarpma bilmesi gereklidir. Bunları bilmeden bir saat de 
verseniz bölmeyi öğretmek için bu mümkün olmayacaktır. Onun için birinci değişkenimiz 
bilişsel giriş davranışları yani ön koşullardır. İkinci değişkenimiz duygusal giriş 
özellikleridir. Buradaki arkadaşlarımız duyuşsal diyorlar. Benim çok sevdiğim hocam 
Selahattin Ertürk ile de en büyük kavgam duyuşsalın duyularla ilgili olduğuydu, buna 
duygusal denmesi gerektiğiydi, o zaman hocamın söylediği “Bizim toplumumuz çok 
duygusaldır eğer buna duygusal dersek pek bilimsel ses vermez, onun için duyuşsal 
diyelim”. Ama ben yine de duygusal diyorum. Duygusal giriş özellikleri bir çocuğun 
öğrenmeye ilgi ve isteğidir. Eğer çocuk öğrenmeye ilgi duyuyorsa bu öğrenmesini 
olumlu etkileyecektir. Eğer çocuk başarısız olduğu için ilgi duymuyorsa veya öğrenme 
birimi bir önceki öğrenilmemiş öğrenme birimiyle ilişki gösteriyorsa olumsuz tepki 
verecektir. Bu iki değişken çok önemlidir. Bilişsel giriş davranışları başarı dağılımının 
yarısını açıklar, duygusal giriş özellikleri de dörtte birini açıklar. Her ikisi birden 
öğrenme dediğimiz olayın % 65’ini açıklama durumundadır, % 75 değil, örtüşüklükleri 
var çünkü. Üçüncü bağımsız değişken ise bugün her konuşmacının da konuştuğu 
öğretimin niteliğidir. Öğretimin niteliğini de 4 alt değişkene bölebiliriz. 

3 alt değişkenin başarıyla ilişkisine bakalım. Bunlar siz öğretmenlerimiz için çok 
önemli.  Bilişsel giriş davranışları ön şartlar başarı dağılımının % 50’sini, duygusal 
giriş özellikleri % 25’ini, ikisi birden %65’ini açıklama gücüne sahiptir. Öğretimin 
niteliği başarı dağılımının % 25 -% 42’sini açıklıyor, onun gücüne, etkisine bağlı. 
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Birinci alt değişken ipuçlarıdır. Yani bir öğrenci neyi öğreneceğini, bunu nasıl yapacağını, 
hangi oranda gerçekleştireceğini ve hedefinin ne olduğunu bilmek zorundadır. İpuçları 
tek başına başarının %14’ünü oluştur maktadır. 

İkinci alt değişken pekiştireçlerdir. Öğretmenler hep negatifi söylüyor ve yapıyorsa öğrenme 
etkin olmaz. Pekiştireç (ödüllendirme) çok önemli bir alt değişkendir. Pekiştireç başarı 
dağılımının % 6’sını oluşturur.

Üçüncü alt değişken katılımdır. Öğrencinin öğrenmeye katılımı, neyin ne kadar 
öğrenileceğinin en etkin belirleyicisidir. Katılım başarı dağılımının % 50’sini oluşturmaktadır. 
Ama ortalama olarak dünyada elde ettiğimiz toplam ilişkisi ise % 20’si kadar olduğunu 
açıklamaktadır. 

Dördüncü alt değişken ise dönüt ve düzeltmedir. Dönüt ve düzeltme sistemi öğrenme 
biriminde siz öğrencinin neyi öğrenip neyi öğrenmediğini, hangi hedefe ulaşıp hangi 
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hedefe ulaşmadığını saptamadığınız müddetçe öğrencilerinizin başarıya ulaşması 
mümkün değildir. Her öğrenme biriminin sonunda her öğrencinin belirlenen hedeflere 
ulaşıp ulaşmadığının saptanması ve ulaşmayanlara da ilk birimlerde yardım ve 
zaman sunulması çok önemlidir. Bu alt değişkenin öğretimle ilişkisi ise %25’dir. 

Bütün bu değişkenleri etkilediğimizde öğrenme dağılımlarının %90’ı açıklanmış 
ancak %10’u açıklanmamış oluyor. Bu zekânın açıkladığından çok daha büyük bir 
orandır. Çünkü zekâ ancak öğrenme devamlılığının %25’ini açıklamaktadır. 

Tüm bu açıklamalarımızdan sonra dünyada bu yöntemi kullanan İsrail, Güney Kore, 
Japonya varken ve Avrupa Birliği de bu kadar ilgi gösteriyorken, biz bu yöntemi 40’lı 
yıllarda ülkemize getirdiğimiz halde niçin uygulanmamıştır? Tam öğrenme modelinin 
başarısı 55 yıldır birçok araştırmalarla kanıtlanmış olduğu halde neden tüm ülkel-
erde, tüm çocuklara halen uygulanmamaktadır? Neden ülkeler Florida Üniversitesi 
sendromunu göstermektedir? Yanıtı sizlere bırakıyorum. 

Teşekkür ederim.
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PROJE TABANLI ÖĞRENME

Bugün size çok uzaklardaki bir okulun proje temelli yaklaşımıyla ilgili hikayesini 
anlatacağım. Proje temelli öğrenme, baktığımız zaman aslında çok geniş ve ucu açık 
bir konudur. Herkes bir şekilde proje temelli eğitim sistemini uyguladığını söyleye-
bilmektedir. Literatürde bununla ilgili üç temel yaklaşım bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi “öğretmen merkezli proje temelli öğrenme sistemi”dir. Burada 
öğretmen proje tasarımını yapar ve öğrencilere çeşitli yönlendirmeler verir. Aslında 
bu noktadan baktığımızda bizim çok da yabancı olmadığımız bir konudur. Okullarımızda 
uygulanan performans ödevleri yapılması da öğretmen temelli proje yaklaşımlı 
öğrenme modelinin bir parçası olabilir. 

İkinci yaklaşım “öğrenci merkezli proje temelli öğrenme sistemi”dir. Burada projenin 
ana hatlarını öğretmen belirler. Örneğin bir dijital hikaye projesi yapalım diyebilir sınıfa 
ve öğrencilere bazı kaynaklar önerebilir ama projenin nasıl ilerlediğini ve ne şekilde 
yapılacağının esnekliğini öğrencilere bırakır. 

Üçüncü yaklaşım ise “öğrenen merkezli proje temelli öğrenme sistemi”dir. Burada 
dikkat edeceğiniz gibi öğrenci ve öğrenenin ayırıyoruz. Bunun sebebi öğrenci 
dediğimiz zaman geleneksel öğrenci-öğretmen ilişkisinin akıllarda canlanmasıdır. O 
yüzden öğrenci merkezli proje temelli öğrenme sisteminden ayrı olarak bu 
yaklaşımda öğrenen diyoruz. Burada yapılan öğrencilerin becerileri, hobileri, yapmak 
istedikleri şeyleri ve öğrenmesi gereken kazanımları yani öğrenenin bir bütün birey 
olarak tanımlamak ve buna uygun olarak da öğrenen merkezli proje temelli öğrenme 
sistemi ortamı oluşturmaktır. 

Bu üç farklı yaklaşıma baktığımız zaman kişiselleştirmenin birinci yaklaşımdan 
üçüncü yaklaşıma doğru arttığını görüyoruz.  Biz o yüzden bugün öğrenen merkezli proje 
temelli öğrenme sistemi yaklaşımından söz edeceğiz. Bu yöntem, farklı okullarda 
farklı şekilde uygulanabilmektedir. Ben bugün bir okulda nasıl uygulandığını sizlere 
biraz anlatmak istiyorum. 

Neden proje temelli öğrenme? Bunu cevaplamak için çok da uzaklara gitmeye gerek 
yok. Eğitimin en temel işlevlerinden bir tanesi öğrenciyi okul sonrası sosyal hayata ve 
çalışma hayatına hazırlamaktır. Peki sosyal ve çalışma hayatına baktığımız zaman 
ne görüyoruz? Gerçek hayatta aslında hepimiz bunları proje olarak adlandırmasak 
da çoğu zaman küçük ve büyük ölçekli projeler yapıyoruz. Bir ressam için son 
resminin tamamlanması bir proje, bir ev hanımı için akşam yemeğinin hazırlanması 
bir proje, bir doktor için hastanın ameliyatının yapılması bir projedir. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Bu projeleri yaparken de hepimiz bir soruya cevap arıyoruz. 

Dr. Sinem ASLAN
Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi 
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Projelerimiz problemlerle bağdaşmaktadır. Daha da önemlisi bu projeleri yaparken 
başkalarıyla işbirliği yapıyor ve iletişim kuruyoruz. Çoğu zaman da takım halinde 
çalışıyoruz. Bir doktorun ameliyat örneğinde olduğu gibi. 

Burada dört önemli beceriyi vurgulamak istiyorum. Problem çözme, iş birliği, iletişim 
ve takım çalışması. Bizler bu becerileri okullarda öğretmezsek eğitimciler olarak, 
öğrenciler bu becerileri başka nerde öğrenebilirler? Okul insanları gerçek hayata 
hazırlamaktan ziyade hayatın kendisi olmalıdır. Gerçek hayat küçük ve büyük ölçekli 
projeler yapmayı ve gerçek problemleri çözmeyi, takım halinde çalışmayı, iş birliği 
yapmayı ve iletişim kurmayı gerektiriyorsa ve proje temelli öğrenme modeli de bu 
becerileri kazandırabilecek bir eğitim modeli ise o zaman hepimizin biraz durup peki 
nasıl diye sorması gerekiyor? 

Bugün size Amerika’nın Minnesota Eyaleti’nin küçük bir kasabasındaki küçük bir 
okuldan bahsetmek istiyorum. Adı Minnesota Mill Country School. Bu okul öğrenen 
merkezli proje temelli öğrenme sistemini en layıkıyla yerine getiren okullardan birisi. 
Bu sebeple yıl boyunca onlarca araştırmacı, eğitimci ve devlet yetkilisi bu okulu 
ziyaret etmektedir. Okul hakkında basılmış kitaplar ve makaleler bulunmaktadır.  Ben 
de bu okulu inceleyen araştırmacılardan sadece bir tanesiyim. 

Okul, 1994 yılında kendilerini reformcu ve girişimci eğitimciler olarak tanımlayan bir 
grup tarafından kurulmuştur. Okula 2000 yılından Bill ve Melinda Gates tarafından 4 
milyon dolarlık bir fon veriliyor ve bu fonun bu okul modelini başka okullarda da 
uygulanmasını teşvik için verilmiştir. Ve şu an Amerika’da bu okul modelini uygulayan 
60 okul bulunmaktadır. 

Bu okul modelinin dört temel bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi az sayıda 
öğrencisinin olmasıdır. Okula en fazla 150 öğrenci alınıyor.  İkincisi öğrenen merkezli 
proje temelli öğrenme sisteminin uygulanması, üçüncüsü değerlendirmenin sadece 
başarı testlerine bağlı kalmadan performans değerlendirmeleri ile öğrencinin gerçek-
ten öğrenmesi gerekenleri öğrenip öğrenmediğinin ölçülmesiyle değerlendirilmesine 
dayanan bir sitem uygulanmasıdır. Dördüncüsü ise okulda hiyerarşik bir yapının 
olmamasıdır. 

“O zaman bu okul nasıl işliyor?” sorusu akla gelmektedir. Dışardan bakınca sıradan 
bir okul gibi görünse de içeri girince hiç de alışık olmadığımız bir görüntü var aslında. 
Sınıf, derslik ve ders zili yok. İçeriye girince kocaman bir alan ve arı gibi çalışanların 
oluşturduğu yoğun bir açık ofisi anımsatmaktadır. Her öğrencinin bir masası ve üzerinde 
kişisel eşyaları, bilgisayarı, kitabı ve oyuncağı var. Aslında biraz da okul ev ortamına 
dönüştürülmüş. Arkadaşlar ile konuşmak veya kendine beş dakikalık bir ara vermek 
ya da okulun farklı bir mekanında çalışmak serbest. Şu anda okullarımızda teşvik 
edilmeyen pek çok şey özellikle öğrencilere teşvik ettiriliyor. Çünkü öğrencilerin 
çalışma ortamını gerçekten benimsemesi hedefleniyor.

Öğrencilere yaklaştıkça bazı grupların daha yakın çalıştığını ve onlara yakın oturan 
bir yetişkinin bulunduğunu görüyorsunuz.  Ama o yetişkine öğretmen değil danışman 
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diyorlar. Çünkü diğer okullarda olduğu gibi ders anlatmıyorlar. Öğrencilere akademik 
ve psikososyal destek vermekle yükümlüler. Her danışmanın takımında 15 tane 
öğrencisi oluyor. Ancak bu grup yaşa göre oluşturulmuyor. Dönem başında öğrenciler 
hangi danışmanla çalışmak istediklerini okul yönetimine bildiriyor ve ona göre de 
danışmanlar atanıyor. Bu takımların sabahları kendi aralarında 35 dakikalık 
toplantıları oluyor. Bu toplantılara örneğin bir gazete haberi getirilip okunuyor ve 
öğrencilerin bu habere yorumları isteniyor. Daha sonra matematik, sessiz okuma ve 
beden eğitimi zamanları bulunuyor. Bu zamanların dışındaki bütün zamanlarda 
öğrenciler projelerini bitirmeye çalışıyorlar. Danışmanlar bu okulda matematik, 
okuma ve yazmanın çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Analitik düşünemeyen, okuma 
yazma becerisi gelişmeyen öğrenciler, gerçekten de hiçbir projede başarılı olamazlar 
deniliyor.

Okul hakkında anlatılacak çok şey var. Ben bu okulla alakalı olarak 300 sayfalık bir 
araştırma raporu yazdım. Ancak ben bu okul hakkında şu anda öğrenen merkezli 
proje temelli öğrenme sistemi ile ilgili özellikleriyle ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. 

Baktığımız zaman bazı temel özellikler olduğunu görüyoruz. Birincisi öğrenci seçimidir. 
Burada hangi öğrencinin bu okula alınacağından değil öğrencilerin düşünce ve 
görüşleri okul için çok önemlidir. Bu projelerde de böyledir. Öğrenciler istedikleri projeleri 
yapmaktadırlar. Okulda danışman temelli bir sistem bulunmaktadır. Öğrenciler proje 
temelli öğrendikleri için danışmanlar gerek olduğunda projeye dahil olmakta ve 
gelişmesine destek olmaktadırlar. Bunun için bir dijital sistem kullanıyorlar. Diğer 
önemli bir özellik ise güçlü ilişki kurulmasıdır. Öğrenci, okul, danışman arasında çok 
güçlü ilişkiler kurulması teşvik ediliyor ve iletişim de çok önemseniyor. 

Sağlam ilişkilerin bulunduğu bu okulda kişiselleştirilmiş öğrenmenin yanı sıra yaşam 
boyu öğrenmenin de önemini çok net bir şekilde anlıyoruz. Yani öğrenme okulun dört 
duvarıyla sınırlı değildir. Öğrenciler, projeleri için okulun dışında şehirde herhangi bir 
yerde dökülen yaprakları toplayıp daha sonra onu analiz edebiliyorlar ya da bir 
mağaza sahibiyle röportaj yapıp onun sonuçlarını rapor şeklinde sunabiliyorlar. 

Değinmek istediğim bir nokta da kredi temelli değerlendirme. Okulda bu değerlendirmeye 
göre 100 saatlik proje için 1 kredi veriliyor ve genellikle öğrenciler yılda 10 kredi kazanıyorlar. 

Teşekkür ederim. 
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HIGH/SCOPE MODELİ

ABD’de 1962 yılında David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen High 
/Scope Modeli, öncelikle bir okul öncesi eğitim modelidir. Bu modelin oluşturulmasında 
başta Piaget’nin kuramları rehberlik etmiş; Vygotsky ve Dewey’in kuramlarının da 
çok katkıları olmuştur. Bu üç bilim adamının görüşlerini tarih sırasıyla şöyledir:

John Dewey (1859-1952), yaparak-yaşayarak öğrenmeye ve tecrübeye önem vermiş 
bir filozof, toplum bilimci, eğitimci ve eğitim reformcusudur. Demokrasi, sosyal 
psikoloji, ahlak, eğitim, siyaset, mantık, epistemoloji, din, doğa gibi pek çok alanda 
yazmıştır. Dewey, eğitim felsefesinin kuramsal boyutunu demokrasi ve demokratik 
ilkelerle birlikte tartışmıştır. Demokratik eğitim kuramları hakkında yazıları, çağdaş 
eğitim sistemlerine temel teşkil etmiştir. Öğrenci-merkezli eğitim anlayışı, aktif 
öğrenme yaklaşımı ve yaratıcı problem çözme yöntemi Dewey‘in demokrasi düşüncesi 
doğrultusunda şekillenmiştir. 

Piaget (1896-1980): Piaget, yeniden yapılandırmacılık (constructivism) akımının öncülerinden 
olup kuramıyla bir çığır açmıştır. Yeniden yapılandırmacılık, bir öğrenme yaklaşımı ve 
sürecidir. Öğrenciye çevresinde ilk elden deneyim kazanmasına ve dolayısıyla bilgiyi 
öğrenciye güvenilir ve inanılır bir şekilde verilmesine fırsat tanır. Öğrenci bilgi 
edinmek için çevresini dener ve hazıra konmadan kendisi elde eder. Piaget’ye göre 
çocuklar zaman içinde sadece daha zeki olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda nitelik 
olarak da değişiyorlar. Çocuklar, sürekli olarak çevrelerinde neler olduğunu anlamaya, 
onlara anlam yüklemeye çalışır ve ancak bu şekilde varlığını sürdürebilirler. Bilişsel 
gelişim, var olan bilgi dağarcığına yeni bilgiler yüklemek değildir. Gelen bilginin, daha 
önceden var olan bilgiyi değiştirerek kişinin tüm kendi özelliklerine göre yeniden 
yapılandırmasıdır. Piaget’ye görebilişsel gelişim, gittikçe daha karmaşık, çok yönlü ve 
entelektüel hale gelen zihinsel süreçlerin oluşturduğu yavaş ve düzenli değişimlerdir.

