Değerli Dostlarım,
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte dergimizin 44. sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk
duyuyorum. Mart 2017 tarihinden itibaren yönetim kurulu olarak bayrağı devir aldığımız bir yıllık dönem içinde
sizlerin desteğiyle birçok çalışma gerçekleştirdik. Bu süreç içinde bizlere duyduğunuz güven için şahsım ve
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.
Birçoğunuzun da katılımcı olarak aramızda bulunduğu “Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme
Sistemlerinin Eğitime Etkisi” konulu 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu 31 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihleri
arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan ve bizlerle değerli görüşlerini
paylaşan değerli uzman ve akademisyenler ile Sempozyumun açılışını onurlandıran Milli Eğitim Bakanımız
Sayın Dr. İsmet YILMAZ’a, MEB bürokratlarına, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanlarına ve
çalışmalarımızı daima destekleyen siz değerli dostlarımıza Derneğimiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Eğitim sistemimiz için yararlı sonuçlar elde ettiğimize inandığımız Sempozyumda; değerlendirmenin, pedagoji
ve müfredata ilişkin önemli bulgular sunduğu, eğitim- öğretimin geliştirilmesi için yol gösterici olduğu, diğer
taraftan değerlendirme sınavlarının hayatta başarı için gerekli tüm becerileri tespitte yetersiz kaldığını
araştırmalara dayanılarak uzmanlarımızca dile getirilmiştir. Sempozyumda; 21. yüzyılın değişen mesleklerine
uygun becerilere sahip, beşeri sermaye için iş hayatında başarıyı getirecek yetkinliklerin geliştirilmesi de ele
alınmış ve sınavların bilişsel olmayan becerileri tam yansıtamadığı belirtilmiştir. Değerlendirme felsefesinin
seçme için değil geliştirme için, öğrenciye not geri bildirimi yerine geliştiren geri bildirim verilmesi ve öğrenciye
kendini değerlendirme becerisi kazandırması ele alınmıştır.
Türkiye Özel Okullar Derneği olarak eğitim adına ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri takip edip
öğretmenlerimizle paylaşmak ana hedeflerimizden biri olduğu bilinmektedir. Bu çerçevede derneğimiz
bünyesinde yer alan komisyonlarımızla değişik temalarda düzenlediğimiz etkinliklerimizden biri de IT
Komisyonumuzun düzenlediği Eğitim Teknolojileri Konferansı‘nın beşincisi 24 Mart 2018 tarihinde İstanbul
Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. ETP18 etkinliğimizi teşrifleriyle
onurlandıran İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk Yelkenci’ye, konferansımıza ev sahipliği
yapan İstanbul Kültür Üniversitesi’ne ve Mütevelli Heyetine, konferansımızın başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesinde emeği geçen IT Komisyonumuza, konuşmacımız M. Serdar Kuzuloğlu’na ve sunum
yapan öğretmenlerimiz ile tüm katılımcılarımıza Yönetim Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimizi
sunuyorum.
Bilindiği gibi Dernek olarak bu öğretim yılından itibaren bölge toplantıları ve hizmet içi eğitim çalışmalarına da
başlamış bulunmaktayız. Ekim ayında Karadeniz Bölgesi, Kasım ayında Ege Bölgesi özel okullarımızın
katılımıyla yapılan toplantı ve eğitim çalışmalarımızın devamı olarak 9-10 Mart 2018 tarihlerinde Doğu
Anadolu Bölge Toplantısı ile resmi ve özel okullarımıza yönelik seminerlerimizi gerçekleştirdik. Etkinliğimize
destekleri için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Doğu Anadolu Bölge Temsilcimiz Özel Seçkin Okulları
Kurucusu Sayın İbrahim Kaçıran’a ve tüm katılımcı okullarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.
Değerli dostlar sözlerime son verirken, Ulusal Egemenlik mücadelemizin 95. yıldönümünde ülkesini seven,
toplum değerlerine saygılı, güçlü bir kişiliğe sahip öğrenciler yetiştiren siz değerli kurucularımızın şahsında
sevgili öğrencilerimizin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını” en içten dileklerimle kutluyor,
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
F. Nurullah DAL
Yönetim Kurulu Başkanı
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
XVII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin geleneksel eğitim sempozyumlarının on yedincisi ülkemizin ve dünyanın
önde gelen eğitimcileri ve uzmanlarının katılımı ile 31 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihlerinde “Türkiye’de ve
Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” başlığı altında Antalya Kaya Riu Palazzo
Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Dr. İsmet YILMAZ, MEB Bürokratları, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, ECNAIS
Genel Sekreteri, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurt dışından gelen yabancı
akademisyenler, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden bilim insanları, eğitim uzmanları, yazılı ve
görsel basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve öğretmenlerinden oluşan 1300’ün üzerinde
katılımcı ile gerçekleştirilen 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda 3 gün boyunca eğitimde
değerlendirme konusunu 8 konferans, 3 panel ve 16 çalıştayda tartışılmıştır.
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Sempozyumda; değerlendirmenin, pedagoji ve müfredata ilişkin önemli bulgular sunduğu, eğitim-öğretimin
geliştirilmesi için yol gösterici olduğu, diğer taraftan değerlendirme sınavlarının hayatta başarı için gerekli
tüm becerileri tespitte yetersiz kaldığını araştırmalara dayanılarak uzmanlarımızca dile getirilmiştir.

Sempozyumda; 21. yüzyılın değişen mesleklerine uygun becerilere sahip, beşeri sermaye için iş
hayatında başarıyı getirecek yetkinliklerin geliştirilmesi de ele alınmış ve sınavların bilişsel olmayan
becerileri tam yansıtamadığı belirtilmiştir. Değerlendirme felsefesinin seçme için değil geliştirme için,
öğrenciye not geri bildirimi yerine geliştiren geri bildirim verilmesi ve öğrenciye kendini değerlendirme
becerisi kazandırması ele alınmıştır.

www.tozok.org.tr
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Sempozyuma değerli katılımlarından dolayı başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Dr. İsmet YILMAZ’a, YÖK
Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Ömer AÇIKGÖZ’e, MEB Müsteşar Yardımcısı Sayın Ferda
YILDIRIM’a, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Bayram ÇETİN’e, Milli
Eğitim Bakanlığı Bürokratlarına, ECNAIS Genel Sekreteri Sayın Rodrigo Queiros E MELO’ya ve özel
öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanlarına teşekkür ediyoruz.

Değerli görüşleriyle Sempozyuma katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, basınımıza, tüm özel okul
kurucusu dostlarımıza, yöneticilerine ve öğretmenlerine tüm firma sponsorlarımıza, çalışmalarımıza her
daim destek veren Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise, Rehberlik, IB ve IT Komisyonu Başkan ve üyelerine
katkıları için de tekrar teşekkür ediyoruz.
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F. NURULLAH DAL’IN
XVII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Değerli Konuklar,
Türkiye Özel Okullar Derneği olarak bu yıl 17’incisini
düzenlediğimiz Geleneksel Eğitim Sempozyumu’muza hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Bakanımıza
bizleri yalnız bırakmadıkları ve teşriflerinden ötürü
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.
Kıymetli Katılımcılar,
Geçmişte bıraktığımız 16 geleneksel sempozyuma
dönüp bakıldığı zaman, ülke ve dünya eğitim
gündemine ait başlıca konuların, uzmanlar ve
sektörün önde gelen isimleri tarafından enine
boyuna tartışıldığı görülecektir.
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taşımak ve küresel çapta adından söz edilen bir
sempozyum haline getirmektir. Çalışmalarımıza ve
arayışlarımıza hep birlikte bu yönde devam
etmekteyiz. Bu yılki sempozyumumuza katılan 204
okulumuz, 85 firmamız, bize destek veren
sponsorlarımız ve 1300’e yakın katılımcımız bu
eşsiz tecrübenin ve sürekli arayışın şimdiden birer
paydaşı olmuşlardır. Biz geçmişte olduğu gibi bugün
de bu etkileşimin sempozyum süresiyle sınırlı
kalmamasından ve sürekliliğinden yanayız.
Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Antalya’da 17 yıldır gerçekleştirdiğimiz Sempozyumların ülkemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğinin iyileştirilmesi çalışmalarına
büyük katkıları olmuştur. Ayrıca buraya katılan tüm
okul temsilcilerimiz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz
mesleki gelişimleri adına önemli kazançlar elde
etmişlerdir. Mevcut bilgilerini güncelleme fırsatının
yanı sıra, okullarına, sınıflarına, yani öğrencilerine
yeni bilgi ve beceriler edinerek dönmüşlerdir.

Hepinizin bildiği gibi ailemiz gün geçtikçe büyümektedir. Resmi verilere göre özel okulların eğitim
sistemimizdeki payı %8’lere ulaşmıştır. Tam bu
noktada, devletimizin özel okul sektörünün gelişmesine yönelik katkısına değinmeden edemeyiz. 2017
yılında 600 binden fazla teşvik müracaatı alınmış ve
bu sayının neredeyse yarısına teşvik verilmiştir. Milli
Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Beyefendi’nin
şahsında devletimize ve bakanlığımıza sağladıkları
özel okul teşviklerinden ve bu uygulamanın
aksamadan devamına dair çalışmalarından ötürü
teşekkürlerimizi yinelemek isteriz.

Eminim hemen herkes fikir birliği edecektir ki;
Geleneksel Eğitim Sempozyumu bu bakımdan
alanında ülkemizin en köklü ve kurumsal etkinliğidir.
Hatta ünü ve etki alanı sınırlarımızı gitgide
aşmaktadır. Bize düşen onu daha da ileri noktalara

Netice itibariyle, bugün, toplam 1 milyon 200 bini
aşkın öğrenci eğitim hayatına özel okullarda devam
ederken, 124 bine yakın öğretmenimiz kurumlarımızda çalışmaktadır. 10 bine yakın okulumuz ve
102 bine yakın dersliğimiz bulunmaktadır.

Bizler, ülkemizdeki eğitim kalitesinin artması için bu
sayı ve oranların daha da yukarılara taşınması
gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yine hepimiz biliyoruz ki eğitimde bir üst lige çıkmak istiyorsak, şayet
ülkemizin gelecek hedeflerine uygun bir eğitim
modelini hep birlikte inşa etmek istiyorsak özel
okulların sektördeki payının arttırılması gerekmektedir. Böylelikle hem fiziki şartlar hem de nitelik
açısından devletin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi sağlanabilir. Biz Türkiye Özel Okullar
Derneği olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden
sonra da bu minvalde üzerimize düşeni yapmaya
hazırız.
Sempozyumumuzun bu yılki konu başlığının dahi
bu gözle okunması gerektiğini düşünmekteyim. Bu
yılki konumuz değerlendirme sistemlerinin eğitime
etkisi. Şüphesiz bu başlığı konuşmak ve tartışmak
için daha uygun bir zaman ve Geleneksel Eğitim
Sempozyumu’ndan daha uygun bir platform
olamazdı.
Önümüzdeki üç gün boyunca ülkemizde, eğitim
denince son dönemlerin belki de en popüler ve en
çok tartışılan konusunu masaya yatıracağız. Çünkü
toplumumuzda sıkça yaşanan sistem değişikliği
olarak bilinen mevzu aslında kademeler arası
geçişlerde uygulanan değerlendirme sistemlerinde
yapılan değişikliklere dairdir.
Bildiğiniz gibi geçen yıl TEOG sınavı kalktı ve
yerine adrese dayalı yerleştirme (Veli Tercihine
Bağlı Serbest Kayıt Sistemi) adında yeni bir sistem
geldi. Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli
Yerleştirme Sistemi ile öğrenciler adreslerine en
yakın 5 okuldan birisini seçecek. Bir kısım okul
içinse merkezi bir sınav düzenlenecek. Yine,
Üniversiteye giriş sınavlarında mevcut YGS ve LYS
sistemlerini revize eden Temel Yeterlilik Testi ve
Yükseköğretim Kurumları Sınavı yakından takip
ettiğimiz gelişmeler. 2018 yılı bu açıdan bakıldığında yeni sistemler adına bir geçiş dönemidir. Bu
geçişin sorunsuz ve ülkemiz, eğitim sistemimiz ve
kurumlarımız için en yüksek eğitim performansıyla
yaşanabilmesi adına 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ndaki konuşmaların, panellerin, tartışmaların çok önemli olduğunun altını izninizle bir kez
daha çizmek istiyorum.
Hepimiz, bakan, bakanlık bürokratı, okul sahibi,
yöneticisi, öğretmen olduğumuz kadar annebabayız, amcayız, dayıyız, teyzeyiz. Çocuklarımız
hayatlarımızın tam merkezinde yer almaktalar. Hep
birlikte, onların başarı ve mutluluğunun, sadece
ders notları veya sınav sonuçları şeklinde

değerlendirildiği bir atmosferi soluyoruz. Ülkemizde
maalesef değerlendirme denince akla en başta
liseye veya üniversiteye giriş sınavları ve yarışı
gelmekte. Ne yazık ki, yüksek ders notu peşinde
koşarken, sınav başarısını hedeflerken, daha iyi
okullara girmek isterken sanki donanımlı, nitelikli,
kültürlü, görgülü, zevk sahibi, iyi konuşabilen, iyi
yazabilen, eleştirel düşünebilen, takım halinde
çalışabilen, etkili iletişim kurabilen birer birey olmak
için gerekli şartların oluşması ve değerlendirmesini
ihmal ediyoruz. Diğer bir ifadeyle aşırı ders yükü ve
sınav stresi yüzünden çağın gerektirdiği, ülkemizin
kalkınmasının motoru olacak insan profilini
oluşturmaya zaman kalmıyor. Ders dışı faaliyetler
ikincil plana itiliyor.
Ve sanki tüm bu saydığımız özelliklerin öğrencilere
olan katkısı, değerlendirme dediğimiz olgunun
dışında bir şey gibi algılanmasıdır. Umuyorum ve
ümit ediyorum ki, 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, değerlendirme kavramının içinin en kapsamlı
haliyle doldurulması için eşsiz bir fırsat sağlayacaktır.
Değerlendirme sistemlerinin sadece sınav ve nottan
ibaret olmadığı, bilimsel tüm kanıtlarıyla, dünyadan
çeşitli örneklerle, eğitim ve öğrenme ekosisteminin
tüm yönleriyle ele alınacaktır.
Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17.si
gerçekleştirilen Sempozyumda 10 tanesi yabancı
olmak üzere 36 konuşmacımız var. Hepsi birbirinden değerli isimler. Ben her birine yapacakları
katkıdan ötürü şimdiden tek tek teşekkür etmek
istiyorum.
17. Sempozyumun hepimiz için verimli geçmesini
temenni ediyorum. Geleneksel Eğitim Sempozyumunun, konuşmalar ve paneller kadar networking
için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Birbirimizi ne kadar iyi tanırsak, birlikte çalışmak ve
etkili çözümler üretmek için o kadar mesafe kat
etmiş oluruz.
Sözlerimi tamamlarken, sizlerden ricam lütfen
sosyal medyayı etkili kullanalım. #GAES18
etiketiyle paylaşımlarımızı yapalım ki, burada
konuşulanlar bizi Türkiye’nin dört yanından takip
eden
meslektaşlarımıza
da
aktarılsın.
Bu
paylaşımlar 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’ndaki
tartışmaların
anlık
takibini
ve
yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
Hepinize katılımlarınızdan ötürü tekrar teşekkür
eder, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar
dilerim.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ DR. İSMET YILMAZ’IN
XVII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU KONUŞMASI

ğitim ailemizin değerli mensupları, öncelikle
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Özel
Okullar Derneği’nin düzenlediği “Türkiye’de ve
Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime
Etkisi” konulu bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını,
düzenleniş amacına ulaşmasını diliyorum.
Bu sempozyumun gerçekleştirilmesini sağlayan
başta Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Sayın
Nurullah Dal olmak üzere, çalışma arkadaşlarına,
emeği geçen herkese, katılımları ile bu etkinliği
zenginleştiren, renk katan tüm katılımcılara teşekkür
ediyorum.
Eğitim ailemizin değerli mensupları, Millî Eğitim
Bakanlığı olarak eğitim çağında herkese kişilik,
yetenek ve kabiliyetlerinin en üst düzeyde geliştirmesi için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye
çalışıyoruz. İletim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye
sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaca
uygun eğitim aynı zamanda ülkemizin bilgi
ekonomisine geçiş için de gerekli beşeri sermayeyi
yapılandıracaktır.
Yine bu eğitim, ülkemizde demokrasinin gelişmesi
ve kökleşmesi için de gereklidir. Bu anlayışla, bu
dönemde en büyük yatırımı eğitime yaptık. 2002
yılında milli gelirden eğitime ayrılan miktar % 2,9’du.
Ancak 1980’li yıllarda milli gelirden % 1,2 ayrıldığını,
90’lı yıllarda % 2,2 ayrıldığını, 2003 yılına
geldiğimizde ise % 2,9’un milli gelirden eğitime
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ayrıldığını hatırlatmak isterim. OECD ülke-lerinin
ortalaması % 5,2, Türkiye’nin bugün eğitime ayırdığı
miktar % 6,2. 2013 yılında 10. Kalkınma Planı
hazırlandı, Mecliste kabul edildi ve resmi gazetede
yayınlandı. TBMM’de Eğitim İhtisas Komisyonu var.
Bu Komisyonu’na, 2018 yılı hedefinde ulaşmak için,
eğitimle ilgili neler yapılması gerektiğine ilişkin bir
dizi görüşler, hedefler iletildi. Onlardan bir tanesi de
eğitim
harcamalarının
OECD
ortalamalarına
yaklaştırılmasıydı. Bugün OECD 5,2, Türkiye 6,2’dir.
2002 yılında toplam eğitime ayrılan miktar 10 buçuk
milyar TL bile değil. Bu, merkezi hükümet bütçesinin
%10’una tekabül ediyordu. Biz bu yıl, 134 milyar
727 milyon TL eğitime ayırıyoruz. Bu, merkezi
hükümet bütçesinin % 18’inden fazladır. Bu bütçeyle toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine
alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretimi hizmetlerini
yerine getirmekteyiz. Bu yıl 65 bin 793 okulumuzda,
1 milyon 61 bin 989 öğretmenimizle, 18 milyona
yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz. Kaliteli bir
eğitim için, öncelikle eğitim alt yapısının tamamlanması gerekir. Eğitimin alt yapısı tamamlanmadan,
nitelikli bir eğitimden, kaliteli bir eğitimden bahsetmek de mümkün değildir.
Zorunlu eğitim yılını 8 yıldan 12 yıla çıkardık. Bu
kapsamda eğitim sisteminin temel unsuru olan
öğretmene en büyük yatırımı yaptık. Ülkemiz geleceğinin teminatı olan gençlerimizin, demokratik
değerlerle buluşmasında, onların milli değerlerle
donatılmasında, ülkemizin geleceğini inşa edecek,

genç neslin yetiştirilmesinde en büyük pay
öğretmenlerimize aittir. 2003 yılından bu yana 584
bin 288 öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında 904 bin 679
öğretmen görev yapmaktadır. Kamunun yaklaşık 3
milyon memuru var, bunun 1 milyondan fazlası Milli
Eğitim Bakanlığı’nda.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde
28’den 17’ye, ortaöğretimde de 18’den 13’e düştü.
Bu rakamlarla Kore’yle, Japonya’yla aynıyız.
Avrupa’daki İngiltere, Fransa ve birçok ülkeden de
daha iyiyiz. Ülkemizin her bölgesinde norm kadro
öğretmen doluluk oranlarını birbirine yaklaştırdık.
Doğu Anadolu’da öğretmen doluluk oranı % 92’nin
üzerinde, Güneydoğu’da % 90’ın, ülke genelinde ise
% 90’ın üzerinde. En fazla öğretmen açığı olduğu
bölge Marmara bölgesi, İstanbul. Ama 10. Kalkınma
planındaki o ihtisas raporunda ise bölgeler arası
eşitsizlik giderilsin derken Doğu’da ve Güneydoğu’da öğretmenin olmadığını, dolayısıyla oraya
da daha çok önem verilmesi gerekirken, onların
Batı’ya yaklaştırılması ifade ediliyordu. Bugün
batıda öğretmen açığı var ama doğudaki oran
söylediğim gibi Doğu Anadolu’da % 92,
Güneydoğu’da % 90.
Öğretmenlerimizin özlük haklarında iyileştirmeler
yapıldı biliyorsunuz, bu konuyu en iyi bilecek olan
özel okullarımızdır. Özel okullardaki öğretmenler mi
kamuyu, kamudakiler mi özel okulları tercih eder
diye bir anket yapsak, ne dersiniz herkes kamuya
gelir değil mi? Haftada 15 saat ek ders ile birlikte, ilk
göreve başlayan öğretmenimize 635 TL ödenirken,
geçen yılın sonu itibari ile 3 bin 618 TL ödüyoruz.
2002 Kasım ayında 635 TL’yi dolara çevirseniz 380
dolar bile değil, şimdi 900 doların üzerinde. 380
dolar bile olmayandan bugün 900 doların üzerine
çıkardık.
Ayrıca, öğretmenlere her öğretim yılı başında eğitim
- öğretim yılına hazırlık ödeneği de ödenmektedir,
geçen yıl 1050 TL ödedik, yani bu öğretim yılında.
Yine öğretmenlik mesleğine yönelik olarak yıllardır
konuşulan ancak beklenen öğretmen strateji
belgesi, yüksek planlama kurulunca kabul edildi ve
resmi gazetede de yayınlandı. Öğretmen strateji
belgesinin üç amacı var; “İyi yetişmiş, mesleğe
uygun bireylerin öğretmen olarak istihdamını
sağlamak” birinci köşe noktası bu. İkincisi;
”Öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli kılmak,
hizmet içi eğitim” ikinci köşe noktası bu. Üçüncüsü
de; “Öğretmenlik
mesleğine
yönelik
algıyı
iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek”.
YÖK başkanımıza teşekkür ediyoruz, geçen yıl ilk

uygulamasını başlattı. Daha önceden üniversite
sınavlarında 700 - 800 bin sıraya giren dahi eğitim
fakültesini tercih edebiliyordu. Ancak geçen yıl 240
bin barajı getirildi. Dolayısıyla, bundan sonra Eğitim
Fakültesine girebilmek için mutlaka 240 bin
barajının içine girmek lazım, öğretmenin niteliğini
arttırmak için. Yine öğretmen algısıyla ilgili de bir
cümle söylemek isterim; OECD’nin “15 yaş üzeri
kim öğretmen olmak ister?” diye bir çalışması var,
OECD ülkeleri arasında yapılmış. OECD ülkeleri
arasında öğretmen olmak isteyenler 15 yaş üzeri %
5, Türkiye’de ise % 25. Her dört kişiden birisi
Türkiye’de öğretmen olmak istiyor. Öğretmen algısı
negatif olsa hiç kimse öğretmenliği tercih etmez. Bir
siyasetçi olarak da çok iyi biliyorum ki Anadolu’da
bir köyde ya da bir mahallede bir yerin görüşünü
öğrenmek istiyorsanız, mutlaka o köyde, o
mahallede, o yerde üç kişinin görüşünü bilirseniz o
konu hakkında oradaki halkın ne düşündüğünü
bilirsiniz. Birincisi din görevlisi, ikincisi öğretmen,
üçüncüsü de o köyün muhtarıdır. Eğer bunların
görüşünü bilirseniz, siz oradaki halkın ne
düşündüğünü de bilirsiniz. Dolayısıyla bu üç kişide
de kanaat önderi olma vasfı vardır, öğretmen rol
model, liderlik.
Yine kaliteli bir eğitim için tamamlanması gereken
alt yapılardan birisi de yeterli derslik yapımıdır. Bu
kapsamda derslik başına düşen öğrenci sayısını
azaltmak ve ikili eğitime son vererek ve tüm
okullarımıza tam gün eğitime geçmek istiyoruz. Yeni
okullar, yeni derslikler yapıyoruz. 2003 yılından bu
yana 282.166 derslik yaptık, derslik başına düşen
öğrenci sayımız 36’dan 24’e düştü. Ortaöğretim ise
30’dan 23’e düştü. Ancak, şunu çok net söyleyeyim
Hakkâri’de derslik başına düşen öğrenci sayısı 22,
Bitlis’te 22, Ağrı’da düşen 22. Derslik sayısında
fazla olan il İstanbul’da, batıda, büyük şehirlerde,
göç alan illerimizde. İkili eğitime 2019 yılı sonuna
kadar son vermek istiyoruz. Bunun için 58 bin
derslik ihtiyacımız var, şu anda 40 binin üzerinde
dersliğimiz de yapılıyor. İnşallah, devlet, millet birliği
ile 58 bin dersliği de tamamladığımızda, 2019
sonuna kadar ikili eğitime son vereceğiz ki eğitimin
kalitesini biraz daha arttıralım.
Yine daha kaliteli bir eğitim için, teknolojinin eğitimle
buluşturulması gerekir. Bununla ilgili “Fatih
Projesi”ni başlattık. 1 milyon 437 binin üzerinde
öğretmen ve öğrencimize tablet, bilgisayar dağıttık.
432 binin üzerinde etkileşimli tahtayı okullarımıza
kurduk. 15 bin 103 okulda, bir milyondan fazla uç
kurulumu yapıldı. Önümüzdeki dönemde, ilkokulları,
mesleki ve özel öğretim kurumlarını da Fatih proje
kapsamına alacağız.
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Yine kaliteli eğitim verilmesi için yapılması
gerekenlerden birisi müfredat değişikliği, müfredatın
güncellenmesi. Temel eğitim ve öğretimde mutlaka
kaliteli bir eğitim için, programların çağın
ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi gerekir.
Öğrencilere, 21. yy gerektirdiği bilgi, becerileri
kazandırmaya çalışıyoruz. Sürekli artan bilgi,
değişen teknoloji öğrencilerin çağıyla yarışabilmesi
için öğretim programlarının güncellenmesi zorunlu
kılmaktadır. Öğretim programlarının geliştirilmesi ve
güncellenmesi dinamik de bir süreçtir.
Mümkün olsa her yıl mutlaka yeni bir değişiklik, yeni
bir güncellenmenin yapılması gerekmektedir. Birinci
sınıftan, on ikinci sınıfa kadar konu ve kavram
bütünlüğü dikkate alınarak 51 dersin programını
yeniledik. Bu yıl 1.5.9. Sınıflar da başladı. Öğretim
programlarının temellerinin güncellenmesi dört
temel esas üzerine bina edilmiştir. Bunlar
sadeleştirme, okuldaki öğrenmelerin günlük hayatta
kullanılabilmesini sağlama, değerler eğitimine
program içerisinde yer verme ve analitik düşünme
yeteneğini hızlandırma olarak tanımlanabilir.
Yine bir başka husus, şuna inanarak söylüyorum,
Avrupa’daki eğitime
ilişkin
göstergeleri
ile
Türkiye’nin eğitime ilişkin göstergeleri arasında fazla
bir fark yok. Hatta bazı alanlarda ilerideyiz.
Yükseköğretimde mesela en fazla öğrenciye sahip
ülke Avrupa’da Rusya’dan sonra Türkiye ikincidir.
Ama oran bakımından Avrupa’daki bütün ülkelerden
çok daha fazladır.
Avrupa’dan eksik olduğumuz tek bir alan vardır,
nedir o? Okul öncesi eğitim. Türkiye, bu alanda
zorunlu olan eğitimi, derslikleri, öğretmeni,
sağlayamamış. Bizden önceki dönemde okul
öncesindeki oran %10 gibi bir rakamdı. Geçen yıl
sadece 5 yaş için okul öncesinde okullaşma oranı
brüt % 74’e yükseldi. Bu yıl bazı valilerimiz açıklama
yaptı. Diyarbakır’da okul öncesi eğitim % 95, vali
beyin açıklamasını söylüyorum. Hakkâri ilimize de
biz gittik, gördük, zaten 5 bin 500 toplam öğrencisi
var çağın nüfusuna yakın, % 90’ını eğitimde,
Erzincan’da % 99. Dolayısıyla da en büyük
eksiğimiz olan okul öncesi eğitimimizi de
yaygınlaştırıyoruz. 2002’de toplam okul öncesi
eğitimde öğrenci sayısı 320 bin iken, bu yıl okul
öncesi eğitimde öğrenci sayısı 1 milyon 479 binin
üstündedir. Kurum sayısı 11 bin 314 iken şimdi 29
bin 293’ün de üstüne çıktı, geçen yılın rakamları.
Yine öğretmen sayısı okul öncesi eğitimde 18 bin
921 iken, şimdi 77 bin 109’a çıktı. 2016-2017 eğitimöğretim yılında bir önceki yıla göre 117 bin okul
öncesi öğrencimizi, evladımızı, çocuğumuzu eğitime
kazandırdık. Bu artış Yunanistan ve İsviçre’deki
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toplam 5 yaş çocuk sayısına eşittir. Yani
küçümsenecek bir rakam değil, Finlandiya ve
Danimarka’daki 5 yaş çocukların ise bir buçuk
katından fazladır. Bu eğitim-öğretim yılında ise 153
bin 272 öğrenciyi eğitime kazandırdık ve toplam
sayıda 1 milyon 479 bin oldu.
37 pilot il seçtik, bu pilot illerde eğitim kırtasiye
giderlerini ve eğitim materyallerini Bakanlık olarak
biz karşılıyoruz. Hedefimiz her çocuğun zorunlu
eğitime başlamadan önce mutlaka ve mutlaka bir yıl
okul öncesi eğitimi almasını sağlamaktır. Bütün
bilimsel araştırmalar göstermiştir ki; Bir yıl okul
öncesi eğitim alan öğrenci, hiç almayan öğrenciye
göre daha başarılı, iki yıl alan bir yıla göre başarılı,
üç yıl alan da iki yıla göre daha başarılı. İnşallah
önümüzdeki dönemde 5 yaşa önem verdik, gelecek
yıldan itibaren 4-5 yaşa daha sonrada 3-4-5 yaş
içindeki çocuklarımızı
okul öncesi eğitime
kazandıracağız.
Bir başka uygulama; ücretsiz kitap dağıtılması
uygulamasını başlattık. Çok basit gibi geliyor ama
bizim zamanımızı yanı 60‘lı, 70’li yılları hatırlarsak
80’li 90’lı yılları bile okulların ilk günü genelde ders
olmaz. Bizim orda olmazdı bilmiyorum başka yerde
nasıldı? Ama ilk gün siz giderdiniz, niçin giderdiniz?
Çünkü öğretmen kitapların ismini yazardı, hangi
yayınevinden, hangi yazarın kitabını takip edeceğiz
diye. Siz onları yazardınız, götürürdünüz ailenize
verirdiniz, oradan da kırtasiyeciye giderdiniz.
Kitapların tamamını bir günde bulamazdınız, hepsini
de alamazdınız. Kimisi der ki “Bu kitap daha henüz
gelmedi. 15-20 gün sonra gelecek”, bazıları ise
kitapları ilk yarıyılın sonunda aldığımızı biliyorum.
Şimdi hiç böyle bir durum var mı?
Hatta bazen de soruyorum velilerimize “Çocuğunuz
hangi yayınevinin, hangi kitabını takip ediyor ya da
yazarı kimdir bilen var mı?” diyorum, ilgilenmiyor.
Dolayısıyla da ne kadar kitap dağıttık; 2 milyar 680
milyon üzerinde kitabı ve bunun için de devlet 4
milyar 626 milyon para ödedi. Devlet ödemezse
güzel vatandaşın cebinden çıkacaktı. Vatandaşın
cebinden çıkarsa da o zaman ödeyen var
ödemeyen var, veren var vermeyen var. Yeni
okullar açılıyor, dolayısıyla da ilave mali külfet
geliyor
deniyordu,
en
azından
bu
yükü
vatandaşlarımızın omuzundan kaldırmış olduk.
Bir başka başlattığımız uygulama şartlı eğitim
yardımı, bunu eğitim ailemizin mensuplarımız bilir
ama tekrarlamakta fayda var. Kaliteli bir öğrenim
için mutlaka öğrencilerin düzenli bir şekilde okula
gönderilmesi lazım, çocukların okula gönderilmesini
teşvik etmek için de muhatabımız anneler.

