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VE

SUNUŞ
Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu,
kurumlarımızın yoğun katılımı ve ilgisiyle 4-5 Aralık 2010 tarihlerinde yapılmıştır.
Sempozyuma gösterilen ilgi nedeniyle okul öncesi alanında düzenlenen bu
sempozyumumuzun da Antalya Sempozyumlarımız gibi periyodik olarak her yıl
düzenlenmesine karar verilmiştir.
Okul Öncesi Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da hassasiyetle üzerinde
durduğu bir konudur. Türkiye genelinde pek çok ilimizde, 6 yaş gurubuna okul öncesi
eğitim, zorunlu hale gelmiştir. Şu an bu yaş grubunda eğitim alan öğrenci oranı %
50’nin üstündedir. Yapılan çalışmalarla okul öncesi eğitim Türkiye’de % 25’lere
ulaşmış durumdadır. Sayın Bakanımıza değerli katkılarından dolayı bir kez daha
sektörümüz adına teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum.
Okul öncesi eğitimin, eğitim sistemimiz içindeki yeri, önemi ve gereğinin
vurgulandığı, okul öncesi eğitime yönelik farklı yaklaşımların tartışıldığı ve
değerlendirildiği Sempozyumumuza değerli katkılarından dolayı;
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Sayın Mehmet
Küçük’e, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdür Vekili Sayın Dr. Selahattin Dikmen’e,
Talim ve Terbiye Kurulu’nun değerli üyesi Emine Duman’a, Okul Öncesi Eğitimi
Daire Başkanı Nahide Yılmaz’a, Şube Müdürleri Özlem Okyay ve Filiz
Türkmenoğlu’na, ayrıca özel okullarımızın çalışmalarında desteklerini esirgemeyen
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer Yıldız’a teşekkür ediyorum.
Ayrıca Sempozyuma değerli görüşleri ile katkı sağlayan çok değerli
akademisyenlere, çalışmalarımızı daima destekleyen tüm özel okul kurucusu
dostlarıma, yöneticilerine ve öğretmenlerine de en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu Sempozyumun düzenlenmesinde öncülük eden ve emeği geçen Türkiye
Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitim Komisyonumuzun değerli üyelerine ve
Yönetim Kurulu Üyelerime, ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen sempozyumumuza ev
sahipliği yapan Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın değerli Kurucusu Dr. Rüstem
Eyüboğlu’na, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Eyüboğlu’na, Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk Eyüboğlu’na da sağladıkları katkı ve
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Okul öncesi eğitimde uygulanan farklı yaklaşımlara dikkat çeken ve titiz bir
çalışma ile hazırlanan bu kitaptaki konuların, ülkemiz okul öncesi eğitimi açısından
değerli öneriler içerdiğine ve bunun eğitim sistemimize katkılar sağlayacağına
inanıyor, saygılar sunuyorum.
Cem Gülan
Yönetim Kurulu Başkanı
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Ayşim İNCESULU
Türkiye Özel Okullar Birliği
Okul Öncesi Eğitimi Komisyonu Başkanı
Sayın Milli Eğitim Genel Müdürlerim, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Milli Eğitim
camiasının değerli mensupları, Dernek başkanlarım, değerli öğretim görevlileri ve
meslektaşlarımız, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin düzenlediği birinci Okul
Öncesi Eğitimi Sempozyumuna hoş geldiniz.
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği olarak yaptığımız çalışmalar bu sene itibarı ile
yeni bir yapılanma içine girerek, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile
Komisyonlar halinde çalışmaya başlamıştır. Kurulan komisyonlarımızdan biri de Okul
Öncesi Eğitim Komisyonudur.
Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerimizin desteği ve komisyon üyelerimizin
çalışmalarıyla sektörde bizler için çalışan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize,
danışman ve rehberlerimize destek olmak, bildiklerini pekiştirmek, bilmediklerini
öğretmek için, geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz I.Okul Öncesi Eğitimi
Sempozyumunu düzenlemiş bulunuyoruz.
Bugün bizlerle birlikte olamayan arkadaşlarımıza, kontenjanlarımız dolduğu için
sempozyumumuza katılamayan meslektaşlarımız için gerçekten üzgünüz. Bu da
gösteriyor ki böyle bilgi paylaşımlarına çok gereksinimimiz varmış. İlginizden dolayı
çok teşekkür ediyorum. Gelecek senelerde yapılacak olan sempozyumlarımız için
bizi yüreklendirdiniz.
İki konferans, dört panel, on yedi Çalıştayla birlikte olacağız bu Sempozyumda.
Burada Türkiye’nin her bölgesinden gelen değerli Öğretim Görevlilerimiz var. Bir çok
meslektaşlarımız da çeşitli illerden geldiler, Milli Eğitim camiasında aramızda bulunan
değerli uzmanları, diğer öğretim görevlileri yoğun tempolarına rağmen bizleri yalnız
bırakmadılar. Biliyorum ki daha dün başka bir yerde başka bir sempozyumdaydılar.
Hiç dinlenmeden koşa koşa bizimle birlikte olmaya buraya geldiler. Sizlere hepimiz
adına yürekten teşekkür ediyorum. Hoşgeldiniz, İyi ki varsınız bizi destekliyorsunuz.
Ben mesleğime başladığımdan bu yana okul öncesi eğitim yaklaşımlarında gelinen
yol, kazanılan ivme çok ümit verici ancak henüz yeterli değil. Kurumlaşma oranımızın
artması, niteliklerinin geliştirilmesi, öğretmenlerimizi yetiştiren üniversite ve yüksek
okul programlarını. iyileştirilmeleri gerekiyor. Ama çok hızla yol alıyoruz, bundan
sonra çok daha hızlı yol alacağımızdan ümitliyim.
Devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumları olarak el
ele Ülkemizin okul öncesi eğitimi meşalesini Avrupa Birliği ülkeleri seviyelerine kadar
taşıyacağımızdan eminim.
Başta sempozyumu gerçekleştirmemizi sağlayan Dernek Yönetim Kurulu üyelerine,
komisyonumuzdaki çalışma arkadaşlarıma ve bizi olağan üstü destekleyen eğitim
camiamızın değerli üyelerine, özenli ev sahipliğiyle bize kucak açan Eyüboğlu
Koleji’ne teşekkür ediyorum.
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Yusuf TAVUKÇUOĞLU
Türkiye Özel Okullar Birliği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Sayın Genel Müdürlerim, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm,
Talim ve Terbiye
Kurulumuzun değerli üyesi, sevgili misafirler, değerli öğretmen arkadaşlarım Türkiye
Özel Okullar Birliği’nin düzenlemiş olduğu birinci okul öncesi sempozyumuna hepiniz
tekrar hoş geldiniz. Aslında bugün Dernek Başkanımız Cem GÜLAN konuşma
yapacaktı ama sevgili dostum, arkadaşım şu anda rahatsız olduğu için aramıza
katılamadı, size sevgi ve selamlarını iletmemi istedi.
Komisyon Başkanımız Ayşim İNCESULU, okul öncesi eğitimi sempozyumun içeriği
ile ilgili bilgiler aktardı. Ben de sizlere Türkiye Özel Okullar Birliği ile ilgili bazı bilgileri
aktarmak istiyorum, bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Türkiye Özel Okullar
Birliği 1951 yılında kuruldu. O zaman sadece Özel Okullar Derneği adıyla üyesi
sayısı az olan bir dernekti. 2000 yıllarında Dr. Rüstem EYÜBOĞLU’nun
başkanlığındaki yönetim kurulunda ben, Cem Bey, Nurullah Bey, Hayk Bey ve şu
anda aramızda olmayan iki yönetim kurulu üyemiz de vardı. Yaptığımız çalışmalar
sonucunda Derneğimiz “Türkiye Özel Okullar Birliği” ismini aldı. Bu dönemde üye
sayımızı artırarak 38 ilde 608 üyesi olan bir seviyeye ulaştırdık ve birçok akademik
çalışmalar yaptık. Bu 12 yıllık dönemde 130-140 arası seminer yaparak 38.750
öğretmenimize sertifika verdik. Yine geleneksel hale gelen ve bu yıl onuncusunu
düzenleyeceğimiz Antalya sempozyumunu yapmaya başladık. Şu anda gittikçe de
kalitesini yükseltiyor. Türkiye Münazara Ligi’ni uygulamaya koyduk. Rüstem Beyin
başkanlığı bırakmasından bu yana 2009 yılından itibaren
Cem Gülan’ın
başkanlığında yine aynı arkadaşlar bir araya geldik ve bir yenilik daha yapalım
istedik. Önemli bir yenilikti bizim için, komisyonlar kurduk. Okul öncesi eğitim
kurumları, ilköğretim ve ortaöğretim komisyonlarını kurduk. Bu komisyonların çok
güzel ve yoğun çalışmaları oldu. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de bu yaptığımız
okul öncesi eğitimi sempozyumu.
Tabi bu çalışmalar kolay olmuyor arkadaşlar, bu çalışmaların arkasında büyük bir
emek, büyük bir çaba var. Ben “Nasıl başlarsak öyle bitiririz, pozitif başlayalım pozitif
bitirelim” sözünü burada uygulamak istiyorum. Onun için sizlerden birkaç alkış almak
istiyorum. Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen okul öncesi eğitimi komisyonu başkanı
Ayşim Hanıma ve arkadaşlarına, derneğimiz müdürü Nalan Tuğ’a teşekkür ediyoruz.
Sizde alkışlarınızla desteklerseniz eğer bu çalışmalar devam edecektir. Yine sevgili
dostlarım şu anda aramızda bulunan akademisyen arkadaşlarımız var, bilgileriyle
bizim bilgilerimizi yenileyecekler. Ya da var olan bilgilerimizin su üstüne çıkmasını
sağlayacaklar. Bir büyük alkışta onlar için istiyorum, böylece güzel bir başlangıç
yaparız diye düşünüyorum. Yine özel öğretim kurumlarıyla ilgili en ufak bir sıkıntımız,
bir sorunumuz olduğunda kapısını çaldığımız Ankara’da bizi her zaman sıcak
karşılayan bir Genel Müdürümüz var. Her türlü derdimize çare aramaya çalışan bir
Genel müdürümüz Sayın Mehmet Küçük bugün bile bizi yalnız bırakmadı, geldi, sağ
olsun var olsun. Katkılarıyla sempozyumumuza renk katacak inanıyoruz. Yine
aramızda okul öncesi eğitim kurumları genel müdürümüz Sayın Selahattin DİKMEN
hocam ve arkadaşları var, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Talim ve Terbiye
Kurulu’ndan tanıdığımız ve orada da yine her gittiğimizde hiçbir zaman hayır demedi
bize, şimdi İl Milli Eğitim Müdürümüz oldu. Sayın Dr. Muammer Yıldız’a da çok
teşekkür ediyorum.
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Bir alkış da Dr. Rüstem EYÜBOĞLU’ na alabilir miyiz? Evet böyle başlarsak böyle de
bitiririz diye düşünüyorum. Bize ev sahipliği yapan burası benim için çok önemli,
Eyüboğlu bu noktaya kolay gelmedi bu kadar kurumun kurulmasında, bu kurumun
mimarlarından birisi, yeri mekanı cennet olsun, zaman zaman abla, zaman zaman
genel müdürümüz diye hitap ettiğimiz merhum Burçak Eyüboğlu her seferinde bu tip
etkinliklerde bize destek olmuştur. Böyle bir kurum kurdu eşiyle birlikte Dr. Rüstem
EYÜBOĞLU, ben kendisine abi diyorum, Rüstem abiyle birlikte kurdular. Bugün bu
kurumu bu noktaya getirdiler. Hem merhum Burçak Hanıma hem de Dr. Rüstem
EYÜBOĞLU’ na ve arkada çalışan bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, Cenk
Eyüboğlu’na ve tüm okul müdürlerine hepsine büyük bir alkış alırsak seviniriz.
Bir alkış da kendiniz için yapmanızı rica ediyorum, bu güzel günde kalktınız buraya
geldiniz. Son bir alkış da evde yatan başkanım için rica edeceğim.
Sempozyumumuzun hayırlı ve uğurlu geçmesini diliyor, katıldığınız için hepinize çok
teşekkür ediyorum.
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Dr. Muammer Yıldız
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü
Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Onursal Başkanım, Rüstem Beye artık onursal
başkan deniliyor değil mi? Rüstem Bey hiçbir zaman başkanlıktan ayrılmayacaksınız.
Türkiye Özel Okullar Birliği’nin değerli başkanı aramızda yok, kendisi gelemediler, biz
ona acil şifalar diliyoruz, geçmiş olsun diyoruz. Değerli ekibi burada, yönetim kurulu
arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Talim ve Terbiye Kurulu’nun
değerli üyesi burada kendisine hoş geldiniz diyorum. Okul öncesinin genel müdürü ve
arkadaşları, daire başkanları, şube müdürleri, ekipleri burada, İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcımız burada, siz değerli okul müdürleri, öğretmenlerimiz burada hepinize
sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Türkiye’de özel okulculuk anlamında, özel öğretim kurumlarının gelmiş olduğu
noktada hem Birliğin yapmış olduğu gayretler sonucunda, hem de üyeleri anlamında
söylüyorum gerçekten Türkiye’de eğitim-öğretimin belli bir seviyeye ulaşması,
kalitelisinin, etkinliğinin artması noktasında çok duyarlı, çok iyi, çok düzgün çalışmalar
yapıldı. Bu çalışmalar bir de sürdürülebilirlik açısından da önem taşıyordu. Gerçekten
de kalıcı olması, yaygınlaştırılması, sürdürülebilir olması açısından da güzel misyon
ortaya koydular ve bu devam ediyor.
Özel okullar, ülkemizin son yıllarda elde etmiş olduğu eğitim alanındaki çalışmaların
bir adım daha öteye götürülmesi noktasında hem örnek çalışmalar, iyi örnekler ortaya
koyuyorlar, hem de dünyaya Türkiye’nin sesini duyuruyorlar. Mesela Eyüboğlu Eğitim
Kurumları en çok akredite olan kurum olarak yurtdışından ödül aldı. Evet sanıyorum
bir ilk yaşanıyor ve bunun da böyle bu çatı altından çıkmış olması ve bu çatının da
bize bugün ev sahipliği yapması, bunu vesile kılarak kendilerine teşekkür ediyor,
saygılarımızı sunuyoruz. Emekleri daim olsun başarıları daim olsun.
Okul öncesi başlığı altında artık nerdeyse bu ülkede söylenmesi gereken tüm sözler
söylenmiştir. Yapılması gereken gerçekten adım atmaktır, eylem ortaya koymaktır.
Daha sofistike, daha ciddi, kalıcı çalışmalar daha özel alt başlıklar üzerinden giderek
örneğin okul öncesine erişim noktasında ve okul öncesinin gerekliliği konusunda
ciltler dolusu artık kitaplarımız, kaynaklarımız var. Bunlar sadece akademisyenlerin
değil siz değerli arkadaşlarımızın katıldıkları defalarca sempozyumlar, paneller,
çalıştaylar yapıldı ve bugün burada bir yenisi daha yapılacak ve ben biliyorum ki
bundan sonra bu sahada yeni yapılacak çalışmalar için bir el kitabı, kılavuz
niteliğinde bir çalışma ortaya çıkacak.
Sayın Bakanımız ve özellikle Sayın Başbakanımız biliyorsunuz Fatih projesini ifade
ederken, Türkiye’de yeni bir anlayışı ifade etmesi bağlamında bir cümle söyledi,
dikkatinizden kaçmamıştır. “Bütün ilköğretim, ortaöğretim kurumlarımızın bünyesinde
bir anasınıfı bulundurulması” zaten bağımsız anaokulu esastır. Özel öğretim
kurumlarının bu noktada çok ciddi yatırımları var ama resmi okullarımızda da
anasınıfı bulundurularak, bu süreci en azından ulaşım, erişim noktasında katkı
sunma anlamında, çok ciddi katkıları, talimatları var, hem de yapılan çalışmaları var.
Biz de İstanbul’umuzda bu konuda gayret etmeye çalışıyoruz. Şunu itiraf edelim ki
değerli arkadaşlarım İstanbul olarak okul öncesinde durumumuz istediğimiz seviyede
değil hem erişim anlamında hem kalite anlamında hem de olması gereken noktada
değiliz.
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Bunun için çalıştaylar yaptık geçen yıl, 2010 Kültür Başkentinde çocuk sesleri diye
yine siz değerli arkadaşlarımızın çoğunuzun içerisinde bulunduğu bir çalıştay yapıldı.
Bu çalıştayların raporları çıktı oradaki raporlardan hareketle bizde bir takım
çalışmalar başlattık. Mesela orada iyi örnekler konusunda bize öneri gelmişti. Biz de
bu seneki İstanbul’umuzda genel olarak yaptığımız çalışmalar konusunda iyi örnekleri
bir model olarak, bir konsept olarak, bir anlayış olarak tüm kurumlarımızda tüm
alanlarda ortaya koymaya ve İstanbul’un birikimini ortaya çıkarma gayreti
içerisindeyiz.
Şu anda onun yönergesini hazırladık, arkadaşlarımız çalıştılar. Toplamda 25 farklı
alan belirlendi ve buradaki amacımız değerli arkadaşlarım iyi bir örnek, eğer bir
sınıfta iyi bir etkinlik, iyi bir örnek varsa o sadece o sınıfta kalmasın o okula mal olsun
genişletilsin diyoruz. Eğer bir okulda yapılan güzel bir uygulama varsa hangi alanda
olursa olsun yayılması. İstanbul biliyorsunuz 39 ilçeden oluşuyor ama her bir ilçesi
Anadolu’daki birçok ilden daha büyük dolayısıyla da sadece Ümraniye’de iyi bir
örneğin olması, Ümraniye’nin çok iyi olması, İstanbul’u skala olarak yukarıya
taşımıyor. Biliyorsunuz küme ne kadar evrensel, küme büyürse homojonite o oranda
ters orantı olarak azalıyor. Örneğin merkezi sınavlar sıralanıyor orada bakıyorsunuz
orta Anadolu’daki iller birinci sıraya yerleşiyor. Ne birincileri var bireysel anlamda, ne
de kurumsal anlamda yukarıdalar ama kitlesel bir sıralama yaptığınız zaman
üniversite sınavına İstanbul 230 bin öğrenci veriyor. Ama 5000 tane öğrenci veren bir
il homojen bir gruptan dolayı bakıyorsunuz bir yere daha ilk sıralara yerleşiyor.
Bakanlığımıza ben bunu rapor olarak on ayrı gerekçeyle ifade ettim. Hem de o
zaman ÖSYM başkanımıza da ifade etmiştik, bunların ciddiye alınması gerekiyor. Bu
sırlamada İstanbul beşinci sırada, kırkıncı, altmışıncı sırada, biz bunda değiliz.
İstanbul herhangi bir il değil dolayısıyla bu sıralamayı ayrıca düşünmek lazım ama bir
de toplamda esas olan bu tür süreçlerde biz mezun ettiğimiz öğrenci toplamını
nereye yerleştiriyoruz.
Ama yerleştirmede, mesela puan sıralamasında ÖSS’yi kastederek söylüyorum hem
birinci hem ikinci aşamada, iller sıralamasında İstanbul’un yeri istemediğimiz, arzu
etmediğimiz ve İstanbul’a yakıştırmadığımız bir noktada. Yerleştirmede biliyorsunuz
biz yüzde 94 oranında öğrencimizi bir üniversite kurumuna yerleştirmişiz. Şimdi esas
olanda bu olmalı. Dolayısıyla bizim farklı parametreleri işletmemiz gerekiyor. O
yüzden de İstanbul’a hizmet ederken de bu ölçekleri bilerek adım atıyoruz. Bu açıdan
da benim amacım bu iyi örneklerle, bu büyük kente bu kadar devasa bir kente ve
öğrenci grupları homojen olmayan, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri çok farklı
olan ve bizim geçen sene bir kavramsal çerçeve olarak çizdiğimiz, uçlar dediğimiz
maksimum ve minimumların, en iyilerle en dezavantajların bir arada olduğu bir kentte
yaşıyoruz. O yüzden bu iyi örnekler benim için çok önemli, bunu İstanbul’umuzun
geneline uygulamak istiyoruz. İyi örnekler çalışmamız devam ediyor. Ben inanıyorum
ki özel öğretim kurumlarımızın yapmış olduğu bu çalışmalarda bize yine ayrıca yol
gösterecektir.
Bir başka çalışmamız da bilmiyorum belki sizin huzurunuzda ifade etmek istiyorum.
Çocuk söz konusu olunca çocuk nerdeyse biz oradayız. Dolayısıyla da mesela sokak
çocuklarına yönelik, okul terklerine yönelik İstanbul’umuzda genel olarak
Bakanlığımız yapmış olduğu çalışmalar var ama ben daha çok dezavantajları
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gruplara yönelik çalışmaları arkadaşlarımla birlikte çok önemsiyoruz. Bunların bir
şekilde sisteme yeniden kazandırılması ve etkinliklerinin artırılması, kalitesinin
yükseltilmesi ve insana sahip çıkma noktasında bir duyarlılık ortaya koyuyoruz. Bu
açıdan bizim tutukevlerinde şu anda okul öncesine yönelik konsept itibariyle
Bakanlığımızın biliyorsunuz bir protokolü var ona dayalı olarak yapıyoruz, bunları
artırmak istiyoruz. Hastanelerde daimi tedavi gören, mesela lösemi tedavisi gören
çocuklarımız var. Çocuklarımız oradaysa bizim de devlet olarak orada olmamız
gerekiyor. Çocuklarımıza yönelik yine eğitim kurumları açmamız gerekiyor. Bu tür
çalışmalarımız var.
Bir de bu sene farklı bir çalışma yapalım dedik değerli arkadaşlar İstanbul olarak bir
ilki belki inşallah başarmış olacağız. Biliyorsunuz bizim demokrasi meclislerimiz var.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile T.B.M.M. nin bir protokole dayalı olarak beş
yıldır yürüttüğü ve aslında BM’lerinde şu anda bunun üzerinde çalıştığı bir proje okul
meclisleri. Bu şekilde çocuklarımız seçimle iş başına geliyorlar. Aslında demokrasiye,
seçimlere ve genel olarak da demokratik düşünceye bir katkı anlamında. Biz de
düşündük ki çocuklarımızı bu yönetime ortak edelim. İstiyorum ki bu şekilde seçimle
iş başına gelen çocuklarımız göstermelik sadece orada seçim sürecinde seçildikten
sonra okul meclis başkanı var, okul başkanları var, ilçe başkanları var, il başkanı var.
Bunları yönetime ortak edelim diye İstanbul İl Milli Eğitim bünyesinde çocuk hakları
ofisi, bürosu açıyoruz ve bu seçimle işbaşına gelen çocuklarımızı biz eğitim
yönetimine ortak ediyoruz ve İstanbul’un yönetiminde onlar da söz sahibi olacak.
Sanıyorum çocuklarımıza ilişkin müfredatın da öne çıkardığı birey odaklı, birey
merkezli bir anlayışın aslında uygulamada da, illerde de bir şekilde hayata geçirilmesi
anlamında bir önemli çalışma olacaktır. Bu açıdan değerli arkadaşlarım sizlerin de bu
noktada katkılarınızı bekliyoruz. Bu sene İstanbul’da konsept olarak ortaya koymuş
olduğumuz bütün çalışmalarda biraz da siz değerli arkadaşlarımızı düşünerek
adımlar atıyoruz. Özellikle ilköğretim okullarımızın birinci kademesinde İstanbul’u bir
ders olarak koyduk ve artık İstanbul bir ders olarak okutulacak. Bu kamuoyunda çok
ciddi tepkiler aldı, çok olumlu karşılandı. Bana soruyorlar “Bu İstanbul dersinin eğitim
aracı nedir, ders kitabı nedir?”. Dedim ki “Ders kitabı İstanbul’un kendisidir, eğitim
aracı da sokaklarıdır, caddeleridir, müzeleridir ve insanlarıdır.” İstanbul yeniden
keşfedilmeyi, yeniden fark edilmeyi bekleyen muazzam bir eğitim ortamıdır. O yüzden
ben bundan keyif alıyorum ama şunu ifade etmek istiyorum bu noktada sizin
katkılarınızı bekliyorum.
Bir de interaktif bir ortam oluşturduk, internette bir etkinlik havuzu koyduk. Eğer
buraya iyi örneklerinizi iyi uygulamalarınızı iletirseniz gerçekten İstanbul genelinde
hem bu iyi örnekler konseptine hizmet edecektir, hem de İstanbul dersinin hakkını
verme noktasında yararlı olacaktır.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı çizelgelerde değişiklikler yapınca Sayın Başkana
dedim ki “Sayın Başkanım serbest etkinlik saatleri koydunuz güzel, sizi tebrik
ediyorum, gerçekten esnek bir model”. Müfredatta eskiden öğretmenlerimizin kalıp
ifadelerden ayrılmasını istemezdik ama şimdi yeni müfredat anlayışında etkinlikleri
aslında öğretmenin kendisinin yapmasını, bunları olabildiğince farklı yapmasını, ne
kadar farklı yaparsa onun daha fazla yaratıcı olacağını söylüyoruz. Şimdi bakınız
müfredat da böyle oldu, ders çizelgelerine yansıdı, şimdi İl Milli Eğitim Müdürleri
olarak bize düşen de bunu en iyi şekilde uygulamak.
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Ben Talim ve Terbiye Kurulu Başkanına dedim ki “Sayın Başkanım gittiğiniz illerde
sorun, bu serbest etkinlik saatlerinin kaçını matematik, kaçını İngilizce dersi olarak
tekrar geri koyduk. Arkadaşlarımıza bir sorun” dedim. Sayın Başkan da sormuş.
Gerçekten böyle biliyorum, bir il söyledi, bunun karşılığı var. Değerli arkadaşlar
gerçekten bunu yapamayız. Bu dersin amacı gerçekten çocuklarımızın kendilerini
ifade etme, etkinlik yapma, hayatı yeniden yaşama, yaşam becerisini geliştirme,
temel becerilerini ifade etme, spor, sanat, güzel sanatlar yani bizim yapmayı
çocuklarımıza vermek istediğimiz ve veremediğimiz ne varsa bu ders kapsamında
vermek istiyoruz. O yüzden onun bir saatine sahip çıktık ve “İstanbul” dersi diye bir
ders koyduk.
İkinci olarak da okuma dersi, o bir saatini de tam bir okuma modeli saati olarak
değerli arkadaşlar okullarımıza koyuyoruz. Ben hemen bunun neticesini de gördüm.
Biliyorsunuz Tüyap Kitap Fuarı düzenlendi, tam buna sene 450 bin kişi fuarı ziyaret
etmiş, diyeceksiniz ki “Tamam da Müdür Bey burada sizi ilgilendiren ne var”. Bunu
ben söylemiyorum, ben daha sonra kültür yayıncılarıyla bir araya geldim, iki toplantı
yaptım, onların ifadesi. Bir yayıncı bana bir itirafta bulundu. Dedi ki “Bizim bir
kitabımız vardı “Görerek Gezerek İstanbul “diye yıllardır raflarda durur ama bu sene
kapış kapış gidiyor. Sonra fark ettik ki İstanbul diye bir ders varmış” ve gerçekten
çocuklarımız fuara gittiler. Ben de üç kez fuara gittim, açılışında bulundum. Daha
sonra vatandaş olarak gezdim. Bölük bölük okullarımız geldiler. Ama Kürşad Bumin
köşe yazısında bir yazı yazdı, ben onu çok önemsedim. Diyor ki “Bu nasıl bir fuar
gezisi çocuklar ip gibi sıraya dizilmişler, komutan başında öğretmen, ondan sonra
çocuklar böyle robot gibi, “Aman ha sakın kitaba dokunma, sağa kayma
kaybolursun”. Doğru bakınız değerli arkadaşlar böyle şey olmaz. O yüzden fuar
yetkilileriyle şimdi toplantılar yaptık, iki kez bir araya geldik, üçünü toplantıyı Bilgi
Üniversitesinde yapacağız. Fuar alanının çocuk konseptine uygun ve bizim
çocuklarımızın rahat gezebileceği, çocukların kendi alışverişlerini yapabileceği ve
zıplayıp oynayacakları şekline getirmeleri lazım, ya birkaç günü bize tahsis
edecekler. Dedim ki “Değerli arkadaşlar tedbirinizi alın İstanbul’da iki buçuk milyon
öğrenci var eğer iki buçuk milyon öğrenciyi yönlendirirsem sizin orası felç olur.” O
yüzden değerli arkadaşlar sizin adınıza bunu da talep ettik.
İnanın ben bunları sohbet bazında konuşuyorum her şeyin farkındayım. Başlıktan çok
uzaklaştık gibi gözüküyor ama İstanbul’da yapacağımız çalışmalar da sizin
desteğinizi bekliyorum. Böyle bir Sempozyumun yapılmasında emeği geçen herkese,
katkısı olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
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Dr. Selahattin DİKMEN
Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü
Sayın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürüm, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Özel
Öğretim kurumlarının duayenleri, Eğitimin Profesyonelleri olan değerli
akademisyenler, aralarından biri olmakla iftihar ettiğim değerli öğretmen ve yönetici
meslektaşlarım, Sayın Basın Mensupları, Değerli Katılımcılar, hanımefendiler,
Beyefendiler, “Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamalarını” konu
alan 1. Okul Öncesi Eğitim Sempozyumunu gerçekleştiren “Türkiye Özel Okullar
Birliği Derneği yönetimine ve bu organizasyona katkısı olan tüm yetkilileri Bakanlığım
ve Genel Müdürlüğüm adına selamlıyor ve hepinize en kalbi duygularımla saygılar
sunuyorum.
Malumunuz olduğu üzere; dünyada mevcut sosyal sistemler içinde, en büyük
sistem Eğitim Sistemi, Eğitim Sisteminin ilk, öncelikli ve temel basamağı ise
Okul Öncesi Eğitimdir.
B. Spinoza; Eğitim yaşam kavgasında; kişiye yardım eden bir süreçse bunu çok
erken başlatmak lazım. Ötelemek veya yarına bırakmak büyük hata olur.
Çağdaş Pedagojinin kurucusu W. Frobel; Erken Çocukluk Eğitimini, toprak altında
gömülü bulunan bir hazinenin erken bulunması olarak yorumlar.
Harward Üniversitesi EÇG ve Okul Öncesi Eğitimi Direktörü Jack Sonkoff; Başarılı
ve sağlıklı bir toplumun temeli “Erken Çocukluk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi
ile mümkün” olabileceğini ifade eder.
Japonya’yı çok iyi araştıran Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Japon Kültürü adlı
eserinde ise; “Ülkemizi Çocuklar için bir cennet yapmak ve onları mutlu etmek
istiyorsanız okul öncesi eğitimi önemseyiniz”. Der.
Son 30 yılda bu alanda ne yaptığımıza bir göz attığımızda;
1980’li yıllarda ilköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde; İlköğretime gelen
çocukların hazır bulunuşluk düzeyinin yükseltilmesi, Okul öncesi eğitimin gereği
kadar topluma anlatılabilmesi için ilköğretim kurumları bünyesinde Ana sınıflarının
yaygınlaştırılması, 6 yaş uygulaması adı altında 60-72 ay çocuklarının tüm Ülkede
zorunlu eğitim kapsamına alınması, Eğitim programının hazırlanması ve bu yaş
grubunda görev alacak öğretmenlere iş başında ve hizmet İçinde eğitim verilmesini,
1990’lı yıllarda;
Topluma Okul Öncesi Eğitimi bilincinin verilmesi, Okul Öncesi Eğitim alanında
rasyonel politikaların üretilmesi ve yürütülmesi için olmazsa olmazımız olan müstakil
bir Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün kurulması gerektiğini,
2000’li yıllarda;
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Çağ nüfusunun okullaşması için atılacak adımları, Geçici Usta öğreticilerin
İstihdamını, Öğretmen ihtiyacının karşılanması için öğretmen yetiştiren kurumların
kontenjanlarını arttırmasını, Eskişehir Anadolu Üniversitesi iş birliği ile imzalanan
bir protokole göre ve yaygın eğitim sistemiyle Öğretmen Yetiştirmeyi,
konuşuyorduk.
İçinde bulunduğumuz 2010 yılında ise Bakanlığımız, Yetkin Akademisyenler ve
Eğitimin Profesyonelleri olarak;