LevVygotsky (1896-1934), çocuğun bilişsel gelişiminin daha çok öğrendiği dile ve 
aldığı sosyal desteğe bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Vygotsky’ye göre, sosyal etkileşim 
bilişsel gelişimi en fazla etkileyen ögelerden biridir. Biyolojik ve kültürel gelişim kişinin 
tek başına (izole olarak) kalmasıyla oluşmaz. Dil, bilişsel gelişimde büyük rol oynar. 
Vygotsky, bilişsel gelişimi çocuğun yaşamındaki diğer insanlarla ve araçlarla olan 
etkileşime bağlı olduğunu iddia eder. Ona göre; çocukların inançları, tutumları, 
bilgileri, kullandıkları dil ve kültürel değerleri hep başkalarıyla (çevreleriyle) içinde 
oldukları etkileşime bağlıdır. Aslında hem Piaget hem de Vygotsky sosyal etkileşimin 
önemi üzerinde durmuşlardır. Piaget, en faydalı etkileşimin akranlar arasında olduğuna 
inanır; çünkü akranlar eşit statüdedirler ve birbirlerinin düşünmelerine meydan okuyabilirler. 
Vygotsky’ye göre de çocuklar kendi akranlarından da öğrenebilirler. Ancak bu akranlar o 
konuyu kendilerinden daha iyi bilmelidirler. Ona göre, çocukların bilişsel gelişiminin,  

Doç. Dr. Zeynep KIZILTEPE
Boğaziçi Üniversitesi
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yaşları ne olursa olsun kendilerinden daha bilgin, uzman, ehil insanlarla olan 
etkileşiminden beslendiğine inanır. Çocuklarla yetişkinler arasında geçen diyalogların 
çok önemli olduğunu; bilginin ancak bu yoldan çocuğa geçtiğini savunur. Karmaşık 
zihinsel süreçler (fikirler, kavramlar, tutumlar, değerler, bilgi), çocuk ve diğer insanın 
beraberce yaptıkları bir etkinlikte birlikte yapılandırılır. Sonra, çocuk geliştikçe, bu 
süreçleri içselleştirir ve bağımsız olarak kullanmaya başlar (çocuğun bilişsel 
gelişiminin bir parçası olurlar). Sosyal etkileşim basit bir tesirden çok daha fazladır. 
Problem çözmek gibi daha yüksek zihinsel süreçlerin kaynağını teşkil etmektedir. 
Başkalarıyla diyalog kurmak bilişsel gelişimi daha iyi noktalara götürmek için önemli 
bir şarttır. Vygotsky’ye gore, her çocuk o andaki bilgi ve yeteneklerinden oluşan bir 
küre veya alan içindedir. Çocuk entelektüel gelişmesinin herhangi bir noktasında bir 
takım problemlerle karşı karşıya kalması çok olasıdır.Böyle zamanlarda, çocukların 
cesaretlendirilmeye, ipuçları verilmeye, hatırlatmalar yapılmaya ve yönlendirilmelere 
gereksinimleri vardır.

Vygotsky, çocukların oyun oynamasına çok önem vermiştir. Oyun, ona göre, psikolojik 
bir olaydır ve çocuğun gelişimi üzerinde çok etkindir. Çocuk oyun yoluyla dünyadaki 
nesnelerden ayrı olarak soyut anlam geliştirir. Bu da üst zihinsel işlemler için son 
derece kritik özelliktir. 

Bu kuramların ışığında High/Scope eğitim modeline bakılınca, bu modelin aktif katılımcı 
etkin öğrenmeyi vurguladığı görülür. Çocuklar doğaları itibariyle çevrelerindeki 
nesnelere, olaylara, kişilere hep bir anlam yüklemeye çalışırlar. Bu model, çocukların 
bu dürtüsünü odak noktası yaparak, çevrelerindeki insanlarla, nesnelerle, olaylarla 
ve fikirlerle doğrudan, uygulamalı deneyimler yaşamalarına olanak tanır. Fakat bunu 
yaparken çocukların ilgileri ve tercihlerini ön plana alır. 

Çocuklar ilgileri ve tercihleri doğrultusunda ilk adımı atarlar ama öğretmenler, bakım 
verenler ve veliler bu ilk adım doğrultusunda onlara fiziksel, duygusal ve düşünsel 
destek verirler. Aktif öğrenmenin uygulandığı bu ortamlarda yetişkinler, çocukların 
düşünme dünyalarının gelişmesi için farklı materyaller de kullanırlar; kelimenin her 
anlamıyla renkli ortamlar hazırlarlar. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar 
alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin 
ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini 
rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik 
edilir. Çocuğun dil gelişimini (dili kullanma becerisi-kendini ifade yeteneği-düşünme 
süreci) destekler.

Etkin öğrenmeyaparak öğrenmedir. Çocuk tarafından başlatılır ve devam ettirilir. 
“Etkin öğrenme” çocuğun yeni bir kavramı, deneyimleri sonucu keşfetmesidir. 
Deneyim kazanırken duyularını aktif olarak kullanır- dokunur, tadar, bakar, dinler ve 
koklar. Böylelikle yeni materyal ya da durum hakkında kalıcı bilgiler edinir. Çocuk, 
nesneleri ve kendi bedenini kullandıkça bunların kullanım ve özellikleriyle ilgili keşiflerde 
bulunur. Bu özellikler insanlarla, düşüncelerle ve olaylarla etkileşime girdikçe daha 
anlamlı hale gelir. Etkin öğrenme sayesinde çocuk kendi merakı doğrultusunda 
çevresindekileri keşfederek yeni bilgiler üretir, problemlerini çözer.
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Etkin Öğrenme beş ana noktadan oluşur: Malzeme, kullanma, seçim, dil ve destek. 
Çocuğun çeşitli biçimlerde kullanabileceği çok amaçlı ve bol miktarda malzeme 
olmalıdır ve çocuk nesneleri özgürce kullanmalıdır. Çocuklara araştırma ve deneme 
özgürlüğü verilmelidir. Ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri 
seçeceğine çocuk karar vermelidir. Çocuk yapmakta olduğu şeyi dili vasıtasıyla 
anlatmalıdır. Açık uçlu sorular (örneğin, bunu nasıl yaptın? Başka ne yapabilirsin, vb.) 
sorularak çocukların düşünerek cevap vermesi ve kendi sözcüklerini seçmesi 
sağlanmalıdır. Yetişkinler ve akranlar çocuğun problem çözme ve yaratıcılık çabalarını 
görüp, teşvik ederek destek vermelidir. Öğretmen bir etkinlik planlarken  bu beş 
noktayı da düşünmeli, etkinliği öyle planlamalıdır. Beş noktanın hepsinin olduğu bir 
etkinlik gerçekten aktif bir etkinlik olacaktır. Bunlardan herhangi birinin eksilmesi 
(materyal, kullanım, seçim, dil var ancak yetişkin desteği yok ise) öğrenmenin aktifliğini 
düşürecektir. 

High/Scope Modelinde öğretmen etkin bir rol oynayarak çocuklarınbütün duyularıyla 
etkin olarak araştırmalarına yardımcı olur.  Birden çok biçimde kullanılabilecek malzemeler 
sağlar ve çocukların bu malzemeleri tüm duyularıyla keşfetmelerini teşvik eder. 
Öğretmen çocukları kendi kendilerine bir şeyler yapmaya teşvik eder. Onların yerine 
problem çözmez, çocukların çözüme gidebilecek seçenekleri düşünmelerine fırsat 
verir. Öğretmen çocukların malzemeleri dönüştürmelerine ve birbiriyle karıştırmalarına 
yardımcı olur. Yaptıkları şeyi anlatmalarını ister. Aynı malzemeyi değişik biçimlerde 
kullanarak ya da farklı biçimlerde kullanan kişileri işaret ederek çocuklara alternatif 
düşünmeye teşvik eder. Odadaki tüm nesnelerin ve etkinlik köşelerinin işaretli olmasını, 
çocukların bu etkinlik köşelerinin isimlerini ve malzemelerin yerlerini bilmesine 
yardımcı olur. Çocuklar bir gün içindeki olayların sırasını ve ne neden sonra ne 
geleceğini bilir. Geziler, özel ziyaretler, sınıf içi olaylar sürpriz olmaz. Değişiklikler çok 
önceden çocuklara haber verilir. Her gün her çocuğun bir plan oluşturmasına, bu 
planı üstesinden gelebileceği parçalara ayırmasına, aşamalandırmasına ve plan için 
gerekli malzemeleri saptamasına yardımcı olur. Öğretmen, her çocuğun yapmakta 
olduğu etkinlikle ilgili olarak düşünmesine, gözlem yapmasına, akıl yürütmesine ve 
konuşmasına yardımcı olur. Her çocuğun kendini ifade etmesine fırsat tanır. 
Çocukların araç ve gereçlerin kullanımı konusunda beceri kazanmalarına yardımcı 
olur.Çocukların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yardımcı olur. Her 
faaliyetin bir kısmını kendi kendilerine yapmalarını sağlar (örneğin, çocukların üstler-
ini giymelerine yeterince zaman tanır).

High/Scope programındatutarlı bir günlük program uygulanır: Temizlik; planla-çalış- 
hatırla/değerlendir; küçük grup çalışması; büyük grup çalışması.

Plan zamanında, öğretmen ve çocuklar yerde veya masanın etrafında toplanıp her 
çocuğun çalışma zamanında neler yapmak istediğini ve nasıl yapacağını konuşurlar. 
Çocuklar çalışma zamanlarını nasıl değerlendireceklerine kendileri karar verirler. 
Öğretmen çocuğun yapmak istediği şeyi söylemeye veya göstermeye teşvik ederek 
ve işi kafasında daha iyi canlandırmasına, geliştirmesine yardım eder. Çocuklar plan 
yapmaya başlarken her zaman ne yapmak istediklerini bilemeyebilirler. Öğretmen 

128 Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları



çocuğun sınıf içindeki olanakları görmesine yardımcı olur, bazı durumlarda ise 
çocuğun ilgi alanlarına uygun plan seçenekleri sunar.

Çalışma zamanı çocukların planladıkları şeyleri uyguladıkları, oyun oynadıkları ve 
problemleri çözdükleri zamandır. Gerek bağımsız olarak gerekse diğer çocuk ve 
yetişkinlerle beraber çalışırken çocuklar bir amaca yönelik olarak ve dikkatlerini 
yoğunlaştırarak oyunlarını oynarlar, karşılaştıkları problemleri çözerler. Öğretmenin 
çalışma zamanı içindeki rolüşöyledir: Çocukların bilgiyi nasıl topladıklarını, arkadaşlarıyla 
nasıl ilişki kurduklarını vekarşılaştıkları problemlere nasıl çözüm bulduklarını gözlem-
lemektir. Sonrasında problem çözme konusunda çocukları teşvik etmek ve onlara yol 
göstermek amacıyla faaliyetlere katılır.

Toplanma zamanında çocuklar çalışma zamanı sırasında kullandıkları oyuncak ve 
malzemeleri yerlerine koyar, tamamlanmamış projelerini ortadan kaldırırlar. Sınıf, 
çocukların kendi başlarına toparlayabilecekleri biçimde düzenlenmiş olmalıdır. 
Malzemelerin tümü çocukların erişebileceği açık raflara yerleştirilmiş ve tüm malze-
meler etiketlenmiş olmalıdır. Burada amaç çocuğun yaşadığı çevrenin sorumluluğunu ve 
düzenini korumasını üstlenmesidir.

Hatırlama/değerlendirme zamanı, planla-çalış-hatırla/değerlendir çevriminin son 
evresidir. Her çocuğun çalışma zamanı içinde yaptıklarını çeşitli yollar ile anlatması, 
göstermesi veya temsil etmesini içerir. Çocuklar yaptıklarının resmini çizebilir, 
yaptıklarını şarkı, pantomim ile anlatabilirler. Özellikle küçük gruplarda yapılan 
hatırlama zamanlarında çocuklar birbirlerinin yaptıkları ve değişik ifade yolları 
hakkında fikir edinme fırsatı bulurlar ki bu sayede bir sonraki seferde kendileri için 
yeni planlar oluşturabilirler. Hatırlama zamanı sayesinde çocuklar planlama, çalışma 
ve hatırlama zamanları arasındaki ilişkiyi kurar ve kendi hareketlerinden sorumlu 
olmayı öğrenirler.

Grup Zamanları, küçük grup zamanı ve büyük grup zamanı olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Çocuklar ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre yönlendirilir, kesin ve belirlenmiş bir 
ders programı izlemez. Küçük grup zamanında aynı küçük çocuk grubu her gün aynı 
yetişkinle buluşur. Çocuklara kullanacakları malzemeler verilir, bunları nasıl kullanacakları 
hakkında seçimler yaparlar ve ne yaptıkları hakkında gerek birbirleriyle gerekse 
başlarındaki yetişkinle sohbet ederler. Küçük grup zamanı çocukların güçlü yönleri 
üzerine kurulur, başka koşullarda kaçırabilecekleri yeni malzeme ve deneyimleri 
sunar, öğretmene her gün samimi bir ortamda her çocuğu tek tek gözlemleme ve 
hakkında detaylı bilgi edinebilme imkanı sağlar. Büyük grup zamanı, tüm çocuklar, bir 
yetişkinle birlikte oyun oynamak, şarkı, tekerleme söylemek, dans etmek, müzik aleti 
çalmak, özel bir olayı veya konuyu konuşmak için bir araya gelirler. Bu zamanda 
çocuklar büyük bir grubun parçası olmayı, fikir dinleyip yeni fikirler önermeyi, sıra 
beklemeyi ve paylaşmayı öğrenir. Çocuk grup içinde bazen bir lider bazen bir izleyici 
olunabileceğini keşfeder. Büyük grup zamanı ayrıca öğretmenin çocuklara bir mesaj 
verebileceği önemli bir olayı aktardığı, sınıfa gelen yeni bir şeyi tanıttığı bir zaman 
olarak da değerlendirilebilir.

Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları 129



Bahçe zamanı çocukların koştuğu, zıpladığı, tırmandığı, bir şeyleri itip çektiği, 
taşıdığı, yüksek sesini kullandığı ama aynı zamanda öğrenmeye devam ettiği 
zamandır. Çocuklar etraflarını inceler; kumu, toprağı, ağaçları, çiçekleri, çimeni 
gözlemleyip araştırır. Sınıfın içerisine oranla daha serbest bir ortamın bulunması 
sessiz çocukların bile dışarıda daha serbest davranmalarına sebep olur. Sınıf 
içerisinde çok hareketli olan çocuklar ise daha büyük bir alanda hareket ettikleri için 
daha mutlu olurlar.

Farklı gelişim alanlarına değinen çok sayıda temel deneyimler bulunmaktadır:

Etkin öğrenme, yaratıcı temsil, dil, toplumsal ve sosyal ilişkiler, hareket, müzik, 
sınıflandırma, sıralama, sayı, alan, zaman. Temel deneyimler, çocukların nasıl 
öğrenip gelişim gösterdikleri ile ilgili bilgilere dayanan öğretme faaliyetleri için temel 
oluşturur. Öğretmenin çocukların gelişim yolunda kaydettikleri ilerlemeyi ölçmesine 
yardımcı olur. Tüm bu etkinlikler ve temel deneyimlerle etkin öğrenme gerçekleştirilir. 
Aslında hepsi birbiriyle iç içe girmiştir.

Etkin Öğrenme, malzemeleri tüm duyuları ile etkin olarak araştırma; ilişkileri nesnel-
erle doğrudan deneyim edinerek keşfetme; malzemelerideğiştirme ve birleştirme; 
yasa uygun araç-gereç ve aletleri kullanma; büyük kaslarını kullanma. 

Yaratıcı temsil; nesneleri sesinden, dokusundan, tadından, kokusunda tanıma; 
hareketleri ve sesleri taklit etme; resim, fotoğraf ve modelleri, gerçek yer ve nesnel-
erle ilişkilendirme (bağlantı kurma); rol yapma ve hayal kurma; hamur, blok, kil vb. 
nesneler ile model yapma; resim ve boya yapmadır. 

Dil; anlamlı, önemli olaylar (deneyimler) hakkında başkalarıyla konuşmanesneleri, 
olayları ve ilişkileri tarif etmedir. Masal uydurma, tekerleme söyleme, şiir ve masal 
dinleme, çeşitli şekillerde yazma, resim çizme, karalama, harfe benzer şekiller 
yapma, harflerin sıralanması, geleneksel biçimler (gerçek harflerle yazma), çeşitli 
biçimlerde okuma dili kullanmanın örnekleridir.

Toplumsal ve duygusal gelişim; seçimler, planlar yapma, kararlar alma ve bunları 
ifade etme; problemleri görme ve çözme, kendi gereksinimlerini karşılama, duyguları 
anlama ve dile getirme, grup düzenine katılabilme, başkalarının duygularına, ilgilerine 
ve gereksinimlerine duyarlı olma; çocuk ve yetişkinlerle ilişki kurma, işbirliğinedayalı 
oyunlar yaratıp deneme; sosyal çatışmalarla bahsedebilecek stratejiler geliştirmedir.

Hareket, yerinde hareket etme: Eğilme, kıvrılma, bükülme, sallanma, kolları sarkıtarak 
sallama; aynı yerde kalmadan hareket etme (koşma, atlama, zıplama, sıçrama, 
sekerek gitme, uygun adım yürüme, tırmanma); nesnelerle birlikte hareket etme; 
hareketle yaratıcılığın ifade edilmesi;hareketi tarif etme; hareket yönergelerine 
(komutlarına) uyma;ritmduyma ve ifade etme; bir tempo eşliğinde bir sıra izleyerek 
hareket etmedir. 