Annelere “Evlatlarınızı düzenli olarak okula
gönderirseniz, ilkokula gönderdiğiniz her erkek
çocuğu için 35 TL, kız çocuk için 40 TL, orta
öğretim, liseye gönderdiğiniz her erkek çocuk için
50 TL, kız çocuk için 60 TL size para ödeyeceğiz”
diyoruz. İstiyoruz ki anneler düzenli olarak
evlatlarını okullara göndersinler, bu kapsamda
yaklaşık 6 milyar TL annelerin hesabına ödedik.
Yine, eğitime erişimi sağlamak için de bu yıl 1
milyon 229 binin üzerinde öğrencimize taşıma
eğitimi veriyoruz. Engelli 91 bin üzerindeki evlatlarımızı her gün okulundan alıp evine, evinden alıp
okuluna getiriyoruz.
Yine bir başka başlattığımız proje; okul sütü
programı ve kuru üzüm dağıtıyoruz, sağlıklı beslenmelerine katkı olsun diye. Bu kapsamda programdan 6 milyon öğrencimiz faydalanmaktadır.
Pansiyon sayımız 530 binin üzerine çıktı, ilköğretim
ve orta öğretimde 261 bin öğrencimize aylık 204 TL
burs ödenmekte. Yine bildiğiniz gibi okul müfredatını
takviye amacıyla okullarımızda ücretsiz destekleme
ve yetiştirme kursu vermekteyiz, yaklaşık 9 milyon
öğrencimiz de bu kurslara devam etmektedir.
E eğitim uygulamasını başlattık. 81 ilde 620 tane
pilot okul seçildi. 185 de imam hatipten seçerek,
haftada 15 saat yabancı dil veriyoruz. Bir yılın
sonunda uygulamayı göreceğiz, iyi bir netice
alacağımıza inanıyoruz. Bu proje başarıya ulaştıktan sonrada somut neticeleri gördükten sonra da
Türkiye’nin geri kalan yerlerine de ulaştıracağız.
Yine bu yıl başlattığımız başka uygulamadan biri de
ilkokul 3. ve 4. sınıflara giden ancak bir şekilde,
okuma ve temel matematik alanında yetersizliği
görülen öğrencilere yönelik olarak, ilkokullar da
yetiştirme programı başlattık. Yine bu da 10.
Kalkınma Planında istenilen hususlardan birisiydi.
Bir başka husus, yine 10. Kalkınma planında da
ifade edilmişti; özel yetenekli çocuklar için, mutlaka
özel eğitim verilmesi gerekli. Bilim ve sanat
merkezlerimizde eğitim veriyoruz. Ancak, bunun
dışında ilk defa İstanbul’da özel yetenekli öğrenciler
için 30 ortaokul, 30 lise olmak üzere okul açtık.
Önümüzdeki dönemlerde bunu, uygulama oturduktan sonra Türkiye’nin geri kalanına da yaygınlaştırmak istiyoruz.
Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye’deki oranı % 42. Avrupa Birliği’ndeki
oranlarla eşit. Çıraklık eğitimini, zorunlu eğitim
kapsamına aldık. Meslek lisesi mezunlarına
“teknisyen” unvanı veriyoruz. Beceri ve staj yaptır-

makla yükümlü bulunan işletmelerce, öğrencilere
ödenen staj ücretlerinin 253 TL’ye kadarını devlet
olarak biz ödüyoruz. Yine öğrencilerin alan eğitimine
başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş
kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalıyoruz. Yine tematik lise uygulamasını başlattık. Bu
yıl 19 tane tematik lise yeni öğrenci alarak başladı.
Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında olan
yaklaşık 41 binden fazla öğrenciye de destek
veriyoruz. Özel sektörü de destekliyoruz.
2002 yılında özel okullara giden öğrenci sayısı 233
binken bugün 1 milyon 300 binin üzerinde. 20172018 eğitim-öğretim yılında yeni katılan 75 bin
öğrenciyle birlikte toplam 305 bin 128 öğrenci eğitim
-öğretim desteği almaktadır. Bugüne kadar 520 bin
866 öğrenci eğitim-öğretim desteğinden faydalandı.
Yine organize sanayi bölgelerinde 20, organize
sanayi bölgesi dışında 26 olmak üzere, 41 bin 129
öğrenciye de 76 milyon TL destek verdik. 20142015 eğitim ve öğretim yılından bugüne kadar
eğitim- öğretim desteği tutarı 3 milyar 285 milyon
TL. Organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve
teknik okullarına 2012-2013 den itibaren başladık,
ödenen tutar da 346 milyon TL’den fazla.
Yine 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle
1.777 yeni özel okul faaliyete başladı. Son iki yılda
toplam 2 bin 799 özel okul açıldı. Nurullah Bey de
söyledi, özel öğretimde öğrenci oranı % 8’e yaklaştı.
OECD ortalaması % 15. Ancak, 18. Milli Eğitim
Şur’asında bu oranın % 25’e çıkartılması yönünde
tavsiye kararı alınmıştı. Dolayısıyla önümüzde epey
mesafe var. Özel okullara bundan sonra da desteği
sürdüreceğiz.
Eğitimin her kademesinde, okullaşma oranı ve
ortalama eğitim süresi arttı. Ortalama eğitim süresi
2002 yılında 5,5 yılken, bu yıl 8 yıl. 2002 yılında 15
yaş okuryazar oranı % 85,1 iken yani bu “Toplumun
%15’i okuma yazma bilmiyor” demek idi. Şimdi %
95’i okuryazar, yani % 5’i okuryazar değil demek.
Genel okullaşma oranı % 62 iken % 82,54’e
yükseldi.
Bir başka kesinlikle önem verdiğimiz husus ise
kızlarımızın okullaşma oranı, 2001-2002 yılında net
okullaşma oranını ortaöğretimde, lisede % 42 idi.
Geçen yıl % 82, erkeklerin de % 82. Yükseköğretimde okullaşma oranı %12’di, geçen yıl % 44.
Erkeklerin yüksek öğretim oranı % 40, erkeklerde
daha fazla yükseköğretimde okullaşma oranı var.
Lisede, ortaöğretimde kızlarla erkekler aynı % 82
net. Ama yükseköğretimde, erkekler % 40, kızlar ise
% 44.
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Bu 4+4+4 reformu başladıktan sonra kızların
okullaşma oranı daha da çok artmıştır. Ortaöğretimde 2012-2013 de brütü vereyim burada da,
kızlar için okullaşma oranı % 93 iken şimdi % 103,
yükseköğretimde % 70 iken şimdi % 98.
Açtığımız okul sayılarından da bahsetmek istiyorum.
Anadolu Lisesi sayısı 425’ti ve 218 bin öğrenci
eğitim alıyordu. Şimdi 2.450 ve 1 milyon 365 bin
öğrenci buralarda eğitim alıyor. Türkiye’de 58 tane
fen lisesi vardı ve 12 bin öğrencisi vardı. Şimdi 302
fen lisesi var ve 120 binin üzerinde öğrencisi var.
2005 yılında Dünya Bankasının bir raporu var.
Söylediği husus şu; Türkiye çok azınlık bir kesime,
çok nitelikli eğitim vermektedir. Öyle ya 58’de
tutarsam okulu ve 12 bin öğrenciye eğitim verirsem
Dünya Bankasının bu raporunu doğru hale getirirsin. Şimdi 302 fen lisesinde 120 binin üzerinde
öğrenci var. Bizden önce sosyal bilimler lisesi yoktu,
bizim dönemimizde açıldı. 96 öğrenciyle başladık,
şimdi 93 okulumuz var ve 36 bin öğrenci gidiyor
buralara. Takip ediyorsunuzdur fen liseleriyle yarışan bir başarıya sahip sosyal bilimler liseleri. Yine,
spor lisesi yoktu. 2004 yılında 4 okulla, 174 öğrencimizle başladık. Şimdi 70 tane spor lisesinde 15
bin 320 öğrencimiz eğitim almakta. Güzel sanatlar
lisesi 48’di ve toplam 6 bin 500 öğrencisi vardı.
Şimdi 81 güzel sanatlar lisesi var ve 14 bin 743
öğrencimiz okuyor. Meslek lisesi okul sayısı
1403’tü, 2542’ye çıktı. Öğrenci sayısı 647 binden 1
milyon 398 bine çıktı. Meslek lisesi toplam 942 bin
öğrencisi varken 1 milyon 711 bine çıktı. Yine bir
gün böyle açıkladım, hemen imam hatipler ne oldu,
onu söyleyin dediler. Sanki kendisinin rakibiymiş
gibi. Bunu en son Pisa’nın direktörüne sordular “Dini
okullar açılıyor, ne düşünüyorsunuz?” diye. “Dünyada en fazla dini okullar Hollanda’da var. Okulların ne
olduğuna değil okulların ne verdiğine bakılması
gerekir” dedi. Bizim fen lisesi programı uygulayan,
Sosyal bilgiler programı uygulayan imam hatip
liselerimiz var. Sadece yabancı dil uygulayan imam
hatip liselerimiz var. Dolayısıyla da biz çağdaş
dünyanın gereği neyse, bütün evlatlarımıza vermek
istiyoruz. Sayıyı da vereyim: 440 imam hatip lisesi
varken, 1.478’e çıktı. Öğrenci sayısı ise; 524. Oranı
ne kadar: % 12. Meslek lisesi ne kadar: % 42.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de inşallah
Türkiye’ye daha iyi eğitimi vermek için el birliğiyle
çalışacağız.
En son UNESCO’nun “Eğitime Global Bakış ”diye
bir raporu yayınlandı 2017’de. O raporda güzel bir
karikatür var, ona bakarsanız eğitimle ilgili herkes
bir diğerini suçluyor. Siyasetçi basını, basın veliyi,
veli öğretmeni bir sirkülasyon yapmış. Sonuçta diyor
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ki; Suçlama oyununu bırakın, eğitim hepimizin ortak
sorunudur. Ailenin sorumluğu var, siyasetçinin
sorumluğu var, özel sektörün sorumluğu var.
Dolayısıyla inşallah Türkiye’nin bugünkü eğitimi
inanarak, resmin bütününü görerek söylüyorum.
Rakamlar bende, dünden kat kat iyi. Bazıları bir
rapordan bir cümle alıyor “Türkiye bu yöne doğru
gitti” diyor. Bir tanesi “Türkiye’de engelliler okullarda
ayrılıyor, dünyada birinci” diyor. Bilmiyor ki bizim
engelliler için okullarda 300 binin üzerinde
öğrencinin, 200 bine yakını kaynaştırma eğitimi
yapılıyor. Sen bu kaynaştırma eğitime baksan
dünyada en iyi kaynaştırma eğitimi veren ülkelerden
biriyiz. Ama yanlış bilgiyle bizi eleştirmeye çalışıyor,
yanlış bilgi doğru değil. Doğru rakam, bilgi bende.
Dolayısıyla, birçok alanda eksik bilgi var.
UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Planı) var, 2016
yılında insani gelişmişlik raporu var, bakın orada bir
cümle yazar “Amerika’da 32 milyon insan
fonksiyonel
olarak
okuryazar
değil”
diyor.
“İngiltere’de 8 milyon okuryazar değil” diyor.
Amerika da bu rakamdan da fazla diyenler de var.
Kazara 320 milyonluk Amerika’da 32 milyon
okuryazar değil denildiğinde, Türkiye için böyle bir
rakam ortaya koysaydık kıyamet kopardı. Neden?
İstiyorlar ki her yeri kapkara olsun diye. Yani
bembeyaz bir sayfa var, ortada siyah bir nokta var,
hiç kimse beyaz sayfayı görmüyor, o noktayı
konuşuyor.
Türkiye’nin eğitimi bugün kat kat iyi. Türkiye 2002
yılında milli gelir bakımından İsveç’in gerisinde,
Hollanda’nın gerisinde. Kişi başı geliri söylemiyorum, toplam milli geliri söylüyorum. Ama bugün
İsveç’in de, Hollanda’nın da önünde, dün Türkiye’yi
bu ülkelerin gerisinde tutarken, bugün milli gelirle
önüne geçmişsek G24 ün üyesi olduğumuza göre
dünyada milli gelir bakımından ilk 20 arasındayız.
Satın alma gücü politikası bakımından dünyada 13.
sıradayız. Bunu neye borçluyuz? Petrol yok, doğalgaz yok, altın madenleri yok, tek mukayeseli üstünlüğümüz beşeri sermayemiz. Beşeri sermayeyi de
nitelikli yapan eğitimdir. Dolayısıyla Türkiye’nin
eğitimi, düne göre çok çok iyi. Hiç şüpheniz olmasın
ki Türkiye’nin yarını da bugünden daha iyi olacaktır.
Tekrar bu etkinliği düzenleyenlere, emeği geçenlere, katkıda bulunanlara huzurlarınızda teşekkür
ediyor, etkinliğin düzenlenme amacına ulaşmasını
diliyorum. 17.si inşallah 18. ve 19.su da takip eder
diyorum.
Her sempozyumdan sonra çıkacak
eğitimimizin yolunu aydınlatsın.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

sonuçlar,

TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
XVII. GELENEKSEL EĞİTİM SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ

 Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de ve Dünya’da Değerlendirme
Sistemlerinin Eğitime Etkisi” temalı XVII. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Sayın Milli Eğitim
Bakanımızın katılımıyla Antalya Kaya Riu Palazzo Otel’de 31 Ocak - 2 Şubat 2018 arasında
gerçekleşmiştir.
 Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurt içi
ve yurt dışından akademisyenler, eğitim uzmanları, basın mensupları, özel okul kurucu, yönetici ve
öğretmenlerinden oluşan 1300’ün üzerinde katılımcı 3 gün boyunca eğitimde değerlendirme
konusunu 8 konferans, 3 panel ve 16 çalıştayda tartışmıştır.
 Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili ürün ve hizmetler sağlayan firmalar fuaye alanında dünyada eğitim
alanındaki en son gelişmeleri yansıtan ürün ve hizmetlerini katılımcılara sunmuşlardır.
 Değerlendirme

pedagoji ve müfredata ilişkin önemli bulgular sunarak eğitim ve öğretimin

geliştirilmesi için yol gösterici rol oynar. Sempozyumumuza katkıda bulunan konu uzmanı bilim
insanları yaygın olarak kullanılmakta olan bilişsel başarı değerlendirme sınavlarının hayatta başarı
için gerekli tüm becerileri tespitte yetersiz kaldığını araştırmalara dayanarak anlatmışlardır. Ayrıca,
dış değerlendirme ile birlikte okulların otonomiye sahip olmasının da sonuçları geliştirdiği
belirtilmiştir.
 Ölçülen şeyin geliştiği gerçeğinden yola çıkarak, 21. yüzyılın değişen mesleklerine uygun becerilere
sahip beşeri sermaye için iş hayatında başarıyı getirecek yetkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Bunun için öğretim kadar eğitime vurgu yapılmalıdır. Başarı ve IQ sınavları, bilişsel olmayan
becerileri tam yansıtamamaktadır. Bunların erken saptanıp sosyal programlarla geliştirilmesi ise
gelişimde önemli rol oynar. Bu nedenle değerlendirme felsefesini (modelini) yeniden şekillendirmeli,
seçme için değil geliştirme için değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Öğrenciye not geri bildirimi
yerine geliştiren geri bildirim verilmeli ve kendini değerlendirme becerisi kazandırılmalıdır.
 Ölçme ve değerlendirme işlemleri bireylerin bilişsel alanlarda olduğu kadar duyuşsal alanlardaki
özelliklerini de kapsamalıdır. Alternatif ve dijital teknolojilerle yeniliklerin sisteme kolaylıkla entegre
edilmesiyle çok yönlü veri elde edilebilir. Web tabanlı teknolojiler sayesinde kapsamlı bir veri
tabanının anında istatistiksel analizi yapılarak öğretmen ve müdüre anlık geri bildirim verilip hızla
gelişim sağlanabilir. Eğitimcilerimizin bu yönde bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması gerekir.
 Değerlendirme hem grup, hem bireysel olmalı, ölçme sistemi ölçüleneni etkilememeli, sınıf, okul,
öğretmen, öğrenci gibi tüm sistem bileşenlerini kapsayıcı bir ölçümleme çerçevesi oluşturulmalı,
öğretmen ve eğitim liderlerinin yetkinlikleri de liyakate dayalı olarak değerlendirilmelidir.
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SAYIN DR. İSMET YILMAZ'A
YAPILAN ZİYARET

Derneğimizin Yönetim Kurulu
Başkanı F. Nurullah DAL, Başkan
Yardımcıları Erkan ÇELİK ve
Zafer ÖZTÜRK, 15 Şubat 2018
tarihinde Sayın Bakanımız
Dr. İsmet YILMAZ'ı makamında
ziyaret ederek, 17. Geleneksel
Antalya Eğitim
Sempozyumu’muza teşriflerinden
dolayı Derneğimiz ve
sektörümüz adına
teşekkürlerini arz ettiler.

YUNANİSTAN ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
BAŞKANI'NIN ZİYARETİ

ECNAIS Üyesi
Yunanistan Özel Okullar
Derneği HAIS’in Başkanı
Kyrailidis CHARALAMPOS
15 Mart 2018 tarihinde
derneğimizi ziyaret ederek,
Yüksek Istişare Konseyi
Başkanımız Yusuf
Tavukçuoğlu, Başkan
Yardımcımız Zafer Öztürk ve
Genel Sekreterimiz Hayik
Nişan ile görüştü.
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DOĞU ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
9-10 MART 2018

Özel okullarımızla ilgili gelişmeler ve mevzuat düzenlemeleri hakkında kurucuları bilgilendirmek ve özel
okulların sorunlarını görüşmek amacıyla 2017- 2018 öğretim yılının üçüncüsü bölge toplantısını Doğu
Anadolu olarak Gaziantep ve çevre illerdeki özel okullarımızın katılımıyla üyemiz ve Doğu Anadolu Bölge
Temsilcimiz Gaziantep Özel Seçkin Okulları ev sahipliğinde 10 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı F.
Nurullah Dal, Yüksek İstişare Konseyi
Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu, Yüksek
İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı
Cem Gülan, Onursal Başkanımız Dr.
Rüstem Eyüboğlu, Başkan Yardımcısı
Zafer Öztürk, Yönetim kurulu üyeleri
Hayik Nişan, Özlem Karsan, Nigar
Evgin, Kenan Taçyıldız ve Saim Meral
ile Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır, Adana
ve Gaziantep’ten 21 özel okulumuzun
kurucusu ve yöneticisi katıldı.
Toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal, Yüksek İstişare
Konseyi Başkan Yardımcısı Cem Gülan ve Başkan Yardımcısı Zafer Öztürk tarafından özel okul
kurucularından gelen sorular cevaplanarak, dernek faaliyetlerimiz ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar
hakkında bilgi verildi.

HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Derneğimiz tarafından Doğu Anadolu Bölge toplantıları kapsamında
resmi ve özel okul öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları da düzenlendi. 9 Mart 2018 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliği ile resmi okul öğretmenlerimize, 10 Mart 2018
tarihinde ise üyemiz Özel Seçkin Okulları’nın desteği ile özel okul
öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilen seminerlerde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Ebru Aktan
Acar ve Oyuncu- Eğitmen
Gürkan Tavukçuoğlu konuşmacı oldular.
Türkiye Özel Okullar Derneği ve
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 9 Mart 2018
tarihinde Gaziantep Şehitkamil
Kültür Merkezi’nde; Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlere ve Türkçe
öğreticilerine yönelik düzenlenen seminerde Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürü Sayın Cengiz Mete tarafından Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ile
eğitimci ve oyuncu Gürkan Tavukçuoğlu’na programa katkılarından
dolayı plaket takdim edildi.
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Prof. Dr. Ebru Aktan Acar’ın “Kimlikli Bebeklerle Farklılıklarda Buluşmak” konulu
seminer ile Gürkan Tavukçuoğlu’nun “Gelecekte bir sınıf: Drama, tiyatro
teknikleri ve öğretme sanatı ile sınıf yönetimi” konusunda konuşmacı olduğu
seminer, 10 Mart 2018 tarihinde ise Özel Seçkin Okulları’nın ev sahipliğinde özel
okul öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirildi.
350 özel okul öğretmeninin katıldığı ve açılış konuşmaları Seçkin Okulları kurucusu
İbrahim Kaçıran ile Yönetim Kurulu Başkanımız F. Nurullah Dal tarafından yapılan
seminerde;
Prof. Dr. Ebru Aktan Acar; Erken çocukluk
eğitiminde 1,5 yaşından itibaren uygulanabilen Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın
çocukların, kimlik ve güven duygularının
gelişmesine, toplumdaki cinsiyet, ırk, engel,
göçmen olma durumu vb. nedenlerden
dolayı oluşan önyargılarla mücadele etmelerine, kendilerinden başka kişilere karşı
empati ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalarına yardımcı olduğu, eğlenceli ve
yenilikçi bir bakış açısı getirdiğini, Kimlikli
Bebeklerin hikayeleri ile birlikte, özellikle
erken çocukluk döneminde çeşitli eğitim
ortamlarında, barış içeren olumlu öğrenme iklimini geliştiren son derece güçlü birer eğitim aracı olduğunu
dile getirdi.

Seminerin ikinci bölümünde sunum yapan
Gürkan Tavukçuoğlu ise; gelecekte bir
sınıf draması oluşturarak birlikte farkındalıkla fark yaratma, alt metin ve alt düşünce oluşturabilme yetisi, yetiştirme politikası, yeterlilik duygusu, sınıf iklimi ve sınıf
yönetimi gibi konularda örneklerle, akıcı
ve etkileyici bir sunum gerçekleştirdi.

Kurucular toplantısına ve hizmet içi eğitim çalışmasına ev sahipliğinden dolayı üyemiz Özel Seçkin Koleji
kurucuları İbrahim Kaçıran, Rıfat Ayalp ve Sevgi Akan’a, işbirliği ve destekleri için Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne ve değerli görüşleriyle katkı sağlayan konuşmacılarımız Prof. Dr. Ebru Aktan Acar ve Gürkan
Tavukçuoğlu’na ve tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.
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Cem GÜLAN
Türkiye Özel Okullar Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı

Avrupa Birliği üyesi olan komşumuz Bulgaristan’ın
eğitim sistemi hakkında bilgi edinmek, özel öğretim
kurumlarını ziyaret etmek ve Türkiye ile Bulgaristan
Özel Okullar Dernekleri arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla 13-16 Şubat 2018 tarihleri arasında
Sofya’ya bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Bu ziyaret sırasında ayrıca Bulgaristan Özel
Üniversiteler Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Petko
Chobanov’la da bir görüşme gerçekleştirilmiş ve
yüksek öğretim alanında yapılabilecek ortak
projeler konusunda bilgi alış verişinde bulunulmuştur.
İlk olarak 1997 yılında kurulan ve derneğimiz gibi
ECNAIS üyesi olan, Bulgaristan Özel Okullar
Derneği, BACHU, ziyaret edilmiştir.

küreselleşen dünyada, birbirlerinin kültürlerini
tanıyacak ve dostlukları geliştirebilecek şekilde
yetiştirilmeleri konuları görüşülmüştür. Bu amaca
yönelik olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından
itibaren Türkiye ve Bulgaristan’da K12 seviyesindeki özel okullar arasında, değişik alanlarda
ortak çalışmaların yapılması ve projelerin geliştirilmesi hedefleri paylaşılmıştır.
Bu anlamda gelecek eğitim-öğretim yılında her iki
derneğin de ülkelerindeki özel okullara yapacağı
duyurular ile işbirliği için istekli olacak olan özel
okulların ortak çalışmalar yapmaları planlanmaktadır.

BACHU, Bulgaristan'daki özel okulların haklarını
savunan, okulları araya getiren, devlet ve belediye
yetkilileri ile aktif ortaklıklar yoluyla özel okulların
eğitimlerinin başarılı bir şekilde gelişmesini destekleyen, anaokullarının, ilkokulların, orta okulların,
liselerin, meslek ve teknik meslek liselerinin, kamu
otoritesi olarak onaylanmasını sağlayan bir sivil
toplum kuruluşudur.
Dernek, aynı zamanda Bakanlık Kamu Konseyi,
Bulgaristan Sanayi Sermayesi Birliği ve Avrupa
Bağımsız Okullar Ulusal Dernekleri Konseyi
(ECNAIS) üyesidir.
Ülkede 187 adet özel okul bulunmaktadır. Üye
olmak isteyen özel okullar Türkiye’de de olduğu gibi
Özel Okullar Derneği’nin üyelik için kabul prosedürü çerçevesinde olumlu değerlendirilenler arasından üyeliğe kaydedilmektedir. Devletin henüz
özel okullara veya özel okul velilerine yönelik bir
teşviki bulunmamaktadır. Bulgaristan’daki özel
okulların eğitim-öğretim faaliyetleri bizde de olduğu
gibi çerçeve müfredat doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
denetlenmektedir.
Özel Okullar Derneği Başkanı Sayın Kamenova ile
gerçekleştirilen toplantıda, geleceğin gençlerinin,
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Okul ziyaretleri içinde ilk ziyaret American College
of Sofia’ya gerçekleştirilmiştir. 1860 yılında kurulan
okul ikinci dünya savaşından sonra 1992 yılına
kadar 45 yıl süreyle eğitim- öğretime ara verse de
bugün Bulgaristan’ın en çok tercih edilen prestijli
okullarından biri olup bizdeki yabancı okullar statüsündedir. 1997 yılında ilk mezunlarını veren kolejin
o günden bu güne kadar mezun olan yaklaşık
1.900 öğrencisi aynı zamanda Amerikan diplomasına sahiptir. Kolej, 20 yüzyılın 1930'larının
Balkanlar'daki en prestijli ortaöğretim okulu ününü
tekrar kazanmış ve mezunları, Amerika Birleşik
Devletleri, İngiltere ve Avrupa'daki en prestijli
üniversiteler tarafından memnuniyetle kabul
edilmiştir. Ekim 2010'da, 150. kuruluş yıldönümünü
kutlayan American College of Sofia ABD dışındaki
en eski Amerikan eğitim kurumudur.

Öğrenci kabulünü 7. sınıftan sonra kendi özel giriş
sınavı ve mülakat ile gerçekleştiren okul tüm
derslerini yabancı dille yapan statüde bir lisedir.
Bulgaristan okullarının 8. ve 9. sınıf öğrencilerinden
başvuruda bulunup İngilizce sınavını başarı ile
geçenler arasından bir kısım öğrenci de kontenjan
dahilinde okula kabul edilmektedir. Şu an mevcut
806 öğrencinin %3’ü yabancı uyruklu öğrencilerden
oluşmaktadır. Okulda, Bulgar Dili ve Literatürü ile
ikinci yabancı dil dersi dışında tüm dersler İngilizce
yapılmaktadır. 85 kişilik akademik kadronun, %
28’i başta ABD olmak üzere İngiltere ve Kanada'dan gelen nitelikli yabancı uyruklu öğretmenlerden oluşmaktadır.
Okulun verdiği diploma ABD’de ve AB ülkelerinde
kabul görmektedir. Diğer ülkelerden de yabancı
öğrenci statüsünde öğrenci kabul eden okul,
bünyelerindeki yabancı öğrenci sayısını artırarak
çok kültürlülüğü desteklemek arzusundadır. Amerikan Koleji eğitim ücreti
Bulgar çocukları söz
konusu olduğunda Bulgaristan’ın diğer özel
okulların iki, üç katı seviyesindedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise eğitim ücreti oldukça yüksektir.
Okul Middle States Association of Colleges and
Schools ve International Baccalaureate IBO
üyesidir.

Modern Eğitim Kavramı konsepti ile kurulan Doris
Tenedi Okulu ziyaret edilen bir Bulgar Okuludur.
Temel amacı, öğrencilerine Avrupa standartlarında
eğitim öğretim vererek rekabet ortamları için
kişiliklerini geliştirmektir. Okul bu amaca ulaşmak
için, seçkin bir eğitim ve öğretim sistemi
oluşturmayı, öğrenmede profesyonelliği, pragmatizm ve öğrenme sürecinin sürekli düzenlenmesini,
yaratıcı yorumlama ve içeriğin optimizasyonunu,
olağandışı durumlarda esnek yetenekli uyum ve
eylem için yetenek ve öğrencilerin yetenek ve
becerilerinin geliştirilmesini, öğrencilerin sürekli
motivasyonu ile ulusal kimliğini koruyarak genel
eğitim ve yabancı dil öğrenimini bütünleştirmeyi
kendisine öncelik olarak seçmiştir.

Okulun 8. sınıf sınavına başvuru yapabilmek için
öğrencinin 1. sınıftan 7. sınıfa kadarki okul başarısı

en yüksek not olan 5,00 üzerinden 5,00 olmalıdır.
Öğrenci kabul için ayrıca okulun yaptığı Bulgar Dili
ve Matematik testlerinden başarılı olmalıdır. Bu
okul eğitimini tamamen Bulgarca olarak yapmaktadır. Sofya’nın en çok tercih edilen okullarından
biri olan bu okul uluslararası sınavlarda da oldukça
yüksek puanlarla başarılar elde etmektedir. Bizdeki
orta büyüklükte K12 okullar kapasitesindeki (400500 öğrenci arası) okul, modern mimarisi ve son
derece ciddi disiplini ile dikkat çekmektedir. Ücret
skalası Türkiye’deki özel okul ücretleri ortalamasının altındadır. Akademik kadro üniversitelerde
görev yapan öğretim üyelerinden mülakat ile seçilmekte olup öğretmenlerin sadece verdikleri ders
saati karşılığı kadar ücret aldıkları ve ortalama
ücretlerin de Türkiye’de özel okullarda verilen ücretlerin altında olduğu görülmüştür. Öğretmenler
dersleri bittiğinde hazırlıklarını evde yapmak üzere
okuldan ayrılmakta ve öğretmenlere herhangi bir ek
görev verilmemektedir.
Son olarak Bulgaristan Özel Üniversiteler Birliği
Başkanı ziyaret edilmiştir. Özel Üniversiteler Birliği,
Türk Vakıf Üniversiteleri ile ortak çalışmaya açık
olduğunu, özellikle yüksek lisans programlarında
çok değerli ortak çalışmalar yapılabileceğini belirtmiştir. Yeterli sayıda öğrenci olduğu takdirde lisans
veya yüksek lisans seviyesinde İngilizce eğitim
yapacak sınıflar oluşturulabileceğine dikkat çekilmiştir.
Bulgaristan doğa güzelliklerinin yanı sıra Avrupa
Birliğine uyum anlamında da yol kat etmektedir.
Ancak Avrupa Birliğine giriş ile birlikte ülke nüfusunda neredeyse üçte bir oranında azalma olmuş
ve çoğunlukla genç nüfus ülkeden ayrılmıştır. Bu
anlamda özel okul sayıları beklediğimiz oranda
artmamış, özel üniversiteler ise ciddi anlamda
kapasite kaybına uğramıştır.
İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğini geliştirecek
çalışmalar artarak devam edecektir.
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20. REHBERLİK SEMPOZYUMU
7 NİSAN 2018

Türkiye Özel Okullar Derneği ve Sainte Pulchérie Fransız Lisesi işbirliği ile düzenlenen Rehberlik
Sempozyum’larımızın bu yıl 20’ncisi yapılacak. Sempozyum, 7 Nisan 2018 Cumartesi günü
“Hepimizin Sınavı- Sınavların Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri” temasıyla uzman konukları ve
katılımcıları bir araya getirecek.
Bu yıl yapılacak rehberlik sempozyumunu geçtiğimiz yıllarda
yapılanlardan farklı kılacak bir kaç önemli nokta var:
 Sempozyum 20. yaşına girecek,
 İlk kez bir Fransız Lisesi ev sahipliği yapacak ,
 TEOG ve ÖSYS merkezi sınav sistemlerinin değişmesinin
hemen ardından, sınavların psikolojik etkileri ele alınacak,
 Atölyelerde farklı psikolojik doktrinlerin “sınav” olgusunu nasıl ele
aldığı konuşulacak,
 Sınavlara felsefi, sosyolojik ve hukuksal alanların bakış açıları da konuk konuşmacılar tarafından
gündeme getirilecek.