60-72 ay çocuklarının kademeli olarak ve 9. Plan dönemi sonuna
kadar zorunlu eğitim kapsamına alınması,
Okul öncesi eğitiminin güçlendirilmesi,
Okul öncesi eğitim kurumlarında kalite standardının
yükseltilmesi,
Öğretmen yetiştiren lisans programlarının değerlendirilmesi ve
öğretmenin niteliği yükseltilmesi,
Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin yetkinliklerinin arttırılması,
Okul öncesi eğitimi Destekleyici yaklaşımları,
Okul öncesi eğitimde Çoklu Zekâ Kuramının uygulamasını,
Okul öncesinde uygulanan modelleri,
Okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi ve
güncelleştirilmesi,
Okul öncesi eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini,

konularını konuşuyoruz.
Şüphesiz, 30 yıllık zaman diliminde konuştuğumuz konular hep
değişmiştir ve değişecektir . Çünkü TKY’ nin öncülerinden DEMİNG ’in dediği gibi
6 ayda bir test edilmeyen standart uygulanmıyor demektir.






O ki; sıradanlık bitmiştir,
O ki sıradan kurumlara yaşama şansı kalmamıştır.
O ki; değişim ve gelişim mutlaktır.
O ki; statükocu yönetim anlayışını geride bırakmak ve modern yönetim
anlayışını etkin kılmak durumundayız.
O halde, ekip olarak; akılcı eğitim siyasaları üretmek, uygulamak ve eğitim
sisteminde gerekli dönüşümü sağlamak, kestirdiğimiz hedefleri yakalamak ve
büyük bir mesafe alma idrak ve kararlığındayız.

Çünkü;









Mevcut bilgi yükünün üç ayda bir ikiye katlandığı,
Saatte bir altın buluşun yapıldığı,
Bilgiye ulaşmada sınırların kalktığı,
Uzaydaki algılayıcılarla yer altı servetlerinin belirlendiği,
Kök hücre ile hastalıkların tedavi edildiği,
Genlerin değişim özellikleri ve gizemlerinin bulunduğu,
Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu,
Aklımızın alamayacağı büyük değişimlerin yaşandığı
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Ve bilim adamları arasında 21. Yüzyılın insanlığa ne getireceği konusunda
büyük bir endişenin bulunduğu,

bir dünya ve bilgi çağında;





Bilinenleri tekrar ederek, oyalanma ve zaman tuzağına
yakalanma alışkanlığının terk etmek,
Bilinmeyeni arayıp bulmak ve üretilmeyeni üretmek gibi bilimsel
bir davranışı temel ilke edinmek,
Akıl almaz bir şekilde büyüyen Bilim Evreninde yeni disiplinleri,
yeni yaklaşımları ortaya koymak ve uygulamak
Yeni paradigmalarla bilinmeyenlere kolay çözümler bulmak
zorundayız.

Şüphesiz; Okul Öncesi Eğitim alanında son 20 yılda iyi bir mesafe alınmış, son 10
yılda ise çağ nüfusunun okullaşma oranında önemli artışlar kaydedilmiştir.
Siyasi iradenin destek ve kararlılığıyla, Okul öncesi eğitiminde eğitim alması
gereken çağ nüfusunun;
3 yaş grubunda
52. 599 ile % 4,
4 yaş grubunda
229. 517 ile % 19,
5 yaş grubunda
814. 401 ile % 68,
yaş grubunda 1043. 918 ile % 44’ lük bir oran yakalanmış,
2009-ilk kez 16 bin okul öncesi öğretmenin ataması yapılmış, 2009-2010 Eğitimöğretim yılından itibaren 32 ilde başlatılan 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına
alınması ile ilgili pilot proje, 2010-2011 Eğitim-öğretim yılında 25 il daha kapsama
alınarak 57’ ye çıkarılmış, 5 yaşta 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında 14 il ve 9.
Kalkınma Planının sonu olan 2013 yılında da 10 ilde daha yaygınlaştırarak 81 ilin
tamamında %100’ lük bir orana ulaşma hedeflenmiş, Okul Öncesi Eğitimin
güçlendirilmesi ve dezavantajlı yöre çocuklarının okullaşması ile ilgili IPA Projesi
imzalanarak hayata geçirilmiş, Okul Öncesi Eğitim alanında% 100’lük bir okullaşma
sağlamak için gerekli olan derslik ihtiyacı belirlenmiştir.
Ama bunlara rağmen;
- Okul Öncesi Eğitim ile ilgili hizmetlerin dağınık olması ve bir bütün olarak
algılanmaması,
- EÇG’ nin önemine ilişkin toplumsal bilinç düzeyi, sahiplenme ve talebin
yeterince gelişmemiş olmaması,
- EÇG kapsamındaki hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin sınırlı olması,
- Finansmanın yeterli olmaması,
- Dezavantajlı muhitlerde katılımın oldukça düşük ve eşitsiz olması,
- Öğretmen niteliklerinin uluslar arası standartlara göre düşük olması,
- Okul Öncesi Eğitim niteliğinin yetersiz olması,
- Finansman, Fizikî Yapılanma, Öğretmen İstihdamı, Bilgi ve Öğrenci
Devamı konularında bölgeler arasında manidar farklılıkların gözlenmesi,
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bu alandaki temel sorunlarımızdır.
Bu sorunların üstesinden gelmek için alternatif çözümler üretmek ve kararlılıkla
uygulamak durumundayız.
EÇG ve Okul Öncesi Eğitimi bizim için gerçekten önemli ise, ki çok önemlidir.
O halde;
- Yeni paradigmalar,
- Yeni hedefler,
- Etkili stratejiler,
- Ülke gerçeklerine uygun yaklaşımlar,
- Dinamik parametreler,
- Rasyonel ilke ve politikalar,
- Uygulanabilir planlar,
- Sürekli finans kaynakları,
- Süratli, cesur kararlar almak ve bu kararları uygulamak durumundayız.
Eğitim Planlamamızı, Hedef, İlke, Strateji ve siyasalarımızı Ülke Gerçeklerine
Uygun hale getirmek ve revize etmek durumundayız.
Bir ülkenin Eğitim Sisteminin Niteliği;
-

Sistemin kendisini nasıl tanımladığı?
Eğitim planlamasını ne ölçüde harekete geçirebildiği?
Sistemi kimin eliyle ve nasıl işlettiği?
Kendisine nasıl bir gelecek hazırladığı?
Sistemin yönetiminde eğitim profesyonellerine ne oranda yer verdiği?
Alan Uzmanı Akademisyenlerden ne oranda yararlandığı?
Sistemi ne oranda geliştirdiği ve yeniden yapılandırdığı?
vb. göstergelerle ölçülebilir.(Japon Kültürü, Bozkurt GÜVENÇ ve
Kalkınmasının Gizeminin izahı).