High/Scope Modeli için aşağıdaki kaynaklar kullanılmıştır: 
http://www.highscope.org - http://www.acevokuloncesi.org

130 Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları



FARKLILILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM MODELİ

Bizlerin bireysel ortak özelliklerimiz, insan olma özelliklerimiz, bireysel özelliklerimiz 
ise farklılıklarımızı geliştiren özelliklerimizdir. Burada anlatılanları kendi algıda seçicilikleriyle 
dinleyen arkadaşlarımın, neyi nasıl anladıkları ve yorumladıkları konusunda çok farklı 
düşünceler ve yorumlar çıkacaktır. Zaten bu farklılıklardır bizi zenginleştiren ve 
güzelleştiren. Önemli olan farklılıklardan ortak sonuçlar çıkartabilmek, merkezde olan 
bilgiyi birbirimizle paylaşarak istenilen hedefe gidebilmektir farklılaşma. 

Ben, şimdi sizlerle minik bir oyun oynamak istiyorum. Farklılaşmanın en önemli 
özelliği, olumlu öğrenen toplum ve topluluk oluşturmaktır. Çalışmanın enerjisi grubun 
bütünüyle ortak uygulama yapmasından geçmektedir. Öğrenmede ve farklılaşmada 
en büyük etken içerik, süreç ve üründür. İçerik, bilgidir; süreç, kavrama; ürün ise 
beceriye dönüştürebilmektir. 

Size burada minik bir hareket göstereceğim, onu bilgi olarak ele alalım. Sonra bu 
bilgiyi kavrayıp geliştirmek adına bir çalışma yapacağız ve sonuçta herkes tek başına 
yaptığında beceriye dönüşmüş olacaktır. 

Dizimize iki kere vuruyoruz, sol el sağ kulak, iki kere vur, tersini yap. Bu hareketler 
söylenerek hızla yapılmaya çalışılır. Bunu analitik düşünenler şöyle algılıyor. İki kere 
dize vurdum, elleri çapraz yaptım, burnumu ve kulağımı tuttum, tekrar iki kere 
vurdum. Görseller; hareketi yaparkenki fotoğrafı beynine kaydediyor. İşitseller, benim 
hareketleri yaparken söylediğim sözlerin uyarısından etkileniyorlar. Hayalciler, kendilerini 
bunu yaparken hayal ederek koordinasyonu sağlıyorlar. Hepimiz farklı algılayarak 
öğreniyoruz. Grup çalışmalarında aynı zamanda öğrenciler birbirlerinden etkileşerek 
de öğrenirler. Sizin de yanınızdakilerle etkileşerek bir dakika bunu uygulamanızı 
istiyorum. Birlikte etkileşerek mantıksal ve görsel algıları harekete geçirelim. Ve 
sonunda hareketi tek başımıza da yapabildiğimizi görüyoruz.

Özet olarak şunu söylemek istiyorum. Beyne bir uyarı gidiyor, giden uyaranı herkes 
kendi uyaranıyla içselleştirerek mesajı alıyor. Kavrama düzeyinde ise grup içinde 
arkadaşların da birbirlerine anlatıp bilgi alış-verişi yapmalarıyla, heterojen gruplar da 
oluşturarak, öğrencilerin hangi özellikleri var bu özellikleri ortaya çıkararak onlara 
ulaşabiliriz. Bilgi, davranışa dönüştüğü zaman öğrenme gerçekleşir. Bilgi, davranışa 
dönüşmemişse bilgi düzeyinde kalır ve unutulmaya mahkûmdur. 

Benim için farklılaştırma, öğrencilerin her birinin özelliklerini bilerek onları kendi 
performanslarının üstüne çekebilme becerisidir. Çeşitli öğrenme becerileri yöntemlerine 
baktığımızda hepsinin merkezinde öğrencilerin bireysel becerilerini bağımsız kullanabilir 

Neyyire BATU 
Eğitim Danışmanı 
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duruma getirebilmek vardır. Yöntemler, belki birbirinden biraz farklı ama hepsinde 
öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark edip kendi başlarına iş başarabilir duruma 
getirmek vardır.

Gruplar homojen değil heterojen olmalıdır. Tüm öğrencilere saygılı olmak, proaktif 
olmak, dışarıdan destekleyerek sürecin gelişmesine destek olmak, motivasyonu 
yükseltmek, öğrenci merkezli olmak, tüm sınıf ya da grup olarak onlarla çalışmak, 
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, hangi seviyedeler ve onları hangi basamak-
tan yukarıya çekebiliriz durumlarında öğretmenin farkındalığının yüksek olması 
önemlidir. 

Zeka çeşitlidir. Beynin anlamaya ihtiyacı vardır. Biraz önceki grup çalışmamızda da 
gördüğümüz gibi olayın önce nasıl olduğunu beyin kavradı, daha sonra koordinas- 
yonlarımız gelişmeye başladı.

Çok zor ödevler vermek, çok zor sorular sormak yerine çocukların başarabilecekleri 
düzeyde sorular sormak veya çok basit sorularla onları bu iş çok kolaymış diye 
uzaklaştırmak olmamalıdır amaç, Sorular ve ödevler orta zorluk derecesinde olmalı 
ve üst düzey çocukların yapmakta zevk alacakları, biraz aşağıdakilerin de yapabiliriz 
hevesinde olacakları çalışmalarla onları motive etmek gerekmektedir. 

Bu yöntemin en önemli özelliği esnek olmasıdır. Öğretmenin her an B, C planları ve 
ne yapabileceği konusunda hazırlığı vardır. 

Hepsi aynı huniden geçerek farklılaştırılmış tekniklerle istenilen performansa çekile-
bilir. Önemli olan her zaman çocuğu daha yukarıya çekebilmek önemlidir. Onu mengene 
gibi sıkıştırmak, zorlamak değil tam tersi altına bir destek, tabure vererek yukarıya 
doğru çıkışını desteklemektir. 

Mücadele ederek, zor öğrenen çocuklara yapabilecekleri küçük sorular vermek ve 
kendi başlarına çalışma zamanı tanıdıktan sonra öğretmenin hazırladığı cevap 
kâğıdından kendilerini test etmelerini istemek uygun bir çalışma olabilir. Burada 
yaptığımız, onların dürüst olarak kendi başına iş başarması ve çalışmayı kendisi 
yaptıktan sonra öğretmenin zaten eline verdiği cevapla karşılaştırarak bir bilinç ve 
disiplin geliştirmesini sağlamaktır. 

Farklılaştırmada açıktan açığa bir disiplin değil hissettirmeden bir disiplin vardır. Belli 
kurallar sınıfla birlikte belirlenir, interaktif uygulanan kurallar ile örneğin bir uygulamamızda 
kullandığımız kırmızı, sarı, yeşil bardaklar vardır. Bardaklar ters duruyorsa grup 
çalışmaya devam ediyor. Üstte kırmızı bardak varsa öğretmene ihtiyacı olduğu, sarı 
bardak varsa çok acil değil ama öğretmenin uğramasını istediği, yeşil bardak varsa 
ihtiyacı olmadığı kendilerinin çalıştığı mesajlarını alır öğretmen. Dolayısıyla çok ses 
olmadan ve konuşmadan belli simgelerle sınıf ve öğretmen ortak kuralları paylaşabiliyor. 
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Daha önce de söylediğim gibi bilgi unutulabilir bir şeydir. Kavrama, üzerinde 
düşündüğümüz ve çocuklara neleri kavratacağımızı çok net, açık ve anlayabilecekleri 
şekilde çerçevesini belirleyerek beyinlerini öğrenmeye hazırladığımız ve üstünde 
durduğumuz süreçtir. 

Bilgi düzeyinde iyi yazarlar okuyucuya vermek istedikleri mesajı aktarmak için mantıksal 
düzen, güçlü ifade becerileri kullanırlar. Yazarların okuyucuları bilgilendirmek, ikna 
etmek için neden ebedi unsurlar kullandıkları üzerine de düşünmek gerekir. 

Genel olarak fark etmemiz gereken kademeli öğretimde tüm görevler aynı temel 
bilgiye dayalıdır, yüksek düzeyli düşünce gücüyle yapılacaktır, öğrenciler açısından 
eşit çekiciliğe sahiptir ama her grubun bu görevleri yapabilirlik performansı öğretmenin 
temel bilgisi içindedir. 

Sternberg’in üçlü zeka kuramına göre insanlar analitik, pratik düşünenler ve hayal-
ciler olarak ayrılır. HowardGardner’a göre ise görsel, kinestetik ve işitsel olarak 
öğrenilir. Buradan çocukların kişisel özelliklerini ve öğrenme profillerini çıkartarak 
onlara bir takım çalışma kartları vererek geri bildirimlerini alıyoruz ve neyi ne kadar 
bildikleri konusunda bilgi sahibi oluyoruz.

Öğrenmede yine en büyük etken öğretmendir. Öğretmen, orkestra şefi gibidir. Enstrümanları 
nerede, nasıl kullanacağı konusunda gözlem öğretmenlere düşüyor.

Teşekkür ederim.
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REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI

Değerli katılımcılar “Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve 
Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımlar” Eğitim Sempozyumu çerçevesinde 
gerçekleştirdiğimiz “Reggio Emilia Yaklaşımı” yani “Merak Tabanlı Eğitim” çalıştayına 
hoşgeldiniz. 

Ben Doç.Dr. Hatice Zeynep İnan, çok kısa kendimi tanıtmak istiyorum. Boğaziçi 
Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programından lisans derecemi 
aldım. Bir süre İstanbul’da psikolojik danışman ve rehber olarak çalıştıktan sonra 
Amerika Birleşik Devletlerinde Ohio State Üniversitesi’nde Erken Çocukluk Eğitimi 
alanında master ve doktoramı tamamladım. 2007 yılından beri de Dumlupınar 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığını 
yürütmekteyim ve lisans/lisansüstü düzeyde tam zamanlı ders vermekteyim.  

Reggio Emilia sunumumuma geçmeden önce sizlere küçük bir soru sormak istiyorum. 
Reggio Emilia Programı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Katılımcı: Çocuğun yaratıcılığını geliştiriyor
Katılımcı: Reggio Emilia kasabasında yaşayan insanların biraraya gelip kurduğu bir okul
Katılımcı: Çocuğun ilgisinden yola çıkılarak projeler oluşturuluyor
… . . 

Çok doğru bilgiler paylaştınız, peki burda sizi rahatsız eden bir şey var mı?

Katılımcı: Program kelimesi

Evet! Reggio Emilia bir program değil, önce jargonu düzeltmekte fayda var zira bu 
yaklaşımı doğru anlamak için onun bir program olmadığını, hazır, önceden hazırlanmış 
yazılı bir program sunmadığını bilmekte fayda var. 

Reggio Emilia Yaklaşımı, Program değil, erken çocukluk eğitimine yönelik bir felsefedir. 
Reggio Emilia Yaklaşımı prensiplerini ortaya koyar ve bu prensipleri anlayan 
kavrayan öğretmenler kendi Reggio Emilia eğitim ortamlarını oluştururlar. Bu yüzden 
Reggio Emilia kasabasındaki okullar Reggio Emilia okulları, diğerlerini ise Reggio 
Emilia-ilhamlı okullar olarak adlandırıyoruz. Reggio Emilia okulları İtalya’da Reggio 
Emilia kasabasında olur. Reggio Emilia-ilhamlı okullar ise dünyanın her yerinde 
olabilir, Reggio Emilia prensiplerini benimsemiş, kendi çocuklarına kendi kültürlerine 
özgü projeler ortaya çıkarırlar. Bu yüzden Reggio Emilia Yaklaşımı dünyanın birçok 
yerinde kabul görmüştür yani kültüre ve zamana yenik düşmediği, her ortamda kendine 
özgü projeler ortaya konulmasını sağladığı için.  
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Reggio Emilia Yaklaşımı dünyanın birçok yerinde Reggio Emilia-ilhamlı okullar görüyoruz, 
Kanada’dan Amerika’dan, Tayland’a, birçok Avrupa ülkesinde, her yerde. Örneğin, 
dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harward Üniversitesi anaokulunda Project 
Zero ekibi tarafından Reggio Emilia Yaklaşımının benimsendiğini ve buna uygun 
eğitim ortamları oluşturulduğunu biliyoruz. Benim geldiğim Ohio State Üniversitesi’nin 
laboratuvar anaokulu da Reggio Emilia-ilhamlı bir anaokulu idi. Yıllarca farklı program 
ve yaklaşımları denedikten sonra Reggio Emilia Yaklaşımında karar kılmışlar ve yeni 
okullarını da Reggio Emilia-ilhamlı olarak sürdürüyorlar.                                 

Yine Amerika’da önde gelen eğitim merkezlerinden biri Model Early Learning Center 
da Reggio Emilia-ilhamlı bir okuldur. Bu okulun özelliği dünyanın farklı yerlerindeki 
başarılı program, model, yaklaşım ne varsa gidip görüp kendi okullarında uyguluyorlar 
ve sonra sonuçları – olumlu olumsuz- Amerika ve tüm dünya ile paylaşıyorlar. Ne 
işledi, ne işlemedi, etkili oldu mu, kültür değişikliği olumsuz etkiledi vs diye. Reggio 
Emilia okullarını gördükten sonra bu merkezin müdürü diyorki, muhteşem bir okul 
hem görsel hem de eğitim anlamında, erken çocukluk eğitimi alanında bundan daha 
iyisi olamaz her halde, bizim arayışımış burda sona ermiştir diyor. Çünkü en iyi 
geliştirilmiş, en iyi düşünülmüş bir program bile, zaman değiştikçe veya farklı bir 
kültürde uygulamaya konulduğunda sıkıntılar doğuruyor ama Reggio Emilia 
Yaklaşımı’nın sunduğu prensipler çok güçlü ve zamana ve kültüre yenik düşmüyor 
çünkü her öğretmenin kendi çocuklarına kendi kültürlerine uygun projeler geliştirmesini 
esas alıyor. 
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Reggio Emilia Yaklaşımı’nı anlamak için önce tarihi temellerini anlamak gerekiyor. 
Reggio Emilia okulları 2. Dünya Savaşı, Faşist Rejim sonrası Reggio Emilia halkının 
hayallerinin ürünüdür. Reggio Emilia kasabasında yaşayan halk savaşın bitiminden 
hemen sonra çocukları için okul yapmaya karar verir ve savaş yıkıntıları arasından 
topladıkları tuğlalarla, bağışlarla bir okul inşa etmeye başlar. Sadece çocukları olan 
anneler babalar değil tüm halk canla başla çalışır ve derler ki “bizim çocuklarımız da 
çok zeki, potansiyeli var, ilgili, meraklı… biz çocuklarımız için bir okul kuracağız ve 
onlar da zenginlerin çocukları gibi başarılı olacak çünkü bizim çocuklarımızın da 
potansiyeli var, ilgisi var, bizim çocuklarımız çok güçlü.” İşte bu sözlerle aslında 
Reggio Emilia Yaklaşımı’nın temelleri atılmaktadır. Malaguzzi isimli bir eğitimci 
Reggio Emilia kasabasında halkın bir okul inşa ettiğini duyar ve bisikletine atlayıp 
gider, ve derki ben öğretmenim ben de size yardım edebilir. Öğretmenler Malaguzzi 
önderliğinde birçok teoriyi, kuramı irdelerler uygulamaya çalışırlar. Eğitim alanında, 
gelişim alanında hatta farklı alanlarda beyin temelli araştırmalar gibi birçok yeni, 
çağdaş kuramı da takip ederler. 

Reggio Emilia’yu irdelediğimiz de birçok teorinin bu yaklaşımı beslediğini görürüz 
ancak en ön plana çıkan Piaget’in gelişim teorisi ve Vygotsky’in sosyo-kültürel teori-
sidir. Reggio Emilia Yaklaşımının temellerini oluşturan, 1. Halkın hayaleri dedik, 2. 
Çağdaş teorikler dedik ve son olarak tabiki çocukların deneyimleri. Reggio Emilia 
Yaklaşımın en önemli üçüncü temeli, çocukların deneyimleri, geldikleri ortamdan 
getirdikleri kültürleri, geçmişleri, kısacası deneyimleri…

Reggio Emilia Yaklaşımı’nı daha iyi anlamak için prensiplere ayırıp irdelemekte fayda 
var. Bu sunumda Reggio Emilia Yaklaşımı Prensipleri olarak şunları tek tek irdeleyeceğiz:

1) Çocuk İmajı
2) Öğretmenin Rolü
3) İlişkiler
4) Proje Tabanlı Eğitim
5) Dokümantasyon
6) Çevrenin Rolü

PRENSİP 1: REGGİO EMİLİA ÇOCUK İMAJI

Reggio Emilia Yaklaşımı’nın en önemli prensiplerinden biri sahip olduğu çocuk 
imajına ilişkin bakış açısıdır. Reggio Emilia’ya göre çocuk, aktiftir, sorgular, çeşitli 
yollar kullanarak kendini ifade eder, başkalarıyla işbirliği ve fikir alışverişi yapar, 
güçlüdür, ilgilidir, doğuştan öğrenmeye isteklidir ve toplu öğrenme (community of 
learning) sayesinde potansiyelini en üst düzeyde kullanabilir.

Reggio Emilia Yaklaşımı’nda Piaget’in “çocuk aktif olarak öğrenir” anlayışı hakimdir. 
Yani çocuğun öğrenmesi ve gelişmesi için ellerini kullanarak bir şeyleri manipule 
etmesi, yapması, bozması, denemesi vs gerekmektedir. Vucüdunu, ellerini kullanması 
çocuk için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bu sadece çocuk dünyayı tanımlamaya 
anlamlandırmaya başlar. 

136 Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları



Aktif çocuğun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak amacıyla şimdi sizinle küçük bir 
oyun oynayacağız. 3 farklı öğretmen tanıtacağım size. Birincisi direk anlatım metodu 
dediğimiz geleneksel eğitim metodunu kullananan öğretmen, diğeri dokunmaya, 
manipule etmeye izin vermeyen ancak görsel olarak sunum yapan öğretmen, diğeri 
ise çocuğun ellerini kullanmasına, dokunmaya, manipule etmeye, incelemeye izin 
veren öğretmen.