SEMPOZYUM PROGRAMI
09:00-17:00
Sempozyum kayıt ve açılış konulmalarının ardından, Psikoterapist ve Uluslararası Final Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. A.Kadir ÖZER'in, "Neyi Sınıyoruz?" : Bilişsel Varoluş Penceresinden bir Bakış”
adlı açılış konferansı ile başlayacak. Ardından İstanbul Psikodrama Enstitüsü Başkanı psikoterapist
Uzman Psikolojik Danışman Deniz ALTINAY “Bir Kültürel Atom Olarak Sınav Atomları”- "Anlamak ve
Değiştirmek" “ adlı konferans ile katılımcıların karşısına çıkacak.
Yemek arasından sonra, katılımcılar farklı psikolojik ekollerin “sınav” olgusunu nasıl ele aldığını eş
zamanlı atölyelerde uzmanlarla ele alacak:
1. Sınav Sürecinde Öğrenci ve Aileleri Destekleyici Uygulamalar
Yrd. Doç. Dr. Elif AKDAĞ GÖÇEK, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Sınav kaygısından dolayı okul hayatında sorunlar yaşayan öğrencilerle yapılabilecek farkındalık
çalışmaları ve destekleyici uygulamalar, ayrıca ailelere yönelik yardım önerileri ele alınacaktır.
2. Psikodramada Sınav Kaygısı Uygulamaları
Uzm. Psikolog Esra BİLİK, Klinik Sinir Bilimleri Uzmanı, IPI Eğitmen Psikodramatisti
Psikodramatik metodlarla sınav kaygısının kaynağı ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili farkındalık
kazandırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Atölye uygulamalı psikodrama çalışmaları ile
desteklenecektir.
3. Sınav ve Güven Duygusu İlişkisi
Uzm.Dr.Betül SEZGİN, Psikoterapist-Hipnoterapist, Hipnoz Derneği Başkanı ve Psikoterapi
Enstitüsü Üyesi Sınava hazırlanırken ve sınav esnasında yaşanan kaygının kontrolünde, güven
duygusunun geliştirilmesinin önemi ve kullanılacak yöntemler paylaşılacaktır.
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4. "İsteklerim ve Yaptıklarım" Çalışma Stillerinin Sınav Motivasyonuna Etkisi
Psikolojik Danışman Soley SEZGİN AKTEN, Gelişimsel Transaksiyonel Analiz Uzmanı
Çalışma stillerinin, ilişkileri, motivasyon kaynaklarını, kaygıları, kişinin bir şeyi yapma halini nasıl
etkilediğinin irdelenmesi, iş ve aile ilişkilerinde, öğrenme ortamlarında farklı çalışma stillerine ve motivasyon
kaynaklarına sahip olanlarla olumlu ilişkilerin ve birlikteliklerin nasıl yaratılabileceği ile ilgili örnekler
uygulamalı çalışmalarla desteklenerek ele alınacaktır.
5. Hayat Sınavında "Kurban" ya da "Kahraman" Olmak
Uzm. Psikolojik Danışman Ümit AKÇAKAYA, Bütüncül Psikoterapist
Yaşam, her birimiz için farklı sınavlarla dolu bir yolculuk ve bu yolculukta bizden beklenen iç dünyamızı
yakından tanıyıp, bilinmeyenlerimizi bilinir hale getirerek benliğimizi dönüştürmek ve olgunlaştırmak.
Hemen her kültürde bulunan mitler, masallar, efsaneler bu yolculuğunun aşamalarını ve ayrıntılarını
sembolik bir dille biz insanlara anlatmaktalar, bize düşen ise bu sembolik dili çözümleyip verilmek istenilen
gizil mesajları anlamak ve hayatımıza uygulamak. Bu bağlamda, -Hayat Sınavında “Kurban” ya da
“Kahraman” Olmak- konulu atölye çalışmasında, aşağıdaki başlıklarla ilgili paylaşımlarda bulunulacaktır.


Carl Gustav Jung Kuramı ve Arketipler



Joseph Campbell ve Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Olgusu



Mitlerin, Masalların, Efsanelerin ve Olayların Gizil ve Sembolik Anlamları



Kendini Tanımak, Değiştirmek ve Dönüştürmek

Atölyelerin ardından “Hepimizin Sınavı” başlığı ile sınavın paydaşları bir araya gelecek ve kendi
pencerelerinden sınavın nasıl yansıdığını dinleyiciler ile paylaşacak. Moderatörlüğünü Maltepe Üniversitesi
Rektör Yardımcısı ve Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN,'in yapacağı panelin
konuşmacıları Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer NARLI, Arabulucu Avukat,
Av.Jülide Işıl BAĞATUR, Tarhan Lisesi öğrencisi Rabia Nur YARDİBİ ve bir Sainte Pulchérie Fransız Lisesi
velisi olacak Sempozyumun kapanışını Psikoterapi Enstitüsü Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, "Hayatın Sınav Kavşağında Ergen ve Ergenliğe
Varış Süreci" konulu konferansı ile yapacak.
Türkiye Özel Okullar Derneği'ne üye olsun olmasın Türkiye'nin dört bir tarafından sempozyumu izlemek
için kayıt yaptıran eğitimciler heyecanla 7 Nisan gününü bekliyor. Başarıyla geçen 19.sempozyumdan
sonra tekrar bir araya gelebilmek, alanında söz sahibi uzmanları dinlemek, burada edinecekleri bilgi ve
deneyimleri okullarına taşıyabilmek için 20. Rehberlik Sempozyumu umuyoruz ki tüm katılımcılara büyük
bir fırsat yaratacak..

7 Nisan 2018 Cumartesi günü,
İstanbul Beyoğlu'nda,
Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nde yapılacak olan
20. Rehberlik Sempozyumu’muzda
görüşmek üzere!

www.tozok.org.tr

25

V. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI
24 MART 2018

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin IT Komisyonu tarafından düzenlenen V. Eğitim Teknolojileri
Konferansı 130 farklı okuldan 2000’nin üzerinde eğitimcinin katılımıyla 24 Mart 2018 tarihinde
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Günümüz eğitim sisteminde, öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek en
temel gerekliliklerdendir. Teknolojinin müfredata ve okul hayatına dahil edilmesi eğitim kurumları için
önemli bir hedef haline gelmiştir. Bu hedef doğrultusunda, eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi
örneklerin paylaşıldığı, eğitim teknolojilerini derslerinde kullanmak isteyen öğretmenlerin farklı projeleri
inceleyebildikleri ve meslektaşları ile paylaşımda bulundukları V. Eğitim Teknolojileri Konferansı‘nda
katılımcılar, 16 şehirden 374 öğretmenimiz ve 20 öğrencimizin 22 farklı branş ve seviyedeki teknoloji
kullanımının örneklerini sundukları -anaokulundan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarına hitap eden- 289
sunumu izleme fırsatı buldular.

Türkiye geneli resmi ve özel okullardan eğitimde teknoloji kullanımına yönelik iyi örneklerin paylaşıldığı
konferans, öğretmenlerimizin yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl 93 özel okulun yanında 37 devlet
okulundan öğretmenimiz de sunumlarıyla konferansa renk kattılar.

www.tozok.org.tr
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Öğretmenlerin, eğitimde teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanması, kendilerini geliştirecek örnek
çalışmaları incelemesi ve katılımcıların profesyonel gelişim ağlarının genişlemesine büyük katkı sağlayan
ve etki yaratan konferansın açılış konuşmaları Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı F. Nurullah DAL,
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan GÜZEL ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer
Faruk YELKENCİ tarafından yapıldı.

Ana salonda öğretmenlerimiz, Next Academy kurucularından M. Serdar KUZULOĞLU’nu da dinleme
fırsatı buldular.
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ETP18 etkinliğimizi teşrifleriyle onurlandıran İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer Faruk
Yelkenci’ye, konferansımıza ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan
GÜZEL’e, Mütevelli Heyeti Başkan yardımcısı Ful Akıngüç ÖVER’e, konferansımızın başarılı bir şekilde
gerçekleştirilmesinde emeği geçen ETP Konferansı Organizasyon Komitemize, konuşmacımıza, sunum
yapan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, sponsor firmalarımıza ve tüm katılımcılarımıza Yönetim
Kurulumuz adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

ETP Konferansı Organizasyon Komitesi
Özcan GÜCTEKİN, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, @Ozcan_Guctekin
Elif Kara ÖZTÜRK, VKV Koç Özel İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi, @elifkaraozturk
Evren TOMBUL, Ulus Özel Musevi Okulları, @EvrenTombul
Fatih YÖRÜK, İELEV Özel Okulları @fatihyoruk
Hakan UMUTLU, SEV Amerikan Koleji @hakan_umutlu
Süha HAYAL, FMV Özel Işık Okulları @hayallife
Özge ŞAHİN, Kültür Koleji @ozgeceegitim
Uğur SARI, Eyüboğlu Koleji, @ugursariiii
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ECNAIS İDARİ KOMİTE TOPLANTISI
16 MART 2018, BERLİN

Avrupa Komisyonu Özel Okullar Dernekleri Federasyonu (ECNAIS) tarafından 16 Mart 2018 tarihinde
Almanya, Berlin’de Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Derneğimizi temsilen yönetim kurulu
başkanımız F. Nurullah DAL’ın katıldığı toplantıda; 19-21 Nisan 2018 tarihinde Ukrayna, Kiev’de
gerçekleştirilecek konferans ve genel kurul çalışmalarına ilişkin hazırlıklar görüşüldü.
Ayrıca toplantıda ECNAIS’in,yönetimsel yapısı ve gelecekteki çalışmaları ile vizyon ve misyon
değerlendirilmesi yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.

30. ECNAIS KONFERANSI
19 - 21 Nisan 2018, Kiev, UKRAYNA
Bu yıl ECNAIS– Avrupa Komisyonu Özel Okullar Dernekleri Federasyonu’nun 30. Konferansı 19-21 Nisan
2018 tarihleri arasında Kiev, Ukrayna’da “Eğitimde Bağımsızlık ve Demokratik DeğişikliklerUkrayna’da Özel Okulların Rolü” temasıyla gerçekleştirilecektir.
Avrupa’nın her yöresinde özel okullar farklı program ve profilleriyle velilere, öğrencilere ve de
öğretmenlere kendi beklentilerini en iyi karşılayan okulu seçme özgürlüğünü sunmaktadır. Böylelikle özel
okullar, Avrupa’daki çeşitli ulusal eğitim sistemlerinin tamamlayıcı bir parçası olarak yenilikçi yöntemlerle
ülkelerinin sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlarlar.
Bu toplantıda da bir çok ülkenin ECNAIS üyeleri kendi deneyimlerini paylaşarak ortak bir Avrupa
perspektifinin oluşmasına katkıda bulunacaklardır.
Tartışmalara aşağıdaki konularla başlanacaktır:
 Eğitimde özgürlük yaratıcılığı nasıl tetikler?
 Değerler esaslı okul otonomisi ile hesap verilebilirlik kavramı nasıl dengelenebilir?
 Ulusal system içinde velilerin seçim özgürlüğü ile fırsatliği nasıl dengelenir?
 Ulusal system içinde özel okulların farklılıkları korumaya katkısı nedir?

30
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SİNGAPUR MATEMATİK EĞİTİMİ SEMİNERİ
28 NİSAN 2018

Derneğimiz tarafından 28 Nisan 2018 Cumartesi günü,
üyemiz Özel Arel Koleji’nin ev sahipliğinde, Duriya Aziz’in konuşmacı olacağı
“Singapur Matematik Eğitimi” konulu seminer gerçekleştirilecektir.

Hindistan’ın
Bombay
kentinde
doğup
büyüyen ve Singapur vatandaşı olan Duriya
Aziz, yaklaşık yirmi yıl boyunca dünyanın her
bölgesinde öğretmenlerle eğitim programlarının uygulanması üzerinde çalışmış;
uygulanan pedagoji ve uygulandığı kültürel
ve sosyal bağlamların arasındaki dinamik
karşılıklı etkileşimi gözlemlemiştir. Matematik
ders kitapları, resimli kitaplara ek olarak
akademik makale ve yazılar yayımlamış bir
yazar olarak öğretmenlerin mesleki gelişimi
ve sürekli öğrenimi konusuyla çok ilgilenmekte ve farklı konularda seminer ve çalıştaylara liderlik etmektedir. Duriya’nın en çok
gurur duyduğu konu Singapur eğitim markasını içlerinde A.B.D.’nin de dâhil olduğu 50’den fazla ülkede yaygınlaştırmada rol sahibi olmaktır.
Bilindiği gibi Singapur’un matematik alanında uyguladığı eğitim sistemi ülkemizdeki sistemden çok farklı
yöntemlerle matematiği uygulamalı olarak ve gençlere sevdirerek öğreten, bunu yaparken de
oyunlaştırılmış öğrenme modelini uygulayan, işlem yapmayı kolaylaştıran, zihinsel hesaplama
stratejilerine adapte olmayı sağlayan, öğrencilere matematik problemlerini, hızlı ve doğru bir şekilde
çözebilmek için temel deneyimler kazandıran bir eğitim programıdır.
Seminer; okul yöneticilerine, Matematik ve Sınıf öğretmenlerine yönelik olup, düzenlenecek seminere
katılmak isteyenlerin 23 Mart 2018 tarihine kadar Derneğimizin https://event.tozok.org.tr adresinden
online kayıt yapmaları rica olunur.

PROGRAM
TARİHİ

: 28 Nisan 2018 Cumartesi

SAATİ

: 09.00 – 15.30

KONUŞMACI

: Duriya Aziz

KONU

: Singapur Matematik Eğitimi

YER

: Özel Arel Eğitim Kurumları Kültür Merkezi
Yenibosna Merkez Mah. Selahattin Pınar Sok.
Bahçelievler/İstanbul

Katılım ücretsizdir. Öğleden önceki oturumlarda teorik, öğleden sonraki oturumlarda ise pratik çözümler
ve soru-cevap yapılacaktır.
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Dr. Ali AKDOĞAN
Eğitim Yöneticisi

ore’deki yaygın halk inanışına göre, ilk Kore
devleti Çosun halkının lideri olduğuna
inanılan Tangun tarafından MÖ 2333 yılında
kurulmuştur. Tarih boyunca çeşitli hanedanlıklar
tarafından yönetilen Kore, iki büyük devletin Çin ve
Japonya'nın nüfuz mücadelelerine sahne olmuş,
1904-1905 Rus-Japon savaşını Japonların kazanmasını takiben Kore bu ülkenin etkisi altına
gierek,1910 yılında da Japonya tarafından ilhak
edilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı'nın Japonya’nın yenilgisiyle
sona ermesiyle birlikte 35 yıl süren işgal dönemi
biten Kore'de 1948 yılında yapılan seçimler sonucu
Kore Cumhuriyeti kurulmuş, 38. paralelin kuzeyinde
SSCB denetimi altındaki bölgede de Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.
Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney'e
saldırmasıyla Kore Savaşı başlamış, SSCB’nin
desteğinin yanı sıra, ÇHC K.Kore'nin yanında yer
alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16
devlet BM kararları doğrultusunda Kore Cumhuriyeti’nin yanında yer almıştır. 3 milyon Korelinin
hayatını kaybettiği savaşa ülkemiz de 15 bin askerle
katılmış ve 1.005 şehit vermiştir.
Üç yıl süren savaş 1953'de Panmunjom'da imzalanan Ateşkes Anlaşması’yla sona ermiştir.
Sözkonusu Ateşkes Anlaşması halen yürürlüktedir.
Barış Anlaşması imzalanmadığından, Kore Savaşı
teknik olarak devam etmektedir.
Güney Kore 51,2 milyonluk homojen bir nüfus
yapısına sahiptir. Nüfus artış oranı %0.4'dür. Nüfus
yoğunluğu ise 509/km2'dir. G. Kore, nüfus
yoğunluğu bakımından dünyada 15. sırada yer
almaktadır. Nüfusun yaklaşık %85'i büyük kentlerde
yaşamaktadır. Seul, 60 km2'lik alanda 10,2 milyonluk
nüfusuyla
dünyanın
en
kalabalık
şehirlerinden biridir. Çevre nüfusuyla birlikte ise (20
milyon) Tokyo’dan sonra dünyanın ikinci kalabalık
şehridir. Ortalama ömür beklentisi, erkeklerde 79,
kadınlarda 85’tir. Okur yazar oranı %98,1’dir.
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Nüfusun
tamamı
neredeyse
Korelilerden
oluşmaktadır. Ülkedeki toplam yabancı sayısı 2016
yılı sonu itibariyle 2,05 milyondur. Yaklaşık 1.000
Türk vatandaşı bulunmaktadır. Nüfusun %28’i
Hıristiyan (ağırlıklı olarak Protestan), %22’si
Budist’tir. %49,9’u da belli bir dine mensup
olmadığını belirtmektedir. G. Koreli Müslümanların
sayısı 40-50 bin civarındadır. Ayrıca, yaklaşık 90 bin
kadar Müslüman göçmen işçinin bulunduğu tahmin
edilmektedir.

Kore ve Kalkınma
1960’lı yıllarda Türkiye’nin gerisinde görülmekte
olan Güney Kore, günümüzde gelişmiş ülkelere
içerisinde yer almaktadır. Üretim yapısını yüksek
katma değer yapılarına dönüştüren Kore, birçok
Doğu Asya ülkesi gibi, orta-gelir tuzağına
düşmeden, gelişmiş ülkeler kervanına katılmıştır.
Eşiyok göre Kore, ” kalkınmacı devlet ve onun
uyguladığı sanayi politikaları ve bu politikaların en
temel bileşenini oluşturan bilim ve teknoloji
politikaları/stratejileri olmaksızın hızlı kalkınma
temposunu yakalamanın ve bunu sürdürmenin
imkânsız olduğunu ortaya koyması açısından
derslerle dolu bir deneyim”dir (Eşiyok, 2018).
Kore’nin kalkınmasında eğitim stratejik bir işlev
görmüştür. Eğitime ayrılan kaynakların etkisiyle
Kore eğitimde mükemmele yaklaşmış ülkelerin
başında yer almaktadır. Eğitimde elde ettiği başarıyı
OECD’nin
yaptığı
PISA
sonuçları
açıkça
göstermektedir.

GÜNEY KORE’DE EĞİTİM



Güney Kore’de eğitimin, 19. Yüzyıla kadar,
Konfüçyüsçülük ve Budizm'e dayanan halkı, etik
ve ahlak yönünden geliştirmeye odaklandığı
söylenebilir. 19. yüzyılda ilk kez görülen modern
okullar, Hıristiyan misyonerler ve bağımsızlık
hareketi üyeleri tarafından kurulan ulusal ve özel
eğitim kurumlarından oluşan yapılara dayanır. Bu
dönemden itibaren, Batı misyonerleri tarafından
kurulan birçok özel okul ülke çapında ortaya
çıkmaya başlamış.
O zaman, Japon saldırılarına karşı direnen ulusal
liderler "milleti eğitim yoluyla kurtarmak için
harekete geçmişlerdir. Kore’li liderlerin eğitimdeki
başlıca odak noktası, ulusal bağımsızlığa ulaşacak
gelecek liderleri yetiştirmek olduğu görülür. 1945'te
35 yıllık Japon sömürge yönetiminden kurtuluştan
sonra, demokratik eğitim için bir temel oluşturulmuş
ve Kore'de eğitim, zamanın ihtiyaçlarına göre
değişen hedefler aracılığıyla çok sayıda dönüşüm
ve gelişim geçirmiştir. Hükümet demokratik eğitimin
yönünü belirlemiş, demokrasiyi geliştirmek için
temel eğitimi genişletmiş, eğitimde niceliksel
büyümeyi, eğitim reformunu ve eğitimin niteliksel
olarak büyümesini sağlamıştır. 1945’ten sonra
anayasaya bağlı olarak eğitim yasası ile eğitim özerkliği ve
zorunlu eğitim uygulanması yürürlüğe konmuş ve aşağıda
belirlenen amaçları hayata geçirmişlerdir.
İlkokul ders kitaplarının derlenmesi ve dağıtımı
 Okul sisteminin, 6-3-3-4 adımlarını takip eden tek ray
sistemine dönüştürülmesi
 Okuryazarlık için yetişkin eğitimi ve öğretmenler için
ek hizmet içi eğitim uygulaması
 Orta öğretim ve yükseköğrenime yönelik eğitim
fırsatlarının artırılması ve öğretmen kolejlerinin
oluşturulması.
 Müfredat revizyon projesinin başlatılması
 Ortaokullara başvuranlar için standart ulusal kabul
testinin uygulanması

"Savaş Zamanı Acil Durum Eğitim Yasası" nın ilan
edilmesi.
1960/1970 yılları arasında Kore’de hızlı ekonomik
büyüme ile yaşamın birçok alanında önemli
değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerin yönetiminde, eğitim sektöründe hızlı niceliksel büyümeye
ulaşmak için çaba gösterildiği görülmektedir. 1960'lı
yıllarda Kore'deki eğitimsel gelişimin en göze
çarpan özelliği, öğrenci nüfusunda, eğitim tesislerinde ve öğretmen sayısındaki niceliksel büyümedir. Öğrenci nüfusundaki bu hızlı büyüme
kaçınılmaz olarak aşırı kalabalık sınıflara, büyük
okullara, tam nitelikli öğretmen ve eğitim tesislerinin
eksikliğine ve üniversite giriş sistemindeki yoğun
rekabete neden olmuştur. Bu tür eksiklikler, tüm
okul seviyelerinde eğitimi normalleştirmek için giriş
sınavı sisteminin reformunun yapılmasını zorunlu
kılmıştır. Bunu;
Öğretmen / Eğitim Reformu
 Hizmet içi eğitim ve öğretimin işlevlerini öğretmenler
için yürütmek üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün
kurulması
 Ortaokul giriş sınavının kaldırılması
 Yerel üniversite sistemini geliştirmek ve ortaokulları
kurulması
 İletişim ve haberleşme kolejleri ile liselerin kurulması
 Lise eğitimini normale döndürme çabasıyla üniversite
giriş sınavı için ön inceleme mekanizması olarak
standart bir sınavın kurumsallaştırılması
 İlkokul öğretmenlerini eğitmek için genel liselerin iki
yıllık eğitim kolejlerine yükseltilmesi.
 Ortaokul öğretmenlerini yetiştiren kurumların dört yıllık
öğretmenlik kolejlerine yükseltilmesi adımları
izlemiştir.
Güney Kore’de eğitimin özgürlük temelinde ve
politik
tarafsızlık
içinde
yürütülmesi
temel
esaslardan biridir. Yurttaşların eğitimden eşit bir
şekilde yararlanması ve tüm çocukların eğitim
görmesi eğitim sisteminin işlevlerinin başta
gelenlerindendir.
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Zorunlu eğitim parasızdır. Güney Kore eğitiminde,
günlük yaşama temel oluşturacak yetenek, değer ve
kişilik kazanmalarını sağlayan temel ilkokulda,
demokratik bilinç elde etmeleri ve nihayetinde
kariyer ilerlemesini sağlayarak dünya insanı
olmalarına aracılık etmesi ise lise düzeyindeki
amaçlar olarak görülür. Yıllık Eğitim Süresi 34 hafta,
170 gündür. Haftanın 5 gün açık olan okullarda
ders saatleri; ilkokulda 40, ortaokulda 45, liselerde
50 dakika olarak düzenlenmiştir. İki sömestrden
oluşan eğitim yılının ilk sömestri, Mart başı-Ağustos
sonu,
ikinci sömestr ise Eylül Başı- Şubat
sonundan oluşmaktadır.
Haftalık ders yükü ilkokullarda 25-32 saat,
ortaokullarda 34 saat ve liselerde ise 32 saat olarak
uygulanmaktadır. 1-6. sınıflarda okutulan temel
dersler;
 Kore Dili
 Matematik
 Ev Ekonomisi
 ‘Akıllı Yaşam’ (Bilim Ve Sosyal Çalışmalar)
 Beden Eğitimi
 Yabancı Dil’den Oluşmaktadır.


Programlar merkezi olup ortaokula geçişte
herhangi bir sınav uygulanmamaktadır.1-6.
sınıflarda okutulan temel derslerin altı yıl
boyunca toplam 5828 saat ders saatinin;



% 21.70’i Kore Diline,

 %17’si Matematik dersine,
 % 11.67’si Yaratıcı Deneyimsel Öğrenme
Faaliyetlerine,
 % 9.34’ü Sosyal Çalışmalar/ Ahlak Eğitimine,
 % 9,34’ü Sanata ( Müzik/ Görsel sanatlar),
 % 9,34’ü Bilim/ Ev Ekonomisine,


% 7’si Beden Eğitimine,

 % 5,84’ü İngilizceye ,
 %3,30’u
‘Akıllı Yaşam’ (Bilim ve Sosyal
Çalışmalara),
 % 3,30’u ‘Pleasant life’ (Beden Eğitim ve
Sanata)
ve % 2.20’si
’Disipline Edilmiş
Hayat’ (Ahlak ve Etik) derslerine ayrılmaktadır.
Ortaokulda ise (7.8ve 9.sınıflarda) 3 yılda alınan
toplam sürenin dağılımı ise Kore Diline % 12,75,
Ahlak Eğitimine % 4,90 , Sosyal Çalışmalara %
9,80 , Matematiğe % 10,78, Bilim dersine % 10,78,
Pratik Çalışmalara % 1,96, Teknik Çalışmalar/ Ev
Ekonomisine % 5,88, Beden Eğitimine % 7,84,
Müziğe % 3,92, Sanat dersine % 3,92, İngilizceye
% 9,80, Serbest Faaliyetlere % 11,76, Seçmeli -Ek
Program Faaliyetlerine % 5,88’dir.
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GEÇİŞLER VE YÖNLENDİRME
Güney Kore’de ortaokulu tamamlayan öğrenciler
ulusal seviyede yapılmakta olan lise giriş sınavına
katılır. Alınana sonuca göre gideceği akademik ya
da mesleki programlara yönlendirilir. Genel
Akademik Liselere ulusal düzeyde gerçekleştirilen
giriş sınavını kazananlar devam eder. Bazı prestijli
okullar
öğrenci
kabulü
için
ek
sınavlar
uygulayabilmekte ya da belirlenmiş bir not
ortalaması talep edebilmektedir. Meslek Liselerine
giriş için sınavın başarıyla geçilmesi gerekir.
Geçişler için, geçiş yapılan okulun ve devam edilen
okuldan izin gerekmekte olup, ortaokul sonrası
puanı da göz önüne alınmaktadır. Genel liselerden
meslek lisesine geçişler olmakla birlikte lisenin ilk
yıllarında
genel
derslerin
başarıldığının
belgelenmesi gerekmektedir.
LİSEYE GEÇİŞ SINAVI
Ortaokulu tamamlayan öğrenciler ulusal seviyede
lise giriş sınavına katılırlar. Alınan sonuca göre
gideceği akademik ya da mesleki programlara kabul
edilmektedir. Bu sınavı başaran öğrencilere diploma
(Chung Hakkyo Chorupchung) verilmektedir.
ULUSAL TESTLER
Temel
Akademik
Beceriler
Tanılama/Teşhis
Değerlendirmesi (The Basic Academic Skills
Diagnostic Assessment) : 2002 yılından beri 3.
sınıfa uygulanmaktadır.
Ulusal Eğitim Başarılarının Değerlendirmesi (The
National Assessment of Educational AchievementNAEA): The NAEA testi 6 sınıf, orta okulun 3.sınıfı
ve lise birinci sınıfta yapılmaktadır. Öğrencilerin
genel yeterlilik seviyelerini, akademik başarılarını
ölçmeyi içermektedir.
Ölçülen dersler: Kore dili, Matematik, Bilim, Sosyal
Çalışmalar, İngilizce iletişim becerileri, Bilgi
Teknoloji Becerileridir.

SINAVLAR
İlkokullarda herhangi bir merkezi değerlendirme
yok. Dersinde başarılı olan öğrenci bir üst sınıfa
geçmekte, ilkokul sonrasında bir merkezi sınav
uygulanmamaktadır.
İlkokulu bitiren doğrudan
ortaokula kayıt olur. Ortaokulda ise bitirme sınavı
vardır. Tüm öğrenciler bu sınava girerler (The
Chung Hakkyo Chorupchung (Lower Secondary
School Diploma). Aldıkları puana göre istedikleri
okula yerleştirilmekteler.
Özel Amaçlı liselere
girebilmek için ayrıca, Sanat Yabancı dil, bilim veya
beden eğitimi sınavına girilmesi gerekmektedir.
Öğrenciler liseyi bitirdiklerinde ise akademik lise
bitirme sertifikası (Immumgye Kodung Hakkyo
Choeupchang (Academic High School Certificate)
almaktalar. Mesleki eğitimi bitiren ise (Silopgye
Kodung Hakkyo Choeupchung (Vocational Senior
High School Certificate).) sertifikasına sahip olurlar.
Tüm öğrenciler Üniversiteye gidecekse eğer, Kolej
Akademik Yetenek Testine ( The Academic Aptitude
Test.) tabidirler. Bu sınav yazılı olup 5 dersten
yapılmaktadır.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
90-100 Mükemmel, 80-89 Çok İyi,70-79 İyi,60-69
Tatminkar, 0-59 Zayıf olarak tespit edilmiştir.
ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ
 Genel Liseler

seçmeli olaraksa sosyal ve fizik bilimi, Yabancı dil
(Çince) veya Çin klasikleri ve Karakterleri. Kore
üniversite sınavları için dershanelerde büyük zaman
harcanan ülkelerden biridir. Güney Kore’de toplam
412 üniversite bulunmakta olup, 175’i normal,
152’si yüksekokul, 36’sı lisansüstü, 17’si siber
üniversite, 14’ü endüstri üniversitesi, 11’i eğitim
üniversitesi ve 7’si diğer çeşitteki üniversitelerdir.
Yüksek Öğrenim Kolej, Endüstri, Eğitim, Havacılık
ve Haberleşme ve çeşitli enstitülerden oluşan
kategorik 7 çeşitten oluşmaktadır.
PİSA SIRALAMASINA GÖRE
TÜRKİYE VE GÜNEY KORE
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı-OECD
tarafından finanse edilen Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı- (The Programme for
International Student Assessment) PISA’nın altıncı
döngüsü olan PISA 2015 uygulaması, 35’i OECD
üyesi olmak üzere 72 ülke ve ekonomideki yaklaşık
29 milyon öğrenciyi temsilen 540.000’e yakın
öğrencinin
katılımıyla
2015
yılı
içerisinde
gerçekleştirilmiştir. PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara
kaynak olarak kullanılmaktadır. PISA 2015 uygulamasının sonuçları Türkiye Milli Eğitim Bakanlığa
tarafından da ele alınarak değerlendirilmektedir.

 A- Yabancı Diller Lisesi
 B- Sanat Lisesi
 C- Bilim Lisesi
 Mesleki Liseleri (Devlet ve Özel Firma)
 Ticaret Liseleri (Trade High School)
 Uzaktan Eğitim Lisesi (Correspondence)
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
Güney Kore’de Lise Bitirme Sertifikası (Immumgye
Kodung Hakkyo Choeupchang- Academic High
School Diploma) alan bir öğrenci liseyi tamamlamış
sayılır. Kolej veya Üniversiteye giriş için ise Ulusal
Sınava
Katılıp,
aldığı
puanIarına
göre
yerleşebilmekteler. Lise bitirme derecesi en az %40
etki etmektedir. Kolejler ise isterlerse kolej giriş
sınavı da yapabilirler. Öğrenciler Kolejlere
girebilmek içinde sınava (Korean College Scholastic
Ability Test) girerler. Her sömestri iki kez yapılmakta
ve Kore öğrencileri için önemli bir testtir.
Başaramazlarsa bir sonraki yıllarda girebilmekteler.
Test Konuları: Dil/Okuma, matematik, İngilizce,
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2000 yılından itibaren üç yılda bir yapılan PISA
araştırması OECD üyesi ülkeler ve diğer katılımcı
ülkelerdeki (dünya ekonomisinin yaklaşık olarak %
90’ı) zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin modern
toplumda yerlerini alabilmeleri için gereken temel
bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip olduklarını
ölçmeyi hedeflemektedir. PISA araştırmasının hedef
kitlesi 7. sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde örgün
eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerdir.
PISA araştırması; temel olarak fen, matematik ve
okuma becerileri alanlarında öğrencilerin becerilerini
değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken
temel alanları “okuryazarlık” kavramı üzerinden
tanımlamaktadır.

PISA sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler
bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının
altında kalmıştır. 72 ülkenin 35'ini Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) ülkelerinin
oluşturduğu 72 ülke arasında Türkiye 50. sırada yer
almış ve önceki testlere göre de sonuçları
gerilemiştir. OECD'nin yürüttüğü PİSA testi her üç
yılda bir yapılıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre,
Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada
en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler
olmuştur. Japonya, Estonya, Finlandiya ve Kanada
da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı ülkeler
olmuştur. Türkiye ise en alt sıralarda yer almıştır.

PİSA Sonuçlarında
Türkiye ve Güney Kore’nin Sıralaması
Endeks Adı

Türkiye

Güney Kore

Toplam Ülke Sayısı

PISA Endeksi Bilim
Alanı (2015)

52

11

72

PISA Endeksi Okuma
Alanı (2015)

50

7

72

PISA Endeksi
Matematik Alanı (2015)

49

7

72

Öte yandan 2015 yılı insani gelişim endeksinde 188
ülke arasında Türkiye 72’nci sırada yer alırken,
Güney Kore 17’nci sırada yer almaktadır. 2016 yılı
İngilizce yeterlilik endeksinde Türkiye 72 ülke
arasında 51’inci sırada yer alırken, Güney Kore
11’inci sırada yer almaktadır. (http://pisa.meb.gov.tr/
wp-content/uploads/2016/12/
PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf)
Sonuç olarak çeşitli boyutlar açısından Türkiye ve
Güney Kore’de benzerlikler görülmektedir. Eğitim
sistemlerinde farklı uygulamaların olmasına rağmen
ülkelerin eğitim başarılarındaki farklılık üzerinde
önemle düşünülmelidir. Güney Kore eğitim deneyiminden Türkiye’nin yararlı sonuçlar çıkarabildiği
değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

 Eşiyok, B.A. (2018). Kore nasıl kalkındı? Türkiye ile
karşılaştırmalı bir analiz. İstanbul: HBT Akademi yayınları.