Japon

Unutulmamalıdır ki; etkin bir Eğitim Sistemi; eğitim profesyonelleri eliyle inşa edilir,
varlık ve hayatiyetini devam ettirir.
Değerli Akademisyenler, Sevgili Meslektaşlarım, Sayın katılımcılar, BAKANLIK
olarak, eğitimin her kademesinde;
-

Ülke gerçeklerine uygun, UYGULANABİLİR KALKINMA PLANLARINA,
ETKİN, UZUN VADELİ, KURUMSAL VE TOPLUM TEMELLİ,
EKONOMİK VE SOSYAL POLİTİKALARA,
Uyuyan imkânları harekete geçirecek, tüm kurumlarla iş birliği yapacak ve
planlara
hayatiyet
kazandıran
kararlılıkla
uygulayacak
Eğitim
profesyonellerinden oluşan dinamik ve ehil bir kadroya ihtiyaç var.

Unutulmamalıdır ki; Bilgi çağında KAMU VE EĞİTİM YÖNETİMİNDE AMATÖRLÜK
sıradanlık ve sınama yanılma yöntemiyle iş yapma devri bitmiştir. Çünkü
alanında profesyonel olmayan sıradan yöneticilerin başında bulunduğu kurum ve
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işletmelerde mucizeler olmaz ve üstün başarılar görülmez (ABD Çelik kralı
Andre Carnegie ve Rahmetli Prof Dr. Sayın İhsan Doğramacı örneği)
Bu bağlamda;Zaman tuzağına yakalanmayan, dizgin tanımayan bir cesaretle
ateş hattındaki bir nefer anlayışıyla bütüncül bir yaklaşımla ve dinamik bir
ekiple Okul Öncesi Eğitiminde;







Ulusal bir sahiplenmeyi sağlayacak,
Yeterli finansman ve insan kaynağını temin edecek,
Hizmetlerin çocuklara odaklı ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak,
Hizmetin niteliğini yükseltecek,
Eğitim faaliyetlerini izleyecek, değerlendirecek ve yönetecek,
Özel sektör, STK’lar, Üniversiteler ve Araştırma Merkezleri gibi güçlü
ortaklarla iş birliğini sağlayacak projeleri uygulamaya koyacak ve yeni bir
ruh, yeni bir dinamizm ile yeni bir yapılanmaya gidecek bir kadro hareketi
kaçınılmaz bir mecburiyettir.

Kanaatim o ki bu saydığım parametreleri temel politika yaptığımız ve dinamik ekip
ruhu ile hareket ettiğimiz sürece Okul Öncesi Eğitiminde Ülkemize ve yetişen
nesillere özlemini duyduğumuz umutlu bir gelecek hazırlamış olacak ve çağ
nüfusunun tümünü okullaştırma başarısını göstereceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizi Bakanlığım, Genel Müdürlüğüm ile Okul
Öncesi Eğitim camiası adına selamlıyor, bu sempozyumun; Eğitim Sistemine,
EÇG ve Okul Öncesi Eğitimine yeni ufuklar açmasını diliyor tüm katılımcılara
saygılar sunuyorum.
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Mehmet KÜÇÜK
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü
Sayın Genel Müdürüm, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Türkiye Özel Okullar Birliği
Derneği’nin çok değerli duayen başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve değerli
akademisyenler, Bakanlığımızın değerli üst düzey yöneticileri, değerli katılımcılar
öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Değerli katılımcılar son konuşma Sayın Bakanımızındı, Sayın Bakanımız katılacaktı,
okul öncesine ve özel öğretime çok önem veren Sayın Bakanımız şu anda Sayın
Başbakanımızla İstanbul’da bir başka toplantıda bulunduğunda dolayı katılamadı,
bundan dolayı üzüntülerini ve katılımcılara sevgi ve selamlarını iletti. Bunu bir borç
olarak sizlere aktarmak istiyorum.
Değerli katılımcılar, biz Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü olarak genellikle
bu alanda kurulu olan sivil toplum örgütleri ve derneklerle beraber çalışıyoruz. Bütün
kurumlarımızla tek tek görüşmemiz biraz imkansız, 2900 sadece özel okulumuz var.
Dershane boyutumuz, rehabilitasyon boyutumuz, sürücü kursları, çeşitli kurslar gibi
çok farklı alanlardaki kurumlar bize bağlı. Bu nedenle hepsiyle tek tek görüşemiyoruz.
Ama bu alanda 20’ye yakın önemli derneğimiz var ve onlarla çok sık görüşüyoruz.
Kurumlardan onlara gelen dertleri, onlar bize aktarıyorlar, bizler çözmeye çalışıyoruz.
Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu derneklerin belki de en öncüsü şu anda bu
programı da organize eden Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’dir. Ben bu tür
programları yaptığından dolayı Türk Eğitim Sistemine çok önemli ölçüde katkı
sunduklarından dolayı dernek yöneticilerine özellikle bir kez daha teşekkür etmek
istiyorum.
Gerçekten bu tür programlarla Milli Eğitim Bakanlığına da bazı yenilikleri aktarmış
oluyorlar. Okul öncesi eğitim alanında özel okullarımız çok çok farklı okullar. Diğer
okullarımız da biraz farklı ama bilhassa okul öncesinde dil öğretimi çok güzel
yapılıyor. Yabancı dil öğretimi konusunda Türkiye’nin çok ciddi sıkıntıları var.
Yıllardan beri bunu aşamadık ama sevinerek söylüyorum ki bu problemimizi bir çok
özel okullumuz, okul öncesi eğitimin döneminde çözmeye başlıyorlar. Diğer geri
kalan kısmını da ilerdeki eğitim safhasında tamamlıyorlar ve özel okullarımıza giden
öğrenciler çok güzel bir şekilde yabancı dil öğrenerek mezun olmuş oluyorlar. Bu bir
ayrıcalığımız.
Şunu da belirtmek istiyorum. 2900 tane özel okul olduğundan bahsettim, bu okulların
1200 tanesi okul öncesi eğitim kurumları yani en fazla okul öncesi eğitim kurumumuz
var özel okul olarak. Son yaptığımız mevzuat değişikliklerinde özel okulların
açılmasını biraz daha kolaylaştırdık. Önümüzdeki süreçte de eğer arkadaşlarımızın
kafalarına takılan, onların önünde engel olan bazı mevzuatlar varsa onları da
değiştirmek konusunda elimizden geleni yapacağımızı buradan söylemek istiyorum.
Yöneltmelik konusunda, genelge konusunda,yönerge konusunda Bakanlık olarak
her zaman özel öğretim kurumlarına yardımcı olduk, bundan sonra da yardımcı
olacağımızı buradan son kez söylemek istiyorum.
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Bu duygu ve düşüncelerle burada tebliğ sunacak olan akademisyenlere, diğer
katılımcılara şimdiden yapacakları katkılar için teşekkür ediyor, bu programın
öncelikle özel okullara ve Türk Eğitim Sistemine hayırlar getirmesini temenni ediyor,
hepinize saygılar sunuyorum.
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Nimet ÇUBUKÇU’nun mesajı
Milli Eğitim Bakanı
Düzenlediğiniz “Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları” konulu
1. Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu’nun açılış törenine önceden belirlenen başka bir
programım nedeniyle katılamıyorum.
Sempozyumun
okul
öncesi
öğretmen
yetiştiren
lisans
programlarının
değerlendirilmesine, okul öncesi eğitim kurumlarında standartların yükseltilmesine,
uygulama ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili sorunlara çözüm önerileri getireceğine
inanıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle davetinize teşekkür eder. Toplantının eğitimimize büyük
katkıları olacağı inancıyla, düzenlenmesinde emeği geçenleri, fikir ve görüşleriyle
katkıda bulunan değerli konuşmacıları yürekten kutlar, tüm katılımcılara en iyi
dileklerimi sunarım.
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Okul Öncesi Eğitiminde Farklı
Yaklaşımlar ve Uygulamaları
Sempozyumu

KONFERANSLAR
 FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLARI ANLAMA
Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

 YARATICILIK EĞİTİMLE NASIL BAĞDAŞIR?
Dr. Hakan Gürsu
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 Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
İstanbul Üniversitesi
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Prof. Dr. Ümran Korkmazlar
İstanbul Üniversitesi
Merhaba Sayın Genel Müdürler, Sayın Başkanlar, Sayın yetkililer ve sevgili
öğretmenler, manzara buradan çok güzel, pek çok arkadaşımız, öğretmenler ve
konuklar öğrenmeye, bilgi tazelemeye gelmiş.
Duygu ve düşüncelerini ifade eden bireyler olmak sanırım toplumda çok önemli bir
özellik ve kültüre de çok bağlı. Bizim kültürümüzde özellikle kız çocuklarına ben
yetişirken çok izin verilmezdi duygu düşünce paylaşmaya, susturulurdu. Onun için
burada olmaktan da ayrıca bir Türk kadını olarak çok gururluyum. Duygularını,
düşüncelerini paylaşan bireyler yetişmesine katkıda bulunmak çok çok önemli. Çünkü
dünyanın her yerinde, çok önemli özelliklere sahip zengin bir kültürümüz var. O
zaman okul öncesindeki bireylerin kazanacağı ilk özelliklerden biri bu diye
düşünüyorum.
Yetiştirdiğiniz çocuklara bakın “Bunu kazandırmış mıyız” diye içinizden bu listedekileri
lütfen test edin.












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

Bu da bizim kültürümüzde yine bizlere çok zor kazandırılan, asla kötü niyet olmadan,
aşırı koruyucu ve kollamacı yapımız nedeniyle yetişkin çağda bile problemleri
çözmek üzere ebeveynlerin, anne ve babaların çocuklarına pek de izin vermediğini
hepimiz biliriz. Belki ebeveynler olarak hepimiz bunu yapmaktayız. Benim yaşlı
anneciğim hala derki bugün yağmur yağacak şemsiyeni aldın mı? Benim yerime
problemimi düşünür çözmeye çalışır. Hiç kötü niyet yoktur. Büyük ebeveynler
torunlarını yetiştirirken aynı şeyleri yapa durur. Onların yetiştirdiği ebeveynler yapa
durur ama biz istiyoruz ki birey kendi problemini kendi çözebilsin.
Maymun deneylerini bilirisiniz, bir çubuk verirler, odadan da gözlerler “Muzu nasıl
indiriyor?” diye deneyler yaparlar araştırmacılar. Maymun bir çubukla muzunu alabilir
oradan ama düşünün ki yeni yürüyen bir çocuk, bir iki yaşlarında, topunu divanın
altına kaçırırsa, maymunun muzu alma çevikliğiyle o topu almasına bizler izin verir
miyiz?
Ne yaparız? “Aman başını çarpmasın, canı acımasın ya da hayatı
kolaylaşsın”. İşte hep böyle olumlu şeylerle biz topu alıp veririz ona. Oysa bir buçuk,
iki yaşındaki çocuk o topu kendi alsa düşünün ki neler deneyimleyecek , problemini
çözmüş olacak ve matematiğin ilk adımını atmış olacak. Mesafe kavramı ile ilgili
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denemeler yapmış olacak başaramazsa yardım istemeyi öğrenecek, başarırsa
kendine güvenini geliştirecek bu liste böyle uzayıp gidiyor.
Bir başka sıkça yaptığımız şey, oyunlarda yenilgiyi kabul etmesine izin vermiyoruz.
Biz hep yeniliveriyoruz çocuk mutlu olsun diye. Ama sonra bir şey kaybettiğinde
tepetaklak olup ruh sağlığı incinebiliyor. Dolayısıyla yaşamın içinde kazanmakta var
kaybetmekte var. Bazen önder olmak var, bazen grubun üyesi olmak var. Bunları
hep okul öncesi dönemde biz çocuklara kazandırırsak akıl ve ruh sağlığı yerinde
bireyler olabiliyor.
Okul öncesi eğitimin önemine değinildi, çok güzel konuşmalar yapıldı. Burada önemli
olan akademik hayata hazırlık tabi ama hayatı, yaşamı öğrenmek okul öncesi
dönemde gerçekleşiyor, demin saydığım şeyler nedeniyle.
Onu da gözden
kaçırmamak lazım. Hep akademik hayat değil biraz önce Sayın Milli Eğitim Müdürü
çok güzel şeyler söyledi. İstanbul’u tanımak ile ilgili “İstanbul dersi” eklenmiş
müfredata, muhteşem bir proje umarım herkes sahip çıkar. Yaşam çok da öğretici,
yaşam öyle öğreniliyor. Hayat bilgisi dersini çok severim adı da güzel içeriği de öyle
olursa muhteşem olur.
Neden önemli? Canlılar içinde beyin gelişimi tamamlanmadan doğan tek canlı insan
ve altı yaş bitine kadar ancak tamamlanıyor, o da % 99. Dolayısıyla hamuru
yoğurmak için 6 yılımız var. Daha sonra yapılan yanlışları düzeltmek ya da farklılıkları
düzeltmekle zaman geçiyor. 0-6 yaş hem onları tanımak, hem eğitmek, hem
farklılıkları geliştirmek açısından çok çok kıymetli bir yaş dilimi. Eğer bu yaşta
travmatik yaşantılar varsa o zaman ruh sağlığı da bozulduğu için onlarla da ileride
uğraşılması gerekecektir. Neyse ki beyin çok plastik ve ilginç bir organ, 60 yaşından
sonra da bir şey öğrenebiliyoruz, beyin incinirse de kendini yenilebiliyor ve ilginç bir
şekilde de en üst fonksiyonlar daha plastik, hem karmaşık ama daha esnek,
geliştirilmeye daha duyarlı. O zaman o eksik şeyleri her zaman yakalayabiliriz. 0-6
yaştan sonra da ümitsiz değil durum.
Hafıza deyince kısa süreli - uzun süreli hafızadan söz edilir ama bedenimizin de
hafızası var, duyguların hafızası var ve hepsi ayrı ayrı yerlerde depolanıyor.
Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın dikkat edeceği şey 0-3 yaş da beden hafızası
çok önemli. Eğer bedeni ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa çocuk, kronik hastalığı varsa, bir
hastane macerası varsa, bedeniyle ilgili yaşadığı herhangi bir sıkıntı varsa o beden
hafızası da her zaman diğer öğreneceği bilgileri olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla
durumla ve bedenle ilgili hafıza çok zor değişiyor. İleri yaşlarda da hep bedenimizle
ilgili belirtiler veririz ya, döküntü olur, kaşıntı olur ve yahut araba
kullanamıyorsunuzdur bir türlü. Oysa araştırılıp bakıldığında, terapi ortamında
bulduğumuz şey, iki yaşında bisikletten düştüğüdür. Bu anı yüzünden araba
kullanmaktan çekinir. Ya da küçükken kendisine, ameliyata giderken iki buçuk
yaşlarında “Bu uçan otobüs” dedikleri için uçaktan korkan bir yetişkinle de
çalışmıştım. Çünkü o yaşta isimlendiremediği ve çok güvendiği insanlar ona yanlış
bilgi verdiği için uçak korkusu gelişivermiş. Beyin de o kadar değişik networkler var ki,
çok esrarengiz bir organ ve onu çok iyi bilmemiz lazım biz öğretmenlerin özellikle.
Neyle uğraştığımız ortada beyinle uğraşıyoruz aslında.
Çok önemli bir diğer kavramda bağlanma, 2000 yıllardan itibaren çokça çalışılan
bağlanma kavramı. Yine 0 - 3 yaşta, size kimin baktığı ve onunla nasıl bir bağınız
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olduğu ve bu bağın güvenli olup olmadığı, kim olduğunuzu, ne yapıp yapmadığınızı,
ileriki başarılarınızı, kimliğinizi her şeyi çok etkiliyor. Eğer güvenli bir bağlanma varsa
anne çocuk arasında o zaman sağ beyin fonksiyonları mükemmel gelişiyor ve ruh
sağlığı yerinde oluyor. Ama travmatik bir bağlanma varsa, bu ne olabilir, on tane
bakıcı değişti, çocuk kime bağlanacak bilemiyor veya kuruma terk edildi, en acısı o
ya da şiddet görüyor, sevgisiz ortamda büyüyor, ilgisiz bir ortamda büyüyor. Bütün bu
bağlanmanın sağlıklı olmadığı durumlarda sağ beynin çalışmıyor olması demek
yarım insan demek. Çünkü sağ beyinde neler var? Yaratıcılık, problem çözme,
estetik anlayış, duygular, müzik pek çok özelliğimiz sağ beyinde.
Sadece robot gibi yetişebiliyor o zaman bireyler ve gelecek için ben bunu çok riskli
buluyorum.
Bir önemli aklımızda tutacağımız, küçücük beyindeki bir merkez, adı amigdala. 6 ya
da 8 ay arasında bebekleri olanlar bilir ya da gözlemiştir; yabancı kaygısı, anksiyetesi
dediğimiz durum vardır. Tanımadığı biri “Gel” deyince kaçar, annesine sığınır. İşte
bunu halleden bölüm burası. Eğer güvenli bir ilişki varsa o çok çabuk çözülür. Yüzleri
tanımayı öğrenir. Amigdala sayesinde kim tehlikeli, kim sevecen, kim kötü bakışlı,
kim korkunç bunları beyin algılamaya, anlamaya başlar ve amigdalanın bir vazifesi de
baş etme. Hem korkuyorsunuz, hem çözebiliyorsunuz, aynı merkezde hallediliyor.
Ve yine 2000’den sonraki çalışmalar gösteriyor ki eğer amigdala zarar görmüşse o
zaman insanların yüzü umurunuzda olmuyor. Ne kadar kötü bir şey değil mi? İnsan
ilişkisinin en temel birinci şartı yüz yüze bakmak. Bir çocuk yüzünüze bakmıyorsa
sizden bir şey öğrenemez veya yetişkin hayatta yüz yüze, göz göze gelemiyorsanız
birçok şeyi kaçırırsınız. Dolayısıyla zarar gördüğünde yüzü ve orada ki duyguları
beyin algılayamıyor ve bütün bunlar çok önemli 0-3 yaşta olup bitiyor. O yüzden 0 – 3
yaşta iyi bağlanamamış, pek çok travması olmuş ve kör sağır gibi adeta duygulara,
bireyler yetişirse gelecek nesillerin nasıl olacağını düşünmek bile istemiyorum çok
ürkütücü o yüzden sizlerin açıkladığı projeler çok çok değerli.
Başka risk bir faktörleri de farklı gelişim ya da gelişimin zarar görmesi açısından
uyaran eksikliği ya da aşırılığı. Bazı evlerde olanak çok, otuz çeşit oyuncak var
odada, çocuk oynamayı bilmiyor diye bize başvuruyorlar. Nasıl oynasın ki o kadar
uyaran içerisinde? Tabi kötü niyetle yapılmıyor, ya anne baba kendisi çalıştığı için
çocuğu böyle memnun etmeye çalışıyor ya da bunu doğru zannediyor. Ve çocuk
okul öncesi dönemde uyarının çokluğu ne kadar zararlıysa hiç uyaran olmaması da
çok zararlı. Bazen görevler geldiğinde yetiştirme yurtlarında ya da esirgeme
kurumlarına gittiğimde, en son üç yıl önce gitmiştim, yine çok üzücü bir sürü şey kilit
altındaydı. Yani bundan vazgeçmek lazım, uyaran bağışlanıyor, devlet sağlıyor ama
bilmiyorum hangi mantıkla onlar kilitleniyor. Sonra da “Çocuklar birbirinin gözünü
oyuyor hocam gelin yardım edin” diyorlar. Sağlıklı uyaran olmayınca çocuklar birbirini
oyuncak olarak kullanıyorlar. Ne biliyorlarsa onu yapıyorlar. Şiddet görmüş bir evden
gelmişse onu uyguluyor. Tabi ki sorunlarla baş etmekte zorlaşıyor.
Sevgi, ilgi eksikliği çok çok riskli gelişim açısından, biraz önce söylediğim nedenlerle ;