Çocuk Merkezli Eğitim veya Geleneksel Eğitim Anlayışı

Hiç hayatınızda mandalina görmediğinizi varsayın lütfen. Ve ilk öğretmenimiz sizlere 
mandalinayı anlatıyor. Mandalina, turuncu renktedir, yuvarlakımsıdır, topa benzer, bir 
çeşit meyvedir, ağaçta yetişir, sapı yeşildir, yaprakları küçük ve ovalimsidir, alttan ve 
üstten basıktır, içinde dilimler vardır vs vs vs. Öncelikli olarak şu bilgiyi sizinle 
paylaşmak istiyorum. Normal gelişim gösteren bir bireyin hafızasında 7+-2 birimdir. 
Yani bu öğretmenin size aktaracağı bilgileri kısa süreli hafızanızda tutma şansınız 
maksimum 9 birim. Her hangi bir yöntem teknik kullanılmadığında çocuklar 
öğretmenin anlattığından maksimum 9 birimi aklında tutacak, minumum ise 5. Ancak 
bu birimler de kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atılmadığında elde var sıfır. 
Hadi en iyi ihtimalle çocuğun 9 birim aklında tuttuğunu yani uzun süreli hafızasına da 
attığını düününelim. Bu çocuk gerçek mandalina hayatında hiç görmediğinden ilk 
karşılaştığı hangi meyveleri ya da nesneleri mandalina sanabilir?

Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Narenciye
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Portakal
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Küçük turuncu bir top
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Greyfurt…

Evet, hafızası en güçlü olan çocuğun bile yeni öğrendiği bu meyveyi doğru görüntü ile 
eşleştirmesi kolay değil. 
 
Dünyada özel insalar da var, Stephan gibi.  Stephen Fotografik hafızaya sahip bir 
birey. Tokyo üzerinde helikopterle tur attırmışlar Stephan’a. Daha sonra Tokyo’ya 
yüksek bir binanın üzerinden yanlamasına bakmış ve fotoğraf gibi kaydedip, tüm 
ağaçları, binaları, arabaları, pencere ayrıntısına kadar dahi 10 metrelik bir kağıda 
detaylı olarak çizmiş. 

Bu tarz fotoğrafik hafıza olan sıradışı bireyler var tabi ama bizler çocuğunlukla normal 
gelişim gösteren bireylerle çalışıyoruz ve normal gelişim gösteren bir bireyin 
hafızasında 7+-2 birimdir. Yani bir birey kısa süreli belliğinde 5 ila 9 arasında birim 
tutabilir. Ancak bu maksimum 9 birim de uzun süreli hafızaya atılmadığında unutulur 
gider. Yani kısa süreli hafızadan uzun süreli hazıfaya öğrendiklerimizi atmayı 
başaramazsak, bu bilgler unutuluyor ancak uzun süreli hafızaya bilgiler atıldığında 
artık unutmanın olmadığına inanıyoruz. İnsan hafızası direk ezber yapılmaya 
kalkıldığında bu kadar sınırlı iken direk eğitim metoduyla eğitim yapmak ne kadar 
mantıklı? 
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Diğer öğretmenimiz ise sınıfa bir adet mandalina getiriyor ve çocukların göreceği 
şekilde tutup, çocuklara mandalinayı sunum yöntemiyle tanıtıyor. Şimdi sizi iki ayrı 
gruba ayırmak istiyorum. Sağdaki grup lütfen cevaplasın. Mandalina elimde görüyor-
suuz lütfen söyler misiniz, mandalina nasıl bir şey? 

Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Sarı
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Yuvarlak, top gibi
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Sapı var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Yeşil yaprağı var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Parlak
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Gözenekli
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Gölgesi var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Taze görünüyor

Başka? Başka yok sanırım. Sadece bakarak yapılandırdığınız bilgi sayısı 8 oldu. 
Şimdi diğer gruba dönüyorum. Sizler mandalinaya istediğiniz gibi dokunabilirsiniz. 
Bana anlatır mısınız lütfen, mandalina nasıl bir meyve?

Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: 1. Grubun söylediklerinin tümünü biz de söyleyebiliyoruz 
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Kokusu var, mis gibi, ferah
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Dilimleri var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Yumuşak
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Kabukları var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Kabuğunun tadı acı
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Zarlar var içinde
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Yaprağı var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Çekirdekleri var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Sulu
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Damarları var
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Yapışkan (elde sarımtırak renk bırakıyor)
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Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Ekşi
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: C vitamini (tabi gerekli aleti kullanırsak bunu da 
bulurduk)
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Kabuğu asitli, sıkınca göz yaşartıyor
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Kabuğunun içi beyaz 
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Kabuğunun içi süngerimsi
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Hücreler var içinde
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Lifleri var…..
….

Bu liste daha da devam eder ancak zamanı verimli kullanmak adına kesmem gerekiyor. 
Toplama baktığımız da sadece görerek bilgi yapılandıran arkadaşlar 8 adet, aktif 
olarak mandalinayı inceleyen arkadaşlar ise ilk 27 adet bilgi yapılandırmış ancak 
kesmek zorunda kaldığım için bu sayıda yoksa daha da çok bilgi yapılandırabilirler 
mandalinaya ilişkin. 

Evet 3 farklı öğretmen gördük. “Aktif çocuk” prensibini benimseyen öğretmenimizin 
çocukları çok daha fazla bilgi yapılandırabiliyor. Ancak daha da önemlisi araştırmalar 
bize gösteriyor ki, bu bilgilerin kalıcılığı da yüksek, çünkü çocuk kendisi için “anlamlı” 
“aktif” öğrenmelerini çok daha kolay hatırlıyor. Yani kaliıcı öğrenme sağlanmış oluyor. 
Seneler sonra bile “yaşantılar” hatırlanabiliyor.  Reggio Emilia öğretmenleri de 
çocuğun aktif olarak öğrendiğine inanıyor. 

Reggio Emilia öğretmenleri sadece ellerini kullanan bireyler olarak değil, çocuğu 
sorgulayan ve başkalarıyla işbirliği ve fikir alışverişi yapan, güçlü, ilgili, doğuştan 
öğrenmeye istekli ve toplu öğrenmeler (community of learning) sayesinde potan-
siyelini en üst düzeyde kullanabilen bireyler olarak görüyorlar. Yani çocuk Piaget’e 
göre tek başına aktif bu kadar öğrenme başarırken, Reggio Emilia okullarında 
Vygotsky’nin “kendinden daha bilgili bir akranı ve yetişkinin yardımı” prensibi ile daha 
fazlasını başarıyor. Daha da önemlisi kendini çeşitli yollar kullanarak ifade ediyor. 
Reggio Emilia okullarında çocuklar kendilerini ifade etmek için sadece dili kullanmıyor. 

Reggio Emilia çocuk imajına baktığımızda, sadece normal gelişim gösteren bireyler 
için deği, engeli olan bireyler için de güçlü bir bakış açısı olduğunu görüyoruz. Reggio 
Emilia öğretmenleri bu çocukları Sadece “ihtiyaçları olan bireyler”den ziyade “hakları 
olan bireyler” olarak tanımlıyorlar. Reggio Emilia öğretmenleri “özel hakları olan bireyleri” de 
güçlü, becerikli, yapabilen, zeki, güzel, meraklı, ilgileri ve istekleri olan bireyler olarak 
görüyorlar çünkü bireyin eksiğine odaklanmıyorlar. 

Diğer bir Reggio Emilia prensibi öğrenmenlere karşı sahip oldukları bakış açısına ilişkin. 

PRENSİP 2; REGGİO EMİLİA’DA ÖĞRETMENİN ROLÜ

Yaptığım araştırmada Reggio Emilia öğretmenlerinin birden fazla role sahip olduğunu 
gördüm. Reggio Emilia öğretmenleri bazen çocuğun önünde bazen arkasında bazen 
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yanında bulunuyor. Bazen arkasında kalıp çocuğu anlamaya çalışıyor bazen çocuğu 
provoke etmeye çalıyor önünde olup bazen ise yardımcı oluyor yanında bulunarak 
destek olarak. Detaylı baktığımızda şu roller çıkıyor karşımıza:

(a) Dinleyici & Gözlemci
(b) Öğrenci
(c) Araştırmacı
(ç) Yardımcı & Rehber
(d) Provakatör

Ayrıca Reggio Emilia okullarında Pedagogista adı verilen eğitim ve gelişim uzmanı 
hizmet veriyor. Eğitime ve gelişime ilişkin çalışmaları yakından takip edip, öğretmenlerle 
paylaşıyor, bu konularda öğretmenlere yardımcı oluyor. 

Okullarda bir de Atelierista adı verilen sanat öğretmeni bulunuyor. Ben sanat 
öğretmeni olarak çevirdim ancak aslında sanattan daha çok bilim insanı çalışmaları 
görüyorsunuz. Çizimler vs muhteşem ancak amaç resim, sanat, çizim vs değil sanat 
Reggio okullarında çocukların kendilerini ifade etmek, fikirlerini teroilerini düşüncelerini 
ifade etmeleri için bir araç. Ayrıca ifade etmekle de kalmıyor bu sanat çalışmaları 
çocuğa geri dönüt veriyor ve çocuğun düşüncelerini tekrar gözden geçirmesini 
sağlıyor. Bu çalışmalar için okulda Atelier adı verilen bir oda ve her sınıfta mini atelierler 
bulunuyor. 

Kitabımdan Malaguzzi’nin Çocuğun 100 Dili şiirini okumak istiyorum size izninizle. 
Reggio Emilia’da çocuğun nasıl görüldüğünü, çocuğun kendini ifade etmesi için 100 
dilin kullanılması gerektiğini çok güzel anlatıyor:

Malaguzzi’nin “Çocuğun 100 Dili” İsimli Şiiri
Çocuk

Yüz dilden oluşur.
Çocuğun

Yüz dili vardır
Yüz eli
Yüz fikri

Yüz çeşit düşünme biçimi
Yüz çeşit oynama, konuşma

Yüz çeşit dinleme yolu
Yüz çeşit sevme
Yüz eğlencesi

Şarkı söyleme, anlama
Keşfetmek için yüz dünyası
İcat etmek için yüz dünyası

Hayal etmek için yüz dünyası
Çocuğun yüz dili vardır (yüz, yüz, yüz ve daha fazlası)

Fakat onlar 99’unu çalmışlar.
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Okul ve kültür
Başı vücuttan ayırmış.

Onlar çocuğa dediler ki:
Düşün ama elsiz
Yap ama başsız

Dinle ama konuşma
Zevk almadan anla.

Sev ve hayret et
Sadece bayramlarda.

Onlar çocuğa dediler ki:
Ama sadece oradaki dünyayı keşfet.

Ve yüzlercesinden
Doksan dokuzunu çaldılar.

Onlar çocuğa dediler ki:
İş ve oyun

Gerçek ve fantezi
Bilim ve hayal

Gök ve yer
Gerçek ve hayal
Öyle şeylerdir ki

Birbiriyle beraber olamaz
Ve böylece onlar çocuğa dediler ki:

Yüzlercesi yok.
Çocuk cevap verdi:

Yanılıyorsunuz, yüzlercesi var hem de burada!

Loris Malaguzzi (2000)

Çeviren Hatice Zeynep İnan

Diğer önemli bir konu da Bütünleştirilmiş eğitim. Reggio Emilia okullarında bütünleştirilmiş 
eğitim yapıldığını görüyoruz farklı fen, matematik, dil gibi disiplin analarının bir proje 
çerçevesinde bütün olarak çalışıldığını görüyoruz. 

Örneğin bu resimlerde fen konusu olan hava olayları çalışılıyor. Bir çocuğun “hortum, 
şimşek” korkusundan doğan Hava Durumu projesinde çocuklar resim de yapıyorlar, 
kitap da okuyorlar, drama da yapıyorlar, istatistiksel grafikler de oluşturuyorlar vs. 
Aynı ayda birden fazla proje çalışılıyor, tohumlara ilişkin bir proje, uzay gemisi projesi 
ve hava durumu projesi gibi… 
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Özetlemek gerekirse, kısacası, öğretmenin görevleri şunlardır:

• Çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal gelişimine katkıda bulunmak; 
• Sınıfı yönetmek; 
• Sınıf ortamını, çevreyi düzenlemek; 
• Rehberlik etmek; 
• Şefkat etmek; 
• Önemli birimlerle ve kişilerle sürekli iletişim halinde olmak; 
• Mesleki gelişim için çaba sarf etmek; 
• Erken çocukluk eğitimini savunmak üzere politik söylemler içine girmek; 
• Müfredatın düzenlenmesi, öğretmen gelişimi ve mesleğe katkı açısından sınıf
 içerisinde devamlı gözlem ve araştırma yapmak, öğretmenin başlıca görevleridir. 

Reggio Emilia prensiplerini irdelemeye devam ediyoruz. Şimdi, Reggio Emilia Yaklaşımının 
belki en önemli prensiplerinden olan Reggio Emilia’da ilişkileri konuşacağız:

PRENSİP 3: REGGİO EMİLİA’DA İLİŞKİLER

Reggio Emilia okullarının ortaya çıkışında o bölgede yaşayan halkın nasıl güçlü bir 
iletişim içerinde olduğunu konuşmuştuk. Reggio Emilia’nın başlangıcından beri hep 
bireyler arası ilişki ve hatta birey-nesne ilişkisi çok önemli olmuştur. 
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Toplumun, bireylerin bir araya gelmesinden oluştuğu düşünülürse, her bireyin sağlıklı 
olması ve iyi bir eğitim alması, toplumun refahı için çok önemli olduğu ortaya çıkar. Bu 
mantıktan hareketle Reggio Emilia okullarında bütün çocukların iyiliği düşünmekte, 
çocuğun iyi olmasının da toplumun iyi olması anlamına geldiğine inanılmaktadır. 
Bunu çok güzel ifade eden “Io Chi Siamo” yani “ben biziz” demektedir Reggio Emilia 
öğretmenleri, velileri, o kasabada yaşayan halk. 

Kollektivist bir kültür olarak bizim çok kolay anlayabileceğimiz bir dayanışma aslında 
bu. Bireyselci toplumun “ben” anlayışından çok uzak hatta ters bir düşünce. Ben 
biziz, biz benim dolayısıyla, benim iyiliğim herkesin iyiliği demek herkesin iyililiği de 
benim iyiliğim demek öyleyse bütün çocukların iyiliği için dayanışma yardımlaşma 
içinde olmalıyız, anlayışıdır bu. 

Öte yandan birey-nesne arasındaki ilişki de çok önemli Reggio Emilia okullarında. 
Hatta yaprağı incelerken bile projede o sadece yaprak değil, yaprağın dalla ilişkisi, 
dalın gövdeyle ilişkisi, gövdenin köke olan bağı kısacası her şeyiyle bir nesneyi kendi 
arasındaki ilişkileriyle inceliyorlar. 

Bireyler arasında ilişki güçlü dedik. Veli çocuğun eğitimin önemli bir parçası olarak 
kabul ediliyor ve velilinin eğitimdeki yerini kısaca şöyle açıklıyor Reggio Emilia:   

 • Veli, öğretmen, çocuk öğrenme sürecinin aktif protogonistleridir, çocukla beraber  
   öğrenirler (co-learner).
  • Veli ve öğretmen arasında hiyerarşi yoktur, ortaklık vardır. 
 • Veli dokümantasyon aracılığıyla çocuğunun öğrenme sürecini takip eder. 
 • Veliler ilgilerini çeken projelere aktif olarak katılabilir.  

Sınıf içinde öğretmen-çocuk ve çocuk-çocuk ilişkisi yine çok güçlü olarak karşımıza 
çıkıyor. Öğrenme sürecinin çok önemli bir parçası olduğu kabul edilen bu karşılıklı 
etkileşim süreci öğretmenler tarafından devamlı olarak desteklenir. Bu süreçte her 
zaman aynı fikirde olma söz konusu değildir. Diğer bir deyişle zıt fikirlerin, anlaşmazlıkların 
da önemi büyüktür. 

Öğrenme topluluğu (community of learners) olarak çocukların kendilerinden daha 
bilgili bir akranları veya yetişkinlerin yardımıyla kendi başına yapabileceğinden daha 
fazla fazlası yapabilmesi bu tartışmalar, toplu konuşmalar ile mümkündür.
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daha bilgili bir akranının 
yardımıyla yapabilecekleri

Yakınsal Gelişim Alanı
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Öte yandan, beraber ve birbirinden öğrenme kadar, tek başına öğrenme de önemlidir. 
Bazen bireysel ilgi doğrultusunda bireysel ilgi projleri de olabilir. Yani Reggio Emilia 
okullarında büyük grup ilgileri, küçük grup ilgileri ve bireysel ilgilere bağlı olarak farklı 
sayıda çocukların katılımcı olduğu projeler görüyoruz. Bu projeler sınıf içinde sınıf 
dışında  farklı mekanlarda gerçekleşebilir. Bireysel veya küçük grup çalışmaları için 
ayrı bir mekana geçilebilir. Projeleri besleyen, projeden projeye değişebilecek 
malzeme ve materyallere mental tools veya intelligence materials denir. 

Kısacası, Reggio Emilia’da hem bireyler arasındaki ilişkiler hem de birey-çevre ilişkisi 
çok önemlidir!

PRENSİP 4: REGGİO EMİLİA’DA PROJE TABANLI EĞİTİM

 • Merak tabanlı
 • Kendiliğinden beliren müfredat 
 • “Çocuklar için hazırlanan müfredat” (curriculum for children) yerine “Çocuk
    lardan hazırlanan müfredat” (curriculum from children) 

Çocuğun projeyi başlatması ve karar verme derecesine bakıldığında Proje 
Yaklaşımının diğer yaklaşımlardan nasıl ayrıldığını kolaylıkla görüyoruz. Türkiye’de 
Proje Yaklaşımı ile en fazla karıştırılan yaklaşımın Tema-tabanlı Yaklaşım olduğunu 
görüyoruz. Maalesef proje yaptırıyorum diyen ancak aslında tema çalışması yaptıran 
öğretmenlerimiz var. Projede çocuğun ilgilendiği konu üzerine başlatılan projede 
derinlemesine araştırma yapılması esastır ve araştırma çocukların sorularının 
cevaplarını bulması üzerinedir. 