 İmdat, T. (2018). Güney Kore Eğitim Sistemi ve Ölümüne
Başarılı Çocuklar!



http://vergialgi.net/ekonomi-maliye/guney-kore-egitimsistemi-ve-olumune-basarili-cocuklar/ sitesinden 19/03/2018
tarihinde erişilmiştir.
http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020101&s=english
(Erişim:19/03/2018)

 https://www.keepeek.com//Digital-Asset-Management/oecd/
education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490en#page8 (Erişim:19/03/2018)

 http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/
PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf. (Erişim:19/03/2018)

* Bu yazı TÖZOK, TÖDER ve İTO’nun Güney Kore’nin başkenti Seul’e 08-14/12/2017 tarihinde yaptığı
eğitim inceleme gezisi kapsamındaki gözlem ve deneyimler ile teorik bilgiler ışığında yazılmıştır.
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu yıl Dernek bünyemizde Öğretmen
Eğitimlerini Planlama Komisyonu kurulmuş olup, bu komisyonumuzca öğretmenlerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda 21 modülden oluşan “Mesleki Gelişim Sertifika Programı” hazırlanarak 10 Mart itibariyle
Odakule’deki merkezimizde eğitimler başlatılmıştır.
Alanlarında çok değerli uzman ve akademisyenlerimizin konuşmacı olduğu Sertifika programında;
 4 modüle katılan öğretmenlerimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 1”,
 8 modüle katılan öğretmenimize “Mesleki Gelişim Sertifikası 2”,
 12 ve üzeri modüle katılan öğretmenlerimize “İleri Mesleki Gelişim Sertifikası” verilecektir.

Katılım sınırlı olduğundan seminerlere katılmak isteyen öğretmenlerimizin
https://event.tozok.org.tr adresinden kayıt yapabilirler.
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ODAKULE’DEKİ MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ - 1

Öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim seminerleri kapsamında ilk
eğitim; 10 Mart 2018 Cumartesi günü Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirilmiştir.
Sabah gerçekleştirilen oturumda Dr. Özge Özdemir “Bir Yöntem Olarak Çocuklar İçin Felsefe” başlığı
altında konuşmacı olmuştur. Dr. Özdemir seminerinde katılımcılara; Çocuklar İçin Felsefe (P4C)
yönteminin tarihsel ve teorik temellerini tanıtmış ve felsefi soruşturma oturumuyla pratik olarak
uygulamasını göstermiştir. Programın Kazanımları: felsefi soruları tanıma ve oluşturma becerisi,
soruşturan topluluk metoduyla tanışıklık, öğrenci-merkezli eğitimin temeli olan diyalog kurma/yönetme
becerisi, yansıtıcı düşünmeyi destekleyen bir öğretim metoduyla tanışarak mesleki gelişim.

10 Mart 2018 Cumartesi günü gerçekleşen oturumun öğleden sonraki bölümünde SosyalBen
Akademi’den Büşra Turgut “Eğitmen Eğitimi” konusunda bilgiler vererek, Sosyal sorumluluk
projelerinin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve her yaştan bireylerin bu bilince sahip olması
gerektiği, anaokulundan üniversiteye kadar öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal
gelişimlerini desteklemek için SosyalBen Akademi danışmanlık hizmetinin yanında, okuldaki öğretmenöğrenci iletişimini sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük anlayışıyla birleştirmenin önemli olduğunu
vurgulamıştır.
Öğretmenler ve kurum yetkililerine sosyal sorumluluk, Türkiye’de ve Dünya’da gönüllülük projeleri, proje
döngüsü oluşturma, projeler için etkin medya ve sosyal medya kullanımı konularında verilen eğitimlerin,
öğrencilerin gelişimini sosyal alanda ve kişisel olarak desteklenmesini sağlayacak içeriklerde
oluşturulduğunu, belirterek Sosyal Sorumluluk, Proje Yazma ve Proje Döngüsü, Bütçe ve Finans Yönetimi,
Medya ve Basın Kullanımı, Gelecekte Sosyal Sorumluluk konularında açıklamalarda bulunmuştur.
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ODAKULE’DEKİ MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ - 2

TÖZOK Mesleki gelişim seminerleri kapsamında ikinci eğitim; 17 Mart 2018 Cumartesi günü Odakule’deki
merkezimizde okul öncesi öğretmenlerimize yönelik gerçekleştirilmiş olup, sabahki oturumda Sakarya
Üniversitesi’nden Dr. Hilal İlknur TUNÇELİ “Çocuğun Gelişimsel Değerlendirilmesi” konusunda,
öğleden sonraki bölümde ise Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ezgi Akşin YAVUZ “Çocuğun
Öğrenme Potansiyelinin Değerlendirilmesi” konulu sunumlarda bulunmuşlardır.
İlk oturumda konuşmacı olan Dr. Hilal İlknur TUNÇELİ sunumunda; Çocuk gelişimine ait önemli noktalar,
gelişimin değerlendirilmesinin amacı ve önemi, gelişimin değerlendirilmesine yönelik araçlar, yöntem ve
teknikler ve dikkat edilecek hususları ele almıştır.

Öğleden sonraki bölümde ise Doç. Dr. Ezgi Akşin YAVUZ ise konuşmasında; Eğitim, okul öncesi dönem
çocuklarının öğrenme potansiyelinin belirlenmesine ilişkin çağdaş bir değerlendirme yaklaşımı olan
dinamik değerlendirmeyi ve bilişsel işlevleri anlamayı, dinamik değerlendirme yöntemiyle yapılan
uygulamalarda çocuğun öğrenme potansiyelini belirlemeyi, takip etmeyi ve öğrenme potansiyelini
geliştirmeye yönelik uygulama önerilerini ele almıştır.

www.tozok.org.tr
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Alternatif Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları Semineri
3 MART 2018

Derneğimiz tarafından 3 Mart Cumartesi günü Odakule’deki merkezimizde
Eğitim Bilimleri Uzmanı Yusuf Şarlak’ın konuşmacı olduğu
“Alternatif Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Katılımcının, aktif öğrenmeyi destekleyen ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlayan alternatif
yaklaşımları deneyimleyerek mesleki yaşantısında bunları kullanabilme becerisine sahip olmasını
amaçlayan eğitimde Yusuf Şarlak aşağıdaki konularda katılımcılara bilgilendirme yaptı.


Etkin katılımla öğrenmelerin kalıcılığını sağlama



Grup çalışmalarıyla katılımcılar arasındaki iletişimi destekleme



Erişimi kolay olan malzemelerle eğitim ortamını zenginleştirme



Her uygulama sonrası tartışma ortamı oluşturarak öğrenilenler üzerinde farkındalığı artırma



Videolar ile dikkat çekme ve öğrenmenin kalıcılığını artırma



Gerek bireysel gerekse grup değerlendirmesiyle işbirlikli öğrenmenin sınırlı taraflarını aşma

16 öğretmenimizin katıldığı ve tam gün gerçekleşen seminere
değerli katkıları için Sayın Yusuf Şarlak’a, başkan yardımcımız
Zafer Öztürk tarafından plaket takdimi yapıldı.
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Dr. Serdar SAVAŞ
Gentest Endüstri Direktörü

enetik ve nöro- bilim gencin hedefini
belirlemesinde ve sağlıklı bir şekilde
başarıya ulaşmasında kritik destek sunuyor.

sitesi’nden bilim insanları ile çok yoğun çalışmalar
yaptık ve GENTEST Modeli’ni geliştirdik. Gentest ile
4-99 yaşları arasındaki bireylerin başta kalp krizleri,

Genetik bilimindeki gelişmeler baş döndürüyor. Gün
geçmiyor ki genlerimizle ilgili bir haber duymayalım:
‘Genlere göre beslenmek’, ‘hastalıklara genetik
yatkınlık’, ‘genlere uygun vitamin kullanımı’, ‘genlere
göre egzersiz’, ‘genlere uygun ilaç’ ve günlük
yaşamımızı etkileyecek daha birçok alanda genler
devrede.
Dünya’da genetik bilgiyi bireylerin sağlıklarını
korumakta, yaşamlarını uzatmakta, yaşam kalitelerini ve performanslarını artırmakta kullanmanın
önünü açan ilk bilim insanlarından olan Dr. Serdar
Savaş’la konuştuk.
Serdar Bey, Danimarka’da Dünya Sağlık
Teşkilatı Avrupa Program Direktörlüğü görevini
bırakıp, Türkiye’ye dönerek Hacettepe Üniversitesi’nden bilim insanları ile Gentest Enstitüsü’nü kurmaya karar veriyorsunuz. O günlerde
pek benzeri olmayan böyle bir enstitüyü kurmak
nereden aklınız geldi ve neden Türkiye’de
kurdunuz?
1990’ların başında İnsan Genom Projesi başladı ve
ilk sonuçları 1995’den itibaren ortaya çıktı. İlk
sonuçlar çok heyecan vericiydi. Bu bilgilerin
insanları kanser, kalp krizi, diyabet, Alzheimer gibi
hastalıklardan korumakta kullanılabileceği fikri
gelişti kafamda. Aslında bu bir sezgiydi. Ben
sezgilerime güvenir ve peşinden giderim. Bu
konuda
AraştırmaGeliştirme
çalışmalarına
başlarsam ortaya önemli sonuçlar çıkarabileceğimi
öngördüm. Böyle bir inovasyonun da Türkiye’den
çıkması için ülkeme döndüm ve Hacettepe
Teknokent’te GENAR Toplum Sağlığı Genombilim
Araştırmaları Enstitüsünü kurdum.
GENAR’da ne tür araştırmalarda bulundunuz ve
ne sonuçlar elde ettiniz?
2004-2009
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yılları

arasında

Hacettepe

Üniver-

kanserler, diyabet, Alzheimer hastalığı, kemik
erimesi olmak üzere kompleks hastalıklara olan
yatkınlık ve risklerini tespit ediyoruz. Daha da
önemlisi bu risklerden kendilerini nasıl koruyacaklarını da net bir şekilde gösteriyoruz. Gentest,
Avrupa Birliği Toplum Sağlığı Genom Bilim
Programı tarafından Avrupa’da en iyi uygulama
seçildi.
Sanırım Gentest obezite tedavisinde de kullanılıyor.
Evet. Bireyin neden obez olduğunun genetik,
hormonal, psikolojik nedenlerini ortaya koyuyor ve
bu nedenlere yönelik uygulamalarla obeziteyi kesin
ve kalıcı olarak tedavi edebiliyoruz.
Gentest kapsamında yaşlanmayı
uygulamalar da var, değil mi?

geciktirici

GentestBioaging uygulamamız hastalık risklerinden
korunmanın yanında bireyin hücresel ve hormonal
yaşlanmasını da ele alıyor. Böylece danışanımızın
daha genç kalmasını sağlıyor, fiziksel, zihinsel ve
cinsel olarak daha aktif bir yaşam sürmesine
katkıda bulunuyoruz.

Üst düzey yöneticiler, iş insanları,
sanatçılar gibi yüksek stres altındaki
bireylere özel uygulamalarınızın da
olduğunu öğrendik. Bununla ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Belirttiğiniz gibi, bu insanların ortak yanı
yüksek stres altında yaşıyor olmaları.
Stres her kişinin farklı algıladığı bir olgudur. Kimi
insanlar stres altında olduklarının farkında dahi
olmazlar. Oysa stres birçok hastalığın gelişmesine
zemin sağlar. Biz stresi fizyolojik olarak ölçebiliyoruz. Kişiye 24 saat süreyle stres holteri takarak
onun ne kadar stres yükü altında olduğunu, stresi
dengeleme düzeyini, uyku kalitesini, günlük enerji
miktarını ölçebiliyoruz. GentestExecutive ve GentestManager analizleri kapsamında yaptığımız bu
uygulamalardan son derece olumlu sonuçlar
alıyoruz.
Bir de GentestSchool uygulamanız başladı.
Sanırım bu da ilk kez yapılan bir uygulama!
GentestSchool ne amaçla uygulanıyor?
GentestSchool üniversiteye hazırlanan öğrencilere
yönelik bir analizdir. Amacı başarıyı ve sağlığı bir
araya getirmektir. Bildiğiniz gibi ülkemizde
gençlerimiz kapsamlı kariyer planlaması yapmadan,
lisede matematik, fen, Türkçe bölümlerine karar
veriyor,
üniversitede
gidecekleri
fakülteleri
seçiyorlar.
Gençlerimiz üniversiteye hazırlanırken sağlıklarını
önemli ölçüde riske atıyorlar. GentestSchool
uygulaması ile hem gerçekçi bir kariyer planı
yapmak hem de öğrencimizi başarıya götürürken
sağlığını geliştirmek mümkün oluyor.
Gentest uygulaması nasıl yapılıyor?
GentestSchool üç temel aşamada uygulanır. Birinci
aşama öğrencimizi çok kapsamlı ve derinlemesine
tanımaya yöneliktir. İkinci aşamada kariyer hedefleri
konur. Üçüncü aşamada eyleme geçilir.
Bu üç aşamayı biraz daha açmanız mümkün
mü?
Elbette. İlk aşama olan kendini tanı kısmında
öğrencimizin genetik özelliklerini analiz ediyoruz.
Her bireyin genetik yapısı tamamen kendine
özgüdür. Kendimizi tanımak genlerimizi tanımakla
başlar. Ayrıca genetik olarak taşıdığı hastalık
yatkınlıklarını öğreniyor böylece gelecekte kalp
krizleri, inmeler, kanserler, diyabet, Alzheimer
hastalığı
başta
olmak
üzere,
öğrencimizi,
21.yüzyılın hastalıklarından korumak amacıyla
şimdiden önlem alabiliyoruz. Diğer taraftan temel

güdülerini ve beynini nasıl kullandığını
analiz ediyoruz. Öğrenci kendisi için
doğru ders çalışma yöntemlerini öğrenerek hedefine ulaşmada daha hızlı ve
verimli bir yol izleyebiliyor. Psikologlar
tarafından uygulanan test ve envanterler
yardımı ile öğrenci yeteneklerini, kişilik
özelliklerini, ilgi alanlarını, mesleki
motivasyonunu kavrıyor. Sınava hazırlanırken ve
sınav sırasında stres ve kaygı düzeylerinin başarıyı
büyük ölçüde etkilediğini biliyoruz. Her öğrencinin
stres ve kaygı düzeyleri birbirinden farklıdır. Stres
ve kaygı düzeyinin bilinmesi ve yönetilebilir hale
gelmesi öğrencinin sınav başarısını arttırmaktadır.
Uyku, sağlık, zindelik, beynin çalışması ve başarıda
çok önemli rol oynar. Uyku kalitesi ölçümü
sonucunda alınan önlemlerle uyku veriminin
arttırılması ile öğrencinin öğrenme performansı
yükseltilerek daha enerjik, algı düzeyi daha yüksek
bir duruma gelmesi sağlanabilmektedir. Öğrencinin
beslenme ihtiyacı genetik yapısı doğrultusunda
tamamen kendisine özgüdür. Gencin beslenmesini
analiz ederek beslenme programını kendisine özel
hale getiriyoruz.
Beslenme analizini nasıl yapıyorsunuz?
Bunun için Gentest Besin Tüketim Atlası’nı ve özel
yazılımlar kullanarak öğrencinin günlük ortalama
kaç kalori aldığını ve bunun ne kadarının
karbonhidrat, ne kadarının protein ve ne kadarının
yağlardan geldiğini, aldığı vitamin ve mineral
miktarlarını
en
ince
ayrıntısına
kadar
hesaplayabiliyoruz. Kullandığımız Gentest Besin
Tüketim Atlası enstitümüz tarafından 2007 yılında
geliştirilmiş olup Türkiye’ye özgü ilk atlas olma
özelliğini taşımaktadır.
İlk aşama için değinmediğimiz konu kaldı mı?
İlk aşama için kalan son iki başlığımız laboratuvar
değerleri ile kinesiyolojik özelliklerin analizidir.
Laboratuvar
değerlerini
dört
ana
başlıkta
değerlendiririz. Bunlar metabolik göstergeler,
hormon düzeyleri, vitamin ve mineraller ile amino
asit düzeyleridir. Kinesiyolojik özellikler ise vücudun
3 boyutlu olarak değerlendirilmesidir. Bu dijital bir
tarama cihazı ile gerçekleştirilir ve milimetrik veriler
elde edilir.
Bu saydığımız 10 alanda yapılan ayrıntılı bilimsel
analizlerin sonucunda GentestSchool ile öğrencimiz
kendini çok kapsamlı ve derinlemesine tanır. Hiç
bilmediği özelliklerini öğrenir. Bu bilgiler ile
öğrencimizin geleceğini inşa ederken paha biçilmez
bir yol göstericiye sahip oluruz.

www.tozok.org.tr
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 Üç boyutlu vücut taraması ile antropometrik ve
vital
ölçümleri
yapılır,
ayrıntılı
hekim
muayenesinin ardından 24 saat boyunca
Autonom Talent cihazı takılır ve öğrenci normal
yaşamına devam eder.
 Öğrencinin test ve envanterler ile psikolojik
değerlendirmesi psikologlar tarafından yapılır. B
 eslenme ve diyetetik uzmanı ile görüşülerek
beslenme ve yaşam tarzı anketleri doldurulur.
İkinci aşamadan da biraz bahsedebilir misiniz?
İkinci aşamada artık öğrencimizi bütün yönleriyle,
derinlemesine tanıyoruz. Kendisi de tüm bu
özelliklerinin farkına varıyor. Şimdi bilinçli ve
gerçekçi kariyer görüşmeleri yapacak noktaya
ulaştığımızdan
öğrencimiz
ve
ailesiyle
değerlendirmeler yaparak kariyer seçenekleri
oluşturuyoruz. Bu seçenekler arasından en uygun
olanları öncelik sırasına konularak öğrencinin
kariyer hedeflerini belirleyebiliyoruz.

 Elde edilen bulgular ışığında öğrenci ve ailesi ile
kariyer hedefleri netleştirilir. Artık uygulamaya
geçmek kalmıştır.

Bunların uygulaması nasıl yapılıyor?

Öğrencinin;

Üçüncü aşamada öğrencimizin kariyeri için eyleme
geçmesi sağlanıyor.

 Genetik yapısı öğrenilir.

Bu aşamada;
 Beslenme programını genlerine göre uyguluyor,
 genlerine uygun vitamin, mineral, amino asit ve
diğer besin desteklerini düzenli kullanıyor,
 ders çalışma ve ara verme sürelerini beyninin
yapısı doğrultusunda düzenliyor,
 derslerini kendine uygun öğrenme yöntemlerine
göre çalışıyor, stresini ve kaygısını yönetiyor,
 genetik yapısı ve postür analizleri doğrultusunda
egzersiz yapıyor,

Tüm bu paylaştığınız bilgiler sonucunda hangi
somut sonuçlara ulaştığınızı bir kez daha
toparlayacak olursanız maddeler halinde bize
kısaca özetleyebilir misiniz?
Şu şekilde sayabilirim:

 Beynini nasıl kullandığı keşfedilir.
 Doğal yetenekleri anlaşılır.
 En uygun mesleği seçmesi sağlanır
 Sınav kaygısı ve stresi optimum
yönetmesi sağlanır.

düzeyde

 Kendisine en uygun ders çalışma yöntemleri
gösterilir.
 Uykusunun kendisine en uygun şekilde alması
sağlanır.

 verimli uyku programını uyguluyor,

 Genetik yapısına uygun beslenerek, vitamin,
mineral, amino-asit ve besin destekleri ile
performansının arttırılması sağlanır.

 etkili dinlenme ve rahatlama yöntemlerini
kullanıyor, davranışlarını ölçüyor ve böylece
hedeflerine ulaşıyor.

 Genetik yapısına uygun egzersiz ve spor
programı ile kişiliğinin, zihninin ve bedeninin
gelişmesine destek olunur.

Bu uygulamaların her birinde öğrencimizin ve
ailesinin yanında oluyoruz.

 Kalp krizleri, kanserler, diyabet, obezite, kemik
erimesi gibi kompleks hastalıklara karşı genetik
yatkınlıkları öğrenilip yaşamı boyunca bunlardan
korunması sağlanır.

GentestSchool uygulaması yaptırmak için nasıl
bir yol izlemek gerekir?
 GentestSchool uygulaması için Gentest Merkezi’nden randevu alınır.
 Belirlenen randevu gününde, öğrencimizden
sabah saat 08:00’de, 10 saatlik açlıktan sonra,
kan örnekleri alınır.
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 Alınan tüm örnekler ve veriler 10 haftaya kadar
sürebilen ayrıntılı analizlere tabi tutulur.

Dr. Yılmaz ARGÜDEN
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

ok kıymetli eğitimciler öncelikle bana sizlere hitap
etme fırsatı verdiniz için teşekkür
ediyorum ve bu hakikaten çok
önemli konuyu gündeme taşıdığınız için de kutluyorum. Çünkü
ölçülmeyen performans iyileştirilmez. Performansı ölçmeye çalışmak ise öyle kolay bir iş de
değil.
Öncelikle konuşmamın ‘Başka
türlüsü de mümkün’ başlığını
neden seçtiğim üzerinde durmak isterim. Eğitim
sistemimiz herkes için çok önemli, çocukları olanlar
olmayanlar dahil bütün toplum için çok önemli.
Çünkü eğitim sisteminin kalitesi yaşam kalitesinin
arttırılması için en kritik unsurlar arasında. Siz
eğitimciler ise aslında bence son derece şanslı bir
meslektesiniz. Çünkü hayatta iki şey var ki
paylaştıkça artıyor: Bilgi ve Sevgi. Sizin işiniz de
bilgiyi ve sevgiyi paylaşmak. Dolayısıyla hakikaten
çok önemli ama aynı zamanda keyifli bir mesleği ifa
ettiğinizi söyleyebilirim. Ben de yarı zamanlı olarak
hocalık yapıyorum. Çeşitli üniversitelerde strateji ve
yönetişim dersleri veriyorum ve ders vermenin en
keyif aldığım uğraşlarımdan olduğunu söyleyebilirim.
İkinci olarak yaşam kalitesi kavramını ele alalım.
Nedir bu yaşam kalitesi? Bunun üzerinde
öncelikle birlikte duralım. Yaşam kalitesi aslında
oldukça karmaşık bir kavram, herkes başka bir şey
anlayabiliyor yaşam kalitesinden. Örneğin; zamana
ve mekâna göre değişiyor yaşam kalitesi, gençken
belki bir an önce yükselmek, daha çok para
kazanmak, belli bir yaşa geldikten sonra sadece
sağlıklı olmak yaşam kalitesi adına daha önemli
olabiliyor. Yaşam kalitesinin çok farklı boyutları var.
Kişiden kişiye değişebiliyor. Örneğin; bazıları için
barınma çok önemli, bazıları için açlığını
giderebilmek daha önemli, bazıları için estetik
duyguları karşılayabilmek daha önemli, kendini
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geliştirebilmek, topluma faydalı
olabilmek gibi birçok farklı
boyutu var hakikaten yaşam
kalitesinin. Dolayısıyla yaşam
kalitesi çok farklı boyut-arı
olan, zamana ve mekâna göre
değişebilen, hatta kişiye göre
değişebilen, kişinin bulunduğu
konuma göre bile değişebilen
bir kavram. Bunu toplumlar
için ölçerken birkaç tane
kavram özellikle kullanılıyor,
uzun ve sağlıklı ömür olan
ülkelerde yaşam kalitesi daha iyi denilebiliyor, bilgi
ve eğitim düzeyiyle bağdaştırılabiliyor. Bunun yanı
sıra gelir düzeyiyle bağdaştırılabiliyor.
Ancak, tek başına herhangi bir gösterge aslında
yaşam kalitesini ölçmede son derece kifayetsiz
kalıyor. Örneğin; gelişmiş ülke olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri’nde acaba
gelir dağılımı nasıldır? Sokakta yatan birçok aç
insan varken yaşam kalitesi yüksek mi?
Diğer taraftan son derece fakir olduğu ortaya
konulan Küba’da, gece yarısı üç araba
değiştirerek işinden evine güven ile gidebilen
kadınlar var, herhangi bir riske maruz kalmadan.
Acaba bu açıdan yaşam kalitesi dünyanın diğer
ülkelerinden çok daha iyi değil mi?
Bu nedenle güvenlik, adalet, fırsat eşitliği, insan
haklarına saygı ve kendini ilgilendiren katılım gibi
kavramları da yaşam kalitesi boyutları içerisinde
değerlendirmeliyiz. Peki, kaliteyi nasıl tanımlamalıyız? Kalite deyince insan aklına genellikle “Belli
standartlara uyan ve o standartların üzerinde
olan”, olarak algılanır kalitelinin tanımı. Bence kalite
tanımını farklı yapmak lazım. Kalite tanımını “insanların özlemlerini ve beklentilerini aşmak”
olarak yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum.

Niçin böyle söylüyorum? Çünkü 1970’lerin en lüks
arabasını alalım. 1980’lerde orta karar bir arabadır,
bugün koleksiyonerler haricinde yüzüne bile
bakmazsınız. Oysa arabanın teknik standartlarında
herhangi bir değişiklik yok. Demek ki, aynı teknik
standartlar aynı şekilde algılanmıyor. Çünkü
insanoğlunun en önemli özelliği aslında sürekli
tatminsiz olması, bir şeyi bulduğu zaman daha
iyisini
beklemesi.
Bir
yerde
insanoğlunun
gelişmesinin de temeli bu tatminsizlik. Ancak,
insanoğlunun gelişimini sağlarken hem farklı
insanlar arasında adaletsizlikler oluşturmaktan,
hem de gelecek nesillerin çıkarlarını göz ardı
etmekten imtina edersek, gelişme dengeli ve
sürdürülebilir olur. Aksi takdirde bir açıdan
gelişme, diğer açılardan yıkıcı olabilir. Bu nedenle,
toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan, değer
yaratma becerileriyle donanmış gençler insanlığın
sürdürülebilir gelişmesinin de temelidir.
Bunu
sağlayabilecek eğitim sistemi ise sürekli daha iyiyi
arayan
insanlığın
sürdürülebilir
gelişmesinin
temelidir.
Eğitim dünyayı değiştirmek için en iyi araçtır
diyorlar. Niçin? Çünkü insanın iki algıyı
sağlayabilmesi için iki açıdan gelişebilmesi eğitimle
oluyor ve toplumsal gelişmenin de temelini
oluşturuyor bunlar. Bunlardan birincisi yaşam boyu
öğrenmeyi öğrenmek çünkü öğrenme bitmiyor,
dünya son derece hızlı bir şekilde değişiyor ve
ancak yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen insanlar ve
toplumlar yaşam kalitesini daha hızlı geliştirebiliyorlar.

İkincisi ise, gerek çevresine gerekse gelecek
nesillere karşı sorumluluğunun bilincinde olan
bireylerden oluşan toplumlarda yaşam kalitesi daha
yüksek oluyor. Burada karşılıklı saygı, adalet
duygusu daha iyi gelişiyor.
Bu kavram bizim
kültürümüzde de var aslında bakacak olursanız.
Yunus Emre ne demiş: “Sen sana ne
sanırsan, ayruğa da onu san, dört kitabın
manası var ise, budur işte” yani karşındakine

ötekine de kendine davranılmasını istediğin gibi
davran, dinlerin temel öğretisi budur diyor, Yunus
Emre. Bizim topraklarımızın önemli kültürel birikimlerinden birisi de ahiliktir. Ahilik de ahlak tüzüğünde
şöyle söylüyor; “Bütün insanlara tek nazarla iyi
gözle baka, nefsine hâkim ola, kendilerine
istediğini başkalarına da isteye”. Aslında bu
kültürü hakikaten yaşayabilmek hem mevcut
dünyadaki düzen açısından hem sürdürülebilir
kalkınma açısından hem gelecek nesiller açısından
hem de fırsat eşitliği açısından son derece önemli.
İşte bunu da sorumlu birey oluşturuyor. Dolayısıyla
eğitim sisteminin temelinde aslında bilgi yüklemeyi
değil, öğrenmeyi öğrenen insanlar ve sorumlu
bireyler yetiştirmek var.
Çünkü insanoğlu demokratik yaşamın bir parçası
olduğunda, bu kişisel ve toplumsal
sorumluluklarının bilincinde olduğunda ve
kararlara katılarak, sürekli öğrenme isteğini canlı
tutarak gelişimi sağladığında yaşam kalitesini
geliştirebiliyor.

Toplumlarda en önemli konulardan bir tanesi
kurumlarına duyulan güvendir. Kurumlarına güven
duyulan toplumlar enerjilerini daha çok gelişmeye
ve
yaşam
kalitesini
arttırmaya
odaklarlar.
Güvensizlik ise sürtünme kat sayısı gibi enerjinin
boşa gitmesine neden olur. Birkaç örnek verelim: bir
şirket ele alalım. Sıkıştığında tedarikçilerine ikişer
ay ödemeleri geciktiriyor. Bunu da senede bir iki
kere yapıyor, çok sık yapmıyor ama birkaç kez
yaptığını varsayalım. Çok hızlı bir şekilde bütün
tedarikçileri hatta potansiyel tedarikçileri bu şirketin
bu davranış biçiminin farkına varıp ondan sonra
fiyat verirken aradaki faiz farkını % 1-% 2 daha
pahalıya vermeye başlarlar bu şirkete.
Ya da diyelim ki çalışanlarına verdiği sözü arada
tutmuyor. İyi çalışanlar daha kolay iş bulabildikleri
için oradan giderler ve daha niteliksiz çalışanlar kalır
o şirkette. Toplamda zaten cirosunun yüzde beşi
kadar kâr elde ediyorsa, yüzde bir tedarikçilerden,
iki çalışan verimsizliğinden derken kârı yüzde iki
seviyesine geriler. Kore’de güvenilir şirketler varsa,
daha düzenli ödemesini yapan varsa onlar yüzde
beş kâr elde ettikleri için daha çok yatırım yapabilir.
Daha hızlı öğrenerek, öğrenme ekonomisine ve
ölçek ekonomisine daha kolay ulaşarak rekabet
güçlerini artırabilir ve yukarıda bahsettiğimiz güven
katsayısı daha düşük olan şirketi saf dışı
bırakabilirler.
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Keza bir sivil toplum örgütünü ele
alalım.
Eğer ki gönüllüler bu
kuruluşun iyi ve düzgün çalıştığına
inanmıyorlarsa,
güvenmiyorlarsa
güven eksikliği varsa, hemen
oradan ayakları geri geri gitmeye
başlar. Gönüllü ve kaynak bulamaz,
amacını gerçekleştiremez.
Devletler için bakalım: Devletle
vatandaş arasında güven eksikliği olduğunda bu
sefer uyum maliyetleri, kontrol maliyetleri artar.
Daha çok polis gücüne, daha çok denetçiye
ihtiyacımız olur. Bu da eğitime, sağlığa yapacağımız yatırımı aksatarak, yaşam kalitemizin yeterince hızlı artırılamamasına neden olur.
Londra niçin bir finans merkezi oluyor? İnsanları
mı daha zeki? İnternet mi daha hızlı? Binaları mı
daha yakışıklı? Hiçbirisi değil ama kurumlarına
daha çok güven duyulduğu için. Keza Amsterdam’ın
ticaret merkezi olması kurumlarına güven
duyulması. Dolayısıyla kurumlarına güven duyulan
bir ülke inşa etmek de gene eğitim sisteminden
geçmektedir. Çünkü insanların katılımcılık sorumluluk, tutarlılık, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi
belli ilkeleri genç yaşlarda öğrenmeleri ve
alışkanlıkları arasına yerleştirmeleri aslında toplumda güvenin gelişmesinde en temel araçlarındandır.
Ben ülkemizle ilgili bir tane
örnek vereyim: İstanbul en
eski şehirlerden birisi biliyorsunuz. İstanbul’a baktığınızda Avrupa’da birçok
şehirden daha eski. Ama
Avrupalı, birçok şehirde
çok daha fazla eski bina
var İstanbul’da daha az
eski bina var. Bir de şöyle
bir özelliği var, İstanbul’daki eski binaların nerdeyse tamamı kamu
binası, saraydır, camidir, medresedir.
Neden
acaba? Tamamen mülkiyet haklarının nasıl tanımlandığından ve güven eksikliğinden. Çünkü, fetihler
ile büyüyen imparatorlukta önemli kaynak olarak
kazanılan toprak devlet mülkü idi. Ayrıca, zenginler,
zenginliklerini gösterirlerse bir şekilde bu zenginliği
kaptırabilecekleri endişesi ile daha pahalı olan
taştan ev yapmaktan kaçınıyorlardı. Hatta, birçoğu
özel mülkiyetten daha güvenli buldukları için
varlıklarını çocuklarına fayda sağlayacak şekilde
korumak için vakıf müessesini kullanmaya
çalışıyorlardı. Dolayısıyla kamu kaynaklarıyla
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yapılan binalar daha sağlam oluyor
ve ayakta kalıyor, diğerleri kalmıyor.
Bizde daha az var olanlar eski
binaların çoğu da dediğim gibi kamu
kaynaklı binalar. Dolayısıyla güvenin
eksik olduğu yerde geleceğe ilişkin
yatırım iştahı azalıyor. Bu nedenle
eğitim sistemimizin en önemli
konularından bir tanesi aslında
gelişmeyi tetikleyecek davranış
biçimlerini,
toplumsal
sorumluluk
kavramını
gençlerimize, çocuklarımıza verebilmek.
Bir de eğitim konusunu değerlendirirken, belki de
dünyanın önemli kişilerinden birisinden neler
öğrenebiliriz diye bakalım. Biliyorsunuz Leonardo
Da Vinci gerçekten çok muhteşem bir insan.
Öylesine ki, Mona Lisa gibi dünya çapındaki ressam
eserleri üretmiş bir ressam olmanın ötesinde bir
mimar, bir heykeltıraş. Uçak, makine, helikopter
itfaiyecilerin hala kullanmakta olduğu uzayan
merdiven gibi olan tasarımların mucidi, aynı
zamanda anatomi botanik, jeoloji fizik dallarında
öncü bir bilim adamı. Kendinden 400 yıl sonra
hayata geçirilecek zırhlı tank makinalı tüfek,
güdümlü mermi gibi tasarımları gerçekleştirmiş,
askeri mühendis. Eliyle nalı bükebilecek kadar
güçlü bir sporcu. Kopernik’ten 40 yıl önce güneşin
dünyanın etrafında dönmediğini söyleyen bir bilim
adamı. Galileo’dan 60 yıl
önce gök cisimlerini incelemek için büyük bir
mercek kullanılması gerektiğini
söyleyen;
Newton’dan 200 yıl önce yerçekimine ilişkin yazıları
olan; Darvin’den 400 yıl
önce insanlarla hayvanlar
arasındaki genetik ilişkiyi
irdeleyen bir bilim adamı.
Peki bu kişinin ne gibi özellikleri var ve biz ondan ne
öğrenebiliriz. Birinci ve en önemli özelliği şu son
derece meraklı olması ve sürekli öğrenme
güdüsünün içerisine işlenmiş olması. Bence
herhangi bir öğrenciye verilebilecek en büyük
hediye, bu merak ve sürekli öğrenme güdüsünü bir
öğretmen olarak aşılayabilmektir.
Bu nedenle
öğrencilere öz güven vermek ve öğrenmek aşkını
aşılamak bence herhangi bir bilgiyi aktarmaktan son
derece daha kritik bir konu. Leonardo konuların
sadece nasılını değil, nedenini de öğrenmeye
çalıştığı içinde bilgisi çok daha kalıcı ve çok daha
yaygın olmuş.