Uyaran eksikliği ya da aşırılığı,
Sevgi, ilgi eksikliği(evdeki duygusal atmosfer),
Çocuğa bakan kişinin sık değişmesi,
Aşırı koruyucu, ilgisiz, otoriter tutum,
Çocuk yetiştirme tutumlarında tutarsızlık,
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 Anne-babanın bağlanma biçimi,
 Anne-babalığa hazır olmamak,
 Ailenin sağlıksız iletişim biçimi,
Bir dizi araştırma yapıldı, ben de bulunmuştum, çok şaşırtıcı. Ormanda gizli bir şeyi
bulmakla ilgili bir becerinizi göz önüne getirin, düşünün ki bukalemun var. Sizin onu
görmenizi istiyoruz. Bunu çok bağımlı yetişenler asla göremiyor, çünkü beyin de öyle
çalışıyor, analiz-sentez yapamıyor. Oradaki farklı renklerin arasından onu
algılayamıyor. Ama demokratik yetişmişse, biraz önce belirttiğim hiçbir riske sahip
değilse onu hemen görebiliyorlar. Afrikalılar öyle, yokluk içindeler ama hayatları öyle,
onların travmayı yenmesi de çok enteresan, iki beyinlerini çok iyi kullanıyorlar.
Yaptıkları dansın iyi geldiği söyleniyor çünkü beynin çift tarafını uyarıyorlar.
Gerçekten doğa ve insan bir şekilde çıkış yolu buluyor. Tabi keşke o kötü şeylerde
olmasa.
Anne babanın kendi bağlanma biçimi çok önemli. Bir keresinde uyku problemi olan
dört yaşında bir çocuk getirmişlerdi. Babaanne, anne-babanın odasına girip babanın
üstünü örtüyordu hala. Yani yine kötü bir niyet yok ama tuhaf bir yapı çünkü o öyle
bağlanmış kopamıyor. Çocuğu da aralarında yatırıyorlar, çocukta onu öğreniyor.
Dolayısıyla o çocukta daha sonra yetişkin olduğunda çocuğunu her halde öyle
yetiştirecek. Bazı şeyler nesiller boyu bu türlü aktarılıyor. Anne -babalığa hazır
olmamak zaten başlı başına bir problem. Sağlıksız iletişim biçimi son derece yaygın
artık büyükşehirlerimizde, herkes internette. Yine bir genç izlemekteyim çok erkenden
bilgisayara bağlanmış, anne de başka bir odada arkadaşlarıyla chat yapıyor, baba da
başka bir odada, herkes sandviçlerini alıp bilgisayarın başında yiyor. Yemek saati bile
buluşamıyorlar ve daha sonra çocuktan şikayet ediyorlar. Baktığınız zaman evdeki
yaşam oysa herkes için aynı.
Bu kızı derslerimde de anlatırım hep, önemli bir örnek diye düşünüyorum.

Kız, 2 yaş 7 aylık; annesi babası oldukça eğitimli insanlar, özel sektörde çalışıyorlar,
yurt dışında yüksek lisanlarını yapmışlar ve karar vermişler; Çocuğumuz da olsun
artık diye, isteyerek bu kıza sahip olmuşlar. Şikayeti bir iki aydır giydirirlerse
soyamıyorlar, soyarlarsa giydiremiyorlar. Bir yere gideceklerse battaniyeye
sarılıyorlar, arabaya biniyorlar, arabada giydirmeye çalışıyorlar. Boğuşuyorlar.
Bakıcıyla hiçbir sorun olmuyor, o beceriyor nasıl yapıyorsa. Annesi diyor ki “Ben çok
güzel çiçekler yetiştiriyorum. Ben eve geldiğimde özellikle onları koparıyor, yere
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atıyor çiğniyor”. Çocuk ne diyor? “Benimle ilgilen, doğru ilgilen, yeterince ilgilen
çiçekle ilgilendiğin kadar”. Keşke ilgilenebilse, anne çok entelektüel birisi diyor ki
“Ben okudum, şimdi bana oyun oyna dersiniz ama benim tahammülüm yok oturup
oynayamam çocukla, ancak kitap okuyabilirim” diyor. Ne yapacağız? Çocuk hasta
değil bir hastalık adı koyamıyoruz, kimi düzelteceğiz? Anneyi. O zaman okul öncesi
dönemde vurgulamak istediğim şey; çocuklar tertemiz. Ruson’un dediği gibi “Her şey
iyi doğuyor sonra zaman içinde bir şekilde kirleniyor”. Dolayısıyla çocuk karşımızda
tek birey değil arkasında bir ordu var. Anne, baba, büyükanne, bakıcı, kardeşler
hepsini dahil etmemiz gerekiyor eğitimin içine.
Bir de 3 yaşında bir erkek çocuk var, onun da babası bankada çalışıyor, annesi ev
hanımı. 1,5 ay önce kuzeninin doğum gününe gidiyorlar. Çoğu doğum gününde hatta
ana okullarda da yapıldığı üzere orada Mickey kıyafeti giymiş bir animatör var ve
çocuk onu görünce çok korkuyor. Dayısını çok sevdiği halde bir daha oraya gitmek
istemiyor. Şimdi bu çocuk bize ne diyor? Gelişimi gereği bir yanlış var ya da alışveriş
yerlerinde karşılaşabiliyorsunuz böyle şeylerle. Çocuğun üstüne yaklaşınca yaş
küçük olduğu oranda çocuk güvendiği insana kaçıyor. Neden? Çünkü gerçeklik
kavramı henüz gelişmediği için onun televizyonda bildiği Mickey fare koca bir yaratık
olarak karşısına çıkınca onun henüz bilinçsel yapısı onu ayırt edecek durumda değil,
korkuyor. Üstüne gidilirse daha da korku büyüyor ve neredeyse yardım alacak hale
geliyor. Dolayısıyla burada da demek istediğim gelişim gereği çocukların sağlıklı
tepkileri var. Onları kaçırmayalım ve o yanlışlardan da uzak durması için yine
toplumu da eğitelim.
Ufuk’ta 3,5 yaşında, kakası gelince yapmıyor tutuyor. Bunun için hastanelere
gidiyorlar, ilaç veriyorlar, kabızlık teşhisiyle lağmanlar yapılıyor, incinmiş. Zavallı ama
hikayesinde bakın ne var? Kırk günlükten beri babaannesi ona tuvalet öğretmeye
çalışıyor ve diyor ki babaanne “Ben bunun babasına da böyle yaptım, hep tuttum
lavaboya, tuvalete onda böyle bir şey olmamıştı hocam”. Bireysel farklılıklar var,
babaanneye direnmiş bu ama bir de kötü bir anısı var, klozetin içine düşmüş. Şimdi
küçücük Ufuk nasıl baş etsin bunlarla. Yani yanlışlar ortada gördüğünüz gibi sonra bir
de hastane travmaları var. Sürekli çocuğa müdahale ediliyor o da işin başka tarafı
yani çoğu pediadrist çocuk ruh sağlığını bilmiyor. Onlar da çok incitiyorlar. 3 yaşında
konuşmuyor diye gidiyorlar. “Konuşur” diyorlar, erkek çocuklar geç konuşur. Zaten
babaanne de öyle söylüyor. “Bunun babası da geç konuşmuştu” oyalanıveriyorlar.
Dolayısıyla çevreyi eğitmek daha önce konuşmacılar da söyledi çok önemli.
Farklı gelişen çocuk deyince sadece bir alanı kastetmiyoruz. Gelişim çok renkli ve
çok kapsamlı.
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Sorun alanları
Alıcı
ve İfade
Edici Dil

Sosyal
Beceriler

öz bakım
Becerileri

İşitsel/
Fonolojik
Fonksiyonlar

Farklı
gelişen
çocuklar

Görsel
algı

GörselMotor
Fonksiyonlar

iletişim

Hafıza

Dikkat

Dolayısıyla hafıza, dikkatten tutun da, el becerisi, motor alan, algı, dil, sosyal alan, öz
bakım, iletişim pek çok alan etkilenebiliyor bütün bu saydığım nedenlerden ötürü ve
başka pek çok genetik yapılı ya da incitici hastalıklar nedeniyle.
Bilmemiz gereken bir şey daha var. Dünyanın her yerinde insanoğlu sıralı bir şekilde
öğreniyor. Biri diğerinden önce olmuyor. 3 yaşında bir çocuk algısı çok iyiyse okuyor
diye getirilebiliyor. “Hocam bu üstün zekalı mı?” Kolunda bir ansiklopedi getiriyorlar,
bir yerleri ezberlemiş okuyor. Hafızası iyi, algısı iyi tamam ama hadi yazmayı öğretin,
yapabilir misiniz? 3 yaşında bir çocuk neden gelişim izin vermez çünkü kas yapısı
henüz öyle değil. Dolayısıyla sıralı bir akış var.
Öğrenme güçlüklerini anlamak için öğrenmenin gelişimsel aşamalarının iyi bilinmesi
gerekir. Öğrenme gelişimsel olarak 5 aşamada gerçekleşir.






Algısal Öğrenme
Ayırt edici - Birleştirici Öğrenme
Özümleme
Uyum
Sembolik Öğrenme

Birazcık içeriğini söyleyeyim, Piaget’den alıntı bu söylediğim. Önce algı yolları
gelişiyor, duyu yollarıyla. Örneğin annesinin görüntüsünü görünce karnı da açsa
tepkisini gösteriyor çocuk ama dördüncü ayda diyelim ki meyve suyuna geçtiniz, farkı
görür mü belli eder mi bebek? Sevmemişse ne yapar, püskürtür. Dolayısıyla algısal
öğrenme ta o yaşlarda çok erken söz konusu, gelişmesi de daha sonra büyüklere
kalıyor. Ayırt edici, birleştirici öğrenme aşamasında işte ona okul öncesi eğitim
deyince; ben sadece kurumları düşünmüyorum yani evdeki eğitim, bütün toplumdaki
hepsi bir arada bütün bunları vermiyorsak, Milli Eğitim Müdürümüzün fuar örneği çok
muhteşemdi. Gerçekten de öyle gerçekleşiyor, çocuk dokunamıyor, yaşayamıyor
dolayısıyla oradaki öğrenme ortamlarını da bu özelliklere göre hazırlamak lazım.
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Bir küçücük resimle çocuk hakkında bir fikriniz olabilir, hangisi farklı?

Hangisi farklı?

19

Bir toplantı da bir yetişkin demişti ki “Sol alttaki farklı”. Bazı kişiler gülmüştü. İşte
farklılık bu demek yani çocuklar buna çok daha zengin cevaplar veriyorlar. Dört
yaşındaki bir çocuk diyor ki “Bu tarafa bakmış” diyor, tabi yönünü de bilmiyor. “Hem
onun çizgileri var” diyor, onun için o farklı. Onlar hakkında bilgiye sahipse daha
zengin cevap verebiliyorlar. Ama bazı ebeveynlerle çocukları yan yana
koyduğumuzda ebeveyn hakkında da hemen fikrimiz oluyor. “O kar da” diyor, onun
için farklı, bu ebeveyn böyle düşünüyor. O zaman çocuğuna da öyle öğretecek. Hadi
onu da eğitmemiz lazım. Yani evcil olan, olmayan sınıflandırmasından haberi yok
çünkü diyor ki “Ben şu hayvanı tanımıyorum”. Şimdi böyle küçücük bir resim üzerinde
bile anne hakkında, çocuk hakkında, gelişimi, özellikleri hakkında hemen bilgi sahibi
olabiliyorsunuz ki siz daha renkli ve zenginleri zaten okulda yapıyorsunuz. Bu
cevapların hepsini önemseyin.
Burada ne görüyorsunuz? İnternette dolaşıp durur bu, daha önce gördüyseniz,
bilirsiniz.
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Bir küçücük renk değişikliğiyle bakınız algınız nasıl farklı olacak? Dalmaçyalı’yı fark
etiniz mi?

Küçücük bir renk bizim algımızı hemen değiştirebiliyor. Dolayısıyla etrafta, eğitim
malzemelerinde, her tarafta görsel uyaran olarak gelecek şeylerin eğitimde çok çok
önemi var. Abur cubur ya da düzenli uyaranların önemini, materyalin önemini siz
buradan algılayabilirsiniz. Daha sonra hepsi özümleniyor ve uyum sürecinde
kullanma başlıyor ve ancak ilkokula gidecek hale geliyor birey okul öncesinde. Ondan
sonra okuma yazma ve aritmetik öğrenebiliyor.
Şimdi diyelim ki ördek ile leyleği ayırt edemiyor. Ne yapacağız? B ile D’yi nasıl ayırt
edecek? İşte bu sembolik gelişim içerisinde eksikler varsa mesela hızlıca okumanın
gelişimine aylarla baktığımız zaman bütün bunları yapacak ki okuyabilsin.
0–6
6 - 13
19- 21
24
24–29
30 – 36
40 – 48
48 – 50
50 – 60
54
60
60 – 72
60 – 80

Sese tepki gösterme, sesler çıkarmak.
Basit ifadeleri anlamak.
20 kelimelik dağarcık.
2 –3 kelimelik cümleler kurar.
300 Kelime.Vücut k. bilir.Şekil kav.baş.
2 aşamalı emirleri yerine getirir.
Basit okul şarkıları söyler.
Ne, neden, nasıl sorar.
Zıt ifadeleri kullanır.Yaşını,ev adresi.telefonunu bilir.
Uzun hikayeleri dinleyip anlatır.
Harflerin şekilleriyle ilgilenir. Genelde tüm sesleri doğru kullanır. Obje
fonksiyonunu bilir.
Geçmiş,şimdiki,gelecek zaman kullanır,bilgi
almak için soru sorar. R – L ayırdeder.
Harf ve sesler arasındaki ilişkiyi kavrar.
Anlayarak okumaya başlar.

Böyle ancak bu aşamalardan geçtikten sonra birey okumaya hazır oluyor. Yazma da
öyle, bedenini doğru tutacak, kalemi doğru tutacak, el göz koordinasyonu, el tercihi
hepsi gerçekleşecek ki çocuk yazmayı öğrenebilsin. Örneğin ilkokul ikiye geldiği
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halde şu çizimi yapamayan Ümit, okul öncesi eğitimi almamış ve kavrayamıyor
noktaların üstünden gidip ardışıklık takip etmesi gerektiğini.

Dolayısıyla okul öncesi eğitimin olmadığı durumlarda, ilkokulda yazı da ya da
bunların öğrenilmediği durumlarda yazı da gerçekleşmekte zaman gerekiyor.
Aritmetik ise bambaşka bir şey, o kadar karmaşık beceriler gerekiyor ki çıkartma
yaparken altı merkez çalışıyormuş beyinde, yani bir tek işlem yapmak için.
Dolayısıyla aritmetik bambaşka bir sembolik iletişim tarzı, onun için bunlar gelişmiş
olacak ki matematik yapabilelim. Bir de bilgisayar gibi sibernetik benzetme ile
öğrenmenin girdi ve çıktısı arasında olan şeylerden de haberdar olmamız lazım.
Uyaran girince içeride yine beyinle ilgili enteresan şeyler oluyor. İşlemleme sürecinde
eğer organize edemiyorsa, sıralamıyorsa, yorumlayamıyorsa, depolayamıyorsa çıktı
da bozuk oluyor yani öğrettiğiniz şeyi bu taraftan alamıyorsunuz. Evet işte bunu
yapmak için bu aşamalardan geçmek lazım.
Şimdi o slayt gibi bunu da ben görüşmelerimde çokça kullanırım.
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Büyükten küçüğe doğru sıralayınız

Bilgisayar marifetiyle hepsini eşit boya getirince “Hepsi eşit bunlar, büyüğü küçüğü
yok” diyebilir veya inceler uzun uzun bakar ya da “Ben şu ortadaki hayvanı hiç
görmedim, o ne kadar ki” buradan bir şeyler biliriz. Ama çocuğun her şey yolundaysa
şöyle soru sorması bizim için çok önemli. “Bu fil anne fil mi, yavru fil mi?”. Çok güzel
soru. Büyük-küçük kavramı ile ilgili başka bilgileri var çocuğun veya “Bu mavi balina
mı?”. Eğer o mavi balina değilse, anne büyük filse, mavi balinadan büyük gibi bu
sohbeti yapıyorsa çocuk sizinle gelişimiyle ilgili hemen fikir sahibi olabilirsiniz .uzun
uzun testlere gitmeden bile.
Algı sorunları genellikle sadece görsel algıyla sınırlı tutuluyor. Buna dikkati çekmek
için bunları söylemek istiyorum.
Algı sorunları;






Görsel algı ( ayrımlaştırma, figür-zemin, hafıza alanlarında) sorunları,
işitsel algı ( ayrımlaştırma, figür-zemin, hafıza alanlarında) sorunları,
dokunsal algı güçlükleri, dokunarak ayrımlaştırma ve tanımada güçlük çekme,
kinestetik algı güçlükleri, dans, ip atlama gibi aktivitelerde zorlanma,
mekansal algı güçlükleri, mekanda yönelmede, pozisyonu algılamada zorluk
çekme, yön bulmakta zorlanma.