Çocukların ilgisi araştırmaya yön verir. Ancak tema çalışmalarında öğretmen eğitim 
verir, içeriği de kendisi verir, öğrenme deneyimi bir konu üzrirnde bütünleşir yani 
kararlaştırılan konu dışına çıkılmaz. Örneğin, Reggio Emilia-ilhamlı bir okulda yapılan 
Hava Durumu projesinde kırılma noktalarından biri olan bubble experiment yani 
köpük deneyinde çocuklar şekilli köpük yapabileceklerini söylüyorlar ve Hava 
Durumu projesi farklı bir konunun doğmasıyla yön değiştiriyor farklı bir konuda 
dallanıp budaklanıyor.    

Derinlemesine yapılan projeler sayesinde çocukların kendi yaşlarının üzerinde 
başarı gösterdiğini görüyoruz örneğin bu Hava Durumu projesinde çocuklar yağmur 
ölçer ve termometre kullanmışlardı. Yağmur ölçer ve termometre aslında 2 veya 3. 
Sınıf çocukların anlayabileceği bir konu iken, yapılan derinlemesine anlamlı proje 
sayesinde Reggio Emilia çocukları bunları başarıyla kullandırlar. 
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merak = pusula

Çocuğun merakı bir pusula gibi projelerin yönünü belirler. Merakı sayesinde çocuk, 
kitapların veya öğretmenin çizdiği “doğru” yol üzerinden değil, kendi düşünce ve 
tasavvurlarının, kendi mantığının işaret ettiği yol üzerinden gider böylece kendi bilgisini 
yapılandırması konusunda oldukça aktif ve etkili bir rol üstlenir.

Proje çalışamalrını özetlemek gerekirse, şöyle diyebiliriz: 

 • Proje konularını çocukların ilgi ve ihtiyaçları belirler;
 • Projeler çocukların içsel motivasyonu ile hayat bulur;
 • Zengin proje olanakları ile çocuklara seçme şansı tanınır;
 • Projeler çocuk merkezlidir.

PRENSİP 5: REGGİO EMİLİA’DA DOKÜMANTASYON (BELGELENDİRME)

Reggio Emilia Yaklaşımında dokümantasyon bir başka önemli prensip. Dokümantasyonu 
belgelendirme olarak da çevirdiğim de oldu ancak belgelendirme daha çok sonuç 
odaklı bir kelime olduğundan kullanmayı çok tercih etmemiyorum. 
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Dokümantasyon çocuğu anlamak üzerine kurulu olduğundan size yıllar önce psikolojik 
danışmanlık yaparken velilerimle paylaşmış olduğum çocuğu anlaanın önemini 
vuruglayan bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. 

Anladıkça:
Minik Kız Çocuğunun Babasına Hediyesi
Adam 3 yaşındaki kızını, gayet pahalı bir hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği 
için azarlamıştı. 
Küçük kız, koskoca bir paket altın yaldızlı kağıdı bir kutuyu eğri büğrü sarmak 
için kullanmıştı...
Yılbaşı sabahı küçük kızı, paketi getirip: "Bu senin babacığım" dediğinde adam 
çok üzüldü.
Acaba gereğinden fazla mı tepki göstermişti kızına. Bir gece evvel yaptığından 
utanarak, kutuyu açtı.
Fakat kutunun içi boştu.
Kızına gene çıkıştı: "Birisine bir hediye verdiğinde, kutunun içinde bir şey 
olması lazım. Bunu da mı bilmiyorsun küçük hanım? "  diyerek azarladı.
Küçük kız gözlerinde yaşlarla babasına baktı."O kutu boş değil ki babacığım! 
İçini öpücüklerimle doldurmuştum!..." 
Babası o kadar çok üzüldü ki, koştu kızına sarıldı. Beraberce ağladılar. 
Adam o kutuyu ömrünün sonuna kadar sakladı. Ne zaman keyfi kaçsa, ne 
zaman morali bozulsa, ne zaman kendini kötü hissetse, kutuya koşar, içinden 
minik kızının sevgi ile doldurduğu hayali öpücüklerden birini çıkarırdı.

Ne düşünüyorsunuz?
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Baba sabırlı olmalıydı…
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Hep böyle yapıyoruz, anlamadan dinlemeden 
karar veriyoruz…
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: hemen yorum yapmak yerine önce sorsaydı 
neden böyle yaptın diye çocuğuna, böyle olmayacaktı sonucu
Reggio Emilia Çalıştayı Katılımcıları: Evet sormalıydı önce…

Duygusal bir hikaye ancak bize anlamanın, anlamadan dinlemeden hareket etmenin 
ne kadar yanlış olduğunu, gerçeği anladığımızda ise bütün bakış açımızı değiştirdiğini 
görüyoruz. Gerçekleri anladığımızda, sadece düşüncemiz değil  yapacağımız hareket 
de değişiyor. Reggio Emilia Yaklaşımı da dokümantasyon aracılığıyla çocukların nelerin 
merak ettiği, neyle ilgilendiği ve nasıl öğrendiğini anlamak için yapılır. 

Reggio Emila Yaklaşımı’nda Dokümantasyon, «ÇOCUKLARA İLİŞKİN ŞEYLERİN 
SADECE ÇOCUKLARDAN ÖĞRENİLEBİLECEĞİ» fikrine dayanır.

DOKÜMANTASYON:
 • Okulöncesi dönemi çocuklarının farklı öğrenme ortamlarında öğretmenleriyle, aile  
  üyeleriyle ve akranlarıyla olan etkileşimlerinin ve ortaya koydukları ürünlerin
   öğretmen tarafından yorumlarla birlikte kaydedilmesi ve muhafaza edilmesi, 
 • elde edilen verilerin analiz edilmesi, 
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 • öğrenilen kavram ve olguların gün içerisinde veya sonunda çocuklar tarafından
    paylaşılması, 
 • bu paylaşım sırasında öğretmenin çocuklara ve çocukların birbirlerine dönütler
    vermesi, 
 • bütün bu öğrenme ürünlerinin öğretmenler arası diyalog ve toplantılarla paylaşılması, 
 • yine bu ürünlerin haftalık duvar panelleri, ürün dosyaları, sınıf veya okul web
   sayfaları ve dergileri aracılığıyla aileler ve okulun diğer paydaşları ile paylaşılması ve  
   onlardan dönütler alınması gibi….
 • uzun bir süreci kapsayan, sürekli, süreç odaklı ve öğrenme ve öğretimi destekleme ve  
  geliştirmeyi hedefleyen bir öğrenme, öğretme ve değerlendirme yöntemi ve
   aracıdır.

Dokümantasyon için şunları yapabilirsiniz:
 • Kamera kaydı yapın! 
 • Fotoğraf çekin!
 • Ses kayıt cihazı kullanın! 
 • Kısa anekdotlar tutun! 
 • Günlük tutun!
 • Proje ürünlerinden örnekler toplayın! 

Dokümantasyon sayesinde şunlar gerçekleşir: 
 • Dokümantasyon öğretmenin çocukları daha iyi anlamasını sağlar;
 • Öğretmenin planlar yapmasına yardımcı olur;
 • Kendi işini değerlendirerek mesleki gelişimine katkıda bulunur;
 • Velilerin çocukların okuldaki deneyimlerinden haberdar olmalarını ve katılımını
    sağlar;
 • Öğretmenler ve ziyaretçiler arasında fikir alışverişini güçlendirir;
 • Öğretmenlerin öğrencilere, onların sarf ettiği çabaya, ve uğraşlarına değer verdiklerini 
   gösterir;
 • Çocukların öğrenme süreçlerine dair güçlü bir arşiv oluşmasını sağlar. 

PRENSİP 6: REGGİO EMİLİA’DA ÇEVRENİN ROLÜ

Çevrenin Rolü

Çevre= 3. öğretmen 
Çevre Reggio Emilia okullarında 3. Öğretmen olarak kabul edilir çünkü çevre tek 
başına yol gösterici, provoke edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı vs role sahiptir.

Çevreyi genel olarak tanımladığımızda 2 boyutu olduğunu gösrürüz. Bunlar psikolojik 
ve fiziksel boyutudur. 
 • Psikolojik: eğitim ortamının canlı yapısı ve onun getirdiği sosyal ve duygusal
   öğeleridir. 
 • Fiziksel: eğitim ortamın fiziksel yapısı, genişliği, duvarlar, tavan/zemin, camlar,
   ışıklandırma sistemi, kapılar, kullanılan renkler, dokuma, materyallerin ve mobilyanın  
   zenginliği ve çeşitliği, bunların organizasyonu, dizaynı ve konumlandırılmasıdır.

Reggio Emilia okullarında çevre çocuk ve öğretmen için çeşitli fonksiyonlara sahip 
olması gerektiği üzerinde durulur. Bunlar:
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Çocuklar için çevrenin yapısı ve organizasyonu:
 • Çocukların potansiyelini, kabiliyetlerini, ve meraklarını ortaya koymalarını sağlamalı;
 • Tek başına veya diğer çocuklarla ve yetişkinlerle araştırma yapabilmesine olanak  
   sağlamalı;
 • Çocukların projeleri ve diğer eğitimsel çalışmalarında kendilerini yürütücü olarak  
   hissetmelerini sağlamalı;
 • Cinsel kimlik de dahil olmak üzere kişisel gelişimi, tek başına hareket edebilmeyi  
   ve güvenliği sağlamalı;
 • Başkalarıyla çalışma ve iletişime geçmeye olanak vermeli;
 • Kendi kimliğine ve özel alanına saygı duyulduğunu hissettirmeli.

Öğretmenler açısından çevrenin yapısı ve organizasyonu:
 • Öğretmenin çocuklarla ve velilerle ilişkisini desteklemeli;
 • Meslektaşlarıyla ve velilerle toplantı yapabilmek için uygun ortam ve düzene
    sahip olmalı;
 • Özel hayatını korumalı;
 • Mesleki gelişimlerini ve kendi eğitimlerini de desteklemeli. 

Reggio Emilia okullarında sınıf çevresinin özelliklerini irdelediğimizde karşımıza şunlar 
çıkıyor:

 • Farklı disiplinler için sınıfta mekan ve zaman sınırlaması yok. 
 • Çevre çok fonksiyonludur ve bütünleştirilmiş eğitimi destekler.
 • Çevre provokatiftir ve zorlayıcıdır (challenging). 
 • Çevrenin gerekli özellikleri sınıfta üyeleri tarafından yapılandırılmıştır. 
 • Çevre girişimciliği (self-initiative) destekler ve elleri aktif kılar. 
 • Çevre gerçek hayatın (dışarıdaki hayatın) bir yansımasıdır. 
 • Çevre hem grup hem de bireysel çalışmalar için uygundur. 
 • Çevre güvenlidir ve yetişkin rehberliği ile zenginleştirilmiştir.  
 • Çevre durağan değildir, sürekli değişebilir (responsive)

Durağan değil, sürekli değişen bir çevre için şu örneğe bakabiliriz: 

Ayrıca çocukların beraber çalışabilecekleri alanlar kadar tek başına kalıp saklanabi-
lecekleri alanlar olması da çok önemlidir. Beni dinlediğiniz için çok teşerkkür ederim. 
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WALDORF OKULU

Bilmek, inanmak ve ispat unsurlarından oluşur. Örneğin “bu matematik sorusunu 
yapabilirim” dediğiniz zaman burada bir inancı dile getirmiş olursunuz. Söylediğiniz 
şudur; “bunu bilmiyorum, buna dair kendimde bir eksiklik hissediyorum, bu eksiklikten 
dolayı bir istek duyuyorum ve duyduğum bu istekle karşılaştığım şeye dair bir 
duygudaşlık yaşıyorum. Çünkü bunu kendime katmak istiyorum. Bunu kendime 
kattığımda gelişeceğimi biliyorum.” Ne zaman ki soru üstüne çalışıyorsunuz işte o 
zaman gizli olan gerçek haline geliyor ve ispat yapmış oluyorsunuz. Eğer yalnızca 
inanmakta kalırsak, inanmak geleceğe dair bir şeydir. Sürekli öteleyebilirsiniz. Bu 
nedenle ispat yoksa boş inanca gidersiniz. 

Doğu felsefesinde şöyle bir şey vardır. Sürekli yolda olmak, yani bir yere varmak 
değil. İyi de bir yere varmayacaksak sürekli yürümenin de bir anlamı yok, o zaman 
geçip kenara oturalım noktasına geliyoruz. Bugün baktığımız zaman Hindistan’da 
milyonlarca insan sokağın kenarında yatıp kalkıyorlar, bir kimlikleri bile yok. 
İspatlanmayan hiçbir şey gerçek değildir. Yedi milyar insanın tamamına dünyanın düz 
olduğuna inanabilir. Bu dünyayı asla düz yapmayacaktır. Bunu kanıtlayamayacakları 
için de bu gerçek değildir. Yalnız ispatta kalınırsa da uğraştığınız şeyle ilgili bir 
duygudaşlık yaratamıyorsunuz, onunla bir bağ kuramıyorsunuz, onu dışarda bir şey 
olarak görüyorsunuz. Ve dışarda olan şey ne yapılır, ondan yararlanılır. İşte batı 
modernitesi dediğimiz şey budur. Batı modernitesi, “her şeyi parçalara ayır, parçadan 
en yüksek yararı sağla” der. Ne yaptılar? Ormanları, madenleri, suları ve insanları en 
yüksek yararı sağlayacak şekilde sömürmek üzere bilimi ve teknolojiyi kullandılar. Bu, 
en büyük açığını Birinci Dünya Savaşı’nda vermiştir. Bu savaş batı modernitesinin 
yaşadığı en büyük travmadır. Yina bu savaşta milyonlarca insan birbirini katletti ve 
olmadık eziyetler yaptı ve sonuçta da soruşturmaya başladılar. “Biz bu insanlara ne 
yaptık da bu canavarları yarattık?” 

Bu tür çöküntüler, eğer yetişmiş insanınız varsa yeni arayışlar için fırsattır. Çünkü 
toplum, eskiden yaptıklarının işe yaramadığına ikna olmuştur ve bu kanıtlanmıştır, 
yeni fikirlere yol açar. Eğer yetişmiş insanınız yoksa Afrika’daki gibi yüzlerce yıl 
boyunca çöküntü yaşarsınız ama hiçbir şey olmaz. Almanya Birinci Dünya Savaşı’ndan 
yenik çıkmış arayış içinde olan bir toplumken bu yeni eğitim düşüncelerinden biri olan 
Waldorf Okulu’nu kurmak için fırsat çıktı. Waldorf Astoria Sigara Fabrikasının patronu 
EmilMolt, ne kadar iyi bir patronmuş ki işçilerinin çocuklarını eğitmek için bir okul 
kurmak istiyor ve Rudolf Steiner’ı çağırıyor. Rudolf Steiner, işçilere yönelik yaptığı ilk 
konuşmada şunu söylüyor. “Sizler, yaşamda başarısızsınız. Çünkü işçi, tekniker, 
muhasebeci eğitimi aldınız. Oysa insan eğitimi almanız gerekiyordu.” Buradan yola 
çıkarak kuramın temel unsuru olan bütünsel eğitimi yaratmayı hedefliyor.

Dr. Hüseyin KOTAMAN
Harran Üniversitesi
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Rudolf Steiner’a göre insan, doğadaki diğer maddeler gibi içinde çinko demir vs olan 
bir fizik, duygu, benlik (düşünce) ve inanç bütünüdür. Herhangi bir noktada bunları 
ayırırsanız o zaman insan mekanikleşir. Batıda olduğu gibi. Bir şeyde duygudaşlık 
yaşarsanız onu sömüremezsiniz. O zaman onu yalıtmanız lazım. Yalıttığınız zaman 
da gitgide mekanikleşir. İşte Rudolf Steiner, bu mekanikleşmeye tepki olarak doğu 
mistisizmiyle bir senteze ulaşmaya çalışıyor ve böylelikle bir eğitim modeli ortaya 
çıkıyor. 

Genel ilkelerinden biz de rastlayamayacağımız bazı en önemlilerinden bahsetmek 
istiyorum. 

Yönlendirmesiz eğitim: Bu eğitimde çocuk, lise son sınıfa kadar herhangi bir şeye 
yönlendirilmez. Çünkü 18-21 yaşlarına kadar insanın benliğini kazanamadığı düşünülüyor. Bu 
yaşlardan sonra kendi benliğini kazanan kişi artık kendi kararlarını verip, kendi yolunu 
çizebilir diye bakılıyor. 

Okul özerk olmalıdır, merkezi dayatmalar olmamalıdır ve kendi çevresel koşullarına 
uygun şekilde programını oluşturmalıdır. 

Okulda hiyerarşi yoktur. İlk sekiz yıl öğretimi aynı öğretmen yapar ve değerlendirme 
not ile yapılmaz. İlk sekiz yıl aynı öğretmenin öğretimi yapmasının nedeni duygusal 
gelişimin bu yıllarda yoğun olduğunun düşünülmesidir. 

Temel öğretim ilkelerine baktığımızda neyi öğretmemiz gerektiği değil, çocuğun neyi 
öğrenmek istediği ve öğrenebileceğine odaklanmamız gerektiğini söylüyor. 

Bizim rekabetçi ve koşturma şeklindeki eğitimimizden farklı olarak asıl burada vurgu-
lanan nokta, olgunlaşmadır. Doğanın döngüsü içinde insanın da bir döngüsü vardır. 
Rudolf Steiner, diyor ki “insan, doğanın bir unsurudur. Yani insan, doğanın 
döngüsüyle ne kadar uyumlu bir şekilde yaşayabilirse o kadar bütünsel bir şekilde 
yaşayabilir.” Doğada bir şeyin oluşması ve olgunlaşma için belli bir zaman gerekiyor. 
Olgunlaşmamış bir meyveyi yediğinizde pek hoşunuza gitmez. Ya da tam tersi olarak 
bugün bizim yaptığımız gibi domates yemek istediğimizde hormonu basarak 
domatesler gayet kırmızı alımlı ama tatları hiçbir şeye benzemiyor.

Şimdi biz de örneğin çocukları sürekli itmeye çalışıyoruz. Beş yaşındaki çocuğa 
okuma-yazma öğretebilir misiniz? Çocuğa ceza, ödül verirsiniz, çeşitli alıştırmalar 
yaptırışınız ve sonunda okuma-yazmayı öğrenir. Ama sonra bir daha hayatı boyunca 
eline kitap almayabilir. Bu nedenle olgunlaşma ve hazır oluş önemlidir. Çocuk hazır 
değilse “ona hiçbir şey öğretmemelidir” deniliyor.