İkincisi hatalardan ders çıkartmak. Bu da
çok önemli bir kavram maalesef ülkemizde
birçok yerde hatadan çekiniyoruz, hatanın
getireceği cezadan çekiniyoruz ve bu nedenle
de hataları saklıyoruz. Oysa her hata altın
değerinde bir öğrenme fırsatıdır ve bu fırsatı
değerlendirmek ve diğer arkadaşlarına
yaymak aslında insanların hatalarından
öğrenerek çok daha büyük zenginlikler
yaratmasına yardımcı olur.
Örneğin: bizde iş batırmış bir insana bir kez
daha para istediğinde kolay kolay para
vermeyiz. Bunda iş yok, parayı batırmış
derler.
Oysa yenilikçiliğin merkezlerinden
birisi olan Silicon Valley’de iki üç tane iş
batırmış insana daha çok para vermeyi tercih
ediyorlar. Daha önceki başarısızlıklarından öğrenmiştir diye. Özellikle de öğrendiğini test ederek.
Tabii ki bu çok önemli bir bakış açısı, değişikliği. İşte
Leonardo da hatalardan ders çıkartarak ve her
konuyu kendi test ederek irdeleme güdüsü olduğu
için bu kadar çok şeyi gerçekleştirebilmiş.
Tüm duylarına zaman ayıran bir kişi Leonardo
sadece görerek değil aynı zamanda duyarak
hissederek. Hakikaten de kelebeğin renklerini veya
sessizliğin sesini duymak insana çok şey
kazandırabilir. Dolayısıyla, eğitim sistemimizi de
çocuklarımızda bunlara fırsat tanıyacak bir planlama
yapmanın önemli olduğu kanısındayım. Belirsizliği
kucaklama arzusu bilim sanat mantık ve hayal
dengesini
kurmasını
da
önemli
olduğunu
vurguluyorum. Özellikle, Leonardo’nun kullandığı
araçlardan bir tanesi çok yönlü düşünmeyi
tetikleyen, günümüzde Tony Buzan’ın popüler hale
getirdiği zihin haritalarıdır. Zihin haritalarını bundan
400 yıl önce bizzat kullanan bir insan Leonardo Da
Vinci.
Evet, Leonardo’dan bu şekilde öğreneceğimiz çok
şey var dedim. Eğitim sistemimize bakacak olursak
hakikaten 100 yıl önceyle bugün arasında dünyada
çok büyük değişiklikler var. Kısaca geçiyorum
örnekleri hakikaten koskoca odalara zor sığan
bilgisayarlar artık her birimizin cebinde. Araba
tasarımından, uçaklara kadar birçok konuda çok çok
ciddi değişiklikler var.
Oysa, eğitim sistemimize bakıyoruz, aynı eğitim
sistemi. Aynı teknolojiyle öğretmeye çalışıyoruz. Bir
önceki konuşmacımız Ziya Hoca çok iyi bir şekilde
belirtti. Artık çocuklar için okul hayatının her geçen
gün daha az bir kısmını kapsıyor. Onların ilgileri
başka tarafta, teknolojik araçlarda, zamanlarının
daha çoğunu okul ve dersten daha çoğunu belki

ipad üzerinde harcıyor. Dolayısıyla bu durum ile
mücadele mi etmeliyiz? ki birçok aile çocukların
ipad kullanımını sınırlandırmak gibi yaklaşımlarla
mücadele etmeye gayret ediyor. Yoksa acaba
eğitim sistemimizi ipad kullanacak ve çocuklara
daha cazip gelecek şekilde değiştirmeyi mi
düşünmeliyiz?
Evet, hakikaten öğrenmenin şekli değişiyor
öğrenmede önemli olan konular da değişiyor ve
özellikle öğrenme çok erken yaşlarda daha etkili
oluyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum bir takım
öğrenme amaçları zamanı iyi kullanma, meraklı
olabilme, kendi kendine öğrenebilme, kendi öz
değerlendirmesini yapabilme gibi konuları okul
öncesinde öğrenen çocukların daha etkili
öğrenebildiklerini ve hatta yaşam boyunca da
daha etkili olabildiklerini görebiliyoruz. Çünkü
alışkanlıklar ne kadar erken kazanılırsa o kadar
uzun süre onlardan fayda sağlamak mümkün.
Hayatta en değerli varlık zaman. Zamanı iyi
kullanmak son derece kritik bir husus. Her sene on
sekiz milyon gencimiz sizlerin ellerinden geçiyor.
Başka hiçbir meslek dalı, başka hiçbir endüstri yok
ki bu kadar çok insana dokunabilsin; üstelik de
erken yaşlarda dokunması nedeniyle gençlerin
bütün

kariyerleri

ve

hayatları

boyunca

etki

yaratabilme potansiyeline sahip olabilsin. Peki, bu
etkiyi ne kadar etkili bir şekilde yapıyoruz, ne kadar
verimli

bir

şekilde

yapıyoruz,

bunu

sürekli

sorgulamalı ve geliştirmeye gayret etmeliyiz.
21. yy.’da elbette daha önce önemli olan birçok
konu halen önemini koruyor. Ancak bunun yanı
sıra şu konuların da başarılı okullarda daha
etkin bir şekilde ele alındığı gözlemleniyor.
Kişisel yetkinlikler, bilişsel yetkinlikler, kişiler
arası ilişkilere yönelik yetkinlikler.
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Dolayısıyla katılımcılık ve sorumlu olmak
hakikaten günümüz dünyasında ve insanlığında
geleceği açısından son derece önemli. Kişisel
etkinlikler deyince önce öğrenmeyi öğrenmek, iç
motivasyonu yükseltmek, açık fikirli ve gelişime
odaklı olmak, zaman yönetimi dediğim gibi son
derece kritik. Çünkü, çocukların gündemleri öylesine
yoğun ki, üzerlerinde o kadar çok talep var ki,
bunların altından kalkabilmeleri için önceliklendirmeyi son derece iyi bilmeleri, uzun vadeli
hedefleri gerçekleştirmek için bugünden adım
atmasını öğrenmeleri son derece kritik.
Peki, bunlar böyleyse dengeli, bütünsel gelişim
gibi konuların acaba biz sadece içerikleriyle mi
ilgilenmeliyiz, yoksa öğretme metodunu da mı
öğretmeliyiz? Ben genellikle üniversitede son
sınıflara strateji dersleri veriyorum. Bu son dönem
sonrasında mezun olup iş hayatına girecek gençlere
ders veriyorum. Ancak, strateji dersinin içeriğinden
daha çok yaptığım birkaç uygulamayı sizinle
paylaşmak isterim. Oldukça etkili olduğunu
gördüğüm için, bir deneyim paylaşımı açısından
faydalı olacağını düşündüğüm için paylaşmak
sterim.

Öncelikle, zaman yönetimi açısından ne kadar bilgili
olursanız olun iş dünyasında eğer o bilginizi
paylaşabilecek konumda değilseniz, masada
oturmuyorsanız, zamanında yerinde değilseniz o
bilginizden kimse faydalanamıyor, siz de değerli
olmuyorsunuz. Dolayısıyla insanların zamanında
toplantıya gelmesi son derece kritik bir unsur.
Bugünkü gençlerde de çok da dikkat edilmeyen bir
unsur. Bu nedenle ben sabah dokuzda başlayan
derste dokuz ile dokuzu on geçe arasında küçük
sınav yapıyorum. Gelenler adını yazanlar beş
üzerinden biri alıyorlar, dört adet de soru var
cevaplandıran cevaplandırdığına göre not alıyor. On
dakika geç gelen sıfır alıyor, çünkü gerçek hayatı
örnek olarak yaşatmaya çalışıyoruz.
İkinci bir konu bu beş üzerinden alınacak olan notu
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kendilerinin vermesini istiyorum. İki üç hafta ben de
not veriyorum aynı zamanda. İlk hedefleri benim
verdiğim nota yaklaşmaları. Bazı insanlar kendilerini
çok kötü değerlendiriyorlar, diğerleri kendilerini
olduğundan çok daha iyi değerlendiriyorlar. Ama üç
hafta içinde herkes dengeyi buluyor. Bu uygulamayı
yapmanın sebebi öz değerlendirme becerisinin
sürekli gelişim için çok önemli olması. Öz
değerlendirmeyi bilmeyen insanın, başkalarını da
değerlendirme güdüsü yeteri kadar gelişmez.
Sabah akşam okulda her dönem not veriliyor,
ama iş hayatına girdikten sonra insanlar
başkalarının kendilerine verdikleri notlardan
haberi bile olmuyor. Performans değerlendirme
sistemleri gelişmiş olan şirketlerde, senede belki bir
sefer haberiniz oluyor. Faydalı bulduğum bir başka
uygulama ise okuldaki ders dönemi içerisinde her
hafta öğrencilere sunum hazırlatmak. Çünkü sunum
hazırlamak iletişim becerilerini geliştiriyor ve
konuştuğumuz konu üzerine iki sayfalık yazı ile
öneri geliştirmelerini istiyorum. Çünkü kimsenin iki
sayfadan fazla okuyacak vakti yok. Zaten kısa
yazmak uzun yazmaktan her zaman zordur
dolayısıyla o zorluğu yaşatmak hayata hazırlamak
açısından faydalı oluyor.
Burada önemli olan
öğrettiğimiz teori ile önerilerinin bağlantısını
kurabilme becerilini geliştirmek. Çünkü sonucu
olmayan yani hikayemsi anlatmanın da okuyucuya
bir faydası yok.
Ardından sınıfta tesadüfi olarak seçtiğim bir çifti, ki
her hafta çiftler farklılaşıyor, çünkü iş hayatına
girdiklerinde kimle çalıştıklarını kendileri seçmiyor iş
hayatı seçiyor dolayısıyla her hafta başka bir
arkadaşları ile çalışma zorunluluğu getiriyoruz.
Böylelikle bu hafta ben yapayım, gelecek hafta sen
yap muhabbeti de olmuyor ve tesadüfi olarak
seçtiğim bir çift sunum yapıyor. Sınıf da onları kritik
ediyor.
Benim için ideal bir ders hoca olarak benim hiç
konuşmadığım bir derstir. Kendi aralarında
öğrenmeleri gereken tüm konuları tartışarak
öğrenebildikleri bir ders. Elbette, böyle bir ders hiç
olmadı, ama ideali bu gerçekten. Çünkü mezuniyet
sonrası artık birbirlerinden öğrenmeleri gereken bir
dönemdeyiz, dolayısıyla okulda da bu davranışı
teşvik etmeye çalışıyoruz. Eğer bir çiftin yaptığı
sunuma diğerleri onların bütün zafiyetlerini ve
eksikliklerini bulabiliyorsa sınıf olarak birbirlerinden
öğrenmeyi öğrenmiş olurlar.
Tüm farklı boyutları yakalayamadıklarında bazı
sorularla yönlendirerek bu boyutları da göstermeye
gayret ediyorum.

Bir noktaya daha değinmek isterim: dönem
içerisinde iki kere ve yıl sonunda bütün sınıfın
notlarını sınıfın birlikte vermelerini teşvik
ediyorum. Sonuç olarak A, B, C, D diye notlar
verilecek. Herkesin sınıf katılımından, sunumundan,
küçük sınavlardan, vb aldıkları notlar var. Bunların
ortalamaları çıkıyor, yukarıdan aşağıya doğru
sıralıyorsunuz. Bu sıralamada kimler A almalı,
kimler B almalı, kimler C almalı kararını sınıfın adil
olarak değerlendirerek vermesi, aslında onların
birlikte ortak tartışma sonucu karar alma becerilerini
geliştiriyor. Ayrıca, hiçbir öğrenci hocasında özel
muamele isteyemiyor. Elbette, sınıf olarak makul bir
dağılıma karar vermezlerse, notların verilmesi
kararını onlara bırakmayacağımı da ekliyorum.
Ancak, şimdiye kadarki deneyimim, bu şartlarda
hakikaten bütün sınıf sonunda makul bir sonuca
ulaşıyor.
Tabi ki bir denetim mekanizması var ama bu tip
taktiklerin ben eğitimde son derece faydalı
olabildiğini gözlemliyorum. Ortak çalışmayı, makul
olmayı, katılımcı karar verme becerilerini geliştirme
açısından fayda sağladığı kanısındayım.
Evet, bilişsel yetenekler son derece kritik.
Akademik olarak yeterli bilgiye sahip olmanın
yanısıra eleştirisel ve problem çözme becerileri,
öneri geliştirmeyi istemek, öneri ne olursa olsun o
öneriyi sağlam bir mantık ile savunabilmeleri benim
için değerlidir. Yeter ki öneri geliştirsin ve onu
öğrettiğimiz kavramları kullanarak mantıklı bir
şekilde savunabilsin. Çünkü onu yapmadığı zaman
aslında hayatta da sözü dinlenmeyen, etkili olmayan
birisi olabiliyor öğrenci.
İletişim, işbirliği, liderlik, küresel farkındalık konuları
günümüzde son derece önemli konular dolayısıyla
bunlarla ilgili deneyler, oyunlar, çalışmalar
yapılmasını çok faydalı buluyorum. Hatta gençlerin
yazları çalışmaları veya toplumla ilgili konularla ilgili
çaba göstermeleri, yaşlılara bakmaları başka bir
konuda çaba göstermeleri gibi projelerin çocuklara
ders sınıf eğitiminden bile daha çok şey
öğretebildiğini görebiliyoruz.
Gençleri
küresel
bilinç
finansal,
ekonomi,
işletmecilik, girişimcilik okul yazarlığı, yurttaşlık
okuryazarlığı, kendileriyle ilgili sağlık okuryazarlığı
ve çevre konusundaki okuryazarlık gibi konularda
bilinçlendirmenin okul zamanında yapılmasının
küresel vatandaş ve ülkesi için faydalı bir yurttaş
yetiştirme adına son derece önemli olduğunu
düşünüyorum. Küresel vatandaşlığın bilincinde
olmanın
da
son
derece
önemli
olduğu
kanısındayım. Çünkü değerli olan dünya için değer

yaratandır. Dünya meselelerini düşünmeyen ve
oradaki sorunlara çözüm üretmek için aklını
yormayan kişi dünyada da çok değerli olmuyor.
Ülkemizin daha değerli olması için de gene bizimde
ülke olarak küresel konulara daha çok çözüm üreten
bireyler ve toplum olma ihtiyacımız var.
Toplumsal hayatta ve iş yaşamında başarı için lise
mezunlarının bu konularda deneyim kazanmalarının
son derece kritik olduğu deneylerle ortaya konmuş
durumda. Dolayısıyla eğitim kadar yani eğitimin
davranışsal boyutlarıyla ilgili konular kadar gençlerin
sınıf içerisindeki davranışları, arkadaşlarıyla ilgili
davranışları,
ortak
proje
çalışmalarındaki
davranışlarını da gözlemlenin ve geliştirmenin
eğitim
sistemi
açısından
önemli
olduğu
kanısındayım. Çünkü ölçülmeyen performans
iyileştirilmiyor bu konuda geri bildirimlerin verilmesi
ise insanların daha iyi öğrenmelerine yardımcı
oluyor. İyi örneklerin ortaya çıkartılması ise
insanların kavramları daha kolay algılamasına
yardımcı oluyor.
Özellikle Türkiye’de “Türk insanın aklı gözündedir.”
Hakikaten böyle yani teoriden daha çok nerde iyi
örnek varsa, biz o örneği çok çabuk kopyalarız.
Dolayısıyla iyi örnekleri ortaya çıkartmanın da son
derece
faydalı
ve
iletişim
aracı
olduğu
kanısındayım.
Evet, dijital gelişmeler ekonominin işleyişini
değiştirdi.
Örneğin,
otomasyona
dayalı
süreçlerdeki insana olan ihtiyacı azalttı. Problem
çözme, yaratıcılık, iletişim kurma gibi farklı
kültürdeki insanlarla bir arada çalışma gibi
yetkinliklerin değerini arttırdı. Veri analizi yapay
zekâ gibi konularda insanın doğru rolü üslenmenin
gerekliliğini arttırdı.
Bu nedenle çocuklara
düşünmeyi öğretmenin, kendi yetkinliklerine uygun
gelişimi teşvik etmenin, ortak katılımcı zemini
hazırlayarak
onları
geliştirmenin
geleceğin
dünyasına uygun insan yetiştirmek için önemli
olduğunu düşünüyorum. Birbirinden çok farklı
sistemler ile başarı yakalanabilir.

Önemli olan, bizim de kendimize özgün, gerek
kültürel DNA’mıza, gerekse gelecekteki ihtiyaçlarımıza uygun olarak nasıl bir sistem uygulayacağımız konusunu irdelememiz. İyiyi ve başarılıyı
bulabilmek için de ölçme ve değerlendirme mekanizmalarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla hakikaten
bu konuyu seçmiş olmanızı son derece isabetli
olarak görüyorum.
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Özellikle meraklı, yaratıcı ve sosyal varlık olması
nedeni ile insan değişen dünyada da önemini
koruyor. 21. yy. gençlerinin özelliklerinin eğitim
sistemimizde daha çok dikkate almalıyız. Sınıf içi
kadar, sınıf dışında da eğitime özen göstermeli
onların seçenek sahibi olmasını özendirerek,
farklılıklarını değerlendirecek bir eğitim
sistemine ihtiyacımız var. Herkese aynı eğitim
değil, kişilerin farklı konulara odaklanmalarını
sağlayabilmeli, sosyalleşme ve grup çalışmaları
gibi konulara odaklanmalarına destek olmalıyız
diye düşünüyorum. 21. yy gençlerinin kapsayıcı
bir bakış açısı var. Dijital teknolojilere belki
bizlerden çok daha fazla hakimler, risk alma
eğilimleri var ve kendilerine de zaman ayırmak
istiyorlar. Bunlara saygı gösterecek bir eğitim
sistemi organize ettiğimizde daha iyi
öğrenecekleri konusundaki şüphe yok. Bu
nedenle eğitimciler de dijital teknolojilere olan
yetkinliklerini geliştirmeli, sadece bilgiyi
aktarmakla yetinmeyip konuların önemini ve
nedenini açıklamalı. Da Vincinin baktığı gibi.

Bu nedenle, kâr amacı gütmeyen bir Yönetişim
Akademisi kurduk. Bu Akademi’deki çalışmalardan
birisi de kurumlarına güven duyulan bir toplumdaki
davranış biçimlerini genç yaştan itibaren öğretecek
bir kitap çalışması oldu. Bunun için pedagoglarla
konuştuk, öğrenen ve sorumlu bireyler için gerekli
kavramları ve davranışları hangi yaşlarda, nasıl
anlatabiliriz diye. Dediler ki bu soyut kavramları 9,
10 yaş ve dördüncü sınıflara anlatmak uygun olur.
Bunun üzerine pedagoglar, konu uzmanları,
karikatüristler ve ölçme değerlendirme uzmanlarıyla
oyun şeklinde bir dizi kitap oluşturduk. Bunlarda
demokrasi, katılımcılık, gönüllülük, dayanışma,
toplumsal cinsiyet eşitliği, finansal okuryazarlık,
güvenli bilgiye erişim, çevre bilinci gibi hem
bugünün gençlerinin özen gösterdiği, önem verdiği,
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hem de gelecekte toplumsal yaşamda birey için
önemli konularda oyunlarla öğretme yönüne gittik.
Bunu öğle saatlerinde oyun olarak gerçekleştiriyoruz. Gönüllüler aracılıyla ve dördüncü sınıflarda
uygulanıyor. Bunu ilk önce bir okulda test ettik,
geçen sene. Son derece etkili sonuçlar alındı.
Ardından bu sene SEV okullarında da uygulama
başladı, bir Belediye’de kış kursu olarak benimsendi. Bu çalışmaya en azından bakmanızı ve
faydalı bulursanız kullanmanızı tavsiye ederim.
Çünkü hakikaten ‘Öğrenen çocuk, Sorumlu birey’,
son derece kritik konuları, oyunla öğretmede etkili
bir öğretme amacı olabiliyor. Bu yaklaşımı geliştirmek ve birçok alana yaymak mümkün diye
düşünüyorum.
Başka bir deneme de bulutta okul. Sugata Mitra
böyle bir uygulama yapmış. Çok enteresan, diyor ki
aslında eğitim sistemi bize eski Victoria
dönemindeki teknolojiye uygun insan yetiştirmek
için tasarlanmıştı. Bugün ise bu sisteme ihtiyaç yok,
başka türlü bir sisteme ihtiyaç var belki de. Ve bunu
test etmek içinde yeni Delhi’de kenar mahallelerin
birisinde duvarda delik açarak bir bilgisayar
koyuyor. Hiçbir uyarı da vermiyor, bilgisayarı
bırakıyor sadece. Kısa bir zaman içerisinde
çocukların internette gezmeye, birbirlerine ne
yapacaklarını öğretmeye başladıklarını gözlemliyor.
300 mil ötede bu deneyi tekrarlıyor ve birkaç ay
sonra oraya geri döndüğünde çocukların oyun
oynamaya başladıklarını ve artık daha hızlı bir
işlemciye ve iyi bir fareye ihtiyaçları olduklarını
söylediklerini gözlemliyor. Çocuklar başka bir şey
daha söylüyorlar Sugata Mitra’ya: “Bize İngilizce
konuşan makine verdiniz, artık İngilizce öğrenmemiz lazım.” Evet Tamilce konuşan 12 yaşındaki
çocukların DNA zincirlerinin nasıl tekrarlandığını
kendi kendilerine öğrenebildiklerini, 22 yaşındaki
deneyimi olmayan bir kadına çocuklar ile sadece
konuşarak motive etmesini söyleyerek öğrenme
hızlarını iki misline çıkartabildiklerini gözlemliyor.

önümüzdeki günlerde konuşmacıların sizlerle
tartışacağı yöntemlerden faydalanarak kendiniz için
en etkin ölçme mekanizmaları hangileri diye
bakmanız faydalı olur.
Evet, özetlemek gerekirse; biz geleceğin liderlerini
ve sürdürebilir bir toplumu oluşturabilmek için
çocuklarımıza sağladığımız eğitim sisteminde bu
konulara özen göstermeliyiz.

Dolayısıyla çocuklara özgüven aşılamak ve merak
güdülerini tetiklemenin aslında bilgi yüklemekten ne
kadar daha önemli bir kavram olduklarını hakikaten
bu testlerde göstermiş oluyor.
Dolayısıyla, eğitimde doğru ölçüm gelişmeyi
sağlamak için yaşamsal bir öneme sahip. Eğitimin
tam olarak sonuçlarını ölçmek son derece uzun bir
döngü etkiliyor 20 senelik eğitim döngüsü var.
Dolayısıyla bu döngüyü tamamlayıp da işleri
düzeltmek çok geç olabilir. Bunu düzeltmek için
süreç boyunca öncü göstergelere bakmak, sadece
girdileri değil aynı zamanda sonuçları ölçebilmek,
bilgi değil yetkinlik ve değerlerin ölçülmesi, öğrenme
kültürünün edinilmesi ve davranış biçimlerinin
içselleştirilmesi gibi konuların ölçülmesine özen
gösterilmesi gerekiyor.
Bu nedenle ölçümlerinin dört alana odaklanmasını
sağlamalıyız. Özellikle 21. yy ihtiyaçlarına cevap
vermeyi ve çıktılarının başarısını, mezun olanların
hayat başarıları gibi konuları takip etmekte başarılı
olmalıyız. Birçok okul mezunlarının hayatta nasıl
başarılı olduklarını ya da olmadığını yeterince takip
edemiyor. Bu tip konuları da takip etmek bugünkü
teknolojiyle çok daha mümkün.
Dolayısıyla eğitim sistemini ve öğrenme süreçlerini
ölçen ve önümüzdeki birkaç gün için benden çok
daha bilgili kişilerle görüşeceğiniz birkaç gününüz
var. Benim vurgulamak istediğim, bu konuların son
derece kritik olduğudur. Çünkü ölçülmeyen
performans iyileştirilemiyor. Yaptıklarımızın etkileri
konusunda hızlı geri bildirimler bizim daha hızlı
güncel teknolojiye ve eğitim mekanizmalarına
adapte olmamamıza yardımcı olacaktır.

Bir modern çağın insan haklarının tanımı aslında
insanların kendilerinin geleceklerini biçimlendirmede
söz sahibi olabilmeleridir. Dolayısıyla, katılımcı
karar merkezi mekanizmalarına nasıl katılım yapılır
nasıl şeffaf olunur, nasıl hesap verilir, nasıl tutarlı
olunur gibi konulara özen göstermeli ve davranışsal
olarak da bu konularda sağlayabildiğimiz gelişmeleri
okullarımızda izlemeliyiz.

Güven, yaşam kalitesini artırmanın ve sürdürülebilir gelişmenin temelidir. Dolayısıyla, güveni
oluşturacak davranış biçimlerini ve takım
çalışmalarını öğretmenin ve desteklemenin
gelecekteki daha iyi bir toplum için kritik bir
unsur olduğunu düşünüyorum. Nitekim,
dünyanın en uzun ve yaşayan kurumları olan
dinlerin de temel amacı şudur aslında: fani olan
insanlarla, baki olan insanlığın çıkarlarını
ölçüştürmeye çalışmak. Herkesin kendi inancı
kendisine ama bizim dinimizde cennet,
cehennem kavramları var; Budizm’de
reenkarnasyon kavramı var. Aslında hepsinin
temel felsefesi insanlığın uzun vadeli çıkarlarıyla
insanın çıkarlarının örtüşmesini sağlamak. Bu
neden ile biz de sürdürülebilir gelişme ve
sürdürülebilir bir toplum için bu konudaki
adımlarımızı, yaklaşımlarımızı ölçmeye ve sürekli
geliştirmeye gayret etmeliyiz.

Bunları yaparken 21. yy’ın gerektirdiği yetkinliği
ölçmeye özellikle özen göstermeliyiz. Bu konuda
birçok çalışma var. Konuların üstünden teker teker
gitmeyeceğim. Ancak eminim ki bu konferansta
*Bu yazı, Dr. Yılmaz Argüden’in, 17. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’nda yaptığı sunum metnidir.

www.tozok.org.tr

59

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Onur CESUR
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

ir portfolyo bireyin yeterliliklerinin (becerileri,
bilgi ve kabiliyetleri) ve deneyimlerinin kayıt
altına alınması şeklinde tasarlanmıştır (Andrei,
2017).Portfolyo
birey
tarafından
üstlenilen
çalışmaları kapsamasının yanı sıra, eğitim
kurslarını, iş deneyimini ve iş dışı etkinlikleri
kaydetmek için de kullanılır (Zubizarreta, 2009). Bir
portfolyo öğrencinin ana başarılarını içerir ve
öğretmene öğrencinin gelişme potansiyeline ilişkin
geçerli bilgi sağlar ELGPN (2012). Portfolyonun
değeri ve niteliği, hangi amaçla hazırlandığına,
portfolyoya dahil edilecek ürünlerin hazırlama
ilkelerine sahip olmasına ve değerlendirme
ölçütlerinin belirlenmiş olmasına bağlıdır.
Öğretim etkiniklerinde portfolyonun kullanılması
için gerekli hususlar şu şekilde sıralanabilir
(Linn,ve Miller, 2005).

 Amacın belirlenmesi
 Portfolyo hazırlama kılavuzu oluşturma
 Portfolyo ürünlerinin seçiminde öğrencinin rolü

sağlamak portfolyonun niteliğini artıracaktır(Linn,ve
Miller, 2005).

Portfolyonun hazırlanmasında pek çok amaç
olabilir. Bu amaçlar dört boyutta
sınıflandırılabilir(Linn,ve Miller, 2005).
1)
2)
3)
4)

Öğretim
Mevcut başarılar
En iyi ürünler
Bitmiş ürünler

ve öz-değerlendirme

 Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi

-----------------------

Değerlendirme
İlerleme (gelişim)
Belgeleme
Çalışan
(hazırlanmakta
olan) portfolyo

Yukarıda ifade edilen boyutlarda yer alan özellikleri
portfolyoların zıt özellikleri olarak görmek yerine
vurgulanan özellikler olarak düşünmek gerekir.
Portfolyonun amacı yukarıdaki özelliklerden birini ya
da birkaçını kapsayabilir. Bu amaçları açıklamakta
fayda vardır.