Dokunmayla ilgili bizim kültürümüzde “dokunma” lafı çoktur. İşte “Kitaba da
dokunma”, dokunmadan nasıl algılayacak? Biliyor musunuz dokuz yaşına kadar
insanoğlu nasıl öğreniyor? Kinestetik dokunsal, hareket edecek dokunacak. Biz ne
diyoruz en çok “Dokunma, otur.” Lütfen sayın müdürüm bu sözü eğitimden kaldırın.
Çünkü dokunmazsa ve hareket etmezse hele okul öncesi dönemde çocuk hiçbir şey
öğrenemiyor. Kısıtlı beyninin bir yerini kullanıyor, yanlış öğreniyor. Oysa optimum
gelişim için gerçekten müthiş şeyler yapacak bir toplum için yapılacak şey “Dokun ve
hareket et”.

33

Bu belirtilerin bir tanesi bile risk faktörüdür.









Geç konuşmak,
Yetersiz sözcük dağarcığı,
İsimlendirme güçlüğü,
Telaffuz sorunları,
Temel sözcükleri karıştırmak (inmek,çıkmak),
Sözcük,hece çevirmek (mavi-vami),
Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük,
Kafiyeli sözcüklerde güçlük,

Bilişsel Becerilerde Sorunlar
Kavramları anlamada zorlanırlar.
Sayı, renk, harf öğrenmede güçlük,
Sağ/ sol ayırt edememe, yön bulmada zorluk yaşarlar.
Kavramları öğrenebilmek için birçok kez onları duyma ya da görme ihtiyacı
duyarlar.
 Önce, sonra ve sıralı işlerde zorlanırlar.
 Algılamada zorluklar yaşarlar.
 Zaman- mekan sorunları,





Ve yine motor becerilerle ilgili bakın bu çizim.

Gezeli adını duymuşsunuzdur. Gezeli’nin ilk söylediği şekiller var burada bir iki şekil
de daha sonradan eklendi. Daire çizmenin evrensel olarak bir yaşı var biliyorsunuz 2
- 3 yaş arasında. Bu çocuk 10 yaşında, şimdi 10 yaşında bunları yapamıyorsa
okuldaki hayatının ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Kaçmış, kaybolmuş yıllar
nasıl düzelecek? Çok daha fazla çaba, zaman ve para gerekiyor. Dolayısıyla okul
öncesi eğitimde yakalansaydı bunları sizler muhakkak öğretirdiniz ona. Buradaki en
önemli olan şu, benim şişman artı dediğim şekil, yine dünyanın her yerinde okumayla
çok yüksek korelasyon gösteren ilginç bir şekil. Eğer çocuk bunu çizebiliyorsa okuma
öğrenmeye hazır demektir. Sadece bununla bile test edebilirsiniz. Tabi bir tek şey
yeterli değil, tehlikeli bir bilgi olarak da almayım ama şüphe ediyorsanız ve bu şekli
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bizim İdris gibi böyle çiziyorsa, deniyor yine yapamıyorsa ve 9 yaşı geçmişse hayatı
çok zor. Hala okuyamıyor çünkü. Dolayısıyla siz bunları yaşında tespit edebilirsiniz. 6
yaş civarında çizmesi gerekiyor. Çizemiyorsa da öğretiyorsunuz. Biliyorsunuz bazı
testler standarttır, gizlidir, subjektif olmasın diye kurallıdır ama bu öyle değil. Gezel
bunların öğretilmesini istiyor ki çocuk gelişimi açısından önemli, yine eş kenar
dörtgen öyle ve kare, üçgen.
Evet kitabı ters tutan bir çocuk farkında değilse o bile bir risk faktörü. Bu zatta öyle
tutuyor gördüğünüz gibi ve farkında değil, evet duygusal sorunlar böyle gidiyor.

Neden onları tanıyacağız, etiketlemek için değil lütfen böyle düşünmeyin. Gerçekten
bazı okullarda duyuyorum sınıfta yeri ayrılıyor, çocukları ayırıyorlar, hala öyle
demode şeyler var, işte iyiler – kötüler. Yardıma ihtiyacı olanlara kesinlikle yardım
etmek gerekiyor ama bunu ötekileştirip, etiketleyip inciterek değil zaten onların çok
travması var ve çok zorlukları var. Onların hayatını kolaylaştırmak için erken tanıya
ihtiyaç var.
Yine desteklenme de kesinlikle bireysel ve grup çalışma çok önemli, çok eski
yöntemlerde hep ayrılırdı böyle çocuklar. İngiltere’de öyle bir okula gitmiştim, köyün
tepesindeydi. Onların acı çığlıkları daha köyün başından duyuluyordu. Hepsini bir
araya kapattığımız zaman ve içlerinde hiperaktifi ve bir sürü vaka var, hiç bir şey
yapamazsınız. Ama İspanya’daki örnekte şöyle yapıyorlar, sayın yetkililer bunu
bilerler. Ama biz de hala uygulanmıyor. Eğer sınıfta zor bir çocuk varsa, üç kolay
çocuk alınıyor, öğretmene yer açmak için ya da o öğretmene ekstra boşluklar
yapılıyor. Çünkü yaptıkları iş zor. Tabi ki bir de kendilerini durmadan yenileyecekleri
eğitimler gerekiyor.
Evet bireyselleştirilmiş programa ihtiyaçları var, sık sık değerlendirilmeli. Çünkü 0 – 6
yaştaki gelişim çok hızlı, en çok işe yarayan işte bu model, hala eskimedi, bütün
dünyada bu kullanılıyor. Dinle yap, dinle anlat, bak anlat, dokun anlat gibi programın
içeriğinde illa ki bu olmalı.
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EN ETKİLİ YÖNTEM ÇOK DUYUYA DAYALI
METAKOGNİTİF YAKLAŞIM

* Dinle & Yap

(hear & do)

* Dinle & Anlat

(hear & say)

* Bak & Anlat

(see & say)

* Dokun & Anlat (touch & say)

Böyle uzun yapılacak, kullanılacak teknik listesi var.
Müdahale teknikleri;
 Konuşma ve Dil Terapisi
 Duyusal Bütünleme
 İşitsel Algı Terapisi
 İşlevsel Bütünleme
 Algısal Bütünleme
 Oyun Terapisi
 Sosyal Beceri Çalışmaları
 Beceri Geliştirme Çalışmaları
 Okul ortamına uyum çalışmaları
 Hayvan Terapisi,
 Fizyoterapi
 24 saatin programlanması
 Ev programı
 Gelişimsel
 Terapi
 Özel eğitim
 Benlik Saygısı
 Koçluk
 Rahatlama Teknikleri
 Sosyal Beceri Geliştirme Müdahaleleri
 Resim & Müzik Terapisi,
 Ebeveyn Destek Grupları
 Neurofeedback
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Her birisi bu çocuklar için yararlı yöntemler. Aileleri unutmamak lazım. Ebeveynlere
de önemli görevler düşmektedir. Genel tutum, farklılığı fark etseler bile ebeveynlerin
bunu çok fazla dikkate almama, büyüyünce geçer, babası da böyleydi tarzı
düşünmektir. Ancak bu sadece zaman kaybının yaşanmasına yol açar. Okul
öncesinde var olan ama önemsenmeyen farklılıklar, okul çağında çocuktan beklenen
beceri ve davranışların uygulanması konusunda birer başarısızlık kaynağı
doğurmaktadır.
Şimdi anlatacağım vaka da çok önemli, 6 yaşında bir erkek öğrenci, okul öncesi
eğitimi almamış, bu yıl ilkokul 1’e başladı ve bir aydır anneyle oturuyor. Çocuğun
durumu çok kötü, bir sürü sorunu var ve anne-baba dinleyip anladıktan sonra üçüncü
görüşmede çocuğu anaokuluna aldılar. Bu çok istenen bir şey değil ama herkes
mutlu şu anda, çocuk çok mutlu çok rahatladı. Çünkü bakın böyle bir haldeydi, çocuk
nasıl okuma yazma öğrenecek, oldukça zeki ama haşarı olduğu için hiçbir şey
öğretmemiş, annesi de cahil bir kadındı.

Beş hafta sonra bu hale geldi.
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Daha öğreneceği çok şey var, ne renk biliyor, ne kural, ne konuşma yani ormanda
büyüse bu kadar olurdu, inanılmaz yani. Ama şimdi herkes gelip gidip teşekkür
ediyorlar, okul öncesi kurumda tabi çok güzel şeyler yapıyor. Bir de bu çocukların
yapabildiği şeyler kesinlikle var onları da gözden kaçırmayalım.
Bilirsiniz Metin Sabancı kurumunun yaptırdığı güzellikleri, down sendromu bir çocuk
Kanada’da yüzme madalyası alarak olimpiyat şampiyonu olabiliyor, iyi yanlarını da
unutmayalım.
 Gelişimdeki ‘’eksiklikler’’e değil çocuğun ‘’ yapabildikleri’’ ne odaklanılmalıdır.
 Farklı gelişen çocuğun duygularını dinlemelidir. Farklı gelişen bireylerde
olumsuz duygular (kaygı, öfke, depresyon) çok yoğundur.
 Ancak, ifade etmede yaşadıkları problemler bu duyguları anlatmalarını
zorlaştırır. Öğretmen bu çocukların duyguları hakkında konuşabilmelerini
öğrenmesinde ya da konuşamıyorlarsa uygun şekilde ifade etmelerinde
yardımcı olmalıdırlar
 ‘’ürün’’ü değil ‘’çaba’’yı ödüllendirmelidir.
 İstenmeyen bir durum yaşandığında aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler
kullanılmamalıdır.
 Kolay anlayabilecekleri, kısa kelimelerden oluşan, net ve kesin yönergeler
kullanılmalıdır.
 Bireyselliğe önem verin.
 onun farkında olduğunuzu ve
 onun değerli bir insan olduğunu ona hissettirmenizdir.
 Gösterdiği her çabayı ve başarıyı sevginizle ödüllendirmenizdir.
Bazı baş ucu kitaplarından da bahsetmek istiyorum. Bir çoğunuz biliyorsunuzdur ama
ben çok değerli buluyorum; Dr. Mel Levine ‘nin “Her Çocuk Başarabilir” adlı kitabını.
Kendisini tanıma şansı bulmuştum. Kendisi hiperaktif bir yetişkin, çocukluğundan beri
sıkıntı çektiği için dilimize kazandırılmış bir kitap. Sevgili Prof. Dr. Ayla Oktay
hocamızla yeni çıkarttığımız “İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları” isimli
kitapta da okul öncesi ile çok değerli bilgiler var. Benim de bir yazım var bu kitapta.
Çapa’daki 30 öğretim üyesinin yazdığı “Annelere öğütler” isimli kitapta çok güzel
öğütler var. Cheri Fuller’in “Ben farklıyım” kitabı da yine okunması iyi olacak
kitaplardan. Ayrıca “Ben hasta değilim” diye size önereceğim bir kitap daha var. Çok
teşekkür ederim dinlediğiniz için.
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Okul Öncesi Eğitiminde Farklı
Yaklaşımlar ve Uygulamaları
Sempozyumu

 YARATICILIK EĞİTİMLE NASIL BAĞDAŞIR?

Dr. Hakan Gürsu
ODTÜ Öğretim Üyesi
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Dr. Hakan GÜRSU
ODTÜ Öğretim Üyesi
İnsanı diğer canlı türlerinden farklı kılan en önemli özellik; sürekli “problem” bulma,
çıkarma, yaratma ve çözümleme yetileri olduğunu bir kez daha hatırlarken; Dünyayı
gizlice anlamlı kılan, bilimi ve teknolojiyi ileriye taşıyan gelişmenin temel yapı taşının
aslında salt “problem” kavramı olduğunu altını çizerek başlayalım .
Problem sevmeyen günümüz insanın aslında en büyük çelişkiyi giderek içinde
büyüttüğünü ve yaşamın amacından hızla uzaklaşmakta olduğunu da ve aslında
yaratıcı düşüncenin kökeninde belki de salt problem çözme ihtiyacının yattığını,
problemlerle veya sorunlarla sistematik ve rasyonel şekilde uğraşmanın ilerlemenin
tek yaşam kaynağı olduğunu da hep göz ardı etmekte olduğumuza da unutmayalım .
Özellikle batı toplumlarında problemden kaçan bir kültür görüyoruz bu da eğitim
kalitesini son derece etkiliyor. Problemden kaçış eğitim kalitesini de düşürüyor.
Yaratıcı düşüncenin kökeninde de salt problem yatar, yani yaratıcı düşünce bir
problem üzerine odaklanır ve bir çözüm geliştirir. Dolayısıyla bugün günümüzde
bütün dünyada gerileyen ve kalitesi düşen eğitimin arkasında en önemli sebep
teknolojinin yarattığı rahatlıkla problemden kaçan insanın sistematik ve rasyonel
çözümlerden uzaklaşmasından kaynaklanıyor.
"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Şu anda bildiğimiz ve anlamlandırdığımız tüm
tanımlar sadece günümüzü daha da anlaşılır kılarken, hayal gücü ise; sürekli olarak
geleceğimizin ve henüz keşfedilmemişin önünü sessizce açmaktadır. “ Ortaya atılan
yeni fikirlerde bir ilginçlik, saçmalık yoksa bu fikirde umut yok demektir. Bu Albert
Einstein’ın bir sözüdür.
Günümüzde; yaratıcı düşünce ürün veya eylem türü olarak / (creativity) ve yenilikçi
yaklaşım veya yenilikçilik olgusu innovation ; eşanlamlıları itibarı ile giderek birbirine
kolaylıkla karıştırılan kavramlar olarak bir arada veya birbirinin yerine sıklıkla kullanıla
gelmekte, kavramların içleri de, içerikleri de kaçınılmaz olarak hızla tüketilmektedir.
Yaratıcılık ; akıcı, özgün ve esnek düşünebilme, sorun çözebilme becerisidir. Kısa
sürede içinde akıcı düşünce sürekliliği, ardı ardına bir çok düşünce ve görüş öne
sürebilme yetisi, düzeyi ile ölçümlenebilir. Guilford’a göre yaratıcılık; akılcılık, esneklik
ve özgünlük içeren bir süreçtir. Yaratıcılık; alternatifli düşünme, problem çözme gibi
zihinsel süreçleri de içerdiğinden, yalnızca bir tekil süreç olarak değil, ardaşık
süreçler dizinimi olarak düşünülmelidir.
Yaratıcılık, bir eylemin içinde, sıra dışı bir şey düşünerek konuya farklı bakmayı
başarmak ve bir alternatif çözüm oluşturabilmek yetisi olarak adlandırılabilir. Yaratıcı
düşünce sistemi ; sıradan çözümlerin dışında kalabilmeyi ve bağımsız düşünebilmeyi
sürekli olarak kurgulama becerisi anlamına gelmektedir.Yaratıcılığın bir başka tanımı
ise; "Toplumla aynı olguya bakan fakat toplumdan farklı olarak algılayan ve farklı
reaksiyon veren kişilerin sahip olduğu özellikler"
Yaratıcılık,
Özgürce düşünmeyi,
Yılmadan denemeyi,
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Gelişirken büyümeyi,
Risk alırken öğrenmeyi,
Kuralları esnetirken,
Eğlenmeyi
ve
İçinizdeki o çocuğu sevmeyi
fazlası ile de gerekli kıllar.
Sözel ifade becerisi, fikirlerin akıcılığı, yeniden problem tanımlama başarısı , yeniliğe
açık olmak, özgür düşünebilme yetisi, bilgiyi ilişkilendirme gücü, fikir üretimi için çaba
harcamak, zeki insanlarda yaratıcılığı ortaya çıkaran yeteneklerdir.
Yaratıcı düşüncenin ifadesi / ürünleşmesi sadece bir davranışla; bir soruya cevap
vermek gibi, olmadığını ve birçok aşamadan oluşan bir süreç sonunda gerçekleştiği
düşünülmelidir. Bu ardışık süreç, daha önce yoğun bir bilgi toplama, değerlendirme
ve sentezleme süreci gerçekleşmeden ortaya çıkmamaktadır
Bir çok insan 10 dakikada çözülecek bir probleme sadece 9 dakika harcadıklar için
başarısız olurlar. Yaratıcılık ve problem çözme sanatı sıkı çalışmayı ve çok fazla
çaba ve enerji tüketmeyi yani fazlası ile birikimi ve sabrı gerektiren
süreçlerdir.“Problemler , onları yaratan bilinç düzeyinde çözümlenemezler.” Ön
yargılar ise; yaratıcı düşünce sürecini ve çözüm olasılığını başlamadan bitirir.

“İnovasyon” zannedildiği gibi bir buluş, icat yapma yetisi diğer bir deyişle salt mucitlik
becerisi hiç değildir. Yüksek bir birikimin düzeyinin ve sıra dışı bir çalışma sürecinin
zaman içinde “yeni” kavramı altında düşüncenin ürünleşmesidir. (H.Gürsu.Dr 2009)
Bir sonuç olarak İnovasyon ; kritik bir yaklaşım tarzının ve üst bir düşünce seviyesinin
spesifik bir problem üzerinde yoğunlaşması sonucu oluşan yeni / yenilikçi “ürünün”
sıra dışı serüvenidir.

41

Yenilikçilik / inovasyon süreci yaratıcı düşünce oluşmadan, ortaya çıkmadan mümkün
olamamakta ve tamamlanamamaktadır. Diğer taraftan yaratıcılık yetisi, yenilikçili bir
sürece taşınmadan da olsa her yerde ve her koşulda varlığını sürdürebilmektedir.
Yaratıcılık + bilgi birikimi + deneyim + diğer = yenilikçilik
Yenilikçilik = katma değer yaratan (ürün /hizmet /servis/ pazarlama yöntemi ) ortaya
çıkma sürecidir.