Enerjiyi ve stresi harcama bir diğer önemli noktadır. Bizi şekillendiren bir enerji 
olduğunu söylüyor. Savaş durumunda bütün kaynaklar orduya aktarılır. Yani sanata, 
spora ve bilime çok fazla kaynak aktarılmaz ki bunlar aslında insanlığı insanlık yapan

156 Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / Yaklaşımları



şeylerdir. Çocuğu strese soktuğunuzda da onun öncelikli derdi kendi bütünlüğünü 
korumaktır. Bu nedenle de enerjisini asıl olarak bu stresle başa çıkmaya harcar ve 
öğrenmeye harcayacağı enerji kaynağı azalır. İşte bizim çocuklar arasında rekabeti 
desteklememiz, sürekli sınavlar yapmamız gibi durumlar çocuğun üzerinde ekstra bir 
stres yaratıyor ve gelişmeye harcanacak enerji yok ediliyor. 

Konular arasında kesin bir ayrım yoktur, bütünsel bir yaklaşım vardır. Çünkü doğada 
matematik dersi bitip fizik dersi başlamaz ya da fizik bitip coğrafya dersi başlamaz. 
Her şey birbiriyle ilişkili ve etkileşim halindedir. Çünkü hepsi bir bütünün içinde yer 
almaktadırlar. 

Okulun doğal bir ortamda olması çok önemlidir. Bu yöntemin orjinalinde okullarda 
teknoloji kullanılmaz. Mimari yapı, öğrenciye ve doğaya uyumlu olmalıdır. 

Okul atmosferine gelince, öğretmen her gün çocuklarla tek tek selamlaşır ve halini 
hatırını sorar. Onlarca kısaca sohbetler eder. Bunu yapmasının sebebi, çocuğun 
kabul edildiğini görmesi, birey olarak farkına varıldığını, kendisine değer verildiğini 
hissetmesinin yanı sıra asıl önemli nokta eğer duygusal olarak hazır değilseniz hiçbir 
şey öğrenemezsiniz. Eğer şu anda sizin kafanızda yetişeceğiniz uçağın kaygısı varsa 
ya da dün akşam biriyle tartışmışsanız benim burada anlattıklarımdan hiçbir şey 
anlayamazsınız. Onun için çocuk duygusal olarak evde ne yaşadı bunu bilip 
öğrenmeye hazır hale getirildikten sonra eğitime başlanmalıdır. 

Öğretmen özelliklerinden vurgulayacağım en önemli noktalar ise öğretmenin belli bir 
tıp bilgisine sahip olması gerekmektedir. Çünkü çocuğun hangi olgunlaşma 
düzeyinde olduğunu bilebilmesi gerekmektedir. 

Öğretim yöntemlerine baktığımız zaman ise hikâye anlatımı ve senaryolaştırma 
temel etkinlik olarak görülmektedir. Anaokulundan liseye kadar çeşitli düzeylerde 
hikâyeler kullanılıyor. Öğretmen bu hikâyeleri sunmuyor bunun yerine anlatarak 
canlandırıyor. Çünkü çocuklarla birebir ilişki kurması ve çocuklarla arasına hiçbir şey 
koymaması gerekiyor. Dini hikâyeler de bu eğitim programının bir unsurudur. Örneğin 
çocuklara Nuh’un Gemisi anlatılıyor. Bu hikâyeyi öğretmen anlatıyor. Oradan çeşitli 
konular ortaya çıkartılıyor. Orada hangi hayvanların olduğu, yaşadıkları yerler, ne 
yedikleri, iklim koşulları, geminin nasıl yapıldığı, geminin nasıl yüzdüğü konuları 
incelenerek, matematik, biyoloji, fizik, kimya, coğrafya alanları bütünleşme 
sağlanarak öğreniliyor. Ama çocuğa “sence bu gemi nasıl yüzüyor, dümeni nerededir, 
bak gördün mü şimdi fizik yapıyoruz” denilmiyor. Bu konular üzerine merak 
uyandırılarak çalışmalar yapılıyor. 

Sanat etkinlikleri öğretimin içindeki temel unsur oluyor. Çünkü sanat hem bilişsel hem 
de fiziksel bir etkinliktir. Bu sistemde fiziksel hareket çok önemlidir. Nuh’un Gemisi’nin 
resmini ya da maketini yaparak bir ürün ortaya çıkartmak ya da oradaki hayvanlarla 
ilgili bir hikâye uydurmak gibi. 
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Okulun ilk kademesinde ders kitabı ya da kaynak kitap yoktur. Çocuklar, kendi 
kitaplarını kendileri yaratmaktadırlar. Konuları işlerken oluşturdukları eserleri defterlerinde 
biriktiriyorlar ve yaptıklarından kaynak kitaplar oluşturuyorlar. 

Değerlendirmede ise sınıflandırma yapılmaz. Değerlendirmede amaç öğrencinin kaç 
puanlık bir öğrenci olduğu damgalamasını yapmak değil çocuğun gelişimine destek 
olmaktır. Bu ancak değerlendirme sürekli bir hale getirilerek yapılabilir. Çocuk, bunun 
için ürünler verir. Okuduğu kitapla ilgili rapor hazırlaması, bu raporun sonucunu 
öğretmen ve arkadaşları ile paylaşması, fikirler alması ile yaptığı ürünle birlikte kendisi 
de gelişir. Projeler, sunumlar, tez yazımları ve dramalar gibi etkinlikler değerlendirmede 
kullanılıyor. 

Bu programı kendi geliştirdiğimiz kuram doğrultusunda kısaca ve özlü olarak 
değerlendirmek istiyorum. Eğitim, insanın insanlaşması için sağlanan sistematik 
bilimsel destektir. İnsanı insanlaştıran ve yaşamın amacının sürekli mutlu olmak 
olduğu söylenir. Örneğin reklamlarda “çikolata yiyin kendinizi mutlu edin” denilir. Yani 
yaşamınızın amacı bir anda çikolata yemek oluyor. İyi de bir hayvan da çikolata yese 
mutlu olabilir. İnsan yaşamının amacı “özgürlük”tür. Çünkü insanı insan yapan şey 
özgürlüktür. Özgürlük ise gerçeğe ulaşarak onun üstüne çıkmaktır. İşte bu yüzden 
insan, çölden buzullara, denizin altından uzaya kadar her yerde yaşam kurabiliyor. 
Hayvanlar ise ancak koşullara uyum sağlayabildikleri yerde yaşarlar. Bir deveyi alıp 
kutuplara koyarsanız orada yaşayamaz ve ölür. Ama insan yasaya ulaşabildiği ve 
yasa, yer ve mekandan etkilenmediği için yani kütle çekim yasasını bulduğunuzda 
genel geçer olduğundan roketi fırlattığınızda uzaya çıkabilirsiniz.

Bunların Waldorf ile alakası ise Rudolf Steiner doğal olarak kapitalizmin doğayı mah-
vetmesi yaklaşımıyla “insan doğanın içinde bir unsurdur” diyor. Evet biz de doğadayız. 
Ama biz doğanın üstüne yani koşulun üstüne çıkabildiğimiz için insan olduk. Yoksa 
aslanlar da doğanın içindeler ama kendilerinin aslan olduğunun bile farkında değiller. 

Teşekkür ederim. 
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UbD / ANLAMAYA DAYALI TASARIM YÖNTEMİ

Son yıllarda literatüre baktığımızda okul tabanlı öğretim programlarının yaygınlıkla 
kullanıldığını görüyoruz. Bu tür programların ısmarlama programlara göre öğretmenlerin 
profesyonel gelişiminde ve öğrencilerin öğrenmelerinde olumlu etkiler yarattığı araştırmalarla 
ortaya konulmuştur. 

Anlamaya dayalı tasarım, bir öğretim yöntemi tasarımı, ama asıl önemlisi o yöntemin 
asıl mimarı öğretmenler olduğu için bir okul geliştirme modelidir. 

Anlamaya dayalı öğretim tasarımını kullanmalıyız. Neden? Ben bunu öğrenci, öğretmen 
ve kurum açılarından ele almak istiyorum.
 
Öğrenci açısından; sempozyumun ilk gününden itibaren üzerinde durulduğu gibi 
21.yy.ın öğrencisinin özellikleri açısından, öğrenmeyi öğrenen, yaşam boyu 
öğrenebilen öğrenciyi önemsiyoruz. O zaman hem akademik becerileri olacak hem 
de yaşamsal becerileri içselleştirebilecek öğrenciler yetiştirmeliyiz. Ubd, böyle bir 
gelişime taban oluşturan bir modeldir.

Öğretmen açısından; tasarımın direkt öğretmenler tarafından hazırlanması önemlidir. 
Öğretmenler pasif olarak değil aktif olarak öğrenirler. Eğitim bir sistem işidir. Bu 
sistemin üç temel ögesi vardır. Bunlar da girdi, süreç ve çıktıdır. Sürece baktığımız 
zaman değişik bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Öğretmen, girdide yok, ısmarlama 
bir modeli ona vererek, onu sen yönet ve sonucun sorumluluğunu al diyoruz. Hiçbir 
sistem, eğer kendi içinde süreçte varsa mutlaka girdi de olması lazım. O zaman 
öğretmenlerimizi öğretim tasarımlarının mimarı yapmak durumundayız. 

Kurum açısından; okullar marka olmak durumundalar. Bunun için de diğerlerinden 
farklı olmaları gerekmektedir. Farklı kılan, binaları, araç-gereçlerinin yanı sıra daha 
da önemlisi yetiştirdikleri bireydir. Bunu da hazırladıkları öğretim programları belirler.

İşte siz öğretmenlerinizle birlikte kendi öğretim programlarınızı geliştirme sistemini 
yaratırsanız, her sene ne kadar istemeseniz de bazı öğretmenler gidip bazıları kalsa 
da, yenileri geldiğinde sizin oturmuş bir sisteminiz yoksa giden öğretmen kendi 
sistemini götürüp yeni gelen de kendi sistemini getirdiğinde her sene farklı özellikte 
mezun olan öğrencilerle karşı karşıya olabilirsiniz. Oysa okulun öğretmenlerle 
işbirliğiyle oluşmuş kendi kültürü ve öğretim modeli olduğunda yeni öğretmen kendi 
bilgi ve becerileri ile de gelse temelinde geldiği okulun kültürünü alabilecektir. 

Ubd’nin öğretmenleri işin içine katıp öğretim tasarımı modeli oluşturduğunuzda hem 
öğretmenin gelişimine katkıda bulunur hem de okul kültürünü sağlarsınız. 
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Ubd’nin dayandığı felsefeye baktığımızda, sondan başa doğru tasarımdan söz 
ettiğini görüyoruz. Öğretim modelinde işleyişte diğer modellerden bir farklılık vardır. 
Kazanımlar vardır, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme vardır ama değerlendirme 
sonda değil ilk baştadır. Nasıl ve ne ile değerlendireceğini belirleyerek öğretim 
tasarımının geliştirilmesinden söz eder. 

İstenilen sonuçlarda 6 tane ögeden bahsedilir. 

1-Tasarımlar ünite ünite yapılır. Bu tasarımlar büyük fikirle (büyük resimle) başlar. 
Deniyor ki “bu ünitede farklı farklı konular vardır. Bu farklı konular arasındaki ilişkiyi 
sağlamak ve farklı konularla öğrenciyi büyük resme götürmek için öncelikle büyük 
fikir belirlemeniz gerekir.” 

Örneğin ilkokul birinci sınıfta toplamayı öğretiyorsanız onun fikri çoğalmadır. Öğrenci, 
nesnelerin biraraya gelip çoğaldığını öğrendiği zaman toplamayı da öğrenecektir. 

Genel amaç öğretmenin amacıdır. Öğretmen, bu dersin sonunda öğrenciye ne 
kazandırır? Temel soru, tasarımın odağındaki sorudur. Bu soru, öğrenciyi üst düzey 
bilişsel düzeye götürür. Bu soru öğretmenin her zaman kılavuzu niteliğindedir. Çünkü 
konular anlatıldıkça öğretmenin amacı ara ürün değerlendirmeleriyle öğrencinin ilk 
sorulan soruya doğru gidip gitmediğine bakılır. Burada yine iki şey vardır. Bilgi ve 
beceri ifadesi. Bilgi; kavram, ilke ve sınırlamalardır. Beceri, öğrencinin bilgiyi hayata 
geçirmesidir. Öğrenci, bilgiye sahipse ve bunu hayata geçiriyorsa o zaman bir 
anlayışa sahip olması gerekir. Eğer öğrenci anlama ifadesine geçtiyse bir değerlendirme 
aracından söz edilir. Tabi ki bu sadece performansa dayalı değerlendirme değil bunun 
yanında geleneksel değerlendirmelerle birlikte gözlem ve görüşme gibi teknikleri de 
kullanabilirsiniz. 

Öğrenme planı aşamasında ise genellikle farklı öğrenme kuramlarına ve yöntemlere 
ne kadar sahipse öğretmenin elini en zenginleştirdiği bölümdür. Eğer vereceğiniz bilgi 
gerçek yaşamda bir öneme sahip değilse onu almamanız gerekir. Bu sistemde 
öğretmenlerimiz, daha çok bize “müfredat yetiştirilmediği için biz bir türlü öğrenci 
merkezli uygulamalar yapamıyoruz.” diyorlar. Aslında işin sırrı da buradadır. Mutlaka 
verilmesi ve verilirse iyi olur dediğiniz kazanımları önceden belirlerseniz müfredat 
sıkıntısı çekmezsiniz. Her derse ilgi çekme ısınmayla başladığınız, çocuğun kısa 
süreli belleğiyle uzun süreli belleği arasındaki etkileşimi sağladığınız zaman o sınıfta 
öğrenme gerçekleşecektir. Bu süreçte öğrenme etkinliklerinin sıralanması ve öğretim 
stratejisinin iyi planlanmış olması önemlidir. Yine bu süreçte geri bildirim çok önemlidir. 
Geri bildirimi, geri alma fırsatları tanıdığımızda görebiliriz. Bu fırsatlarla ilgili çeşitli 
teknikler vardır. Bunlar, öğrenme günlükleri, yansıtmalar olabilir. Geri bildirimleri 
sadece sınavdan sınava değil öğretim sürecinde vermeye çalışmalıyız. 

Ubd tasarımı yaygın olarak ABD’de kullanılıyor. Ülkemizde ise son 3 yıldır bazı okullarda 
kullanılmaktadır. Bizim çalışmalarımızda da iki tane hedefimiz vardı. Birincisi Ubd 
nedir bunu tanımlamak, ikincisi ise öğretmen gelişim modelini oluşturmaktır. Biz öncelikle
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çalıştığımız okulun genel vizyonunu ve değerlerini yönetecek ihtiyat analizine gittik. 
Bu ihtiyat analizinde öğretmenlerin yöntem bilgisi, ölçme değerlendirme bilgisi, sınıf 
yönetimi becerileri ile ilgili çeşitli motivasyon çalışmalarıyla bir plan çıkarttık. Bu 
açılardan öğretmenlerimizi destekleyici bilgiler verdik. Adım adım çalıştık. Ubd 
ilköğretimden liseye kadar uygulanabilir. Zümreyi, sınıf öğretmenleri, sayısal sözel 
öğretmenler olarak ayırdık. Ubd bir ünite planı olduğu için adım adım uygulanması 
çok önemlidir. Hepsini birden yapın demek öğrenme yaşantılarının zayıflamasına 
sebep olur. Öğretmenlerin ilk başladıklarında biraz kaygılandıklarını, sorumlulukların 
çok olduğunu düşündüklerini gördük. Hatta bazı öğretmenlerimiz “aslında ben 
yapılabilecek çok güzel şeyler düşünüyorum ama bunları yazıya dökmekte 
zorlanıyorum” diyorlar. Bu açıdan da sadece sınavla yapılan ölçme değerlendirmede 
zamanında bazı öğrencilerine haksızlık yaptıklarını da kabul etmiş oluyorlar.

Öğretmenlerimizle yaptığımız ısınma çalışmalarından sonra öğretmenlerimizden çok 
güzel örnekler çıktığını gördük. Ayrıca öğretmenlerin birbirinden etkilenmeleri de çok 
olumlu yönde olmuştur. Ayrıca bu çalışmaların öğretmenlerin profesyonel gelişimine 
etkisine ve öğrencilere etkilerine de baktık. İlk başlarda zorlansalar da öğretmenlerin 
birer tasarımcı olarak yetişmeleri ve bunlardan hoşnut olmaları ve bu süreçte tek 
başına kalmalarından ziyade bir grupla taşın altına ellerini koymalarının onları mutlu 
ettiğini gördük. 

Şunu unutmamak gerekiyor ki Ubd gibi bir yöntem önce öğretmeni korkutuyor. Evet 
belki başta haklı olabilir ancak eğer biz bunu netleştirirsek ve kendi kültürümüzle 
birleştirilecek noktaları önceden belirlersek bu süreç içinde ne kadar sade ve sağlam 
olursak o kadar güzel ürünler ortaya çıkartabiliriz.

Bu süreçte karşılaştığım bir öğretmenimizin sözüyle bitirmek istiyorum. Öğretmenimiz 
dedi ki “hocam bu zamana kadar başkasının hazırladığı ve kurallarını belirlediği 
oyunu ben sınıfta oynadım. Oysa bu tasarımla birlikte oynattığım oyunun kurallarını 
ben belirledim ve bu beni daha mutlu etti”.

Teşekkür ederim. 
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ORFF SCHULWERK YAKLAŞIMIYLA ELEMENTER MÜZİK ve 
HAREKET EĞİTİMİ

Orff-Schulwerk, müziği öğrenmenin ve öğretmenin bir yoludur. Müziğe giriş yapmak 
isteyen çocukların ve yetişkinlerin temel hareketlerle, müzikle temel deneyimler kazanmalarını 
ya da kişilerin kendilerini müzikle ve hareketlerle ifade etme yeteneklerini geliştirmelerini 
hedefleyen sanatsal bir pedagojik eğitim anlayışıdır. 