 Portfolyo amacının belirlenmesi

1.1.Öğretim amaçlı portfolyolar

İlk yapılması gereken portfolyo hazırlama amacının
belirlenmesidir. Aksi takdirde portfolyo gelişigüzel
biraraya getirilmiş ürün dosyası olacaktır. Yine
öğrencilerin portfolyonun ne amaçla hazırlandığından haberdar etmek ve bu amacı anlamalarını

Öz değerlendirme becerisini geliştirmek amaçlanır
(Arter, Spande ve Culham, 1995). Öğrencinin kendi
ürününü değerlendirmeyi öğrenmesi hedeflenir.
Bağımsız ve öz-yönlendirmeli öğrenciler bu
beceriye sahiptirler. Öğrencilerin öz değerlendirme
becerisini geliştirmeleri için alıştırma yapmaları
gerekir. Ürünlerle birlikte öz değerlendirme ve
yorumlar da portfolyoda olmalıdır. Bunlar öğrenciye
performansı ile igili bilgi verecektir.
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öğrendiklerini sergileme ve belli bir amacı ve kişiyi
dikkate alarak ürünlerini seçme becerisini geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Aynı zamanda öğretmenin öğrenciden beklentilerini
ve değerlendirme ölçütlerini daha iyi anlamalarını
sağlayan ve öğrencinin bunları içselleştirmesini
sağlayan bir iletişim süreci olarak ta görülmelidir.
Öğrenciler portfolyoya dahil ettiği ürünleri sunarken
ve değerlendirirken aileler ve öğretmen öğrencinin
düşünce süreçlerini ve o ürünün niteliğini
değerlendirme ölçütleri hakkında ne kadar bilgi
sahibi olduğunu görme fırsatı bulur.
1.2.Değerlendirme amaçlı portfolyolar
Değerlendirme amaçlı portfolyolarda süreç ve ürün
değerlendirme arasında bir ayrım yapmak gerekir.
Öğrencilerin bir dönem ya da bir ders yılı boyunca
topladığı, onun bu süreç içindeki gelişimini gösteren
ürünlerin yer aldığı portfolyolar süreç değerlendirmesinde kullanılır.
Ürün değerlendirmesinde ise portfolyo öğrencilerin
başarılarını sertifikalandırmak ve not vermek için
kullanılır. Bu durumlarda portfolyoların içeriğini ne
olacağı ve değerlendirme ölçütlerini açıklamak
gerekir.
1.3.Mevcut başarıları sergilemek ya da
ilerlemeyi göstermek
Amaç öğrencilerin mevcut başarılarını sergilemek
ise portfolyo içeriği öğrencinin derste hazırlamış
olduğu bitmiş ders ürünlerinden meydana gelir.
Burada belli bir zaman aralığı aranmaz.
Öğrencinin ilerlemesini görmek hedefleniyorsa
portfolyo belli bir zaman aralığında hazırlanmış
ürünlerden oluşacaktır. Bir dönem ya da bir öğretim
yılı gibi belli bir zaman aralığında hazırlanması
istenir. Amaç belli bir zaman periyodunda
öğrencinin gelişimini gösteren öğrenme örneklerini
ve ilerleme de somut kanıtlarını portfolyoya dahil
etmektir.
1.4.En iyi ürünleri sergilemek(gösteri) ya da
belgelemek
Gösteri amaçlı hazırlanmış portfolyo, öğrencinin
seçtiği ürünleri kapsar. Burada her ne kadar ürünler
öğrenci tarafından seçilse de, bunu yaparken
öğretmenden ya da diğer öğrencilerden tavsiye de
alabilir. En iyi ürün portfolyoları, öğrencinin
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Belgeleme portfolyoları ise genellikle öğrenilen yeni
bilgi, kazanılan beceri ya da tutum ile ilgili kanıtlar
sunmayı amaçlar. Dolayısıyla içerik daha kapsayıcı
ve geniş olmalı, sadece öğrencinin en iyi olduğu
ürünlerle sınırlı tutulmamalıdır.
1.5.Bitmiş ya da “çalışan” portfolyo
Burada “bitmiş” terimi belli kişileri dikkate alarak
hazırlanmış ve sunuma hazır hale gelmiş anlamında
kullanılmaktadır. Örneğin bir iş başvurusu için
hazırlanmış ve teslim edilmiş portfolyo bitmiş
portfolyoya örnek olabilir.
Diğer yandan “çalışan” porfolyo ise günlük çalışma
ve etkinlikleri belgelemek ve süreci değerlendirmekiçin kullanılır. Buna ek olarak öğretmene
öğrencinin ilerlemesi hakkında bilgi verir. Öğrenciler
için geri bildirim sağlar. Böylece öğrenciler ürünlerini
ve ders görevlerini tekrar gözden geçirerek daha iyi
hale getirebilirler. Burada öğretmenlerin unutmaması gereken bir husus, öğrenciler portfolyodaki
eksik, hatalı ya da yanlış öğrenmeleri gösteren
ürünler ile ilgili cezalandırılmamalıdırlar. Hazırlama
sürecinde öğrencilerin kendilerini daha serbest
şekilde ifade etmelerini desteklemek ve zamanında
geri bildirim “çalışan” porfolyonon en güçlü yanıdır.
2.Portfolyo içeriği oluşturma ilkeleri
İstendik bir portfolyonun amacı yukarıda 4 boyutta
açıklanan amaçlardan biri ya da bu amaçların bir
bileşkesi olacaktır. Ve bu amaçlardan öğrencileri
haberdar etmek, hazırlık sürecinde onlara rehberlik
edecektir. Bu noktada sadece amaçları bilmeleri
yetersiz kalabilir dolayısıyla açık ve net olarak
belirlenmiş basamaklardan ya da tanımlanmış
ilkelerden meydana gelmiş bir kılavuza ihtiyaç
vardır.
Kılavuzdaki tanımların ne çok sınırlayıcı ne de çok
genel
ifadelerden
oluşturulmamasına
dikkat
edilmelidir. Çok sınırlandırılmış tanımlar öğrencilerin
yaratıcılığını ve kendi öğrenmeleriyle ilgili sorumluluk almalarını ve öz-değerlendirme yapmalarını
engelleyecektir.
Benzer şekilde çok genel ifade edilmiş, sınırları belli
olmayan basamak ve yönlendirmelerden oluşan bir
kılavuz da öğrencinin ne yapacağını nereden
başlayacağına
karar
verememesine
neden
olacaktır. Bu değerlendirmede adil olmayan
güvenirliği düşük ölçüm ve değerlendirmelere
sebebiyet verecektir.

2.1. Peki kılavuzda neler olmalıdır?
Kılavuzda
aşağıdaki
bulunmalıdır.

sorunların

içindeki flora, fauna, toprak)
cevapları

Kaynak araştırması (belli bir bölgedeki kanser
riskini araştırma)

1. Kullanma amacı ne olacak?
2. Kimin için ya da kime hazırlanıyor?
3. Ne çeşit ders ürünleri ya da etkinlikleri içeriği
oluşturacak?
4. Değerlendirme ölçütleri neler olacak?

 Yaratıcı bir ürün ve bu ürünün sonuç ya da

Kılavuz içeriği ile ilgili birkaç örnek verilebilir.
Bunlar;
1. Sadece bitmiş ürünlerin olmasını istemek
2. Ne tür ürünler portfolyoya dahil edilecek (video,
yazılı metin, ses aydı, model)
3. Öğrencilere hazırlık sürecinde yardım edilmesi
(aile, arkadaş)
4. Portfolyoyu hazırlamak için verilecek süre
5. Ürünlerin içeriği (konular, tarihsel kitaplar) ve
biçimi (yazılı metin, kompozisyon, şiir,mektup)
(dilbilgisi, noktalama)
6. Portfolyonun genel olarak fiziki durumu
(dosya, sunu dosyası, karton dosya, CD, PDF)
7. İçerikteki ürünleri sıralandığı içindekiler sayfası,
her bir ürün kapak sayfası, her ürün ya da
bölüm sonunda öz-değerlendirme sayfası
8. Portfolyo değerlendirmesinin yıl sonu ders
notuna ne kadar dahil edileceğinin söylenmesi
9. Portfolyo
değerlendirmesinde
kullanılacak
rubrik, derecelendirme ölçeklerinin ya da
kontrol
listelerinin
öğrencilere
anlatılıp
açıklanması
10. Ürünlerin her biri ya da tüm portfolyonun
notlandırılma
yüzdeleri
ve
oranlarının
söylenmesi
2.2. Sınıf portfolyosu kılavuzu örnekleri
(Linn,ve Miller, 2005)
Lise fen dersi porfolyo içeriği örneği
Biyoloji, kimya, fen bilimleri derslerinde hazırlanan
örnekler bir öğretim yılı boyunca toplanmaktadır.
Değerlendirme ölçütleri açıklanmalıdır.

 Problem çözme araştırması
Öğrenci tarafından geliştirilen ve labroyuvarda
yapılan bir araştırma (deterjanların bakterideki
gelişimine ve konrolüne etkisi)
Bir saha/alan araştırması (bir metre kare

bulgularla sergilemek
 Oyunlar
 Videolar
 Sanat

 Gelişimi gösterir bir şiir örneğini geçerli
bulgularla ya da bilimsel konularla betimleyerek anlatmak/ yazmak/ raporlaştırmak
Matematik portfolyo içeriği örneği

 Çarpanların kullanılması (portfolyo için mümkünse resimler ya da fotoğraflara desteklemek

 Teknoloji kullanımı (bilgisayar ya da hesap
makinelerinin kullanımı-sonuçlar yazı ile ifade
edilecek

 Problemleri çözmek için grupla çalışma, öğretmen gözlemleriya da kayıt altına alınmış öğrenci
etkileşimleri ve bireysel ifadeler

 Gerçek hayattan örnekler kullanılması
 Disipliner arası problemlerin kullanılması diğer
alanlarda grafik, matematik ve veri tabloları
kullanılması

 Makale ve ders kitaplarının kullanılması- matematik ile ilgili yazılar
Yazma dersi portfolyosuiçeriği örneği

 Farklı konularda yazılar
 Farklı formlarda yazılar
 Faklı türde yazılar
 Yazım sürecindeki taslak ve dğişikliklerin yer
aldığı bir metnin gelişim sürecini gösteren
örnekler

 Öğrenci notları öz-yansıtmaları, diğer öğrencilerin değerlendirmeleri
Tüm bu içerik portfolyonun bilgi zenginliğini
artıracaktır.
Diğer
yandan
notlandırma
ve
değerlendirme daha karmaşık hale gelecektir.
Örneğin bir öğrencinin yazma becerisini farklı
özellikler taşıyan yazı örnekleri ile değerlendirmek
çok güçtür. Tek bir konu ile gelişimi değerlendirmek
daha doğru ve güvenilir bilgiler verecektir.
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3.Portfolyo kullanılmasının önemli etkileri

yapabilmesi için altyapı oluşturmalıdır.
5.1. Ölçütlerin belirlenmesi

 Olumlu etkisi: sınıftaki etkinlikleri olumlu yönde
etkilemektedir. Öğretmenlerin mesleki gelişmelerine, işbirliği yapmalarına, değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur(Linn,ve
Miller, 2005).

 Olumsuz etkisi:merkezi değerlendirme sürecinde
güvenirlik düzeyinin düşük olması
4.Öğrencilerin portfolyoya dahil olacak ürünleri
seçmedeki rolü ve öz-değerlendirme
Öğrencilerin portfolyoya dahil olacak ürünleri
seçmedeki rolü ve öz-değerlendirme yapmaları
portfolyoların güçlü yönerinden biridir(Zubizarreta,
2009). Bu öğrencinin her seçtiği ürünü portfolyoya
dahil edeceği anlamına gelmemelidir. Bu durumda
öğretmenin rehberliği gerekir.

Burada
portfolyonun
amacının
ne
olduğu
hatırlanmalıdır. Ürün değerlendirme yapılacaksa
analitik değerlendirme rubrikleri kullanılabilir. Süreç
değerlendirilecek ise holistik değerlendirme rubrikleri kullanılmalıdır. Bu iki değerlendirme aracı her
ürün için ya da portfolyonun tümü için geçerli olabilir
(Linn,ve Miller, 2005).
Notlandırma yaparken öğrenci isimlerinin kapatılması yanlılığı bir oranda engelleyecektir. Bir diğer
yöntem de belli bir zaman aralığından sonra ürünü
ikinci kez değerlendirip verilen ilk notla karşılaştırmaktır. Bu tür dir değerlendirme güvenirliği
arttıracaktır. Öz- değerlendirme örneği aşağıda
verilmiştir (Linn,ve Miller, 2005).
Öz değerlendirme formu
Öğrencinin adı

Örnek olarak öğrenciye bilimsel araştırma becerisi
kazandırmak hedefleniyor. Bilimsel araştırma
safhaları tek tek belirlenir ve öğrenci bu safhaları
takip etmek zorundadır. Öğrencinin tercihine
bırakılan ise araştırma problemini belirlemek,
araştırma modelini ve veri analiz sürecini yönetmek
ve sonuçları yazmaktır.

Ürünle ilgili öz-değerlendirme
Neyi başarmaya çalıştım ………….
Ne yaptım …………………………
Ne öğrendim………………………
Bu ürün ile ilgili en çok övündüğüm şey……
Gelecek sefer daha çok çalışmam/ farklı yapmam
gereken şey …..

Öğrencilerin portfolyo ürünlerinin seçimine yardımcı
olmak amacıyla bir form geliştirilebilir. Bu formun
örneği(Linn,ve Miller, 2005);
Öğrencinin adı

Tarih

Ürünün tasviri/tanımı ……………

Öğretmenin yorumu
Öğretmen adı

Tarih

……………………………………….

Tarih

……………………………………….

Ürünün tasviri ……………………….
Öğrencinin yorumu
(Öğrencinin bu ürünü seçme gerekçesi)
Bu ürünü seçtim çünkü ……………..
Öğretmenin yorumu
Öğretmen adı

tarih

Kaynaklar

 Andrei, A. (2017). The learning portfolio- a successful

Ürünün güçlü yanı…………………..
Geliştirilmesi gerekenler……………
Diğer yorumlar……………………..

Bu çeşit bir form öğrencinin neyi planladığı ve ne
yaptığını karşılaştırma imkanı vererek yaptıklarını
gözden geçirmesini destekleyecektir. Böylece bir
sonraki
üründe
neyi
geliştireceklerini
ve
düzelteceklerini düşüneceklerdir.
5.Değerlendirme ölçütleri
Son olarak değerlendirme ölçütlerini planlamak
gerekir. Öğretim hedefleri ile değerlendirme ölçütleri
birbiriye uyumlu olmalıdır. Bu ölçütler öğretmen,
öğrenci ve aileler için açık ve net ifade edimelidir.
Öğretmene adil ve güvenilir değerlendirilme
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————————————————————————————-*Bu yazı, Yrd. Doç. Dr. M. Onur Cesur’un 17. Geleneksel
Eğitim Sempozyumu’nda yaptığı sunum metnidir.

Yusuf ŞARLAK
Eğitim Bilimleri Uzmanı

osyal bilimlerdeki pek çok kavram gibi, tanımı
toplumdan topluma ve zamandan zamana
değişmekle birlikte, çağdaş anlayışa göre “eğitim”in
amacı: bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı, içerisinde
yaşadığı sosyal yapıya adapte olmanın da ötesinde
onun gelişimine katkı sağlayabilen insanlar
yetiştirmektir. Diğer bir deyişle eğitim, çevresel
şartları sorgulamaksızın benimseyen ve bununla
yetinen insanlar yerine, toplumu ileri noktalara
taşıyabilecek, değişimi destekleyebilecek bireyleri
meydana getirmektir (Yeşilyaprak, 2003, s.2).
Görüldüğü üzere artık davranışçı ve geleneksel
tanımlamadan sıyrılan eğitim, yeni ürünler ortaya
koyabilme yetenek ve kabiliyetine haiz bireyleri
yetiştirmeyi gaye edinmektedir (Erdoğan, 2003,
s.224).
Değişen
dünyayla
birlikte, eğitimciler de
öğrencilerin nasıl en iyi
düzeyde öğrenecekleri
ve öğretmenlerin nasıl
en
etkili
şekilde
öğretecekleri konusundaki yoğun araştırmalarına
devam etmektedirler. Gerçekleştirilen araştırmaların
sonuçlarına göre etkili öğrenme- öğretme sürecinin
niteliğinin arttırılması yönünde her geçen gün
sayıları artarak devam eden yeni yaklaşımlar da
ortaya konmaktadır. Meydana gelen paradigma
değişikliğinin, pek çok vurguyu da beraberinde
getirmekle birlikte en yoğun çalışmalarını öğrenmeöğretme
yaklaşımları
üzerinde
oluşturduğu
görülmektedir. Öğrenmeyi uyarıcı ile tepki
arasındaki bağ kurma işi olarak açıklayan
davranışçı öğrenme vurgusundan, öğrenmenin
zihinde gerçekleşen içsel bir süreç olduğuna dikkat
çeken bilişsel öğrenme vurgusuna; bilişsel öğrenme
vurgusundan da, öğrenmeyi biyokimyasal bir olay
şeklinde
açıklayan
beyin
temelli öğrenme
vurgusuna
doğru
bir
geçişin
olduğunu
gözlemlemekteyiz. Günümüzde ayrıca teknolojiyle
desteklenmiş, bireysel farklılıkları ön plana

çıkarmayı amaçlayan, süreçte öğrenciyi merkezde tutmayı hedefleyen öğrenme öğretme yaklaşımları dikkat çekmektedir (Ekici, 2014, s.1).
Bilgi toplumu olarak betimlenen ve her an yeniden
biçimlenen günümüz dünyasında, eğitime olan
yaklaşım ve bakış açısındaki değişim doğrultusunda
öğretmenin ve onun yetiştirdiği öğrencinin sahip
olması arzulanan vasıflar da farklılaşmaktadır. Artık
sadece olgusal (nesnel) bilgiyi öğrenciye dikte eden
öğretmen ve bunu doğrudan alıp mekanik bir
şekilde ezberleyen öğrenci profili mazide kalmıştır.
Hem öğretmen hem de öğrencinin, bilgiye nasıl ve
nereden ulaşabileceğini bilen, yeni bilgiden
ihtiyaçları doğrultusunda doğru şekilde istifade
edebilen, eleştirel, yaratıcı, planlama ve problem
çözme sistemine göre düşünerek değişen koşullar
karşısında kendini yenileyebilen, çevresiyle sağlıklı
iletişim kurabilen ve takım çalışmasına yatkın kişiler
olması bir zorunluluk haline dönüşmüştür (Semerci,
2004, s.2: Duman, 2002, s.41). İşte tamda bu
noktada, bu beklenti ve gereksinimlere cevap
verebilme özelliği taşıyan, esasında kökeni ve
mantıksal temeli eskilere dayanmakla birlikte
özellikle son yıllarda daha da fazla ön plan çıkan
“aktif öğrenme” ile karşılaşmaktayız. Etkin öğrenme,
etkileşimli eğitim, ezbersiz eğitim, yaparak
yaşayarak öğrenme adlarıyla da bilinen aktif
öğrenme,
öğrenenin
öğrenme
sürecinin
sorumluluğunu
taşıdığı,
öğrenene
öğrenme
sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve
özdüzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve
karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme
sırasında
zihinsel
yeteneklerini
kullanmaya
zorlandığı bir öğrenme sürecidir (Açıkgöz, 2003,
s.17).
“Öğrenme öğrencilerin yaptığı bir şeydir,
öğrenciler üzerine yapılan bir şey değildir.”
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Aktif öğrenmenin temelini atan, pragmatik felsefenin
önde gelen isimlerinden Dewey, öğretmenlerin
öğrencilere sadece yalın bir ortam sunmasının
aksine, zenginleştirilmiş eğitim ortamları sağlamaları
üzerinde durmuştur. Dewey, geleneksel öğretim
ortamlarını ezberciliğe yol açtığı için eleştirmiş ve
öğrenciyi düşünmeye sevk edecek yaşantıların
sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle
öğrencinin çevreyle etkileşimine, bilginin öğrenci
tarafından keşfedilmesine ve gerçek yaşantılar
geçirmesine önem vermiştir. Dewey’e göre insan
beyni sünger gibi doldurulacak bir şey değildir. Bu
nedenle öğrencilere, sınıfta kağıt kalemle yapılan
etkinliklerin ötesinde ilk elden öğrenme yaşantıları
sağlanmalı, öğrenci kendi kendine öğrenmeye
özendirilmelidir. Yani, öğrencilerin bütünsel bir
şekilde gelişmelerine fırsat verilmelidir. Eğitimin
merkezinde öğrenci olmalı, öğretmen ona rehberlik

etmeli ve onu öğrenmeye karşı güdülemelidir
(Erden ve Akman, 1997, s.13).
Bu rehberlik kapsamında öğretmen ders süresince
yapılacakları
önceden
belirler,
kullanılacak
materyalleri ve öğrenme ortamını hazır hale getirir.
Dersi planlama ve derse hazırlık aşamasında aktif
olan öğretmen daha sonrasında ise kendisini geri
planda tutar. Öğrencilerine gereken bilgi ve
yönergeleri
vererek
etkinliği
başlatır,
ilgili
materyalleri sunar ve öğrencileri bir problem durumu
ile karşı karşıya bırakır. Süreç içerisinde adeta bir
gözlemci rolünde olan öğretmen karşılaşılan olası
güçlüklerin aşılmasında öğrencilerine yardımcı olur,
ihtiyaç duydukları desteği onlara sağlar (Kalem ve
Fer, 2003, s.436). Böylece hem olumlu bir sınıf
atmosferi oluşturur hem de öğrencileri sınıf içinde
aktif hale getirir.

Geleneksel Sınıflar İle Aktif Sınıfların Karşılaştırılması
Geleneksel Sınıf

Görüntü

Amaç
Kurallar

Öğrenci

Öğretmen

Sorunlar

Öğrenciler sıralar halinde hareketsiz otururlar ve başlarında bir öğretmen anlatım
yapar, etkileşim çok sınırlıdır.

Aktarılan bilginin öğrenci tarafından alınması ve tekrarlanması.
Öğrenciler hareket edemez söz verilmedikçe konuşamaz ve arkadaşları ile etkileşimde bulunamazlar.

Pasif alıcıdır, not alır, aktarılan bilgileri
ezberler ve sınavlarda tekrarlar, daha
sonra unutur.

Araştırır, düşünür, soru sorar, keşfeder, tartışır, fikir
üretir, karşılaştırma yapar, açıklar, örnek verir, anlam
çıkarır, önceki öğrenilenlerle bağ kurar, değerlendirme yapar, çıkarımlarda bulunur, tahmin eder, neyi
nasıl öğreneceğine karar verir, kendi eksikliklerinin
farkına varır, öğrenme malzemesini başka ifadelerle
anlatır, örnek ister, neden sonuç ilişkileri bulur, bilgiyi
yeniden yapılandırır ve sınıflar, öğrenmek için uğraşır.

Uzman, bilgi aktarıcı, karar vericidir.

Öğrenmeyi kolaylaştırıcıdır.

Öğrencilerin dersten sıkılmaları, ezbercilik, disiplin bozulması, ilgisizlik, öğretmenlerin tükenmişliği ve gelişmenin yavaşlığı, güdüsüzlük, yetersiz sosyal etkileşim, olumsuz sınıf atmosferi, bilgiyi
kullanma fırsatı bulamama.

Öğrenciler arasında fikir çatışmaları yaşanabilir
(fakat bunun geliştirici yönleri de vardır).

Avantajları

Yetiştirilen
İnsan Tipi

Bağlam

-

Kullanışlı, bilgiyi kullanma fırsatı sağlayıcı.

Kalıp yargılarla donanmış, gelişmeye
kapalı, sorun çözme becerilerinden yoksun, girişken olmayan, yaratıcı olmayan,
bağımlı kişilik.

İyi yetişmiş, etkili iletişim becerilerine sahip, yaratıcı
karmaşık sorunları çözebilen, etkili düşünebilen,
yaşam boyu öğrenen ve kendini geliştirebilen, içinde
yaşadığı toplumda etkili olan, güvenli, sağduyulu,
gayretli, bilgi kaynaklarından yararlanabilen, etkili
insan ilişkileri kurabilen.

Yalnız öğrenme, yarışma, iyileri seçme
ve başarısızları eleme, öğrencinin kapasitesini durağan kabul etme, tek tip öğretim.

Öğrenmeyi paylaşma, öğrencinin öğrenme kapasitesini geliştirme, herkesin başarılı olmasını sağlama.

* Açıkgöz, (2003). Aktif Öğrenme, s:35-36.
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Aktif Sınıf
Öğrenciler çeşitli biçimlerde (kümeler halinde U,O,V
ya da iç içe halkalar halinde) otururlar, sınıfın önü
arkası belli değildir ve aynı anda her köşesinde etkinlik sürer, hareketli ve sürekli etkileşim halindedirler, öğretmen sınıfta dolaşarak ihtiyacı olanlara yardım eder.
Bilginin özümsenmesi anlamlandırılması ve yeniden
üretilmesi, öğrenilenlerin kullanılması, problem çözülmesi, kavranma.
Herkes aynı anda konuşabilir ve söylediklerini dinleyecek birini bulabilir, dersin akışını sağlayacak kurallar dışında fazla kural yoktur.

Tabloda belirtildiği gibi geleneksel eğitim
anlayışı öğretmen merkezli iken aktif
öğrenme anlayışı öğrenci odaklıdır. Aktif
öğrenme, öğrenme sorumluluğunu öğrenciye bırakmaktadır; öğrenci beynini
kullanır, araştırma yapar, yeni fikirler
üretir ve öğrendiklerini yaşama aktarır. Bu
durum öğrencinin özgüvenini, güdüsünü
ve yaratıcılığını arttırır.
 Geleneksel yaklaşımda ise sınıfta disiplinin
sağlanması için katı yöntemler uygulanır.
 Geleneksel anlayış ansiklopedik bilgi verirken
aktif öğrenme konuları derinliğine anlama
becerisine yöneliktir.
 Geleneksel anlayışta bilgi gelecekte lazım olur
diye verilirken, aktif öğrenmede bilgi yeni bilgiler
üretmek için verilmektedir.
 Geleneksel anlayışta öğretmen kontrol edici iken
aktif öğrenmede öğretmen düzenleyici ve
rehberdir.
 Geleneksel anlayışta bilgi kesin iken aktif
öğrenmede geçicidir.
Bu
nedenlerden
dolayı
sınıflarda aktif öğrenme
yaklaşımı geleneksel yaklaşımlara
tercih
edilmesi
gerektiği düşünülmektedir
(Camci, 2012, s.15-16).
Özellikle dikkat çeken bir
husus
da,
aktif
öğrenmede
geleneksel
öğretime
göre
öğretmenin rolünün oldukça değişmiş olmasıdır.
İşte bu doğrultuda aktif öğrenme konusundaki
yayın, araştırma ve öğretmen yetiştirme çalışmaları
giderek artmaktadır. Bu çalışmaların önemli bir
kısmını, öğretmenlere aktif öğrenme yöntemlerini
kullanma
becerisini
kazandırmak
amacıyla
düzenlenen yetiştirme çalışmaları oluşturmaktadır.
Çünkü her yenilikte olduğu gibi aktif öğrenmeyi
uygulayacak olanların önce onun ne olduğunu, nasıl
uygulayabileceğini ve inceliklerini kavramış olması
gerekmektedir (Açıkgöz, 2007, s.29). Kaldı ki,
öğretmenlik, diğer meslek alanlarında da olduğu gibi
sürekli yenilenme ve gelişmeyi gerektirmektedir.
Gelişen ve gelişime öncülük eden öğretmenler
yetiştirmek ise oldukça uzun soluklu ve zahmetli
bir süreçtir. Bu süreç fakülte eğitiminden mesleğin
son noktasına, hatta son yıllarda öne çıkan yaşam
boyu öğrenme yaklaşımı dahilinde meslek
sonrasında da ortaya konması gereken eğitim

faaliyetlerini bünyesinde taşımaktadır.
Meslek icra edilirken kurum tarafından
personele sunulan hizmetiçi eğitim ya da
gönüllük esasına dayalı olarak istifade
edilen halk eğitiminin önemi yadsınmamakla birlikte öğretmen yetiştirmede ilk ve
önemli temellerin hizmet öncesi eğitim
sürecinde atıldığı da tartışmasız bir
gerçektir (Küçükahmet, 2009, s.3). Fakat
ne yazık ki öğretmen eğitiminin en önemli
ayağı olan hizmet öncesi eğitim kapsamında üniversitede alınan formasyon derslerinin uygulamaya
dönüklüğü ve verimliliği noktasında yapılan pek çok
araştırma arzulanan noktadan uzak olduğumuzu
ortaya koymaktadır.
Araştırmalar eğitim fakültelerinde çoğu öğretim
görevlisinin aktif öğrenmeyi neredeyse hiç
kullanmayarak, süreçte kendisinin konuştuğu,
öğrencilerin salt olarak dinlediği ve not aldığı
geleneksel öğretim yöntemleri ile ders işlediğini
ortaya koymaktadır. Bu hususta gerçekleştirilen
araştırmalara bakacak olursak:
 Demirel ve Ün (1987),
üniversite öğretim
elemanlarının %86’sının düz anlatım yöntemine
çok sık başvurduklarını ifade ederken,
 Bulca, Saçlı, Kangalgil ve Demirhan (2012)
tarafından yapılan araştırmada beden eğitimi
öğretmenleri, öğretmen yetiştirme programı
içerisinde yer alan öğretmenlik meslek bilgisi
derslerinin işlerine yaradığını fakat kuramsal
bilginin yanında uygulamaya dönük eksikliğin
olduğunu belirtmişlerdir.
 Çuhadar ve Dursun’un (2010) "öğretmen
adaylarının gözüyle öğretmenlik mesleği" başlıklı
araştırmasında ise öğretmen adayları, üniversitede sunulan eğitimde öncelikli olarak alan
derslerine ve ardından da öğretmenlik mesleğine
ilişkin ders ve bu derslerde de yaparak
yaşayarak öğrenmeye yoğunluk verilmesini arzu
ettiklerini ifade etmişlerdir.
 Ayrıca Atik Kara (2012), Atav ve Sönmez (2013),
Akpınar ve Burhan (2004), Altınkurt ve Yılmaz
(2011), Alev ve Başkan (2009) ile Şarlak’ın
(2015) yapmış oldukları çalışmalarda da
öğretmen adaylarının, üniversitede aldıkları
eğitim bilimleri derslerinin içerik ve niteliğini,
uygulamaya dönüklüğünü, aktif öğrenmeye
imkan sağlanmasını yeterli düzeyde bulmadıkları
tespit edilmiştir.
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sağlanmalıdır. Aksi durumda aktif öğrenme
deneyimi yaşamamış öğretmen adaylarından, kendi
sınıflarında aktif öğrenmeyi kullanmalarını beklemek
maalesef büyük bir iyimserlik olur (Taş, 2005,
s.183).

Sonuç olarak: aktif öğrenme modelinin, gerek
eğitim gerekse nörofizyoloji alanında
gerçekleştirilen pek çok araştırma neticesinde,
daha kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağladığı
Günümüz eğitim anlayışı, etkili bir öğretim
sürecinin gerçekleşmesi için öğretmene en
uygun öğretim yöntemini belirleme ve uygulama
sorumluluğu yüklemektedir. Buna karşın, gerek
geleneksel eğitim yaklaşımlarına maruz kalınarak
geçirilen bir öğrencilik hayatı gerekse bahsi geçen
yaparak yaşayarak öğrenmeden ve deneyimlemeden uzak bir öğretmenlik eğitimi nedeniyle
çoğu öğretmenin, öğrencilerin pasif dinleyici
konumunda bırakıldığı yöntem ve tekniklere
başvurduğu görülmektedir. Ancak öğrencilerin
bireysel düşüncelerini özgürce açıklayabildikleri,
tartışabildikleri ve birbirlerini önemseyerek dinleyebildikleri, öğrenme-öğretme etkinliklerinin daha etkili
ve verimli olduğu ortamları arzu ettikleri bilinmektedir (Bayçeken, Doymuş ve Doğan, 2015, s.1).

ortaya konmuş bir gerçektir. Uzun yıllardır
ülkemizdeki öğretmen eğitimi programlarında
ele alınıp işlenen bu modelin öğretiminde, hala
geleneksel (modelin doğası ve söylemleriyle
tezat oluşturan ..!) yaklaşımların kullanılıyor
olması da, ciddiyetle üzerinde durulup
düşünülmesi gereken bir husustur.
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Elgiz HELDEN
Eğitim Danışmanı

ir bebek nasıl öğrenir? Yürümeyi öğrenmesi
için bir bebeğe ne yapması gerektiğini anlatmayız. Ne yapması gerektiğini görür, dener, tekrar
dener, dener, dener ve sonunda yürümeyi öğrenir.
Bebeklikten sonra çocukluk ve gençlik dönemlerinde de izler, gözlemler dener ve öğreniriz. Özellikle ergenlik döneminde denemelerimiz daha da
artar.
Peki ama bizi geleceğe hazırlayan okullarda neden
her zaman böyle yaparak öğrenmiyoruz, yaparak,
deneyerek öğrenmiyoruz, öğretmiyoruz?

Deneyimsel öğrenme teorisini en genel
kabul görmüş şekliyle çerçeveye oturtan
David A. KOLB, öğrenmeyi “deneyimin
bilgiye dönüştürüldüğü” süreç olarak
tanımlar. Öğrenme bir sonuç değildir.

Öğrenme tek başına öğrencinin gerçekleştireceği bir
süreç de değildir. Deneyimsel öğrenmede Kolb
öğrenmenin bir alan olduğunu bu alanın fiziksel,
kültürel, kurumsal, sosyal ve psikolojik süreç
olduğunu vurgular. Bizim eğitim süreçlerimizde
hangilerinin öne çıktığına bakarsak, sürekli değişen
eğitim politikaları, çoğunlukla öğretmene ve
öğrenme yöntemlerinden daha önde tutulan sınıfın
okulun fiziksel koşulları, öğretmen ve akran
öğrenmesinin yeterince önemsenmesi, öğrenme
sitillerini önemserken öğretme stillerinin unutulması
gibi faktörler öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında
ihmal ettiğimiz alanlar.
Öğrenme ve öğretmen süreçlerinde sınıf ortamında
tek başına kalan öğretmenler kendi yetkinliklerini
geliştirmek farklı öğrenme ve öğretme yollarını
bulmak ve denemek zorunda. İşte onlardan biri de
deneyimsel öğrenme. Aslında
bildiğimiz ve
uyguladığımız ve uygulamakta biraz yavaş
olduğumuz bir alan.
Bu
konuda daha fazla
öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz için, David ve
Alice
Kolb’un
“The
Experiential
Educator”
Deneyimsel öğrenme teorisi ve metodolojisini
kullanan ve kullanmak isteyen tüm eğitimciler için
bir rehber niteliği taşıyan kitap, öğretme ve öğrenme
profilleri arasındaki bağlantıyı kuruyor.