Üretim ve ticarileşme

Fırsatların yaratılması
Stratejik analiz düzeyi
Gerekli bilimsel /
teknolojik alt yapısının
oluşturulması

Problemin yeniden
tanımlanması

Çözüm geliştirilmesi
Öğrenme / isteği
becerisi

İnovasyon / Yenilişim
Hakan Gürsu,Dr ODTÜ 2010

Yenilişim (inovasyon); yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratma
potansiyeline sahip çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan
oluşmaktadır. Yenilişim sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak;
yeni ve yaratıcı fikirlerin “özgürce” ortaya çıkmasıdır.
Emek, sabır ve imkan / yatırım gerektiren ikinci basamak ise; ortaya çıkartılan yeni
ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan alınıp
satılan ve ticari değer yaratan ürün, metot veya hizmetlere dönüştürülme sürecidir.
Yenilişim, sadece keşfedilmemiş olanı icat etmeyi değil; değer yaratma yollarını da
keşfetmeyi hedefler.
Yenilişim yönetişimi
Yenilişim yeteneklerini ve başarımlarını belirleyen politikaların etkinliği, bu
politikaların yönetiş’ imiyle doğrudan ilişkilidir. Yönetişim, diğer tüm politika
alanlarında olduğu gibi, yenilişim politikasında da, tasarlama ve uygulama
aşamasında şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk
üstlenmelerini anlamına gelmektedir.
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Yenilişim, bir ülke için fazlası ile sürdürülebilir büyüme, toplumsal refah düzeyi ve
artan iş olanakları anlamına geldiğinden, yenilişim için gereken ortamın oluşturulması
devletler için birinci öncelik olarak kabul edilmektedir.Bu da başarıyla çalışan bir
sistemin kurulmasını ve etkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir.
Ülkelerin Yenilişimdeki / inovasyon sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem de
yayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar
arasındaki etkileşime dayanır. ‘Ulusal yenilişim (inovasyon) sistemi’ paydaş tüm
kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan
pro-aktif bir etkileşimli sistemi ifade eder.
Eğer bozuk değilse, bırakın çalışsın, fakat daha iyisini, yenisini ve verimlisini
geliştirmek içinde kendinize bir fırsat yaratın sözünü anlamak; Eski köylere yeni adet
getirmek ve akşam akşam icat çıkarmanın keyfine varmak için, elin adamının
yaptıklarının daha iyisi yapmak için enerji gerekiyor hepimize …
Geleceğin her zaman yaratıcı ve yenilikçi girişimler ile şekilleneceği artık biliyoruz. Bu
çerçeve de klasik “eğitim sistemini yeniden sorgulamanın gerekliliği kaçınılmaz olarak
önümüzde duruyor.
Gelecek nesillerin dinamik düşünce sistemi üzerine kurgulanacak olan bu değişimi ve
gelişimi öyle bir şekilde ortaya koymalıyız ki; sürdürülebilir bir kalkınma hareketi için
yaşamsal öneme sahip olan yaratıcı ve yenilikçi ürünleri sağlıklı bir şekilde ortaya
çıkarabilmenin önü açılsın.
Kaçınılmaz olarak gelişmiş birçok ülkenin gündeminde “inovasyon” kavramının
yükselişi ile küresel rekabetin doğasında derin bir değişimin yolu açılmıştır.
Bugün küresel pazarda açıkça görüldüğü gibi “gelecek “yaratıcılık ve yaratıcılık gücü
olan devletler tarafından belirlenmektedir.
Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri aynı zamanda en yenilikçi ulusları olarak
varlıklarını sürdürmektedir.
(Economist Intelligence Unit rapor’a 2009 göre; en yüksek düzeyde inovasyon
gücüne sahip ülkeler) Japonya, İsviçre, ABD, İsveç ve Finlandiya olarak sıralandığını
görüyoruz.
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Ar-Ge harcamaları ve Rekabet Gücü
Korelasyonu
5

Rekabetçilik Gücü (Global Competitiveness Report – WEF -2006-2007)*
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Türkiye’nin senelik Ar-Ge harcamasını EU Lisbon Stratejisi’nde hedef olarak gösterilen %3’e
çıkartabilmesı için, ArGe’ye senede $19.7 milyar harcıyor olması gerekmektedir.
Kaynak: OECD, Science, Technology and Industry Outlook 2006 *Rekabetçilik Endeksi’ndeki sıralamasına göre

Bu ülkelerin entelektüel nüfus gücü, sürdürülebilir bir inovasyon hareketi için gereken
alt yapıya fazlası ile sahip olduğu gibi, devlet politikaları ile desteklenen alt
birimlerinin sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürme isteği de dikkat
çekicidir.
Yaratıcı "bir iradenin olduğu her yerde, başarıya giden en az bir yol vardır“
h.gürsu. 2008
Bu hedefler için, yakın dönem planlar yapmak yerine, orta ve uzun vade içersinde de
ne pahasına olur ise olsun, sürdürülebilmesi yaşamsal olan pro-aktif politikaları
gerekmektedir. Global dünya da ucuz işçi toplumu olmak yerine, nitelikli ve becerikli
insan gücü haline gelmenin farkını yaratmak bu politikalara sahip çıkılması anlamına
gelmektedir.
Eğitim reformunun şart olduğu yenilikçi, yönetişim planları ile başlamak,
sürdürülebilirliğin büyük ölçüde dayanacağı, dayandırılacağı “nitelikli insan gücünü”
sınırlarını anlamak, tanımak, yetenek ve becerilerine göre verimliliği artıracak şekilde
sınıflandırmak, onları sürekli eğitmeyi ve üretimde üst düzeyde istihdam edilmelerini
sağlamayı hedefleyen bir ulusal politikayı kurgulamak durumdayız.
Bu çerçeve de;
erken yaşlarda bireylerde mevcut yaratıcı yetenek ve ilgi düzeyini ölçümlemek ve
değerlendirmek, bu yönde ebeveynleri “bilgilendirmek ve yönlendirmek “ Eğitim
sistemi üzerindeki yükü hafifletecek önemli bir girişim olarak değerlendirilmelidir.
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Salt bu zihniyet değişimi ile birlikte örgün eğitim sistemindeki çeşitlenmenin önü
açılacaktır.
Diğer taraftan zeka gelişimini tamamlama aşamasına gelen ergenleri, ne ölçümlediği
tartışmalı, başarı düzeyi belirsiz yetenek, sınavlarına tabii tutarak (rekabet ve yoğun
stres altında, zeka, davranış ve beceri modellerine göre sıralayarak) meslek ve
beceri programlarına yerleştirmenin kısa ve uzun dönem sonuçlarını artık yüksek
sesle tartışmanın gerektiği de açıktır.
Paul Torronce, yaratıcı düşünceyi destekleyen katılımlı eğitim programlarının
öğrencilerin, problem çözerken yeni çözümler üretebilme yollarını gösterebileceğinin
altını çizer. Buna dayalı olarak da süreç içinde öğrencilerin daha fazla risk
alabileceği, özgün üretimlerde bulabileceği ve becerilerinin daha üst düzeyde
geliştirilebileceği savını öne sürmektedir.
Bir yetenek olarak “yaratıcılık” yetisinin kişilerin doğuştan kazandıkları bir özellik
olduğu konusunda yaygın inanışlar ve inanışı destekleyen pek çok bilimsel çalışma
mevcuttur. Diğer taraftan; Bu çalışmalar sonucunda her insanda az veya çok ve
farklı alanlarda bazı yaratıcı belirtiler ve özellikler olduğu da ortaya çıkmaktadır.
İşte tam bu nokta da; Eğitim sisteminin misyonu, kişiye yönelik potansiyel özellikleri /
ortaya çıkarak ve yetenekleri geliştirecek programları daha da özendirmektir.
Yaratıcılık, sınırları olmayan, geliştirilebilen bir eylemdir. Yoktan var edilemez, fakat
uygun koşullar sağlandığı takdirde bireylerdeki çekirdek potansiyel hızla
geliştirilebilmektedir.
Öncelikle yaratıcı düşüncenin evriminin bireyin yaşadığı ve ürün verdiği; kültür,
zaman, mekan ve toplumsal olaylardan bağımsız olamayacağı da açıktır.Yaşamsal
tüm girdilerin; Analitik bir düşünce sürecinin gerekliliklerine bağlı olarak algılayıp,
sorgulanması ve yeniden şekillendirmesi, sentezlenmesi ile düşüncenin yeni-özgün
bir biçim alarak eserleşmesi veya ürünleşmektedir.
Henüz yaratıcı düşüncenin bilinen bir okulu, formülü veya oluşturulması için
ispatlanmış ve kitlelerce izlenen bir evrensel “yöntem” yoktur.Sadece varlığı tespit
edilebilmekte, ölçümlenmesi, gelişmesi için önünün açılması ve üst düzeyde
olanaklar yaratılması gerekmektedir.
Buna bağlı olarak yaratıcılık; insan doğası gereği tüm insanlarda farklı düzeylerde ve
boyutlarda var olduğu bilinen ve erken yaşlarda geliştirilebilmesi ve doğru
yönlendirilmesi gereken bir özellik olarak ele alınmalıdır. Aksi taktirde birey mutsuz
bir şekilde yaşantısını sürdürecek sürekli baskı ve stres altında kalacak ve toplumun
iç huzuru zarar görecektir.
Bu potansiyeli değeri verimli ve üst düzeyde kullanan uluslar, inovasyon beceri
düzeylerini kısa bir sürede yükseltmenin pro-aktif avantajını yakalamaktadır. Bireyin
yaratıcı potansiyeli erken yaşta ölçümleyerek ortaya çıkarmayı başaran ve bireyi
yetenekleri doğrultusunda eğitim ve çalışmağa yönlendiren sistemler, bireylerin
yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltebildiği düzeyde çok boyutlu bir global güce
dönüşmenin sessizce kapısını aralamaktadır.
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Bireyler potansiyel yeteneklerini ortaya çıkaracak yeni bir değerlendirme sisteminin
gerekliliğine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yaygın ve örgün öğretim sisteminin en alt basamaklarında yapılacak “Sınav
stresinden arındırılmış ve kursu olmayan” bir kapsamlı ölçümleme ve değerlendirme
sistemi ile bireylerin geleceğini sağlıklı bir şekilde yönlendirmesi için ailelerin
bilgilendirilmesini hedeflemek gerekmektedir.
Bilgi toplumu olmanın önemini ve “bilginin” her gizli potansiyel gücü stratejik bir
değere dönüştürdüğünü tekrar anımsamak gerekmektedir. Değerlerini ortaya çıkaran
ve fazlası ile sahip çıkan bir toplum olmanın fırsatı kaçırılmamalıdır.
Bu sistem ile Üniversite sınav sisteminin üzerindeki yük azalacak, içimizdeki gizli
yeteneklerimize orta ve uzun vade de sahip çıkmanın da yolu açılacaktır.Kişiye göre
eğitim programları ve yetenek düzeyine göre bireyin geleceğini şekillendirmek için
erken hedefler oluşturmak öncelikle mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmenin ve
toplumsal kaliteyi yükseltmenin en kolay yolu olarak önümüzde durmaktadır.
Geleneksel eğitim anlayışının öncelikle; soru sormayan, itaat eden, üstüne vazife
olmayan şeylerle uğraşmayan, tamahkar bir yapı ve anlayış içinde kalması
hedeflenen örnek bireyleri yetiştirmeğe özen gösteren sığ bir yaklaşım olduğunu
bilmeyen kaldı mı !
Dolayısı bu geleneksel yapının, norm-modellerin ortaya çıkarılması, topluma standart
bireyleri kazandırılması, yetiştirilmesi yönündeki “statik” ilkeleri üzerine kurgulana
geldiğini, yapılan mikro değişiklerin ise; salt bu bakış açısı içersinde, sadece verimlilik
düzeyini artırılması üzerindeki yatay-kalibrasyonlar olarak değerlendirilmesi
gerektiğini artık görmek durumundayız.
Geleneksel sistemlerde; tam tersi özelliklere sahip yaratıcı özellikleri dışarı vuran
bireylerin ise; genellikle de uyumsuz ve başarısız kabul edilerek sistem dışında
“izole” edilmesi ile sonuçlanan bir değerlendirilmeye tabii tutulduğu bilinmeyen bir
uygulama değildir. Oysa, bu özelliklere sahip bireyleri erken yaşlarda ilgi alanlarına
yönelik programlara yöneltmekle ; bir toplumun gelecek nesillerin potansiyel
sanatçılarının, liderlerinin oluşturduğu ve stratejik bir yaşam kaynağını sürekli olarak
beslemenin kolay yolunu buldukları gerçeğini asla göz ardı etmemek gerekmektedir.
Aykırı değerlerimize, yeteneklerimize giderek daha çok sahip çıkmamız
gerekmektedir. Çünkü; Geleneksel toplumun beklentileri “yaratıcı kimliğe sahip
bireylerin” özelliklerine bir ölçüde aykırıdır. Toplum olarak; akşam, akşam icat
çıkaranları, eski köye yeni adet getirenleri sevmedik, millet olarak kolay, kolay da
sevemeyiz.
Yaratıcı düşünce, klasik sistem içinde öncelikle sıra dışı ve marjinal özellikleri ile
dikkat çekmektedir. Uçlarda gezinen, mevcut statükocu değerleri zorlayan, üst
düzeyde risk alan, sürekli arayış içinde olan, duyguları bastıramayan, sürekli
yenilikler peşinde koşan, meraklı, eleştiren, sorgulayan, kendine güvenli, güç ve
statüye önem vermeyen bir “aykırı” yapıyı olarak ortaya çıkarmaktadır. Oysa ki
geleneksel toplum kültürü; öncelikle var olan ile yetinmesini bilen düz-standart,
sistematik, düzenli, statükocu bir anlayışı onaylayan tümü streo-tip bireylerinin klasik
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sistem içinde kalmasını ve mevcut değerleri korumalarını özendirmekte ve
ödüllendirmektedir. İşte geleneksel eğitim sisteminin, yaratıcı düşüncenin yükselişine,
kaygı ve korku ile yaklaşmasının kökeninde bu zihniyet farkı yer almaktadır.
Sorgulayan değil, ezbere dayanan …
Bilgi ile derinleşmek yerine, sonuca odaklı test tekniklerinde uzmanlaşan ,
Araştırmayı , sanal alemde gezinmek ile sınırlayan,
İlişkilendiren, değil geçiştiren …..
Paylaşımı özendirmek yerine, bireysel başarıyı yücelten ….
Problemi çözerken öğrenen değil de, çözüm yöntemini hafızaya dolduran,
Giderek süreçlerin yerine, sadece kayda değer sonuçların değerli olduğu …
Kavramları tartışarak teoriyi pratiğe taşıyan bir eğitim yerine, puanlaşarak
anlamsızlaşan,
Bilginin yoğunlaştığı bir ardışık süreç yerine, bilginin hızla buharlaştığı birbirinden
habersiz ve kopuk programlara kafa yoran,
ilgi ve heyecanlı yaratıcı bireyler yerine, mutsuz ve tepkisiz bakan bir gençliği
oluşturmanın temellerini üzerine kurgulanan…
Nicelikleri sürekli yükseltildiği varsayımına dayatılan, çağın beklentilerine uygun
olarak nitelikleri asla sorgulanmayan….
Tüm geleneksel sistemlerin toplumlara verdiği zarar ortadadır.
Bırakın yaratıcı fikirler özgürce, korkusuzca ortaya çıksın. Çıksın ki gelecek nesiller
sürdürülebilir bir kalkınmanın, gelişimin önünü açsın. Hiçbir ulusal inovasyon
programının, kendi eğitim sisteminden bağımsız bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği
anlamanın zor olmadığı bir dünya düzeninde yaşıyoruz.
Dolayısıyla eğitim sistemi içindeki bu geleneksel ve korumacı anlayışın; yaratıcı
yeteneklerin değerlendirilmesi ve yaratıcılık ile ilgili önemli araştırmaların sekteye
uğratılmasının temel sebebi olduğu da sessizce kabul etmemiz gerekiyor.
Batı toplumlarında bireylerin yaratıcı niteliklerinin ön plana çıktığı modern eğitim
düşüncesinin giderek yükseldiği örnekleri dikkatle incelemek gerekiyor. Her birey için
en üst düzeyde uygun beceri geliştirme ve verimlilik hedefleri için giderek alt yapı
oluşturulmakta oldukları ve Azalan insan sayısına karşı verimliliği artırıcı programlar
geliştirmelerinin kendi varlıklıları için ne kadar yaşamsal önem arz ettiğini de
görmemiz gerekiyor.
Özellikle bireylerin erken yaşlarda; bilimsel ve sanatsal beceriler ve bireyin bilinen
temel konulara yatkınlık düzeyinin öncelikle kişiye özel eğitim programlarının
oluşumunda ana etken olarak kabul edildiğini pek çok yeni programın uygulanmaya
başladığını da izliyoruz. Kitlesel değil ,bireysel eğitime yönelmenin arasındaki
düşünsel farkın, bireye ve bireyin değerlerine ,bireysel becerilere ön vermekten
geçtiği artık anlamak gerekmektedir. İnsanına değer veren bir toplum olmak için, “
değer” kavramını uzun , uzun tartışmak gerekiyor sanıyorum .

47

Araştırma + Dış dünya ile kurulan ilişki + Sentez
Yaratıcılık

Paylaşma

Merak

Analitik Düşünce

Pratik Zeka

Görsel Hafıza

Temel Bilimler

Hayal Gücü

Kültür

El Becerisi

Deneyim

İstek

Eğitim

% 95

Sabır

Alt Yapı

Olanak

Yetenek

%5

Copyrights Hgürsu,Dr ODTÜ 2008

TASARIM - EGİTİM PARADİGMASI
Yaratıcılık
ve
Yardımlaşma
Yenilikçilik
ve
İşbirliği

İnceleyen
Araştıran

Bilgi Akışı
ve
Araştırma

Farklı Bakan
Sorgulayan

Yaratıcı
Düşünce

Hayal Kuran
İlişkilendiren
Teknoloji

Çevre
Karar Alma
Problem
Çözme

Deney
Yapma
İsteği

Geliştiren
Ürün

Operasyon

Kurgulayan
Dönüştüren
Uyum Sağlayan
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Her yaratıcı yapının kendine has bir düşünce sistemi ve problem çözme tekniği
olduğu, disiplinler arasında problemlere yukarıdan bakabilme, analitik düşünce ve
sentez yeteneği olan insanların daha yaratıcı olduğu izlenmektedir. Yaratıcılığın ;
henüz bilinen bir formülü ve eğitimi yoktur.
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Yaratıcı bireylerin ayırt edici özellikleri
• Kısa süre içinde özgün ve düzgün düşünebilme seviyesi,
• Alternatif strateji geliştirebilme, yöntem ve araçları kullanma yetisi,
• Problemlere farklı açılardan yaklaşabilme, sezgi gücü, mizah duygusu, estetik
duyarlık seviyesinin yetkinliği.
• Soyut veya somut, nicel ve nitel değerler arasında ilişkilendirme gücü.
• Hayal gücünün zenginliği, esnek düşünebilme ve konulara odaklanabilme
yetisi.
• Yeni ve farklı olanı yakalayabilme, durumdan fayda geliştirebilme becerisi
• Tasarım geliştirebilme,senaryo üretebilme, gözle görünmeyen sorunları,
tanımlama, çözüm üretme düzeyi ve isteği..
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Eğitimde Koçluk ve Mentorluk
“Saatte 30 mil hızla ilerlerken son yıllarda hızımızı saatte 70’e, 120’ye, 180’e çıkardık;
düz yolda giderken, sağa sola sapmaya, hatta otomobilden vazgeçip motosiklete
binmeye başladık. İşte yönlendirmeyi asıl patlatan şey bu. Oyun bütünüyle değişti ve
birçok insan duruma ayak uydurmaya, öğrenmeye ve ayağı takılıp düşmemeye
çalışıyor,” diyor Harvard İşletme Okulunda liderlik profesörü John Kotter.