Besteci CarlOff’u, Carmina Burana ismiyle de tanırsınız. Ben daha sonra kendisini 
eğitimci kimliğiyle de tanıdım. CarlOff’un 40’lı 50’li yıllarda yine bir dans ve müzik 
pedagogu ve kendi öğrencisi olan GunildKeetman ile birlikte geliştirdikleri bir eğitim 
felsefesidir ve Carl Off’un ismiyle anılır. 

Aslında elementel müzik öğretme fikri, 1920’li yıllarda hareketin ve ritmin birarada 
olduğu jimnastik okullarıyla doğmuştur. Hatta bir hareket-ritm okulu da açılmış ve 
II.Dünya Savaşı sebebiyle kesintiye uğramış. Savaştan sonra canlı olarak yapılan bir 
çocuk tiyatrosuyla Bavyera Radyosu’nda gündeme gelmiştir. Kendi kültürlerindeki 
dans ve şarkılarla yapılan ve enstrümanlar çalınan program çok ilgi çekmiştir. Burada 
oluşan kavram da bir kaynak kitaba çevrilmiştir. Bu kitap sadece bir model kaynaktır. 
Bu eğitim felsefesi aslında her ülkenin kendi kültüründeki zenginlikleri ve materyalleri 
kullanmasını hedefler. Amaçlarından biri de insanları kendi kültürleriyle yakınlaştırmaktır. 
Bizim de her ülkenin kendi kültüründe olduğu gibi çocuk şarkılarımız ve oyunlarımız 
çok zengindir. 

Carl Off der ki “her çocuk doğuştan kendini müzik, dans ve hareketle ifade etme 
yeteneğine sahiptir.” Bu görüşe göre müzik eğitiminin ilk amacı çocuğun kendisini 
doğaçlama yeteneğiyle dışa vuran yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesidir. Burada 
amaç yine hazır parça ya da sunuş öğretmek değil çocuğun kendi düzeyinde kendi 
müziğini yapmasına yardımcı olmaktır. 

Melodik çıkış noktası, çok basit bir guguk sesinin ötüşüdür. Üçlü inişli ve beş sesliliğe 
ulaşan ses dizesidir. Sözsel çıkış noktası ise isimlerimiz, basit çocuk şarkıları ve 
tekerlemelerdir. Çünkü yine hedef, her çocuğun kendine bir yer bulabileceği bir dünya 
yaratmaktır. Biliyorsunuz, spor, sosyal etkinlikler ve sanata daha fazla yatkınlığı olan 
kişiler aslında kendilerine bu konularla ilgilenecek yolu bir şekilde bulurlar. Ama 
hedef, diğer orta düzeyde yetenekli ya da bu özelliklerini hiç keşfetmemiş çocuk ya da 
yetişkinlere ulaşmaktır. 

Elementel müzik ve hareket eğitimi sözlerini kullanıyoruz. Elementel, Latince Elementarius’tan 
gelir.  Hammaddesel, köke ait olan, ilk anlamına gelir. Ama burada basit ya da basitleştirilmiş 
bir olaydan da bahsetmiyoruz. Doğarken birlikte getirdiklerimizi hareketimiz, sözümüz ve 
kendi yaşantımızla ifade etmemizden bahsediyoruz. 

Elif SLATER
Orff Merkezi 
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Yine Carl Off’un açıklamasıyla, elementel müzik hiçbir zaman yalnız müzik değil, 
hareket, dans ve dille birliktedir. İnsan, bu müzikte sadece dinleyici olamaz ve 
yaparak katılır. Bu müzik doğaldır ve bedenseldir, büyük biçimlere sahip değildir. 
Herkesin yaşayıp öğrenebileceği bir müziktir ve çocuğa göredir. 

Eğitim, konuşma, ses oluşturma, dans ve hareket oyunları ve vurmalı enstrümanların 
kullanılmasıyla uygulanır. Keşfederek öğrenme, doğaçlama ve ders konularının 
canlandırmalarla işlenmesiyle çocukların kendilerini müzik ve dansla ifade etmeleri 
teşvik edilir. 

Ritm, dansı, hareketi ve müziği ortak bağlayıcı unsurdur.

Carl Off’un ilk nesil eğitmenlerinden olan ve kendisiyle de bizzat çalışan ve bu 
yaklaşımın Türkiye’de de yayılmasını sağlayan Profesör Zuckmayer der ki “Carl Off 
yaklaşımın temel anlayışı her çocuğun kendine özgü bir yeteneği olduğunu kabul 
ederek müzik ve hareket eğitiminin gerekliliğini vurgulamaktır. Çocuklar için müzik 
okulda temel bir konudur. Müzikle hareket eğitiminde söz konusu olan sadece müzik 
eğitimi değildir. Amaç, insan yetiştirmektir. Bu tür bir eğitim ders programlarında 
belirlenen müzik eğitimlerinin çok daha ötesindedir.”

Bu yaklaşım çok sağlam pedagojik temeller üzerine oturmuştur. 

Birlikte ve birbirinden öğrenme önemlidir. Bu bir grup çalışmasıdır. Öğrencilerin birbiriyle 
ve öğretmenle etkileşimleri sürekli devam eder. Birbirlerini izler, dinler ve buna saygı 
gösterirler. Bir fikirden yola çıksalar da farklı bir noktaya gidebilirler. Çok boyutlu 
çalışmalar dediğimiz müzikle dans ederek psikomotor, duygusal, bilişsel ve sosyal 
olarak insanı bütün olarak içine alır. 

Burada amaç bir şarkı öğretmek ya da enstrüman çaldırmak değildir. Koordinasyon, 
fiziksel becerilerin, duyuların geliştirilmesi, ifade becerisi, öz güvenin gelişmesi, 
beden-mekan algısı, saygı gösterme, sırasını bekleme, fikirleri dinleyebilme gibi, 
sosyal ve pedagojik pek çok hedeflenen kazanım vardır. 

Bununla birlikte farklı öğrenme sitillerine sahip öğrencileregörsel, işitsel ve kinestetik 
çok yönlü çalışmalar yapılarak ulaşmak hedeflenir. 

Derste kullanılan vurmalı enstrümanlarda çok fazla teknik ya da müzik ön bilgisi 
gerekmeden çocuk eline aldığında aslında nasıl ses çıkartacağını kendisi keşfederek 
bulabilir. Böylelikle kişi müziğin içinde kolaylıkla aktif olarak yer alabilir. Çocuk “ben 
yapamıyorum”dan çok “yapabiliyorum” güven duygusunu yaşar. 

“Benim müziğe hiç yeteneğim yok” diyenlerle çok karşılaşmışsınızdır. Ben de “resme 
hiç yeteneğim yok” diyorum ama açıkçası hiç denemedim ve keşfetmedim. Benim 
gibi böyle diyen eminim sizin içinizde de kendini keşfetmemiş olanlar vardır. İşte 
burada amaç herkese ulaşabilmektir.
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Çalışmalar doğaçlama yapılır. Üretim küçük bir fikir ya da sunum olabilir. Fikrinizi 
paylaşmak, ne yapıp yapamayacağınızı göstermek biraz cesaret isteyebilir. Böylece 
gelişim sağlanır.

Bu eğitimin sonuçlarını iki aşamada inceleyebiliriz.

Kısa vadede küçük fikir ve sunumların dans, ritm, müzik, söz ile enstrümanların 
eşliğinde sergilenmesi olarak görünse de uzun vadede sosyal yetkinliklerin gelişmesi, 
kendi yeteneklerinin keşfedilmesi, özgüvenin artması, beden-mekan algısı, duyuların 
güçlendirilmesi, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirerek kendini ifade etme becerilerinin 
geliştirilmesini sayabiliriz.  

İsim olarak Orff-Schulwerk olarak kullanılıyor. Carl Off’un dediği gibi müzik çocukların 
okullarda yapması gereken temel bir haktır. Bir makaleden alıntı yapmak istiyorum. 
Bu kavramın yalnızca Türkçe’ye değil başka bir dile de çevrilemediği görülmüştür. Bu 
nedenle tüm pedagojik çalışma ve literatüre bakılmaksızın tanım orijinal adında 
kullanılmalıdır. Anlayış sözü öğretmenin Schulwerk’le olan ilişkisini nitelendirebilir, 
yaklaşım ise dersin düzenlenmesi ve ders içeriğiyle ilişkili olarak kullanılabilir. Okul 
öğretisi ve metot gibi çeviriler yanlış ifadeler olabilir. 

Çünkü burada bir metot yoktur. Herkesin kendi kültürel zenginlikleri ile bu pedogojik 
ilkeler ve temel prensipler doğrultusunda bir yapı kurması gerekir. 

Sadece müzik gibi görünse de öyle değildir. Örneğin kendi çalıştığım okulda bir sınıf 
öğretmenimizin yaptığı çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Harflerle ilgili yapılan bir 
çalışmada harflerin çizilerek öğrencilerin o harflerin üzerinde yürümesi ve harfi büyük 
motor olarak algılaması, bedeniyle o harfi göstermesi, birkaç çocuğun bir araya gelip 
grup çalışması yararak o harfle başlayan bir nesneyi göstermesi ya da çarpım tablosunu 
tekerleme ve iyi bir beden ritmi eşliğinde öğrenmeleri ve bu şekilde öğrenecekleri 
konuları çok daha kolay içselleştirebiliyorlar. 

Duygularla ilgili Türkçe çalışmalarda ya da Tarih derslerinde de kullanıldığı gördüm. 

Bu bir bakış açısıdır. Her şeyi bire bir uygulamak mümkün değildir ama oradan aldığınız 
fikirleri kendi branşınıza transfer edebilirsiniz. 

Kullanım alanları olarak 0-3 yaş çocuklar ve ailelerinde, okul öncesi eğitimde, 6-18 
yaş grubunda özellikle özel eğitime gereksinim duyulan öğrencilerde, otistiklerin 
eğitiminde, yaşlı bakım evlerindeki projelerde kullanıldığı görülmektedir. 

Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nden biraz bahsetmek istiyorum. 
Aslında 90’lı yıllardan önce çok fazla bilinen bir yaklaşım değildir ülkemizde. Bireysel 
çabalarla bazı üniversitelerde ve anaokullarında yapılan çalışmalar olsa da 90 
yılından sonra seminerlerin ülkemizde de yoğun bir şekilde yapıldığını ve daha çok 
kitleye ulaştığını görüyoruz. Orff merkezinin kurulması ile de kurumsal bir kimlik kazanmıştır. 
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Merkez, yılda iki kez yurt dışından eğitimciler getirerek uluslararası seminerler düzenlemektedir. 
Farklı uzmanlık alanlarındaki eğitmenler katılabiliyor. Türk eğitmenlerle de atölye 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu yaklaşımdan derslerinde faydalanan meslektaşlarımız 
yaptıkları çalışmaları paylaşıyorlar. İnfo Dergisi de ülkemizde bu konuda bir literatür 
oluşmasını sağlamıştır. İçinde çok önemli makale çevirileri ve ders örnekleri vardır. 
Bu dergi de yılda iki kez çıkarılıyor. 

Teşekkür ederim. 
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Ben bir bürokrat olarak sizlerle bazı tabloları paylaşmak istiyorum. Daha önceki 
yıllarda da birçok defa bu tabloyu sizlere sunmuştum. Bu tablo OECD’nin resmi bir 
belgesinden alınmıştır.

OECD ve Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinde özel öğretimde okullaşma oranlarını 
göstermektedir. İlkokullar 1.sütun, ortaokullar 2.sütun, liseler de 3.sütunda verilmiştir. 
Türkiye 2,4 görülmektedir. Çünkü rakamlar 2011 verilerinden alınmıştır. Şimdiki 
rakamlarımız daha yüksektir. Bunu daha sonraki slaytlarda göstereceğim. Ortaokullar 
A ile gösterilmiştir. Çünkü veri yok, biz de 2011’de ilköğretim kesintisiz eğitim olduğu 
için hepsi ilkokul sütununda gösterilmiştir. Dünyada çok geride olduğumuzu sizler de 
görüyorsunuz. Yalnız dikkatimi çeken bir nokta özel liselerde okullaşma biraz fazla 
gibi, ilkokula göre biz bu sıralamayı yaptık mesela Finlandiya bizim altımızda ama 
lisede 17,8 gibi bir oran yakalamışlar. O yıllarda bizim liseleşme oranı 2,4 ama şu 
anda 4,7’dir. 

Mehmet KÜÇÜK
M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü 
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Bu tabloda da son 13 yıldır özel öğretimin genel eğitim içindeki payı, her yıl öğrenci 
artış oranları ve sayılarını resmi rakamlara göre verdik. Daha önce de paylaştığımız 
gibi 2001 krizinden sonra önemli bir geriye gidiş var. Özel okulların öğrenci payı 
2002-2003’de %1,6’dayken bu yıl 4,2’ye çıkmış durumdadır. 4,2 hedeflediğimiz ve 
gelmek istediğimiz bir rakam olmamasına rağmen yine de iyi bir rakamdır. Yıllık 
öğrenci artışlarına baktığımız zaman 2005-2006-2007 yıllarında % 10’un üzerinde bir 
artış olmuştur. Bu yıllarda ekonomi de hızlı büyümüştür. Özel okullarındaki öğrenci 
artışı da ekonomiyle direkt ilgilidir. Bu yıl olan artış da sağlık meslek lisesi nedeniyle 
olmuştur. 
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Bu tabloda da öğretim kademelerine göre okul ve öğrenci sayılarını görüyoruz. Okul 
öncesinde 279 kurumdan 1821 kuruma çıkılmıştır. 6-7 katlık çok önemli bir artış 
olmuştur. Öğrenci sayısı da 9559’dan 98.500’e çıkmıştır. Yani okul öncesindeki artış 
hızımız çok fazla miktardadır. Bu sadece Bakanlığa bağlı özel okul öncesi kurumları 
sayısıdır. Bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olan, kreş olarak açılan 
ama ana sınıfı öğrencileri bulunan okullar da var, o rakamlar bu sayıya dahil değildir. 
2002-2003’te 614 tane ilkokul öğretim okulumuz ve 155 bin öğrencimiz vardı, şimdi 
1.063 tane ilkokul ve 968 ortaokulumuz var. İlk ve ortaokullardaki toplam öğrenci 
sayımız 365 bindir. Yani 155 binden 365 bine çıkmışız. Buradaki okul sayısını 1000 
tane olarak görmememiz lazım, çünkü bu okullar 1,5 yıl önce ilköğretim okuluydu. Biz 
yasadan sonra ilokul, ortaokul olarak ayırdık. Ama bir çoğu hala tek binada, tek müdürle 
devam ediyor, yani buradaki ilkokul ve orta okul sayısı toplamı 2000 gibi görünse de 
614’ten 2000’e çıkmış değildir. Doğrusu 614’ten 1060’a çıkmıştır. Ortaöğretim 
367’den 1443’e çıkmıştır. 57 bin öğrenciden 196 bin öğrenciye yükselmiştir. 
Toplamda 5.300 okulumuz var gibi görünse de bu rakam tam olarak böyle değildir. 
Bilhassa liselerde sizler de biliyorsunuz ki bir binanın içinde hem genel lise, hem 
Anadolu lisesi, hem fen lisesi bulunmaktadır. Aslında bu üç ayrı lisenin öğrenci 
sayısını topladığımızda belki 150-200’dür. Bu okullara ayrı kodlar verildiği için 
toplama farklı yansımaktadır. Dolayısıyla ben lise sayımızı 500 civarında olarak 
değerlendiriyorum. 1000 civarında da ilk ve ortaokul bulunmaktadır. Okul öncesinin 
okul başına düşen öğrenci sayıları çok az, 98 bin rakamının yaklaşık 20 bini ilkokullar 
bünyesindeki ana sınıflarındadır. Yani 75 binlik bir sayı kalıyor. Yani özel okul öncesi 
kurumlarında okul başına düşen öğrenci sayısı 40’ın altındadır. Şu anda 100’ün üzerinde 
öğrenci sayısı olan okul öncesi eğitimi kurumumuz 100 ‘ün biraz üzerinde.  
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Bu tabloda da bu yıl ki sınıflara göre öğrenci sayılarımızı görüyoruz. Birinci bölüm 
okul öncesi, mavi bölüm ilkokullar var. İlkokullarda geçen yıl 56 bin gibi ciddi bir artış 
vardır. Bu sistem değişikliğinden ve kayıt yaşının geniş tutulmasından kaynaklıdır. Bu 
yıl ki öğrenci sayımız 48 bin. Ortaokullarda sabit bir yapı görülmektedir. Her yıl 45 bin 
civarında öğrenci sayımız görülüyor. Bu yıl 47 bine ulaşmış, biraz daha iyi gibi görülüyor. 
Yani ilkokuldan mezun olan öğrenci sayısı geçen yıl 46 binken, bu yıl ortaokula 
başlayan 47 bindir. Yani bu şunu gösteriyor. Yani ilkokuldan mezun olanların hemen 
hemen hepsi özel ortaokula gidiyor, bir kısmı da resmi okuldan mezun olanlar burada 
özel okula yönelebiliyor. Bu rakam onu gösteriyor. Her yıl ortalama on binlik bir artış 
oluyor. 

Lise öğrenci sayılarına baktığımız zaman da 9.sınıf 70 bin, 10.sınıf 49 bin, 11.sınıf ve 
12.sınıf da 36 bin civarındadır. İşte sağlık meslek liseleri çok net olarak burada görül-
mektedir. Ortalama öğrenci sayımız sınıf düzeyinde 35 bindir. Geçen yıl sağlık meslek 
liselerine 12.500 kayıt yapıldı. Yani 49 binden 12.500 çıkarılınca orada da sayı 36 bine 
düşmektedir. Bu yıl özel sağlık meslek liselerine 35 bin kayıt olmuştur. 70 binden de 
35 bini çıkarınca geriye 35 bin öğrenci kalmaktadır. Son anda tehlikenin farkına 
varılarak yönetmelik değişikliği yaptık. Tehlikenin farkına varılmasaydı Ağustos’un 
başında belki de bu sağlık meslek liselerine giden sayısı 50 bini aşabilirdi. 10 gün 
kadar önce yeni çıkan yasayla da  önümüzdeki yıldan itibaren hem resmi hem de 
özel sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerine öğrenci alınmayacak. 