Tarihi nasıl yaparak öğretebiliriz? Ya da
edebiyatı? Yaparak öğretmek için gerekli
araçlarımız yok gibi düşünebiliriz.
Bir de yaparak öğrenmenin faydalarının tam
anlaşılamaması buna eklendi mi okullarımızın
mevcut sistemi kaçınılmaz oluyor. Hayat becerilerini
öğretmesi gereken kurumlar ne yazık ki o
becerilerinin yanından bile geçemez hale geliyorlar.
Oysa mezun olup işe başladığımızda bizden hata
yapmamamız bekleniyor. Hataları önlemek isteyen
çoğu işverenler ise bunları önceden öngörüp eğitim
programlarını
oluşturuyorlar.
Yani
yaparak
öğrenmenin önü burada kesiliyor.

Hiç bir zaman geç değil. Başkalarından,
okuduklarından, deneyimlerden ilham olan
öğretmenlerimizin ilham verme zamanları
da gelmiş olmalı...
Ne mutlu ki son dönemde öğrenme ve öğretme
teknikleri ihtiyaçlara uygun şekilde gelişiyor,
değişiyor. Artık yaparak öğrenme gündeme oturdu.
Klasik bilgiye dayalı öğrenmenin aksine, yaparak
öğrenmede kişi deneme, tecrübe etme yoluyla
öğreniyor. Bilgi ve beceriler okuma veya ezberleme
yerine, bizzat içinde bulunarak, egzersiz yaparak ve
farklı senaryoları deneyerek kazanılıyor. Böylece
daha kalıcı bir öğrenme elde ediliyor. Bir başka
deyişle, klasik öğrenme şekilleri öğrenciye “ne”
düşüneceğini öğretirken, yaparak öğrenme “nasıl"
düşüneceğini öğretiyor.
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Dünya çapında fenomen olan MIT Fizik profesörü
Walter Lewin’i duymuşsunuzdur. İşte onun dersleri
yaparak öğrenmenin güzel örneklerini oluşturuyor.
Uzun bir süre sosyal medyada enerjinin
korunumunu anlattığı dersi paylaşılmıştı. Belki
görmüşsünüzdür. Enerjinin korunumunu öğretmek
için yaptığı hesaba göre salınan bir sarkacın
önünde duruyor. Ucunda gülle bağlı bir sarkaç tam
çenesini dağıtacak hızda kendisine yaklaşıyor. Ama
teğet geçiyor. İşte bu ders, öğrencileri için
unutulmaz bir ders oluyor. Etkileyici öyle değil mi?
Temelde öğrenme mantığı ve motivasyonu hep
aynı. Araba kullanmayı doğru öğrendiğinizden emin
olmak için doğru araba kullanan birini görmüş, siz
de uygun şekilde kullanmış olmalısınız ki doğru ve
hatalı kullanım arasındaki farkı söyleyebilesiniz.
Vitesi
vaktinde
değiştirmekle
değiştirmemek
arasında arabanın motor sesindeki farklılığı
algılamalısınız. Yani önemli olan deneyim. Kısacası
yaparak öğrenmelisiniz. Arabayı vitese takıp
kaldırabilirsiniz ama karşılaştığınız bir sorunda ne
yapacağınızı nasıl bileceksiniz? Zira deneyimleyen
kişi adım adım olayı bizzat yaşamış, içselleştirmiş
ve özet bir sonuç çıkarmıştır. Klasik öğrenmede
bize ulaşan ise sadece bu özettir. Detayları
olmayan, içselleştirmenize yardımcı olmayan kısa
bir özet.

Oysa deneyimleyen kişi benzer bir durumla
karşı karşıya kaldığında geçmiş deneyimin
detaylarını hatırlayarak karşılaştığı yeni
durumda kararlar alabilir, çözümler
üretebilir. Düşünebilen, çözüm üretebilen
çocuklar yetiştirebilmek için açıklama

yapmalısınız? Diyelim Reşat Nuri Güntekin
işliyorsunuz, Reşat Nuri Güntekin olduğunu
düşündürüp bir hikaye yazmasını isteyebilirsiniz.
Böylece
yazarın
tarzını, mevcut eserlerini
öğrenecektir. Konunun uzmanı sizsiniz. Siz daha iyi
“dahil etme” yöntemleri bulacaksınızdır.

3. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Bireysel çalışmalar kadar, grup çalışmaları da
önemli. Çünkü öğrenciler birbirlerinin yanlışlarından
da öğrenirler. Örneğin tohumunu fazla sulayan
çocuğun, tohumu çürüdüğünde, sınıftaki diğer
öğrenciler “neyin yapılmayacağını” da öğrenmiş
olurlar.

4. Yaparak öğrenecekseler proje şart
Amaç öğrencinin öğrenmesi ise, uygulamalı bir
ödev işe yarayacaktır. Ama evde yardım alma
ihtimalini unutmayın. Burada velilere çocuğun
projeyi
kendisinin
hazırlamasının
önemini
anlatmanızda fayda var.

5. Araştırın, öğrenin, mümkünse uygulayın
En iyi bildiğiniz konuda bile yenilikleri takip edin.
Başkalarının nasıl öğrettiğini araştırmaya vakit
ayırın.
Öğretmenlerin
birbirleriyle
sınıf
içi
uygulamalarını paylaştıkları internet grupları var. Bu
tip gruplara, forumlara üye olup gelişmeleri takip
edebilirsiniz.

yapılmasına, keşfetmeye, genelleme
yapmaya ve deneyim biriktirmeye izin
vermeliyiz.

Peki öğretmenler sınıfta neler yapabilirler?
1. Önce “neden” sorusunun cevabını
vermelisiniz
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Siz hiç “sınavda çıkacak” gibi sözlerin öğrencilerinize yeterli geldiğini gördünüz mü? Yeni nesil,
öğrettiğiniz bilgiyi nerede kullanabileceğini, neden
öğrendiğini de duymak istiyor. İlgilerini ancak böyle
çekebiliyorsunuz? Örneğin “negatif tam sayılar
sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler” bilgisini asansörün
zemin kattan daha alttaki katlara gidişi ile
anlatabilirsiniz.

Çünkü bilgi hayatın içinde işe yaradığı,

2. Bırakın deneyimlesinler.

kullanıldığı zaman kalıcı bir şekilde beceriye

Evet bazı branşlar yaparak öğrenmeye daha müsait
gibi… Örneğin toprağa ektiğiniz bir tohumun
çimlenmesi, filiz vermesi, biraz zaman alsa da
öğrencinin bizzat görerek, yaparak öğrenebileceği
bir şey. Ama ya edebiyat öğretmeniyseniz, ne

dönüşebilir. Yani aslında yaparak öğrenme
yaşamaktan başka bir şey değil.

Dilek ATEŞ
Psikolojik Danışman

ahar aylarında nasıl doğa uyanıp yenileniyorsa bedenimizde birtakım tepkilerle kendini yeni
döneme adapte etmeye çalışır. Mevsimsel
duygudurum bozukluğu(SAD) ya da popüler söylemiyle bahar yorgunluğu, kıştan yaza geçmekte
olduğumuz şu günlerde 7’den 70’e herkesi
etkilemektedir.
Öncelikle kış mevsiminin kısa ve karanlık
günlerinden uzun ve güneşli günlere geçerken
hissettiğimiz fiziksel ve ruhsal değişimlerin
yaşanmasının normal olduğunu bilmeliyiz.

ruhsal yapıları, onların yaşadıkları durumlara karşı
farklı bedensel tepkiler göstermelerine zemin
hazırlar. Ortalama 2 hafta süren bu etkiler hastalık
olarak kabul edilmese de; bazı kişilerin aile hayatını,
sosyal ilişkilerini ve iş performansını olumsuz
derecede etkiler. Büyük şehirlerde yaşayanlar,
stresli ortamlarda çalışanlar, yoğun bir iş temposu
olanlar bu durumdan daha fazla etkilenir.

Bahar aylarında metabolizma, değişen
havaya ayak uyduramaz
Bahar yorgunluğu; kış aylarında yavaşlamış olan
metabolizmanın baharın gelmesiyle birlikte bu
değişime ayak uyduramamasından kaynaklanır.
Isınan havalar duygusal iniş çıkışlara, uykusuzluğa,
iştahsızlığa, eklem ağrılarına ve yorgunluğa neden
olur. Ayrıca düzensiz beslenme, yeterli vitamin
almama, uyku düzensizliği, kansızlık, depresif
duygu durumları, adaptasyon ve dikkat süresinin
kısalması bahar yorgunluğunun süresini uzatır.

Kişinin ruhsal yapısı farklı bedensel
tepkilere zemin hazırlar

Özellikle okul çağındaki çocuklarda sınavların oldukça yoğun olduğu şu günlerde hele
bir de 8.ve 12. sınıf öğrencilerinde TEOG ve
LYS öncesi bahar yorgunluğuna bir de
sınav stresi eklenmektedir.

Çocuklarda ve gençlerde görülen bahar
yorgunluğunun belirtileri nelerdir?

Bazı kişiler kendilerini güneşli günlerde daha
enerjik, pozitif ve canlı hisseder. Hatta bu kişilerin
enerjileri fazla olduğu için iş yerinde konsantre
olamaz, işe dikkatlerini veremez ve enerjilerini de
dengeleyemezler. Bundan anlaşılıyor ki kişilerin

Ruh halinde değişiklikler:
sinirlilik hali ,umarsızlık

Sebepsiz üzüntü,

Motivasyon eksikliği: Başaramama
güvensizlik, yeni adımlar atamama

korkusu,

Konsantrasyon güçlüğü: Okul başarısı
notlarında düşme, konsantrasyonu etkileyebilir.

www.tozok.org.tr
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Artan anksiyete hali: Strese karşı tolerans
düzeyinin düşmesi, ağlama nöbetleri, geleceğe
karşı umutsuzluk
Uyku sorunları: Normalden fazla uyuma ya da
uykuya dalamama
Enerji düzeyinde değişiklikler: Uyuşukluk ve
açıklanamayan yorgunluk hissi
İştah artışı: Karbonhidratlı yiyeceklere düşkünlük,
tatlı yeme ihtiyacı
Sosyal sorunlar: Zevk alamama, ilgi azalması,
arkadaşlar arası gerginlik, tahammülsüzlük

Anne babaların bu dönemde dikkatli olması
bahar yorgunluğuna çok benzer genel ergenlik
sıkıntıları ile karıştırılmaması önemlidir.
Ortalama bir hafta ile bir ay arasında değişen
sürelerle çocuklarımızda görülebilecek bu
değişiklikler gün ışığının fazlalaşması ve
günlerin uzamasıyla birlikte kendiliğinden
geçmektedir. Eğer çocuğunuzda yorgunluk
sinirlilik gibi durumlar uzun süreli devam
ediyorsa bu durumda bir uzmana
başvurulmalıdır.
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Öğrenciler ders çalışmak istemiyorsa
ebeveynler ne yapmalı?
Hedef belirleyin: Kısa vadeli hedeflerden başlayarak isteklerini belirleyin Örneğin matematikten iyi not
almak gibi
Çalışmaları planlayın: Okul sonrası zamanı birlikte
planlayın planınızda onun seveceği etkinliklere ve
özellikle açık hava etkinliklerine yer verin.
Ara küçük sürprizlerle onu şaşırtın: Elde ettiği bir
başarı sonrası sıra dışı bir etkinlik ve kutlama onu
motive edecektir
Geleceği hayal oyunu oynayın: Her çocuk gelecekte bir şeyleri hayal etmeyi sever onun hayal gücüne katkıda bulunun. Doktor olmak isteyen çocuk
için beyaz önlüklü fotoğraf çektirmek gibi..
Model olun: Çocuktan beklediğimiz davranışların
tam tersi yönde davranmak onda olumsuz etki yapacaktır. Örneğin ona ders çalışmasını söylerken bilgisayar başında zaman geçiriyorsak çocuk ders çalışmayı kendisine verilmiş bir ceza olarak görecektir.
Siz de çocuğunuz ders çalışırken kitap okumayı tercih edebilirsiniz.
Okul ile iletişimde olun: Çocuğunuzun okul saatleri içinde nasıl davrandığını derslere karşı tutumunu
öğrenin
Sabırlı olun: Anne babalığın en önemli kuralını
unutmayın, çocuk eğitiminde hiçbir şey bugünden
yarına gerçekleşmez sabırla bekleyin, değişimleri
görün ve takdir edin.

Levent İNCE
Medikal Egzersiz Uzmanı

üyüme çağındaki çocukların
fiziksel gelişimlerinin temel
esası harekete dayanır. Buna
karşın metropol şehir yaşamı ve
teknolojik araçların yaşamımıza
daha fazla eşlik eder hale gelmesi,
sedanter yaşam olarak isimlendirilen; düzenli fiziksel aktivite
yapılmaması durumunda ortaya
çıkan hareketsiz yaşam tarzını da beraberinde
getirdi. Yapılan araştırmalar, sedanter yaşam
tarzının, dünya genelinde özellikle son 50 yıl
içerisinde ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre, dünyada
yaşayan insanların yüzde 60 ila yüzde 85’lik bir
bölümü, yeterli fiziksel aktivite yapmıyor ve sedanter
bir yaşam tarzı sürdürüyor.
Çocuklarda ve yetişkinlerde hareketsiz yaşam
modellerine bağlı olarak gelişen çeşitli sağlık
sorunları, her geçen gün katlanarak karşımıza
çıkıyor. Bu durum, koruyucu sağlık hekimliğinin ve
egzersiz uzmanlarının odak noktası haline gelmiş
bulunuyor.
Sedanter yaşam tarzının beraberinde getirdiği
sağlık sorunlarına müdahalenin erken yaşlarda
yapılmasının
önemini
vurgulamakta
yarar
var.
Çocukların
gelişme
dönemleri
olarak
bahsettiğimiz 2-7 yaş arası dönemde ‘’Temel
Hareket Dönemi’’ dediğimiz başlangıç-ilk-olgunluk
evreleri, 7 ve 14 yaş üstü yine ‘’Spor Hareketleri
Dönemi‘’ dediğimiz özel-genel-uzmanlık evreleri, bir
biyomekanik ve egzersiz fizyolojisi esasına;
hareket ve spora dayanır. O nedenle gelişme
çağında çocuklarda fiziksel aktivitenin artırılmasına
yönelik yapılan çalışmalar oldukça gerekli ve
önemlidir. Erken yaşlarda fiziksel aktivite katılımını
sağlamak, ilerleyen yaşlardaki potansiyel risk
oluşumu ihtimalini en aza indirgeyecektir.
Fiziksel gelişimin yanı sıra sportif çalışmalarda
bulunmanın, bireyin kişisel gelişimine de önemli

katkıları bulunuyor. Bununla birlikte
spor sektörünün büyümesi, spor ve
egzersize olan taleplerin hızla
yükselmesini beraberinde getiriyor.
Bu doğal süreçte çocukların ve
gençlerin potansiyel yeteneklerini ve fiziksel yatkınlıklarını
belirlemenin ve doğru yönlendirmeler yapmanın önemi giderek
artıyor. Bu noktada çocukların ve gençlerin fiziksel
aktiviteye ve spora yönlendirilmesi ile ilgili ailelere
bir vizyon kazandırmak ve bilinç oluşturmak önem
kazanıyor. Bu vizyon ve bilincin oluşması için okul,
sağlık kuruluşları ile çocuk ve gençlerle ilgili çalışan
kişi ve kurumlara önemli sorumluluklar düşüyor.
Uzmanlar tarafından çocuk ve gençlerin “doğru”
yönlendirilmelerin olumlu yansımaları:
 Pozitif tutarlı
geliştirmek,

davranışları

ve

alışkanlıkları

 Zihinsel ve fiziksel gelişimini desteklemek,
 Kişisel gelişimi, kazanma tutku ve hırsının önüne
koyarak dengeyi sağlamak,
 Spor aracılığıyla başarı algısını geliştirmek,
 Zorluk,
yenilgi ve
mücadele
durumlarla baş etmeyi öğrenmek,

gerektiren

 Duyguları kontrol etmeyi öğrenmek,
 Bireysel ve bir ekip üyesi olarak sorumluluk
bilincini geliştirmek,
 Güçlü hedefler belirlemek, bu hedeflere ulaşmak
için çaba göstermenin gerekliliğini kavramak,
çalışma ve çaba ile başarıya ulaşmanın
mutluluğunu yaşamak; bu yolla yaşamda
vizyonlarını oluşturmalarına katkıda bulunmak,
 Sporda yakalanan başarıyla eğitim yaşamında
teşvik ve burslardan yararlanmak.
Tüm bu olumlu etkilere karşın, fiziksel ve düzenli
spor aktivitelerinde yanlış tercihler, beraberinde
birtakım olumsuz yansımaları da getirebiliyor.
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Yanlış uygulamaların getirdiği
olumsuz yansımalar
 Kullanılan yanlış teknik ve uygulamalarla,
yeteneklerin olumsuz fiziki refleks veya davranış
biçimlerine dönüşerek yanlış gelişime sebep
olması,
 Büyüme döneminde eklemlerdeki kıkırdak dokuların travmatik veya aşırı yoğun kullanmanın
yaralanmalara yol açılması,
 Kardiyovasküler ve tanı koyulamayan sağlık
sorunlarına bağlı ani sonlarla karşılaşılması.
Sporda Potansiyel, Yetenek ve Risk
Faktörlerinin Belirlenmesi
Çocuk fizyolojisi sürekli büyüme, gelişme ve
değişme
döngüsünde
hücre
sayısının
ve
büyüklüğünün, bedensel hacim ve kütlenin artışı,
hücre ve doku yapılarında biyolojik işlevlerin
oluşması,… kısaca olgunlaşma sürecinin özellikleri
ile yetişkin bireylerin fizyolojisinden ayrılmaktadır.
Bu döngü aslında düşünüldüğünden çok hızlı ilerler.
Bu gelişim esnasında çeşitli olumlu artışların yanı
sıra olumsuz ve derinden ilerleyen etkin faktörler de
bulunabilir. Bu faktörler dış etkenler veya genetik
kodlanmış biyolojik etkenler olabilir.
Çocuğun veya gencin yeteneğinin olduğu bir
branşta umut vaat ederken, sakatlanma veya geri
kalma gibi talihsiz fiziki engellerle karşılaşmasının
önüne geçmek önemlidir. Bu nedenle belirlenmesi
hedeflenen
potansiyel
yetenek
ve
risk
faktörlerinin
öncelik
sıralamasıyla
doğru
planlanması büyük önem taşır. Bu konularda
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uzman sağlık hekimleri ve medikal egzersiz
uzmanlarının oluşturduğu testler ve yönlendirmeler,
bireyin bulunduğu aşamadan bir sonraki olumlu
performans artışlarına ulaşabilmesini mümkün kılar.
Bunun yanı sıra, gelişimsel beden fizyolojisi ve
hareket
mekaniğinde
olumsuzluklar
varsa
gözlemlenerek, bunlara sebep olan organizma
yansımaları da ayrıca tespit edilebilir.

“Mevcut gelişim riskleri, doğru performans
testleri ve performansı artırıcı yönlendirmelerle
mümkün olan en minimum seviyeye
getirilebilirken, sahip olunan veya fark
edilmeyen yetenek ve potansiyeller de mümkün
olan en üst seviyeye çıkartılabilir.”

Bu noktada gelişme çağındaki çocuk ve gençlerin,
sağlık ve hareket bilimi uzmanları ile okulların
işbirliği içinde olarak bütünsel bir yaklaşımla
desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede
bizler de kurduğumuz uzman ekiple Fizyoterapi,
Osteopati, Kayropraktik, Medikal Egzersiz
(hareket bilimi) uzmanlıklarının ışığında, uluslar
arası geçerliliği olan testlerle, çocuk ve gençlerin
sportif potansiyellerini ortaya çıkarıyor, geliştirmeleri
için gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve bununla
birlikte, çocuklardaki mekanik ve fizyolojik olası
problemleri erken teşhis etme olanağı sunuyor,
düzeltilmesi için yine gerekli yönlendirmeleri
yapıyoruz.
Sportif Potansiyel ve Fiziksel Yatkınlık Taraması
çalışmamızla ilgili bilgi ve iletişim için;

Tülay Sarı, tulay@tasariiletisim.com
0532 205 64 38

Anja GÜDER

Prof. Dr. Ebru Aktan ACAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Okutman

ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi (ÇABAÇAM)

“Türk Gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa
ulusumuzun geleceği güvence altındadır.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
ünümüzde
modern
toplumların
yaşam
tarzlarının yarattığı olumsuzluğun hepimiz
farkındayız. Çocuklarımız artık daha az hareket
ediyorlar.
Bunun
sebeplerinden
bir
tanesi
şehirlerimizin yapısı. Çocukların özgürce hareket
edebileceği ve oyun oynayabileceği alanlar giderek
azalıyor. Bununla birlikte serbest zaman aktiviteleri
de belirgin bir şekilde değişti. Çocuklar dışarıda
buluşup, oyunlar oynamak yerine bilgisayar oyunları
oynamayı, cep telefonuyla zaman geçirmeyi ya da
birbirleriyle yazışmayı tercih ediyorlar. Hiç hareket
etmeden saatlerini bilgisayar önünde geçiren bir
nesil yetişiyor. Elbette ki bu hareketsiz yaşam tarzı
beraberinde birçok problemi de getiriyor. Bunlardan
en çarpıcı olanı ise obezite.
Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması 2016
Raporuna göre, çocuklarda obezite oranı artmış
durumda. Obez çocuk oranı 2013'te yüzde 8,3 iken
maalesef 9,9'a yükseldi. Yani bu durumda yaklaşık
olarak her 10 çocuktan birinin obez olduğunu
anlıyoruz. Fazla kilolu oranı ise 2013'te yüzde 14,2
iken
2016'da
yüzde
14,6’ya
yükseldi.
Çocuklarımızın yüzde 74'ü kilo olarak normal, yüzde
1,5'i zayıf. Bu durumun çocukların fiziksel ve
zihinsel sağlıklarını ve hatta sosyal öğrenme
becerilerini ciddi bir şekilde etkilediği kanıtlandı.
Ancak hala bu durumla savaşmak için yeterli
stratejiler belirlenmemiş durumda.
Çocuklar için hareket etmek çok doğal bir davranış.
Çocuklar kendilerini denemek, vücutlarını tanımak
ve eğlenmek için hareket ediyorlar. Özellikle erken
çocukluk döneminde hareketli bir çocukluk
geçirmek, çocukların gelişiminde önemli bir role
sahip. Hareket etme davranışları sadece duygusal-

fiziksel gelişmeyi değil, sosyal gelişimi de tetikliyor.
Aynı zamanda zihinsel gelişim, çocukluğun ilk
döneminde hareket ve algılama öğrenimi ile
gelişmektedir. Uluslararası çalışmalar sporun
çocukların öğrenme kabiliyetlerini olumlu yönde
etkilemekte olduğunu ortaya koymuşlardır.

Çocuklar hareket ederken öğrenirler. Belki bu
öğrenme süreci çocukların matematik formüllerini ya
da yeni İngilizce kelimeleri öğrenmeleri kadar açıkça
gözlemlenemez ama spor diğer derslerden daha
önemsizdir demek de doğru değildir. Neden mi?
Çünkü spor derslerinde çocuklar bedenlerini tanırlar
ve bedenlerinin nasıl çalıştığını öğrenirler.
Başkalarıyla yarışırlar, yeni hareketler öğrenirler ve
bu onların sağlıklı kalmasını sağlar. Bir çocuğa eğer
gerekli boşluğu sağlamazsanız nasıl düşmeyi
öğrenebilir? Ancak spor derslerinde düşerken
yuvarlanmayı ve ellerini kullanmayı öğrenirler; bu
şekilde yaralanmadan düşmenin yollarını kendi
kendilerine bulurlar. Tırmanırlar ve yapabileceklerini
bilmedikleri bir şeyi yaptıkları için kendileriyle gurur
duyarlar. Spor derslerinde arkadaşlarıyla oyun
oynarlar, bu şekilde nasıl beraber iş birliği
yapacaklarını, paylaşacaklarını, takım olabilme
duygusunu ve gerçekten kazanmak istemenin nasıl
bir his olduğunu öğrenirler. Bunlar çocuklarımızın
geliştirmesini istediğimiz özellikler... Bu gelişimin en
büyük temeli ve dayanağı ise spor ve hareket
eğitiminden geçiyor. Peki hareket ve sporu bu kadar
önemli kılan nedir?
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Yapılan çalışmalar erken çocukluk döneminde
küçük ve büyük kas gruplarını çalıştıran etkinliklere
katılmanın, çocukların motor beceriler konusunda
önemli kazançlar elde ettiklerini ortaya koymuştur.
Çünkü beden, çocuğun dünyayı keşfetmek ve
tanımak için kullanıldığı ilk araçtır. Çocuğun doğal
olarak yaptığı yürümek, koşmak, zıplamak,
tırmanmak, itmek, çekmek, dönmek vb. hareketlerle
çocuk kişisel eğilimini oluştur ve kendine ait temel
bedensel dağarcığını geliştirir. Bedensel çalışma
çok boyutludur; Rahatlık, soluma, kasılma,
gevşeme, davranışların farkında olma, bedenin her
iki yanını da kullanmayı geliştirme, reflekslerin ve
tepkilerin, dengenin bilincine varma beden eğitimi
etkinliklerinin bir parçasıdır. Çocukların okul öncesi
dönemdeki yaşantı ve deneyimleri, daha ileriki
yıllardaki bilişsel, devinişsel, duygusal ve sosyal
gelişimlerini etkileyen en önemli etmenlerden
olduğu yönünde ipuçları vermektedir.
Bu nedenle sosyal eşitlik kapsamında “Spora
Katılımda Eşit Fırsat Sunumu (Herkes İçin Spor!)”
sloganıyla Güçlü Çocuklar Projesi’ni oluşturduk.
Bu Proje, Avrupa Birliği Erasmus + Programı ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından
finanse edildi. 2017 yılı Ocak ayında başlayan
Projemiz, bu yıl Haziran ayında sona eriyor. Proje
kapsamında Belçika, Almanya, Letonya ve İtalya’da
yer alan ortaklarımızın uzmanları ile çalışıyoruz.
Şu ana kadar Proje kapsamında iki pilot uygulama
gerçekleştirdik. Bunlardan ilkini Çanakkale Onsekiz
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Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk
Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) 4-6 yaş arasındaki
çocuklarla gerçekleştirdik. ÇABAÇAM, sosyoekonomik yönden dezavantajlı ailelerin risk altındaki
çocuklarının erken çocukluk hizmetlerine ulaşabilmelerini sağlayabilmek için yaşama geçirilen
yenilikçi ve farklı bir model. Üniversite, Yerel
Yönetim ve Sivil Toplum Örgütleri’nin paydaşlarının
koordinasyonu ve işbirliğine bir örnek teşkil edecek
şekilde ÇABA Derneği ve Çanakkale Kepez
Belediyesi desteğiyle 2008 yılı Mart ayında hayata
geçirilen ÇABAÇAM, bugüne kadar 4-6 yaş
arasında toplam 156 çocuk, aile ve 276 hizmet
öncesi öğretmen adayına eğitim sağladı.
İkinci pilot uygulamayı ise Çanakkale’nin en eski
okullarından birisi olan İstiklal İlkokulu’nda 6-8 yaş
arası çocuklarla gerçekleştirdik. Erken çocukluk
eğitiminde farklı araçları ve metotları deneyerek en
iyi uygulamaları bulmaya çalıştık. İki pilot uygulamamız da, Projemize ortak olan ülkelerden
uzmanların, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABAÇAM’ın
katkılarıyla İtalya’da yer alan ortaklarımızın
uzmanları ile çalışıyoruz.

Şu ana kadar Proje kapsamında iki pilot uygulama
gerçekleştirdik. Bunlardan ilkini Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk
Eğitimi Merkezi’nde (ÇABAÇAM) 4-6 yaş arasındaki
çocuklarla
gerçekleştirdik.
ÇABAÇAM,
sosyoekonomik yönden dezavantajlı ailelerin risk
altındaki çocuklarının erken çocukluk hizmetlerine
ulaşabilmelerini sağlayabilmek için yaşama geçirilen
yenilikçi ve farklı bir model. Üniversite, Yerel
Yönetim ve Sivil Toplum Örgütleri’nin paydaşlarının
koordinasyonu ve işbirliğine bir örnek teşkil edecek
şekilde ÇABA Derneği ve Çanakkale Kepez
Belediyesi desteğiyle 2008 yılı Mart ayında hayata
geçirilen ÇABAÇAM, bugüne kadar 4-6 yaş
arasında toplam 156 çocuk, aile ve 276 hizmet
öncesi öğretmen adayına eğitim sağladı.
İkinci pilot uygulamayı ise Çanakkale’nin en eski
okullarından birisi olan İstiklal İlkokulu’nda 6-8 yaş
arası çocuklarla gerçekleştirdik. Erken çocukluk
eğitiminde farklı araçları ve metotları deneyerek en
iyi uygulamaları bulmaya çalıştık. İki pilot
uygulamamız da, Projemize ortak olan ülkelerden
uzmanların, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABAÇAM’ın
katkılarıyla gerçekleştirildi.

menleri’nden okul öncesi öğretmen adaylarımız
Aybüke Baykan ve Deniz Güngör uygulamaların
içinde yer aldı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor
Yöneticiliği
Bölümü
Öğretim
Üyesi
Necati
Cerrahoğlu ve öğrencileri İstiklal İlkokulu’ndaki
uygulamaları gerçekleştirdiler. Proje’de kullanılan
müzik, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim
Görevlisi Tamer Bektaş tarafından Projemiz için
bestelendi ve kullanıldı. İletişim Fakültesi RadyoSinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Hülya Önal ve Ekibi ise, Erasmus Güçlü Çocuklar
Proje’mizin tanıtım filmini hazırladılar.
Projenin ilk pilot uygulaması, ÇABAÇAM’da sekiz
hafta şeklinde gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Dilara
Özer’in hazırlamış olduğu altı farklı motor gelişim
becerisini kapsayan Motor Performans Ölçeği’ni
kullandık. Ayrıca çocukların motor gelişimini ölçmek
üzere Denge, Durarak Uzun Atlama, Fırlatma,
Yakalama, Çabukluk, Sürat Koşusu, Esnetme ve
Zıplama alanlarına yönelik motor gelişim beceri
testleri uyguladık. Çocukların temel hareket
becerilerinin geliştirilmesine yönelik farklı parkur
çalışmalarıyla devam ettik. Ayrıca çocukların yer
değiştirme ve nesne kontrol düzeylerini geliştirmek
amacıyla ÇABAÇAM’ın gönüllü eğitmenleri ve
öğretmen adayları Aybüke Baykan ve Deniz Güngör
ile haftalık spor ve hareket dersleri gerçekleştirdik.
Haftalık çalışmalarımıza, “Sağlıklı Ayaklar”, “Tavşan
-Doktor Draması”, “Define Avı”, “Açık Hava
Pedagojisi”ni içeren etkinlikleri dahil ettik.