Yardımcı sınıflar oluşturuldu kanunla, hemşire ve ebe yardımcılığı gibi, onlar da 
kanundaki tanımıyla daha çok hasta bakıcılık yapacaklar. Ama önümüzdeki yıl bazı 
sağlık meslek liselerimiz sadece reklam olarak hemşirelik bölümüne öğrenci alıyoruz 
diyebilirler. Ama biz de bunun peşini bırakmayacağız. Bu yıl yanlış reklamlarla ilgili 
soruşturma açtık. Şöyle bir algı vardı; Sağlık meslek lisesinden 4 yıl sonra mezun 
olan öğrencilerin işi hazır diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şöyle bir örnek vereyim; 
Türkiye’de hemşire ihtiyacı yıllık 20 binin altındadır. Geçen yıla kadar sağlık meslek 
liselerinin ve üniversitelerin hemşirelik bölümüne 20 binin biraz altında kayıt oluyordu. 
Geçen yıl sayı 40 bin, bu yıl ise 65 bin oldu.  Bu 65 binin 16 bini üniversitelerin hemşirelik 
bölümüne kayıt old, 4 yıl sonra mezun olacaklar, onların işi hazır, üniversite mezunu 
boş durmaz. Ama bu 16 binin dışında, özel ve resmi sağlık meslek liselerine kayıt 
olmuş 50 bin kişi işsiz kalacak. “4 yıl sonra işin hazır” reklamı yapan liselerle ilgili 
soruşturma istedik. Şu anda 365 sağlık meslek lisesinden 65’ine geçici kapatma 
verilmiştir. Öğrencilerin mağdur olmaması için bu durumu takip ediyoruz. Bu okullardan 
mezun olup hemen iş bulacağı umuduyla parası olmayıp kredi çeken aileler 
olduğunu duyuyoruz. Bunu bu yıl bir miktar engelledik. Önümüzdeki yıl güzel bir 
şekilde devam decek diye düşünüyoruz. 
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Bu tabloda da birinci sütunda öğretmen sayılarımızı görüyoruz. Özel okullarda toplam 
80.517 öğretmenimiz çalışmaktadır. İkinci sütunda okullaşma oranlarını görüyoruz. 
Okul öncesi kurumlardaki öğrencilerin %10’u özel okullarımıza devam ediyor. 
İlkokuldaki öğrencilerin %3,3’ü, ortaokullarda %3,5, ortaöğretimde %4,8’i özel okullara 
devam ediyor. Toplamda da 4.17’si özel okullara gidiyor. Üçüncü sütunda toplam 
öğrenci sayısı, bina kontenjanı ve doluluk oranları görülmektedir. Özel okullardaki 
doluluk oranları % 53,62’dir. Bu resmi rakamdır ama tam doğru değil, niçin doğru 
olmadığını izah edeyim. Bakanlığın verdiği kontenjan bu, biliyorsunuz Bakanlık son 
üç yıldır sınıflara 30’ar kişilik kontenjan vermektedir, fiziki yapısı uygun ise. Daha 
önce 40 kişiye kadar veriyordu. Bakanlık 30 kişilik kontenjan verse de özel okulların 
velilere sözü max.20-24 kişilik sınıflar oluşturulacağı şeklindedir. Biz kontenjanı 30’a 
göre verdiğimiz için hesaplamayı da ona göre yapıyoruz. Onun için burada boş 
kontenjan fazla görülmektedir. % 46’sı boş görülüyor bu da 570 bin öğrenci demektir. 
Halbuki bugün 570 bin öğrenci gelse özel okullar alamazlar. Biz şimdi Bakanlık olarak 
desek ki boş kontenjanlarınızı dolduracağız, kaç öğrenci istiyorsunuz? Ancak 200-
250 bin kişilik boş kontenjan vardır. Kamuoyunda çok tartışılan bu boş kontenjan 
akamı bu şekildedir. (Bu tabloda ortaöğretimde öğretmen sayısı sehven 290
bin çıkmış, bir sıfır fazla yazılmış, 29 bin olacak). Son sütunda da öğretmen 
oranlarımız var. Okul öncesinde sistemde sadece anaokulundaki öğretmen sayısını 
görüyoruz. Anasınıflarındaki öğretmen sayısı görülemediği için toplam anaokulundaki 
öğretmen sayısı ile öğrenci sayısı arasındaki ilişki 11 olarak görülüyor tabloda ama 
bu da biraz daha düşüktür.  
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Bu son slaytta da özel okullarla ilgili son dönemde neler yaptığımızı görüyoruz. Bizim 
temel amacımız, kolaylaştırıcı olmak, mevzuatta özel okulların önüne engel çıkartmamaktır. 
Son bir yıl içinde mevzuatta yaptığımız değişikliklerle özel okullarda yöneticilik yapma 
şartlarını değiştirdik. Şu anda özel okullarda öğretmenlik yapabilen bütün meslektaşlarımız 
bütün okul türlerinde okul yöneticisi, okul müdürü olabiliyorlar. Bu önemli bir değişiklikti. 
Bilhassa çok sorulan konuydu bu.  İkinci bir değişiklik olarak da uzman öğreticilere 
özel okullarda bağımsız derse girme imkânı getirildi. Uzman öğreticiler, Fen-Edebiyat 
Fakültesi mezunu alanında uzman ama pedagojik formasyon almadığı için derse yalnız 
giremiyordu. Bunu değiştirerek bağımsız uzman öğretici olarak görev almalarını 
sağladık. Yani bağımsız derse girmelerinin önünü açtık. Derslik sayısı 3’ten az olan 
anaokullarında kurum müdürlerine tam gün derse girme yetkisi verildi. Bu da resmi 
okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması olan okullardan esinlendiğimiz bir uygulamadır. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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Ben de kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Tüm özel öğretim kurumları değil belki ama 
okullar büyük çapta yönetmelik problemlerini hallettiği için çok fazla sıkıntı gelmiyor. Bunda 
sayın genel müdürümüzün de katkısı büyük. Yakında birkaç problem daha kanun marifetiyle 
çözülecek diye düşünüyorum. Tabi sektörde sıkıntıda olan dostlarımız ve kardeşlerimiz var 
ama özel okulculuğun sıkıntıları biraz daha az. Bunda da sayın genel müdürümüzün payı çok 
büyük. 

Teşekkürlerime geçmek istiyorum, çünkü Sempozyumumuz bu insanların emekleriyle 
gerçekleşiyor ve hepsine teşekkür borçluyuz. Buradan bizimle ilimlerini, bilimleri, tüm bilgi 
birikimlerini paylaşan tüm konuşmacılara, akademisyenlere, öğretmenlere ve uygulamacılara 
en öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sempozyum organizasyonumuz sırasında destek 
sağlayan acenta firmamızdan, uçak firmasına, kamera hizmetlerinden, kayıt masasındaki tüm 
arkadaşlarımıza ve işbirliği içinde bulunduğumuz tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum. 
Çevirmenlerimize ve sunuculuğumuzu yapan edebiyat öğretmenimiz Canan YALTKAYA’ 
ya teşekkür ediyorum. 

Tedarikçi firmalarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyen birçok 
öğretmenimize bu sempozyumumuzu ulaştırdığı için Vitamin’e ayrıca teşekkür ediyorum. 
Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum, sesimizi bütün Türkiye’ye duyuruyorlar. Federa-
syon, konfederasyon ve dernek temsilcilerimiz burada, hepsine gönülden teşekkür ediyorum. 

Dernek akademik danışmanımız, yönetim danışmanımız, Dernek Müdürümüze ve bilgi işlem 
sorumlumuza teşekkür ediyorum.  

Başta eş başkanımız Yusuf Tavukçuoğlu olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz Nurullah Dal, 
Hayik Nişan, Özlem Karsan, Mina Akçen, Erkan Çelik, Erdoğan Bozdemir, Gökhan 
Bayboğan’a, Mehtap Kasapbaşoğlu, Necla Karatekin ve Işıl Okan Gülen’e teşekkür ediyorum. 

Bu işin mimarı ve fikir babası Derneğimiz Onursal Başkanı Sayın Dr. Rüstem Eyüboğlu’na ve 
Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sayın Dr. Yusuf Ekinci’ye ve tüm yüksek istişare konseyi 
üyelerine teşekkür ediyorum.

Kendini geliştirmeye çalışan siz değerli öğretmenlerimize ve çalışmalarımıza desteklerini 
esirgemeyen tüm özel okul kurucusu dostlarımıza teşekkür ediyorum. 
  

Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
XIII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

(Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim Model / Yöntem / 
Yaklaşımlar)

 (30-31 Ocak, 1 Şubat 2014)

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 30-31 Ocak ve 1 Şubat 2014 tarihlerinde 
Antalya Mardan Palace Otel’de “Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı 
Eğitim ve Öğretim Model/Yöntem/Yaklaşımları” başlığı ile düzenlenen 13. Geleneksel 
Eğitim Sempozyumunda Türk ve yabancı akademisyenler ile özel okul yönetici ve 
öğretmenlerinden oluşan yaklaşık 1000 kişilik eğitimci grubu bir araya gelmiştir. 

Üç gün boyunca ülkemizde sıkça gündeme gelen eğitim ve öğretim model, yöntem ve 
yaklaşımlarından bir kısmı 7 konferans, 16 çalıştay, 4 panelde tanıtılmış ve irdelenmiştir. 
Üyelerimizden gelen istekler üzerine incelenen model/yöntem ve yaklaşımlar şunlardır:

Kubaşık (İşbirlikçi) Öğrenme Modeli, 21. Yüzyıl Beceri ve Yeterlilikleri ve Bilgi ve 
İletişim Teknolojilerinden Örnekler, Uluslararası Bakalorya Programları (IB PYP, MYP, 
DP), 3-D Eğitim, Montessorie Eğitimi, Harmanlanmış/Hibrit Öğrenme Modeli, 
Eğitimde Drama Yöntemi, Tam Öğrenme Yöntemi, İçerici Eğitim Yaklaşımı, Eleştirel 
Düşünce Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik bir Yaklaşım, CLIL (İçerik ve Dil 
Eğitiminin Birleştirildiği Eğitim Yöntemi, High Scope Modeli, Proje Tabanlı Öğrenme, 
Reggio Emilia Yaklaşımı, Waldorf Okulu Yöntemi, Farklılaştırılmış Eğitim Modeli, 
ORFF Yaklaşımı, UbD-Anlamaya Dayalı Tasarım Yöntemi.

Siyaset, bilim, sanat, edebiyat, ekonomi v.b. birçok alanda yaşanan hızlı tarihsel ve 
güncel dönüşümler eğitim sistemlerini doğrudan etkilediğinden, dünya ülkeleri eğitimde 
sürekli bir arayış içindedir. Hızla değişen, bilgiye boğulmuş yeni dünya düzeninde bilgi 
erişimini bilen ve yeteneklerini tutkuyla kullanan insanlar değerli olacağından günümüzde 
eğitim konusundaki yukarda saydığımız yöntem ve yaklaşımları güncellemek 
durumundayız. Bunun için 21. yüzyılın tüm gelişme alanlarında olduğu gibi, öğrenme 
ortamında karşılaşılan yaygın problemlerin çözümünde disiplinler arası çalışma ile 
eğitim bilimleri, öğretim teknolojileri ve sinirbilim alanında çalışanların işbirliği 
yapması gereklidir. Bu arayışlar bir taraftan gelişmeye zemin hazırlarken, bir yandan 
da kaosa, israfa ve yüzeyselleşmeye neden olabilmektedir. 

Ucuz ve herkesin erişebileceği teknoloji kullanımının artmasından her şey gibi eğitim 
yöntemleri de etkilenmiş, geleneksel sınıf kavramı değişmiş bu hızlı değişim ve 
giderek artan global rekabet karşısında özel okullarımız eğittiğimiz her gencin farklı 
özelliklerine göre yüzde yüz öğrenmeyi sağlayabilmek için yeni yöntemler arayışı içine 
girmiştir.

Her bireyin öğrenmesini kendi düzeyine uygun bir şekilde daha iyiye götürebileceği 
yaklaşımlar giderek geliştirilmektedir. Eğitim Sistemi sürekli değişen, öngörülemez bir 
dünyada yetişen öğrencilerin ileride karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlara karşı onları 
donanımlı bir şekilde yetiştirme, yeni bilgilere erişebilmeleri, beklenmedik zorluklarla 
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baş edebilmeleri, geniş bir perspektifle düşünebilmeleri, eleştirel düşünebilme, karar 
verebilme, problem çözebilme ve hayat boyu öğrenmeyi sürdürebilmeleri için gerekli 
becerileri edinmelerini sağlamalıdır.

Öğrencilerimizin rekabetçi dünya ile baş edebilmek için, işbirlikçi yöntemler kulla-
narak öğrenciler için bir arada uyum içinde çalışabilecekleri, ekip çalışması 
yapabilecekleri,yaratıcılıklarının ve güçlü yanlarını keşfedip geliştirebilecekleri, aktif 
bir şekilde öğrenme dürtülerini kullanarak anlamaya ve öğrenmeye çalışabilecekleri 
daha ilgi çekici sınıf ortamları hazırlamamız gerekir.

21.Yüzyıl’da tek bir öğrenme modelinin kullanılması yerine çoklu öğrenme modelleri 
harmanlanmış olarak uygulanabilmekte, öğretmen ve öğrenenlerin doğrudan etkileşimde 
bulunabildiği yüz yüze öğrenme ortamının güçlü tarafları ile birlikte ilerleyen teknolo-
jinin sunduğu olanaklarla öğrencinin internetten, eğitim portallarından ve sosyal 
medyadan etkin bir şekilde yararlanarak dilediği yerden, dilediği zamanda 
çalışabilme gibi birçok avantajı bulunmaktadır. İçerisinde birçok özelliği barındıran 
sosyal medya da öğrenen merkezli, aktif, yaratıcı ve işbirlikçi öğrenme modellerinin 
kullanılmasına imkân sağlamaktadır. 

Ortak özelliklerimiz, insan olmamızı; farklılıklarımız da birey olmamızı sağlar. Amaç 
farklılıkların göz önünde bulundurularak, her öğrencinin kendi performansının üstüne 
çıkarılabilmesidir. Öğrencilerin, hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme stilleri farklı 
olduğu gibi, konuları, bilgileri; kavrama, yorumlama, çözümleme biçimleri de ayrıdır. 
Ancak zaman ve olanak verildiğinde en etkin öğrencilerden beklenen öğrenme 
düzeyine her öğrenci erişilebilir. Bunun için öğrenme sürecinde bütün öğrencilerin 
hesaba katılarak öğretimin yürütüldüğü içerici yaklaşımla sınıfta bireyselliğin de 
dikkate alınması ve hiçbir bireyi ötekileştirmeden bütünün bir parçası olarak kabul 
edilmesi ve öğrenme ortamında var edilmesi önemlidir. 

Okullarımızda öğrencilerin mezuniyet sonrası hem sosyal hem de iş yaşamında 
başarılı olmaları için proje-tabanlı çalışmalara yer vermelidir. Bunun için gerekli 
fiziksel ve sosyal ortam ve imkân sağlanmalı, çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda 
derinlemesine araştırmaların yapıldığı projelerle bütünsel, bağımsız ve uluslararası 
bilince sahip 21. yüzyıl öğrenenlerinin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.

Sempozyumdaki çalışmalarda hepimizin ortak amacı kendi okullarımıza ve öğrencilerimize 
uyabilecek yeni uygulamaları hayata geçirerek 21. yüzyılın hızlı değişen ortamına 
daha iyi uyum sağlayacak beceri ve yeterliklerle donatılmış, kendi çağlarının prob-
lemlerini çözebilecek bilişimsel düşünceye sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için 
gerekli öğretim sürecinde hiçbir strateji, yöntem ve tekniğe en iyi diyemeyeceğimize 
göre öğretmenlerin geniş bir repertuara sahip olmaları, yeri ve zamanı geldikçe bu
model/yöntem ve yaklaşımlardan herhangi biri ya da bir kaçından uygun olanı ya da 
olanları seçip, yerine ve gereğine göre uyarlayarak sınıfında kullanabilmelidir.  
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Eğitimin “özel” oluşu hem bireysel olarak biricik, hem de toplumsal olarak ortak olmasından 
kaynaklanır. Bir yandan yurttaş yetiştirmek için ortak müfredatlar kullanılırken diğer 
yandan her bireyin farklılığı eğitimin halletmesi gereken ana paradokslardan biridir.  
Bu paradoksu ortadan kaldırmanın yolu, her toplumun bireyi ve doğayı esas alan 
kendine özgü bir felsefi zemin oluşturmasıdır. Hiçbir şey kendine özgü olmadan 
özgünleşemez. Bu bağlamda tüm teori, ekol, model ve yöntemler “şekil” dir. Ancak 
zemin olmadan şekil olmaz. Yani felsefe olmadan yöntem ve uygulama referanssız 
kalır. Bir taraftan dünyadan güzel örnekleri paylaşırken, diğer taraftan kendi insan 
anlayışımızı ve filozofimizi ortaya koyarak dünyaya bir katkı sağlamak zorundayız. 
Toplumsal mutabakatı esas alan bir anayasayla beslenen yeni bir insan tasavvuru 
oluşturmak durumundayız. Soğuk savaş döneminden kalma ilke ve değerleri gözden 
geçirip yeni bir paradigmanın kapılarını açmak durumundayız. İşte bu bağlamda 
gerek insan kaynakları, gerekse entelektüel sermayesi son derece güçlü olan özel 
okullara ciddi bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye’de bulunan özel okullar dünyayla 
rekabet edebilecek düzeydedir. Bu birikimin ülke sathına yayılabilmesi için bir sinerji 
yaratmak ve eğitimin çağdaşlaşmasına hizmet etmek konusunda derneğimiz her 
türlü işbirliğine açıktır. 
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