Programımıza farklı alanlar eklemeye çalıştık. Spor
ve jimnastik, outdoor pedagojisi, müzik, dans ve
sosyal öğrenme araçlarını birleştirdik. Uluslararası
uzmanlarımız en iyi metot ve araçlar konusunda
kendi deneyimlerinden yola çıkarak bize yardımcı
oldular ve bunları Türkiye’de hep birlikte denemeye
çalıştık.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin değişik
fakültelerinin yardımıyla uygulamaları gerçekleştirdik. ÇABAÇAM Proje Asistanı aynı zamanda
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi
Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Özlem
Çelebioğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Komisyonu
Üyesi Sevgili Maggie Pınar’dan Proje süresince
destek
aldık.
ÇABAÇAM’ın
Gönüllü
Eğit-

İkinci pilot uygulama ise Çanakkale Milli Eğitim
Müdürü Sayın Osman Özkan’ın desteğiyle İstiklal
İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri
tarafından haftada iki kez denge, göz-el
koordinasyonu, zıplama ve sosyal oyunlara yönelik
hareket etkinlikleri şeklinde uygulanan etkinliklere
İstiklal İlkokulu Müdürü Sayın Zeki Çavdar ve tüm
öğretmenler güçlü bir şekilde destek verdiler.
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Aynı zamanda sınıf öğretmenleri sınıf etkinliklerine
odaklanan “Günde 5 Dakika Spor” Etkinliğini
öğrencileriyle uyguladılar. Bu oyunlar ve egzersizler;
rahatlama, aktive etme, motivasyonu artırma ve
sosyal öğrenmeyi destekleyen arkadaş ile
etkinlikleri kapsıyordu. Bütün egzersizler, çok fazla
malzeme kullanmadan ya da sadece sınıfta bulunan
eşyaların kullanıldığı, öğrencilerin kısa bir ara
vermesini sağlayacak farklı fiziksel etkinlikler
içeriyordu. Bu kısa aralarla öğrencilerin öğrenmeye
daha iyi odaklanıp odaklanmadıklarını, motivasyonun artıp artmadığını ve dersin geri kalanının
nasıl etkilendiğini test etmek istedik. Pilot uygulama
boyunca 4-8 yaş arası 100’den fazla çocuk spor
aktivitelerine katıldı. Başarılı geçen sekiz haftalık bu
uygulamadan dolayı çok mutluyuz.
Tüm bu uygulamalar kapsamında Projemizin
sonuçları bize gösterdi ki, ÇABAÇAM’da yaptığımız
Motor Gelişim Beceri Testleri sonucunda uygulanan
sekiz haftalık Programın ardından esneklik, göz-el
koordinasyonu, hız ve güç gibi temel alanların
tümünde gelişme tespit edildi. Çocuklar daha ileri ve
hızlı bir şekilde zıpladılar, bir topu daha düzgün
atabildiler, daha esneklerdi ve oyunsal aktivitelere
katılırken, arkadaşları ile daha koordineli hareket
edebildiler. Çocuklar tümü derslerde daha motive ve
istekli oldular, eşyaları birlikte toplama ve ders
boyunca diğerlerine yardım etme konusunda olumlu
gelişme gösterdiler.
İstiklal İlkokulu’nda ise uygulanan sekiz haftalık
Program’ın sonunda, program çıktıları bir gösteri
şeklinde 6-8 yaş arası çocuklar tarafından
sergilendi. Sınıf programları ve haftalık aktiviteler,
bir grup öğretmen ve Güçlü Çocuklar Proje Ekibi
tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirmeler
sonucunda uygulamaların ilkokulda olumlu anlamda
güçlü bir etki yarattığı ortaya kondu. Katılan
öğrenciler ve öğretmenler sınıf aktiviteleri hakkında
çok olumlu geri dönüşlerde bulundular. Öğretmenler
değişik metotları rahatlama, stresten kurtulma ve
harekete
geçirme
gibi
farklı
amaçlarla
kullanabildiklerini belirttiler.
Ayrıca uygulanan haftalık sportif programlar da çok
başarılı sonuçlar ortaya koydu. Öğrenciler yüksek
motivasyon gösterdiler, motor becerileri gelişti ve
etkinlikler esnasında sosyal öğrenmeye yönelik
becerileri sınıfta da değerlendirdiler. Aileler, okul
müdürü, öğretmenler, özellikle de sınıf öğretmenleri
Projeyi güçlü bir şekilde desteklediler ve bu da
projenin başarıya ulaşmasını kolaylaştırdı.
Tüm bu uygulamalara ek olarak, Projemizin daha
geniş kitlelere yayılması ve Programın öğretilmesi
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için Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına yönelik
Eğitim Seminerleri düzenledik. 12 aylık proje
döngüsünde okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin
kullanabileceği
aktif
araçları
ve
metotları
tanıtabilmek için eğitimler organize ettik. Şuana
kadar elliye yakın öğretmen ve öğretmen adayı
seminerlere katılarak, daha uzun bir proje dönemi
için organizasyona dahil edildi. Projemiz sürecinde
erken çocukluk eğitiminde basit hareketlerin ve spor
aktivitelerinin uygulanabilmesi için farklı araçlara
ihtiyaç duyulduğunu gördük. Öğretmenlerle ve
öğrencilerle değerlendirme sürecinde onlar için
sportif aktivitelerde ve okul günlerinde en yararlı alet
ve metotların gelişme sürecini takip ettik.
Tüm bu paylaşımlar ışığında Projemizin ve bizim
tecrübelerimizin daha çok anaokuluna ve ilkokula
ulaşmasını, öğretmenlerin, ailelerin ve tüm
eğitimcilerin günlük okul hayatına “hareketin” daha
fazla entegre edilmesine yardımcı olmasını umut
ediyoruz. Bu durumun çocukları daha çok motive
edeceğine, onları daha sağlıklı ve daha mutlu
kılarak aktif bir geleceğe hazırlayacağına güçlü bir
şekilde inanıyoruz.
Projemizde emeği geçen herkese, ama en başta
ÇOCUKLARIMIZA sonsuz teşekkürlerimizle…J
KAYNAKLAR

 Dursun, M. Z. (2003). Temel becerileri içeren özel beden
eğitimi program tasarısının okul öncesi 6 yaş çocukların
motor beceri erişileri üzerine etkisi, Bilim Uzmanlık Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 Türkiye

Çocukluk Çağı Obezite Araştırması (2016).
28.03.2018 tarihinde https://www.saglik.gov.tr/TR,28892/
bakan-demircan-turkiye-cocukluk-cagi-sismanlikarastirmasinin-sonuclarini-acikladi.html adresinden alınmıştır.

Tuba Işık EROĞLU
Öğretmen

ünümüz eğitim anlayışı, öğrencinin bilgi
düzeyinin değerlendirilmesinden ziyade, bilginin birey için anlamlı ve yaşantısal hâle getirilmesi
esasına dayanmaktadır. Eğitim felsefesinde yaşanan bu değişim, eğitim sistemlerinin yeniden
düzenlenmesini, kapsamlı ve sürdürülebilir müdahalelerle sürekli olarak yenilenmesini zorunlu kılmakta
hatta bu güncelleme ve geliştirme çalışmalarının,
eğitimin ayrılmaz bir parçası hâline gelmesine
neden olmaktadır.
Öğrencinin, öğrenme sürecine aktif olarak katılması
sağlanmalıdır.
Öğretmenin rolü,
 öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak için ona
rehberlik etmek,
 öğrencinin öğrenim sürecine katılımını sağlamak
için gerekli önlemleri almak ve
 öğrenciyi sürekli güdülemek olmalı;
 hem bireysel hem de grup çalışmaları tercih
edilmelidir (MEB, 2017).
Öğrenci merkezli eğitsel yaklaşımların temel alındığı
eğitim uygulamalarında, yaratıcı bir kişiliğe sahip,
isteklerini ortaya koyabilen bireyler yetiştirmek önem
taşımaktadır. Sadece ezberlemenin öğrenme olmadığını bilen öğretmenler tarafından, demokratik bir
sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar,
hem kalıcılığı arttırır hem de öğrencinin daha zevk
alarak derse katılımını gerçekleştirmiş olur (Yaman,
2005).
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim
Programında yer alan amaçlar arasında,
 öğrencilerin; bilgisayar bilimine ilişkin genel bir
anlayış ve teknik birikim oluşturmaları,
 problem çözme ve bilgi-işlemsel
becerileri edinmeleri ve geliştirmeleri,

düşünme

 akıl yürütme sürecini takip edebilmeleri ve
değerlendirmeleri,
 öğrenme sürecinin bir parçası olarak işbirlikli
çalışma becerileri edinmeleri,

 algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek,
sözel ve görsel olarak ifade edebilmeleri yer
almaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda belirlenen kazanımlara
ilişkin öğrenme stratejisi ne olursa olsun, özellikle
kavramların öğretiminde, yaratıcı drama yönteminden ve tekniklerinden yararlanmak; kalıcı, etkin
ve verimli bir öğrenme ortamı yaratmayı sağlar.
Bu amaçla,
 dersin kazanımları doğrultusunda hazırlanan
yaratıcı drama çalışmalarında öğrenciler, oyunlar
ve doğaçlamalar aracılığıyla, ders içinde
hareketli ve aktif olurlar.
 Etkileşim içinde paylaşarak, işbirliği yaparlar.
 Her öğrenci, kendisine verilen görev doğrultusunda, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu
almasının yanı sıra, arkadaşının öğrenmesinden
de sorumlu olur.
 Öğrenirken öğretir, aynı zamanda öğretirken de
öğrenir.
 Uygulamada yer alan kavramlar hakkında farklı
tanımlamalar duyar, söyler ve sonunda kendi
tanımlarını oluştururlar.
 Arkadaşlarıyla beraber çıktıkları bu keşif süreci
içerisinde,
aralarında
tartışarak
yaptıkları
sorgulamalar sonucunda, kavramlar arasında
bağlantılar kurar, bütüne ulaşma yolunda adım
adım ilerlerler.
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 En önemlisi, bunların her biri sürecin içerisinde,
doğal olarak gerçekleştiğinden, öğrencilerin
değerlendirme sürecine ilişkin olarak bir
rahatsızlık hissetmesine neden olmaz.
 Bu süreç değerlendirme araçları, aynı zamanda
öğrencilerin gelişimlerinin takip edilebilmesi için
portfolyolarında yer alabilir niteliktedir.
 Tüm eğitim kademelerinde ve her yaştan insana
uygulanabilecek drama çalışmaları, eğitimin
sıkıcı kalıplarının kırarak, çağdaş eğitim
sistemiyle bütünleştirilebilir ve kendini geliştirme
gereksinimini ve heyecanını duyan öğretmen ve
öğrenciler yaratabilir (Okvuran, 1995).
Sonuç olarak; ezberci eğitim ve öğretim bireyin
öğrendiklerinin ne işe yarayacağını bile
anlamasına olanak vermez, oysa drama yöntemi

Biz öğretmenler, derslerimize

bireyin bütün öğrendiği bilgileri gelişmekte olan

öğrencilerimizi bir “öğrenme deneyimi”

rolü ile birlikte kullanmasını, hatta rolü geliştikçe

yaşamaya davet ederiz.

kendisine gerekli olan bilgiler talep eder hale
gelip, kendi kendine ona ulaşmasını sağlar

Ancak biliyoruz ki, ne yaparsak yapalım,

(Karadağ, 2005; Levent, 1999).

her “öğrenme deneyimi” öğrencinin
kendine aittir.

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi için, öğrenciye
sunulan bu eşsiz öğrenme ortamının ayrı bir önemi
bulunmaktadır; bilgisayarsız öğrenme ortamı
yaratmak. Bu, teknik olanaklardan yoksun okullar
için önemli olmasının yanı sıra, sadece bu okullar
için bir gereklilik olarak düşünülmemelidir. Kabul
edilmelidir ki, yalnızca bilgisayar başında yapılacak
dersler, öğrencilere, öğretim programına ait temel
becerilerin
kazandırılması
noktasında
eksik
kalmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin ilgi ve
yetenekleri farklılık göstermekte, sınıflarda, dersi
“zor ve sıkıcı” bulduğunu söyleyen bir grup
öğrencinin varlığı gözlenmektedir. Bu öğrencilerin,
bilgisayar bilimine olan bakış açılarında olumlu bir
etki yaratmak, sınıfa taşıdığımız, bilgisayarsız
bilgisayar bilimi eğitimi etkinlikleriyle sağlanabilir.
Yaratıcı drama yöntemiyle planlanan dersler, eşsiz
bir öğrenme ortamı sağlamasının yanı sıra,
öğretmen ve öğrenci için verimli bir ölçmedeğerlendirme süreci barındırmaktadır.
 Öğretmen, uygulama
gözlem yapabilir.

boyunca

aktif

olarak

 Öğrenciler, kendi öğrenme çıktılarını farkına
varırlar. İşbirliği içinde çalıştıklarından, akran
değerlendirmesi yaparak, birbirlerine geribildirimlerde bulunurlar.
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“Tam da o anda, tadını çıkararak, yaparak
ve yaşayarak öğrenmek mümkün!” diyen
öğrenciler yetiştirmek mümkün!
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ’NİN
23 MART 2017 - 30 MART 2018
TARİHLERİ ARASINDAKİ FAALİYETLERİ
MART 2017
 23 Mart 2017 tarihinde Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılarak, iki
yıllık dönem için yeni yönetim kurulu oluşturuldu.
 Yönetim Kurulunun kendi arasında gerçekleştirdiği toplantı sonucu, Başkanlığa F.Nurullah DAL,
Başkan yardımcılıklarına Erkan ÇELİK, Zafer ÖZTÜRK, Muhasip Üyeliğe Özlem KARSAN, Genel
Sekreterliğe Hayik NİŞAN, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mina AKÇEN, Binnur KARADEMİR, Oya
SERTDEMİR DÜŞMEZ ve Prof. Dr. Mehmet KARACA seçildi.
 23 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurulda oluşturulan YİK Üyeleri ilk toplantılarını yaparak, görev
dağılımı şu şekilde gerçekleştirdi; Başkanlığa Yusuf Tavukçuoğlu, Başkan yardımcılıklarına Cem
Gülan, Ful Akıngüç Över, Gökhan Bayboğan, YİK üyeliklerine Onursal Başkan Dr. Rüstem Eyüboğlu ve
Prof. Dr. İrfan Erdoğan seçildi.
 Türkiye Özel Okullar Derneği Bölge Temsilcileri yeniden belirlenerek, Karadeniz Bölge Temsilciliğine
Rize Bilge Okulları Kurucusu Hamit Turna, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliğine Gaziantep Seçkin
Okulları kurucusu İbrahim Kaçıran, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölge Temsilciliğine ODTÜ GVO
Okulları kurucu temsilcisi Kemal Nakipoğlu, Ege Bölgesi Temsilciliğine Çakabey Okulları kurucusu
Zafer Eraslan, Akdeniz Bölge Temsilciliğine TED Antalya Koleji kurucusu İzzet Münir Uzun, Ankara
Bölge Temsilciliğine Büyük Kolej Kurucusu Rumi Doğay, Bursa Bölge Temsilciliğine Tan Okulları
kurucu Şükrü Akyollu seçildi.
 Derneğimiz IT Komisyonu tarafından 25 Mart 2017 tarihinde Kavram Meslek Yüksekokulu ev
sahipliğinde 311 farklı okuldan yaklaşık 2000 kişinin katıldığı 4. Eğitim Teknolojileri Platformu
gerçekleştirildi.

NİSAN 2017
 Derneğimizin üyesi olduğu ECNAIS’ın 20-22 Nisan tarihleri arasında İtalya’da düzenlediği konferans ve
genel kurula derneğimiz adına Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Yusuf Tavukçuoğlu, Yönetim kurulu
başkanı F. Nurullah Dal ve akademik danışmanımız Dr. Jale Onur katıldı.
 Derneğimizin Başkan yardımcılığını yaptığı TOBB Eğitim Meclisi’nin 25 Nisan’da Ankara’da düzenlenen toplantısına F. Nurullah Dal, Yusuf Tavukçuoğlu ve Zafer Öztürk katıldı.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan: Tarih Koleji adına kurucu İhsan Bay’ın üyeliği kabul edildi.

MAYIS 2017
 Rehberlik komisyonumuzun desteğiyle 4 Mayıs 2017 tarihinde dernek merkezimizde, rehber öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen ve Doç. Dr. Cebrail Kısa’nın konuşmacı olduğu 6.sinerji toplantısı
gerçekleştirildi.
 Ortaokul ve Lise komisyonu üyelerimizin işbirliği ile 13 Mayıs 2017 tarihinde Üyemiz FMV Ayazağa Işık
Lisesi’nde “Branş Öğretmenleri Buluşması” temalı sempozyum gerçekleştirildi.
 Oracle Akademi ile Derneğimiz arasında, üye okullarımızın öğretmenlerine yönelik ücretsiz düzenlenecek eğitmen eğitimleri için 3 yıllık süreyle protokol yapıldı.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan: Bonbon Anaokulu adına Nilden Bayazıt’ ın, Özel Hayata
Doğru Okulları adına Bekir Güven Olgar’ın, Özel Çağla Okulları adına Aslan Doğan’ın, Özel Fono
Okulları adına Didem Erez’in üyelikleri kabul edildi.
 20. Rehberlik Sempozyumu’nun üyemiz özel okullardan gelen ev sahipliği talepleri değerlendirilerek,
yapılan kura çekimi sonucu sempozyumun Ste. Pulcherie Fransız Lisesi ev sahipliğinde, 8. Temel Eğitim Sempozyumu’nun ise üyemiz Özel Küçük Prens Okulları ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
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HAZİRAN 2017
 Oracle Akademi ile yapılan protokol kapsamında ilk öğretmen eğitimleri üyemiz Özel Eyüboğlu Koleji ev
sahipliğinde gerçekleştirildi.
 Şubat 2016 tarihinde çıkan yaygın sonucu kullanılamaz hale gelen Odakule İş Merkezindeki ofisimiz,
kiracısı bulunduğumuz İSO tarafından yaklaşık 1,5 yıllık süreçte yenilenerek tamamlandığından 1
Haziran 2017 tarihi itibariyle Dernek merkezimiz Gümüşsuyu’ndaki geçici ofisinden tekrar Odakule İş
Merkezine taşındı.

TEMMUZ 2017
 4 Temmuz 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal tarafından MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek, sektör sorunları arz edildi.

AĞUSTOS 2017
 19 Ağustos 2017 tarihinde Bakanlıkta yapılan ders çizelgeleri toplantısına, 24 Ağustos’ta ise IB Ders
çizelgeleri toplantılarına katılımda bulunuldu.

EYLÜL 2017
 2009 yılı itibariyle derneğimiz bünyesinde oluşturulan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehberlik
komisyonları, üyelerimizden gelen görev alma talepleri de değerlendirilerek Eylül 2017 tarihi itibariyle
revize edildi.
 IB Programı uygulayan okullarımızın çalışmalarına destek vermek amacıyla Derneğimiz bünyesinde bu
öğretim yılından itibaren çalışmalarına başlamak üzere, IB programı uygulayan okullarımızdan gelen
başvurularak değerlendirilerek akademik danışmanımız ve IB Türkiye Direktörü Dr. Jale Onur’un
başkanlığında IB Komisyonu kuruldu.
 19 Eylül tarihinde Ankara’da yapılan TOBB toplantısı ile 20-22 Eylül tarihlerinde Bakanlıkta yapılan
görüşmelere Yusuf Tavukçuoğlu, F. Nurullah Dal ve Zafer Öztürk katıldı.
 Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz’ın katılımıyla 28 Eylül tarihinde yapılan TOBB Eğitim Meclisi
toplantısına Derneğimiz adına F. Nurullah Dal, Zafer Öztürk ve Yusuf Tavukçuoğlu katıldı.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi kurucusu Adnan Adil
İğnebekçili’nin üyeliği kabul edildi.

EKİM 2017
 Bu öğretim yılı itibariyle tekrar başlatılan bölge toplantılarının ilki; 14 Ekim 2017 tarihinde Rize ve çevre
illerdeki özel okul kurucularının katılımıyla Rize Çavuşoğlu Otel’de MEB Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nun teşrifleriyle düzenlendi. Aynı gün öğleden sonra Marmara
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgül Polat ve oyuncu-eğitmen Gürkan Tavukçuoğlu’nun konuşmacı olduğu
hizmet içi eğitim çalışması Rize Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 24 Ekim tarihinde diğer özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları ile birlikte ÖSYM
Başkanı ziyaret edildi.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Özel Bornova Sevinç Ortaokulu kurucusu Çağdaş Çağlar’ın
üyeliği kabul edildi.

KASIM 2017
 3 Kasım 2017 tarihinde YÖK başkanvekili, 14 Kasım 2017 tarihinde Sayın Müsteşarımız yönetim kurulu başkanı F. Nurullah Dal tarafından ziyaret edildi.
 10 Kasım 2017 tarihinde Odakule’deki merkezimizde Finlandiya Ticaret Ataşeliği işbirliği ile Akıllı Okul
Tasarımları konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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 15 Kasım 2017 tarihinde hukuk müşavirimiz Av. Kaan Kendirli’nin konuşmacı olduğu iş hukuku
konularında üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirildi.
 Derneğimizin üyesi olduğu ECNAIS’in 23-25 Kasım tarihlerinde Çek Cumhuriyeti, Prag’da düzenlediği
“Eğitimde Kaynaştırma; Tüm Öğrenciler İçin Eşit Kaynaştırma Eğitimlerinin Organizasyonunda Özel
Okulların Rolü” temalı konferansa derneğimizi temsilen yönetim kurulu başkanı F. Nurullah Dal ve
yönetim kurulu üyemiz Nigar Evgin katıldı.
 Bakanlığımızca, Fırat Kalkanı bölgesi olarak bilinen bölgelerdeki çocukların eğitim ihtiyacının
giderilmesi ve okullaşmanın sağlanmasını amacıyla başlatılan yardım kampanyasına Dernek olarak 25
bin TL ile bağışta bulunuldu.
 29-30 Kasım tarihlerinde TOBB Eğitim Meclisi toplantısı ve 6.Eğitim Kongresine Derneğimizi temsilen
Yusuf Tavukçuoğlu, F. Nurullah Dal ve Zafer Öztürk katıldı.
 27 Kasım 2017 tarihinde IB komisyonu üyelerinin desteğiyle Odakule’deki merkezimizde IB Bölge
Sorumlusu Dina Khalaf’ın katılımıyla IB programları hakkında üyelerimize bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirme toplantısına MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş ve TTK
yetkilileri de katıldı.
 24 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Beştepe Sofrası’nda verilen Öğretmenler
Günü yemeğine derneğimiz adına katılan Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal katılarak, Türk eğitim
sistemine ilişkin görüşlerini arz etti.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan; Gökkuşağı Koleji adına Abdulkadir Gayretli’nin, İzler
Anaokulu Adına Çiğdem Katran’ın, Erkan Ulu Okulları adına Tunç Ulu’nun, Sakarya Uğur Değişim
Anadolu Lisesi adına Yavuz Müftüoğlu’nun, Uygar Koleji adına Yılmaz Ali Ovayolu’nun, Doku Kültür
Anaokulu adına Esra Boztaş’ın üyelikleri kabul edildi.

ARALIK 2017
 Derneğimizin Okul öncesi eğitimi ve ilkokul komisyonu üyelerinin desteğiyle 2 Aralık 2017 tarihlerinde
üyemiz Özel Küçük Prens Okulları’nın ev sahipliğinde yaklaşık 650 kişinin katılımıyla “Değerlendirmeye
Dayalı Farklılaştırma” temalı 8. Temel Eğitim Sempozyumu gerçekleştirildi.
 16 Aralık 2017 tarihinde İzmir ve çevre illerdeki üyelerimizin sorunlarının görüşülmesi amacıyla üyemiz
İzmir Amerikan Koleji ev sahipliğinde sabah kurucular toplantısı, öğleden sonra ise öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi. Gürkan Tavukçuoğlu’nun konuşmacı olduğu seminere yaklaşık 300 öğretmenimiz katıldı.
 28 Aralık 2017 tarihinde MEB Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Yusuf Tekin, yönetim kurulu başkanı F. Nurullah Dal tarafından ziyaret edildi.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan: Denge Okulları adına Alaaddin Kurt’un, Diyarbakır Fehmi
Aksoy Okulları adına Fehmi Aksoy’un, Fidol Okulları adına Alev Birgül’ün, Ersev Okulları adına Erhan
Çendik’in üyelik başvuruları kabul edildi.

OCAK 2018
 Her yıl sömestr tatilinde değişik temalarla düzenlenen geleneksel eğitim sempozyumu 31 Ocak- 2
Şubat 2017 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanı Sayın Dr. İsmet Yılmaz’ın teşrifleriyle “Türkiye’de ve
Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi” temasıyla Antalya Kaya Palazzo Otel’de yaklaşık
1300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
 Özel öğretim kurumlarını temsil eden 4 STK ile birlikte Hürriyet gazetesi Türkiye baskısına “Kudüs’e
ilişkin kınama” ilanı verildi.
 Derneğimize üyelik için başvuruda bulunan Brightkids Anaokulu adına Gülay Şengül Yağmur’un üyelik
başvurusu kabul edildi.
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 2-5 Ocak 2018 tarihlerinde Bakanlığımızca Antalya’da gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri
çalıştayına derneğimizi temsilen yönetim danışmanımız Hasan Eren katıldı.
 24-27 Ocak 2018 tarihinde İngiltere’de gerçekleştirilen uluslararası teknoloji fuarı BETT’e yönetim
kurulumuzu temsilen F. Nurullah Dal, Cem Gülan ve Zafer Öztürk katıldı.
 10 Ocak 2018 tarihinde Derneğimizin Odakule’deki merkezinde Fransız Büyükelçiliği, Eğitim Ataşeliği
işbirliği ile Fransızca bölüm başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ŞUBAT 2018
 Derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunan; Odak Okulları adına Fevzi Babalık’ın, Uşak Şafak
Öncü Koleji adına Kahraman Şafak’ın, Adana Eral Okulları adına Caner Coşkun Tuncel’in, Uşak
Kanyon Koleji adına H. Muhsin Kalender’in, İzmir Işıkkent Okulları adına A. İhsan Özgürman’ın, İde
Okulları adına S. Bünyamin Çelikten’in, Devri Alem Koleji adına Savaş Erdem’in üyeliği kabul edildi.
 15 Şubat 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, başkanımız F. Nurullah Dal, başkan
yardımcılarımız Erkan Çelik ve Zafer Öztürk tarafından ziyaret edilerek, 17. Antalya Sempozyumu’na
katılımlarından dolayı teşekkür edildi.
 15 Şubat 2018 tarihinde MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
Mehmet Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin ve Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu yönetim kurulumuz tarafından ziyaret edildi.
 15 Şubat 2018 tarihinde Bakanlığımızın resmi twitter hesabında sınav başarı sıralamalarına
herhangi bir sıralamanın Bakanlığımızca yayınlanmadığının belirtilmesi üzerine; 19 Şubat
tarihinde Hürriyet, Habertürk ve Sabah gazetelerinin Türkiye baskısına ilan verilerek, bazı
organları ile bazı eğitim kurumlarının ilan ettiği başarı sıralamalarının gerçeği yansıtmadığına
kamuoyu duyurusu yapıldı.

ilişkin
2018
basın
ilişkin

MART 2018
 3 Mart 2018 tarihinde eğitim bilimleri uzmanı Yusuf Şarlak’ın konuşmacı olduğu “Alternatif Öğrenme ve
Öğretme Yaklaşımları” konulu seminer Odakule’deki merkezimizde gerçekleştirildi.
 Derneğimiz bünyesinde yer alan eğitim komisyonlarından 2’şer üyenin katılımıyla oluşturulan “TÖZOK
Öğretmen Eğitimlerini Planlama Komisyonu” üyelerimizin işbirliği ile hazırlanan ve 10 Mart – 2 Haziran
2018 tarihleri arasında her cumartesi Odakule’deki merkezimizde düzenlenecek “Mesleki Gelişim
Seminerleri” üyelerimize duyuruldu.
 Derneğimizin bu yıl başlattığı bölge toplantılarının üçüncüsü Gaziantep ilinde gerçekleştirildi. 9 Mart
2018 tarihinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile resmi okul öğretmenlerimize yönelik, 10
Mart 2018 tarihinde ise üyemiz Seçkin Okulları ev sahipliğinde özel okul öğretmenlerimize yönelik
düzenlenen seminerlerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Aktan Acar
ve oyuncu-eğitmen Gürkan Tavukçuoğlu konuşmacı oldular.
 Yönetim kurulu başkanımız F. Nurullah Dal, 16 Mart 2018 tarihinde Berlin’de düzenlenen ECNAIS
toplantısına katıldı.
 Rehberlik komisyonu üyelerimizin desteğiyle 20 Mart 2018 tarihinde Odakule’deki merkezimizde rehber
öğretmenlerimize yönelik Doç. Dr. Aynur Gümüş’ün konuşmacı olduğu 7.sinerji toplantısı
gerçekleştirildi.
 IT Komisyonumuzun desteğiyle düzenlenen 5. Eğitim Teknolojileri Platformu 24 Mart 2018 tarihinde
İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde yaklaşık 2500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
 Derneğimize üye olmak üzere başvuruda bulunan Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji adına Essum Aslan’ın,
Özel Toros Okulları adına Ali Özveren’in ve Özel Us İlkokulu adına Tuba Nagehan Turpçu’nun üyeliği
kabul edildi.
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TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ
VI. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI

Türkiye Özel Okullar Derneği Ortaokul ve Lise Komisyonu iş birliği ile her yıl, farklı bir temada sempozyum
veya çalıştaylar düzenlemektedir.
Bu çalışmalara yönetici ve öğretmenlerimiz katılmakta ve/veya konuşmacı olarak yer almaktadır. Millî
Eğitim Sistemi içerinde yer alan uygulamalar, yöntemler ve sorunların görüşüldüğü toplantılarda çözüm
önerileri öncelikli olarak ele alınarak okulların kazanımlarını arttırmaya çalışılmaktadır.
Türkiye Özel Okullar Derneği çatısı altında gerçekleştirilen bu etkinliklerde:
 ALEV Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen birinci çalıştayda “Değişen Lise Müfredatları” ele
alınmıştı.
 İSTEK Okulları’nda gerçekleştirilen ikinci çalıştayda okulların vazgeçilmez işlerinden biri olan “Ölçme
ve Değerlendirme” ile ilgili tüm detaylar irdelendi.
 MEF Okulları ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçüncü çalıştayda “21. YY Becerileri”,
 Marmara Eğitim Kurumları’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda ise “Dersler hayata hazırlar
mı?” sorusunun yanıtı arandı.
 Geçtiğimiz öğretim yılında da FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayda,
branş öğretmenleri buluşarak derslerinin “en”lerini konuştular.
Bu yıl 05 Mayıs 2017 Cumartesi günü İSTEK Özel Atanur Oğuz Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşecek
“Eğitimde İlgi ve Merak Uyandırmak” konulu VI. Ortaöğretim Çalıştayı’nda, sınıf ve branş öğretmenleri buluşarak “merak ve ilgi “ temasını ele alacaklardır.
İnsanlık, hızlı değişimin girdabında, kendisini teknolojinin sarmalına bütünüyle kaptırmamak, “kendisi”
kalabilmek için bazı duygu ve insani durumlarını kaybetmemek adına yoğun bir mücadele içindedir.
Okullar da çağın tüketim nesnesine dönüşme tehdidini; girişimcilik, yaratıcılık, özgünlük vb. duruşlar ve
yöntemlerle dengeleme çabasındadır. Bu noktada, merak ve ilgi gibi, insana dair temel duygular belki de
insan kalmamızı sağlayacak son kalelerdir. Antik felsefede, Platon’un bir diyalogunda, Sokrates: “Tüm
felsefe thauma ile başlar.” diyor ve “thauma” Türkçeye, “mucize”, “hayret” şeklinde çevriliyor. İnsanı
harekete geçiren merak da insanın bilme isteğinden kaynaklanıyor.
Literatürde de merak genellikle “bilme isteği” şeklinde tanımlanıyor. Ama merak etme sadece bilme isteği
değil, merak etmek için bilme arzusunun ötesinde bir şeyin, ilginin de olması; kişinin, içine doğduğu
dünyanın, dilin, kısaca kavramın içinden hareketle imgeden simgeye yürümesi gerekiyor. Felsefe tarihinin
modern dönemdeki en önemli filozoflarından biri olan David Hume bir kitabında, merak etmeyi avcılıkla
ilişkilendiriyor ve önemli olanın, avcılık serüveni içerisinde duyulan haz olduğunu belirtiyor.
21.yüzyılın okulları da her şeyi robotlara bırakmadan, insanın insan kalmasını sağlayacak temel
duygulardan “merak ve ilgiyi” yaşatmaya devam ettirmek istiyor. En azından olanı kurutmamak
arzusunda…

Tüm eğitim paydaşlarını ve eğitim entelektüellerini buluşturacak bu sempozyumda
birlikte olmayı dileriz.
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VI. ORTAÖĞRETİM ÇALIŞTAYI
"EĞİTİMDE İLGİ VE MERAK UYANDIRMAK"
05 Mayıs 2018, İSTEK Atanur Oğuz Okulları

SAAT
08.30 - 09.15

PROGRAM
KAYIT
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Ali İhsan ÖZYAZGAN
İSTEK Okulları Kurucu Temsilcisi

09.15 - 09.45

F. Nurullah DAL
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Faruk YELKENCİ
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü

09.45 - 10.45

KONFERANS
Dr. Tamer ERGİN
Eğitimde İlgi ve Merak

10.45 - 11.30

ETKİNLİK

11.30 - 11.45

ARA

11.45 - 12.45

EŞ ZAMANLI ÇALIŞTAYLAR
Lise: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
İngilizce, Modern Diller, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri, ATL
Ortaokul: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, Modern Diller, Bilişim
ve Eğitim Teknolojileri
Lise ve ortaokul ortak: Spor ve Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12.45 - 14.00

ÖĞLE ARASI

14.00 - 15.00

EŞ ZAMANLI ÇALIŞTAYLAR
Lise: Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
İngilizce, Modern Diller, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri, ATL
Ortaokul: Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, Modern Diller, Bilişim
ve Eğitim Teknolojileri
Lise ve ortaokul ortak: Spor ve Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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15.00 - 15.15

ARA

15.15 - 15.30

KAPANIŞ