Koçluk ve mentorluk birbirlerini tamamlayan ve çoğu zaman eğitim yönetimi
yaklaşımları ile karıştırılan kavramlardır. Eğitim dünyasındaki gelişimler, toplumun
farklı alanlardaki gelişimi ile paralel gelişmektedir – spor, çalışma dünyası, suç
işleyen kişilerin tedavisi ve birçok kişi için emekliliğe geçişteki zorlu zamanlarda
olduğu gibi...Bu makalede, terminolojiden dolayı kaynaklanan karışıklığı gidermek
için eğitimde mentorluk uygulamalarını inceleyeceğim. (özellikle eğitimde çocuk ve
yetişkinlerin kişisel gelişimi)vb. Koçların/mentorların ve öğrenenlerin bulundurması
gereken yetenekleri açıklayacağım. Eğitimciler kişilerin öğrenmeleri için istekli
olmalarını sağlamayı bir meslek haline getirdiklerinden, bir kişinin biriken deneyiminin
içgüdü olarak yayılması biyolojik bir olaydır. Eski çağlarda yaşamış olanlar,
Dünya’daki üstünlüklerini, bu içgüdüyü birbirlerine geçirerek elde ettikleri açıktır.
Böylece bir ekipte veya takımda var olan bilgi ve birikim ekip veya takım içerisinde
gelişerek sürekliliği sağlanmıştır. Bu süreklilik günümüzde öğrenen eğitim
kurumlarına ve topluma transfer olmuştur.
Koçluk ve Mentorluk yeni bir meslektir. Koçlar & Mentorlar:
 İnsanların daha iyi hedefler belirlemelerine ve sonra da o hedeflere
ulaşmalarına yardımcı olurlar
 Onların kendi başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını yapmalarını
sağlamaya çalışırlar
 Daha hızlı sonuç almaları için amaca odaklanmalarını sağlarlar
 Daha fazla üretmeleri için onlara denenmiş araçlar, yol ve yöntemler gösterirler
ve destek verirler.
Birbiriyle örtüşen yanları olmakla birlikte, genel olarak dört yönetici koçluk ve
mentorlüğünden söz edilebilir:
 Beceriler düzeyinde koçluk – yöneticinin yapmakta olduğu işler ve onların
gerektirdiği yetkinliklere odaklanır.
 Performansa yönelik koçluk – yöneticinin şu anda bulunduğu pozisyonda
etkinliğini artırmaya odaklanır.
 Mesleki gelişim odaklı koçluk – yöneticinin yeni görevi ya da gelecekte
üstlenmesi beklenen mesleki rolüne odaklanmıştır.
 Yöneticinin kişisel gelişimine yönelik koçluk – yöneticinin genel olarak iş
yaşamına ve kişisel hedeflerine odaklanmıştır.
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Koçluk & Mentorluk, bireylerin gelişimini hızlandırmak amacıyla yapılandırılmış,
etkileşimli bir süreçtir. İş ortamında performansı ya da davranışı düzeltmeye
odaklanmıştır. İşi başından aşkın bir yöneticinin ve çalışanın özel koşullarına göre
tasarlanmış, hedefe yönelik bir öğrenme yöntemidir.
Koçluk & Mentorluk;
 Yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalıdır
 Belirli hedefleri vardır
 Kişiye özgüdür
 Geribildirim ve nesnelliğe dayanır
 Belli bir zaman süresiyle sınırlıdır
 Kısa dönemde sonuç vermesi hedeflenir
İngiliz İstihdam Araştırmaları Enstitüsü’nün (The Institute for Employment Studies)
Nisan 2001 raporuna göre, Koçluk & Mentorluk ihtiyaç uyandıran durumlar beş
kategoride toplanıyor:
 Deneyimli bir yöneticiyi veya çalışanın daha üst bir pozisyona ya da farklı bir
role atarken duruma uyum sağlamasını kolaylaştırmak,
 Yetenekli bir çalışanın kişisel gelişimini hızlandırmak ve onu yeni görevlere
hazırlamak,
 Bireylere ve ekiplere destek vererek kurumsal değişim projelerinin
benimsenmesini ve uygulamaya konmasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak,
 Üst düzey bir yöneticinin sorunlarını paylaşacak, ona zor durumlarında yol
gösterecek bir “sırdaş” bulmak,
 Geliştirme merkezleri ya da 360 derece geribildirimler gibi daha kapsamlı
programlara katılan deneyimli yöneticilerin gelişimini desteklemek.
Öğretim, Koçluk ve Mentorluk : temel farklılıklar ve benzerlikler
Herşeyden önce koçluk ve mentorluk kavramlarının eğitim mesleğinin üstesinden
gelmesi gerekir. Öğretmenler öğretir. Eğitim, koçluk ve mentorluk için gerekli nitelikler
kesinlikle birbirinden farklıdır ancak genelde öyle olduğu düşünülmez. Herhangi
kalabalık bir kumsalda veya toplumun birarada olduğu bir yerde etrafınıza bakın.
Deneyimli öğretmenleri tanımak, ayırdetmek zor olmayacaktır. Kişinin sınıfta tüm
gösterdiği nitelikler çok rahatlıkla diğer ortamlarda da fark edilir. Etkin öğretmenler
çocuklardan yetişkinlere kadar gerekli olan ilişkiyi kolaylıkla kurarlar, bir üniversite
ortamında bile - öğrenciler arasındaki iletişimin minimum olabilmesi için ve tüm odak
noktasının öğretmenin üzerinde olmasını sağlayan amfi sınıflarda bile. Bu makalenin
asıl içeriği, kişinin yalnız olduğu aktivitelerde, örneğin kendi kendine çalışma, grup
çalışmaları veya eğitimleri söz konusu olduğunda öğretimin nasıl yapıldığı, bilgileri
kavramanın nasıl gerçekleştiğidir. Genellikle bu bilgi akışı tek yönlüdür – uzman
kişiden yeni öğrenen kişiye. Eğitimin temeli inşa edilmesi gereken bir sanattır.
İşlerini en iyi şekilde yapan öğretmenler, bu önemli ve titizlikle yapılması gereken
görevi başarı ile yerine getirdiklerinde koçluk, mentorluk, eğitimcilik gibi farklı
görevleri üstlenme fırsatını yakalarlar. Öğretme işinin öğrenmekten farklı bir kavram
olduğunu anlarlar. Öğretmek sizin başkasına yaptığınız bir iştir, öğrenmek ise bireyin
kendisi için yaptığı bir olgudur.
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Eğitimci modunda, disiplin konusunda daha az dikkat ve stres vardır (daha az sayıda
öğrenci olduğu için) ve öğrenciler yetişkin düzeyindedir. Eğitimcinin temel amacı
öğrencinin yapısına göre uygun bilgi edinmesini sağlamaktır. Eğitimcilik söz konusu
olduğunda, öğrenmenin ilk aşamasının gerçekleşmesini sağlar – iyi eğitimciler kendi
bilgi ve birikimlerini aktarmak için seanslar düzenlerler.
Kişilerin öğrenmesine yardımcı olacak yaklaşımlardan bir başkası da rol model
kavramıdır. Geçtiğimiz senelerde, genç kişilerin vatandaş ve öğrenme davranışlarını
olumlu yönde etkileyen gelişimini sağlamada rol model yaklaşımının katkısı büyük
olmuştur. Aktif bir rol model olmak, beceri gerektiren çok az insanın yapabileceği bir
iştir ve rol modellik liderliğin kritik bir bileşenidir. Aktif bir rol model, öğrenen kişinin
kapasitesi hangi seviyede olursa olsun kişinin içindeki potansiyeli görür ve bu
potansiyelin ortaya çıkmasını sağlar. Rol modellik kişinin kendi yeteneklerinin
farkında olmasını ve başkalarının kendisi hakkındaki düşüncelerinin farkında
olmasını gerektirir. Bir rol model, ebeveyn – çocuk ilişkisinin gelişmesini sağladığında
bir guru modeli oluşturur – sürekli reddedilmeye dayalı bir ilişki.
Son olarak, mentorluk kavramı tüm bu rollerin birleşimidir ancak belirli farklılıkları
vardır. Mentor, bir kişinin kendi erdemlerini kullanarak yeteneklerini geliştirmesine
yardımcı olur. Erdem, bilgi ile başlayan (sınavları geçmek için gerekli olan), beceri ile
süre gelen (kişinin etrafında değişiklik yapabilmesi için gerekli olan) ve yetenek ile
devam eden (belirli bir göreve yönelik uygulanan bilgi) öğrenme zincirinin en yüksek
aşamasıdır. Erdem, tüm bunları kişinin hangi bilgi ve beceriye ihtiyacı olduğu
konusunda kişiselleştirir ve bu doğrultuda birleştirir. Mentorluk, kişiler arasında büyük
jenerasyon boşlukları olsa da yetişkinler arasında süregelen bir kavramdır.
Öğrenmeye yardımcı olan çeşitli yöntemler, öğrenci ile eğitimcinin birbirlerine olan
yakınlıkları açısından (birebir arkadaşlık veya mesafeli yaklaşım v.b.), öğrenilen
bilginin doğası ve bilginin açıkça belirgin mi yoksa üstü kapalı mı olacağı konusunda
farklılık gösterir.
Genel olarak yardımcı olan kişinin üstlendiği görevler üç etkene bağlıdır:
Kapsam : Örneğin , kişinin aynı anda 30 kişiye mentorluk etmesi mümkün değildir.
Yardımcı olan kişinin her bir roldeki becerisi : Yardımcı kişi gerekli değişiklikleri
yaparak yeteneklerini kendisinden bir başkasına aktarabilir mi? (başarılı bir mentor
14 yaşındaki öğrencilerin oluşturduğu bir sınıfı yönetemeyebilir.)
Öğrenen kişilerin ihtiyaçları : Genel olarak, kişilerin konu hakkında ne kadar az
bilgisi varsa o kadar yapısal ve sistemli bir yardıma ihtiyaçları vardır. Ancak,
bilinmelidir ki toplumdan soyutlanmış kişiler genellikle sistemli eğitimlere karşı direnç
gösterirler. Koçluk ve mentorluk bu tip kişilere yardımcı olmak için ve bu kişilerin
kendi içlerinde özdeğerlerini yeniden kazanmalarını ve kendilerini disipline
sokmalarını sağlayarak yardımcı olur.
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Rol tiplerinin arasındaki farklılıkları açıklayan tablo :
Rol Tipi

İlişkiler arasındaki mesafe

Mentor
gelişen

● Yakın: profesyonel

● Erdem

Arkadaşlık düzeyinde
Birebir
● Yapı veya disiplin
İhtiyacı minimum düzeyde

● Yüksek düzeyde
karşılıklı öğrenme

●Değişken :
İlişkinin aktif veya
pasif olmasına bağlı
● Kişilerin kendi iç
Disiplinlerini oluşturmaları
için örnek oluşturur nitelikte

● Genelde gözlem
yolu ile gerçekleşir
● Genelde tek yönlü
öğrenme

Rol Model

Koç

● Değişken :
Birebir veya
Gruplar halinde
(örn: takım koçluğu)
● Öğrenicinin Kendi iç
Disiplinini oluşturmasını
Sağlar.

Eğitimci

● Mesafeli: bir kişi
Ve küçük bir grup
● Yapıya dayalı ve
Disiplin gerekli

Öğretmen

● Mesafeli : bir kişi
ve büyük bir grup
● Büyük ölçüde
yapıya bağlı olmalı ve
disiplin sağlanmalıdır.

Öğrenme Tarzı

Kişiler

Yetişkin – yetişkin

● Yetenek bazlıdır.
● Çoğunlukla tek yönlü
öğrenme

Kendiliğinden
üstü kapalı

Yetişkin – yetişkin

Yetişkin – yetişkin

● Bilgiye dayalıdır.
Yetişkin – yetişkin
● Çoğunlukla tek yönlü öğrenme

● Bilgiye dayalıdır.
Yetişkin – Çocuk
● Çoğunlukla tek yönlü öğrenme
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Bilgiler belirgin
veya
Üstü kapalı

Bilgiler hem belirgin
hem de üstü kapalı

Genelde açık
ancak kişin in bazı
şeyleri tecrübe etmesi
için kişiyi
cesare tlendirir
nitelikte

Genelde açık
ancak öğrenicinin
bazı şeyleri
düşünerek anlaması
için kişiyi
cesaretlendirir
nitelikte

Genelde açık

UZMANLIK ALANLARI
Bir çok kişi hayatının bir döneminde bir şekilde koçluk veya mentorluk yapma güdüsü
geliştirmiştir. Ancak bu, kişilerin bu konuda iyi oldukları anlamına gelir mi? Koçluk
veya mentorluk yapan kişilerin büyük bir çoğunluğu bazı durumlarda gerekli olacak
bir takım becerilere sahiptir. Gün geçtikçe büyüyen mentor ve koç kadrosunun
tecrübe, gözlem ve çalışma sonucunda elde edilmiş farklı düzeyde bir uzmanlık
seviyesine ulaşmış olması gerekir.
Mentorluk ve koçluk görevleri için baz alınması gereken bazı nitelikler olmasına
rağmen bu niteliklerin oluşturduğu bir standart yoktur ve bazı durumlarda bu nitelikler
sorgulanabilir. Eğer bu alanda kendinizi geliştirmek isterseniz aşağıdakileri göz
önünde bulundurmalısınız.
 Bağımsız, profesyonel bir organ tarafından tanınmış olmak ve kabul edilebilir
olmak
 Uygun bir akademik birim tarafından kabul edilebilir olmak
 Yapmak istediğiniz koçluk veya mentorluk tanımına uyuyor olmak
 Uygun bir teori bilgisine, uygulama deneyimine sahip olmak ve kişisel özellikleri
işe yansıtmak.
Bir çok kişi koçluk ve mentorluk yeteneklerini sertifika programlarına devam ederek,
öğrenme prosesine verdikleri değeri geliştirip kişilerin kendi karakterlerini
öğrenmesini sağlamaktadırlar.
Yukarıda sözünü ettiğimiz her bir rolun kendine ait uzmanlık alanları vardır. Öncelikle
koçluk, üç temel yeteneği gerektirir – deneyim, gözlem ve geribildirim. Deneyim
sayesinde koç öğrenicinin mevcut durumunu tespit eder ve öğrenen için:
 Seviyesine göre uygun görevleri seçer.
 Uygun biçimde kendisine uyum sağlama yöntemini belirler.
Gözlem becerisi sayesinde, koç öğrenenin ne yaptığını, öğrenenin yetenek seviyesini
ne şekilde geliştirebileceğini göstermesini sağlar. Gözlem yeteneğinin gerektirdiği alt
yetenekler, izlemek ve ritmik verileri elde etmek ve aktif dinlemektir.
Koçun geri bildirim yeteneği sayesinde, koç izlenimlerini öğrenici ile şu şekilde
paylaşabilir:
 Kişinin devam etmesi için motive ederek
 Gelişme göstermesi için plan yapmasını sağlayarak
 Gerçek hedefe ulaşmak için daha küçük hedefleri başarmasını sağlayarak.
Daha kapasiteli koçlar bir adım daha ileri giderek, dış kaynaklı gözlem ile geri bildirim
sonuçları ile kişisel gözlem ve geri bildirim sonuçlarını dengelerler. Koç ve öğrenen
arasında fikir alışverişi yapıcı bir biçimde geliştiği zaman öğrenim hızlanır ve
yetenekler daha çabuk gelişmeye başlar.
Genelde, mentorların açık şekilde gözlem yapmaya ve geri bildirim vermeye çok fazla
fırsatları ve zamanları olmaz. Bir çok durumda, mentorlar öğrenen hakkında üçüncü
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kişilerden bile geribildirim alamazlar çünkü bu akıl hocalığı ilişkisi gizliliğe dayalıdır.
Bu nedenden dolayı mentorlar genelde öğrencilerinin bakış açıları ve fikirleri ile
hareket ederler.
Öyleyse mentorluk görevi sanıldığından da daha karmaşıktır. Bu kavram uzmanlık
alanlarına iki şekilde yaklaşmamızı öngörür – pratik beceriler ve kişisel nitelikler – bu
iki kavram birbirinden çok uzak değildir.
Pratik beceriler aşağıdakileri içerir :
 Yakın ilişkiler kurmak :
Kişiliklerden ve geçmişten kaynaklanan farklılıkların üstesinden gelinebilmesi,
yeterli karşılıklı saygı oluşturmak ve dostluk kurmak.
 Aktif, empatik dinleme:
Söylenenin ötesinde anlam aramak.
 Analiz :
Mentorluk hizmeti alan kişiye kariyer seçenekleri ve içinde bulunduğu durum
hakkında belirli yollar çizerek mantıklı yaklaşımlarda bulunmak, seçeceği farklı
yolların sonuç ve çıktılarını değerlendirmek.
 Meydan Okuma :
Öğrenici tarafından kabul edilebilecek şekilde yapıcı meydan okumalarda
bulunma; belki de başarılması en güç olan beceri budur ancak mentorluk
hizmeti alan öğrenicinin en çok değer verdiği yöntemdir.
 Ağ Kurma :
Öğrenen kişinin daha destekleyici ve geniş bir öğrenme ağı oluşturmasını
sağlamak. Eğer mentorun kendisi hünerli bir iletişimci değilse bu becerinin
uygulanması çok zordur.
 Rehberlik etme :
Gerekli olduğunda pratik önerilerde bulunmak, ancak mentorlar bir sorun
olduğunda
problemi çözmekten çok öğrenicinin sorunu çözebilmesi ve kendi
çözüm yollarını üretmesi için yollar göstermelidirler.
Kişisel nitelikler de bu şekilde çeşitlilik gösterirler, ancak onları da aşağıdaki
gibi beş gruba ayırabiliriz.
 Kişinin kendisinin ve davranışlarının farkında olması :
Kişinin kendi güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını anlaması ve bu konuda açık
olması kişinin yakın ilişkiler kurmasını ve kendisine karşı saygı duymasını
sağlar.
 Deneyim ve orantılı olma :
Öğrenici kişi, mentoru tarafından anlaşıldığını ve karşılaştığı sorunların
paylaşıldığını bilme ihtiyacı hisseder. Mentor ne kadar açık görüşlü ise,
öğrenen, mentorun deneyimlerinden o kadar çok faydalanır ve öğrencinin
sorunları o kadar geniş bir bakış açısı ile ele alınır ve bunun sonucunda kişiler
arasındaki ilişki değer kazanır.
 Açıklık ve hayalgücü:
Mentor kendi başarılarının yanısıra başarısızlıkları ve hayal kırıklıklarını da
paylaşabilecek kadar kendisine güveniyor olmalıdır. Ayrıca öğrencisine
yardımcı olmak, oluşabilecek durumlar karşısında dinamik çözümler üretmek
için kuvvetli bir hayal gücüne sahip olmalıdır.
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 Başkalarını geliştirirken kendi ilgi alanlarında da öğrenime devam etmek :
Öncelikle başkalarının iyiliğini düşünen mentorler, mentorluk – öğrencilik
ilişkisini karşılıklı bir öğrenme fırsatı olarak gören mentorlardan daha az etkin
olurlar.
 Hedeflerin açık ve toplumsallaştırılabilir olması :
Hedeflerin açık olması, bu ilişki sonucunda neyin başarılmasının
amaçlandığının belirlenmesi ve bu doğrultuda amaç ve yön saptanmasını
sağlar. Aynı zamanda etkin mentorlar bu ilişkiye önem verirler – çünkü bu ilişki
kendilerine dostluğun yanısıra yeni bakış açıları verir.
Genel olarak, mentorluk ve koçluk ilişkileri, öğrenci proaktif olduğunda ve mentorde
proaktif olduğunda daha faydalı sonuçlar doğurur. Öğrenen kişinin orada olmayı
istemesi, performansını geliştirebilmesi için gerekli çabayı göstermesi gerekir.
Böylece karşılıklı saygı/yarar sağlanır ve her iki tarafın kazanımıyla sonuca gidilir.
Eğer öğreniciler mentorlarından
aşağıdakileri yapmaları gerekir:

en

fazla

yararı

sağlamak

istiyorlarsa

 Neyi, neden tartışmak istedikleri konusunda açık bir görüşe sahip olmalı ve bu
konuda aktif rol oynamalıdır.
 Her derse hazırlıklı gelmeli, neleri sormak ve nelerden örnek göstermek
istediğini daha önceden düşünmelidir.
 Hangi konuda nasıl bir yardım istediği konusunda açık olmalı.
 Akıl hocasının her dediğini kabul etmek yerine yapıcı bir biçimde mentoruna
karşı çıkabilmeli
 Derslerden ne sonuç çıkarılması gerektiği hakkında mentoru ile fikir birliği
içerisinde olmalıdır.
Kişiler koçluk ilişkisinden en fazla faydayı sağlamak için aşağıdakileri yapmalıdırlar:
 İstekli olmalıdırlar.
 Koç ile birlikte çalışmalı ve işlerin neden planlandığı gibi gitmediğini anlamalıdır.
 Deneyimleri uygulamada ve yansıtmada zaman harcamalıdır.
Eğitimde Koçluğun ve Mentorluğun Geleceği
Bu konuda eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler vb. ile paylaşmış olduğum
kişisel bir görüşüm var. 21. yüzyılda öğrenme fırsatları ve eğitimciler için gerekli temel
nitelikler, öğrenme yaklaşımları konusunda başkalarına yardımcı olmak olacaktır.
Öğrenme ortamı – sınıf veya internet ortamı – öğrenme mahremiyetinden daha
önemsizdir. Başka sözlerle ifade etmek gerekirse; ihtiyacınız olan bilgiye birçok
kaynaktan ulaşabilirsiniz, ancak bu bilgi size ne kadar uyarlanmıştır? Karşılıklı fikir
alışverişinde bulunarak mı, yoksa tek yönlü öğrenme ile mi daha etkin öğrenirsiniz?
Kendi idealimdeki öğrenen toplumlarda, mentorluk prosesi çok küçük yaşlarda
başlamalı, çocuklar okula başladıklarında kendilerinden büyükler tarafından okula
alıştırılmalıdırlar. Çocuklar büyüdükçe, kendilerinden küçüklere mentorluk yapmaları
için cesaretlendirilmelidirler. Her büyük değişimde, ilköğretimden liseye, liseden
üniversiteye, üniversiteden iş hayatına kişilere mentorluk yapılmalıdır. Bu hayat
basamakları arasında genç bireyler koçluk hizmeti almak için cesaretlendirilmeli, ve
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belirli alanlarda yetenekler geliştirmeli kariyer fırsatları oluşturacak basit ilgi alanları
doğrultusunda mentorluk almalıdırlar.
Bireyin geri kalan yaşamında koçluk ve mentorluk hizmeti almak veya koçluk ve
mentorluk yapmak hayatın bir parçası haline gelmelidir. Şirketler, eğitim ve toplum
kurumları çeşitli koçluk ve mentorluk programları yürütmektedir ve böylece bu
kavramlara karşı oluşmuş olan önyargı zamanla yok olacak ve herkes ihtiyaç
duyduğunda koçluk veya mentorluk hizmeti alabilecektir.
Bu fikirler ne kadar idealist olursa olsun bu vizyonun tohumları çoktan ekilmiştir.
Eğitim örgütlerinde ve kurumlarda kişileri eğitmekten uzak yönetici konseptinin
yerine, koç veya eğitimcilik sorumluluğu taşıyan yöneticiler artık görev almaya
başlamıştır. Daha gelişmiş kuruluşlarda bu rol daha da ileri gitmiştir. Bu örgütlerde
yönetici bir öğrenme aracı, kalite ve niceliği arttırmak için fırsatlar oluşturmaktan
sorumlu kişi olma yoluna girmiştir. Eğer koçluk ve mentorluk olması gerektiği gibi
geniş bir bakış açısı ile uygulanabilirse, dezavantajlı olan kişi için bir destek
niteliğinde olacak ve öğrenen toplumlar ortaya çıkacaktır.
“Bugün her yerde yönlendirici var. Şirketler onları yöneticilere kıyıdan ufka
doğru kılavuzluk etsinler, bazen de açıklardan kıyıya ulaştırsınlar diye
yönlendirmeci tutuyorlar. Bölüm başkanları onları değişime önderlik etsinler diye
işe alıyorlar. Şirketlerin her kademesindeki çalışanlar, şirket içinde
yönlendirilmek için uğraşmaktan bıkmışlar, kendileri duruma el koyup,
performanslarını geliştirmek için bir yönlendiriciden yardım alıyorlar; ilerlemek,
kişisel yaşamdan iş stratejilerine kadar her alanda kaliteli kararlar alabilmek için
yönlendiricilerin kılavuzluğundan yararlanıyorlar.” TIME Business News
http://www.coaches-learning-center.com/Articles.html
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Gülçin KARADENİZ
Maltepe Üniversitesi
Alandan bağlarımı kopartmamak için bir çok özel okulla birlikte çalışıyorum. Onlar
“akademik danışmanlık” diyorlar ama aslında benim içime sinen bir söylem değil bu.
Çalışmalarına katılıyorum, birlikte programlarını yapıyoruz. Orada da uyguladığım,
Alev Hocamın kulakları çınlasın, şuan da kapılarını açtığı bir konuyu paylaşmak
üzere buradayım. Sosyal uyum becerilerinden bahsetmek istiyorum. Ne
hazırlayayım? Bugün meslektaşlarımla ne paylaşabilirim? diye düşündüm ve bu
konuyu paylaşmayı tercih ettim.
Genellikle yeni doğan bir bebeği ziyarete gittiğimiz de hep şunları söyleriz, “Allah
analı-babalı etsin, güle güle büyütün” v.s. Hep bu tür dileklerde bulunuruz, akıllı
olmasını temenni ederiz v.s. Ama hiçbir zaman onlara “Sosyal uyumu da çok iyi olsun
bu çocuğun, sosyal becerileri güçlü olsun” demeyiz. Aslında hayata atıldığımız ilk
günden son döneme kadar bize lazım olan beceriler belki de sosyal beceriler. Benim
sosyal beceri diye tanımladığım nedir? Sosyal beceri, bireyin olumlu ya da olumsuz
duygularını uygun bir biçimde anlatabilmesi. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Kişisel
haklarını gerektiğin de savunabilmesi, başkalarına yardım edebilmesi ve kendisine
ters gelen, uygun olmayan davranışları nazik bir şekilde reddetme becerilerini de
kullanarak sergilemesi. Sosyal becerilerin kullanılması sonucu biz sosyal uyum
görüyoruz. Çoğunuz içinizden şöyle geçiriyor olabilir; “Maalesef biz sosyal becerileri
görüyoruz da zaman zaman, uyum süreçlerin de sıkıntı yaşıyoruz” ya da
“çocuklarımızın aslında bilinçsel süreçleri çok iyiyken, sosyal becerilerin de aynı
performansları sergilediğini düşünmüyoruz” diyebilirsiniz. Biz de çalışmalarımızda
yola çıkarken buradan başladık. Aslında sosyal beceriler denilince hep sosyal
yeterlilikler olarak görüyoruz. Oysa ki sosyal yeterliliklerin alt basamaklarından bir
tanesi sosyal beceriler ve biz sosyal becerileri şu şekilde sıralıyoruz;
•
•
•
•
•

Akranlarla ilişkili beceriler
Kişinin kendini kontrol etme becerileri
Akademik beceriler
Uyum becerileri
Atılganlık becerileri

Peki Bu Davranışların Temel Özellikleri Nelerdir? Sosyal becerilerin beş temel
özelliği vardır:
1. Kiminle, nerede, nasıl konuşulur? Okulda, alışverişte, sınıfta nasıl konuşulur
gibi becerilere ilişkin kurallar, sosyal olarak kabul edilen ya da edilmeyen
davranışların belirleyicisidir. Sosyal becerileri yetersiz olan bireylere toplumsal
kuralların belirlediği davranışların öğretilmesi gereklidir.
2. Öğrenilmiş davranışlardır. Farklı kültürlerde farklı sosyal kuralların olması,
her toplumda farklı sosyal davranışların istendik kabul edilmesi, sosyal
becerilerin öğrenilmiş davranışlar olduğunu göstermektedir. Bu da sosyal
becerileri yetersiz olan bireylere bu becerilerin öğretilebileceği anlamına
gelmektedir.
3. Sosyal beceriler, amaca yöneliktir -birey tarafından belirlenen bir amaç
için kullanılırlar-. Sınıfta soru soran öğrenci, problemi doğru çözebilmesine
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yarayacak bilgi alması amacıyla, iş yerinde şaka yapan bir kişi olumlu dikkat
çekmek amacıyla bu becerileri kullanmaktadırlar. Bireyin amacını
belirleyebilmesi ve bu amacı sosyal ortamlarla bütünleştirebilmesinin, sosyal
yeterliliğin bir göstergesi olduğu düşünülmektedir.
4. Sosyal beceriler, duruma özgüdür ve sosyal ortamlara göre farklılaşır. Bu
beceriler bireyin içinde bulunduğu sosyal ortama, ortamdaki kişilere ve
etkileşim nedenine bağlı olarak değişmektedir. Kütüphanedeki ya da spor
salonundaki davranışlar birbirinden farklıdır.
5. Sosyal beceriler gözlenebilir. Selamlaşma, yardım alma, teşekkür etme ve
paylaşma gibi davranışlar gözlenebilir; sosyal durumu algılayabilme, karar
verme ve diğerlerinden alınan tepkileri değerlendirebilme gibi davranışlar,
gözlenemese de sosyal beceriler içindeki zihinsel süreçlerdir.
Biz sosyal beceriler eğitimi verebilirsek, madem gözlenebiliyor bu davranışlar,
öğretilebiliyor, neler yapabiliriz? diye bir soru sordum kendime. Bir çok kaynak var,
Berna Hocamın da ben makalelerini okuma şansını elde ettim bu konuyla ilgili.
Hakikaten Türkiye’de yapılmış çok değerli çalışmalar var. Özellikle çocuklarla
yapılacak sosyal beceri alıştırmalarının çok önemli olduğu ve özellikle programda,
bizim normalde anaokulunun bir akışı var. Bu programda ekstra bu etkinliklere yer
verildiğinde, biraz daha çatışma eğilimli çocukların özellikle bu becerileri kazanarak
arkadaşlarıyla daha iyi ilişkilerini yürüttükleri saptanmış. O yüzden bu alıştırmaların
yapıldığı durumlarda, sınıfta öğretmenlerimizin de etkinliklere yönelebileceklerini
düşünerek yola çıktık. Sosyal becerilerin genelde bir modelden öğrenildiği
belirtilmekte yine sadece model değil sözlü olarak yapılan çalışmaların da öğrenen
kişiye yani öğrencilerimize katkısı olduğu bilinmekte.
Sosyal beceri kazandırmada kullanılan en temel teknikler:
1. Temel sosyal beceri alıştırmaları: Sosyal ilişkiler, beden duruşu, yüz
ifadesi, jest ve mimikler, göz iletişimi, dokunma ve konuşma gibi karmaşık bir
davranış dizisinin iyi bir şekilde düzenlenmesine ve koordine edilmesine bağlıdır.
Alıştırmalar sosyal iletişimde yetersiz olarak görülen durumlar için bir yardım aracı
olarak kullanabilir.
2. Modelden öğrenme: Modelden öğrenme, bireyin başkalarını gözleyerek ve
taklit ederek davranışları kazandığı öğrenme sürecidir. Gelişim sürecindeki
öğrenmelerimizin çoğu modellerin taklidine bağlıdır. Örneğin; çocuklar ebeveynlerin
konuşmalarını, jest ve mimiklerini taklit ederek öğrenirler.
3. Öğretim: Öğrenen kişiye tanımlanabilen bir davranış ya da performans
standardına ilişkin bilgi verilmesidir. Bu tanımlamaya göre öğretimin çeşitli işlevleri
vardır;
Sözel öğretim: Sosyal davranışlara ilişkin tanımlamaların, örneklerin,
kuralların iletilmesi davranışın teşvikini içerir. Sözel öğretim genellikle konuşmaya
dayanır.
Modellik ederek öğretim: Sözel öğretim anlatıma dayalı bir yöntemken,
modellik ederek öğretim performansa dayalıdır. Modellik ederek öğretimin en önemli
avantajı, gözlemcilere etkili bir performans ortaya koymak için belirli bir sosyal
beceriye ilişkin davranışsal öğelerin nasıl birleştirileceğinin ve nasıl sıralanacağını
gösterilmesidir.
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4. Önemli olayların analizi: Sosyal olayların bütününün ve parçalarını
mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde analiz edilmesi sürecidir. Bireylerin geçmişte
güçlük yaşadıkları ve tekrar karşılaşabilecekleri durumların belirlenmesi, analizi, rol
oynama ile prova edilmesi ve alternatif davranışları formüle edici bir yaklaşımla
incelenmesidir.
5. Sosyal problem çözme: Sosyal problem çözme, sosyal yeterliliğin
önemli bir alt boyutudur.
Problem çözme becerisinin 5 temel öğesi vardır:
5.1. Problemin belirlenmesi,
5.2. Alternatif çözüm yollarının üretilmesi,
5.3. En iyi çözüm ya da çözümlerin seçilmesi,
5.4. Belirlenen çözümü uygulamak için bir planın geliştirilmesi,
5.5. Uygulanan planın yeniden gözden geçirilmesi
Sosyal beceri öğretiminde olayların analizlerinin, çeşitli dramalarda rol alarak, çeşitli
oyunlarla özellikle yapılması, çocukların endişelendikleri durumların prova edilerek
hayata hazırlanmaları çocuklarda davranış değişikliğine yol açabiliyor. Türkiye’deki
yapılan çalışmalarda sosyal becerilerde sıkıntı yaşayan çocuklara bakıldığında bu
çocukların özellikle problem çözme becerilerinde tıkanıklar yaşadıkları saptanmış. O
yüzden çocukların probleme odaklanmalarına yardımcı olmak için bir takım
çalışmalar yapılmasının ve alternatif çözüm yollarının bulunmasında onlara rehberlik
edilmesinin önemli olduğu bilinmekte.
Sosyal becerilerin içine girdiğimiz zaman baktım ki gerçekten kocaman konular bizi
bekliyor. Nasıl çıkarız bunun içinden açıkçası bilemedim ve bana gelen sorunlar
genellikle çocukların çatışma eğilimlerinin çok arttığı. Evet bu çocuklar belirli bir
düzeydeler, mesela sınıfta bir sorun yaşadıklarında, öğretmen iki öğrenciyi alıyor
“Arkadaşının canını yaktın, şu anda ne hissediyorsun?” diyor. Çocuk “Çok üzüldüm,
bir daha yapmayacağım, bir daha vurmayacağım” diyor.
Genellikle kendi
davranışıyla ilgili söylemler de bulunuyor. Oysa ki biz düşündük ve dedik ki bu
çocukların bu becerileri kazanmış olmaları için belirli bir bilinçsel olgunluğa ulaşmış
olmaları da çok önemli. Nasıl yaparız? İlk önce söylemsel olarak değiştirelim. “Ben
yapmayacağım, şöyle yapmayacağım, vurmayacağım, etmeyeceğim” diyor ama bu
çocuk aslında ne yapacağını biraz biliyor. Bunu özellikle çocuklara söyletelim dedik.
“Arkadaşına vurduğun zaman “vurmayacağım” demeyeceksin, onun yerine ne
söyleyebilirsin?”. Ama tabi ki bizim okul öncesi çocuklarımız egosantrik oldukları için
bir yere kadar gelip bir müddet sonra yine kendi gelişimsel özellikleri doğrultusunda
cümleler kurmaya başladı ve biz açıkçası sosyal beceri eğitiminde çok fazla yol kat
edemedik. Nerede yanlış yaptığımızı düşündük ki bu bilgiler ışığında. Gördük ki
çocuklarımızın empati kurma becerilerinden başlamamız gerekiyor.
Sosyal beceri eğitimi vermek için söylenen en önemli şey, aslında okul öncesinde de
böyledir, gelişimsel özellikleri dolayısıyla “Çocuğun neye ihtiyacı varsa oradan
başlayın ve o bilgiyi verin”. Biz de çocuklarımızın empati becerilerini nasıl
geliştirebiliriz diye düşündük. Benim doktora öğrenciliğim sırasında Alev hocam bana
“Alturizmle ilgili özgecilik davranışları okul öncesi çocukta nasıl gelişir?” diye bir ödev
vermişti. Ben o sırada Yale Üniversitesi’nden bir hoca ile tanıştım ve onun desteği ile
empati ölçeği elime geçti. Empati ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması konusunda hoca
benden yardım bekledi. Ama tabi Türkiye’de hiç yapılmamış bir çalışma. ”Okul öncesi

61

çocuk nasıl empati kurar? Kurmaz mı?” mesela bunları düşünürken biz yüzlerle ilgili
bir eğitim programı bulduk diyebilirim.

Yaş

En yakın Ortaya Çıkış
Modu

Başkalarını Bilişsel
Olarak Algılama

Empatik Cevap

0-1 yaş

Birinci Döngüsel
Tepkiler Hareket
Taklitçiliği Klasik
Koşullanma
Doğrudan ilişki

Karşısındakiyle
kendini
bir olarak algılıyor,
kendi
ve başkaları arasında
belirgin bir ayırım yok.

Globol empatik kaygı,
olumsuz duygunun
paylaşımı, kendisinin
mi karşıdakinin mi
sıkıntı olduğu belirsiz.

1-2 yaş

Hareket Taklitçiliği
Klasik Koşullanma
Doğrudan ilişki

Kişi devamlılığı
oluşmuş, kendi ve
başkaları arasında
içsel karşılığı var.

Doğrudan ilişki

3-10 yaş

Hareket Taklitçiliği
Klasik Koşullanma
Doğrudan ilişki
Dil Aracılığı ile
Cağrışım
Rol alma

Kompleks rol alma
gelişimi giderek artar.

Rol alma yeteneğinin
artması coğul ve
karşıtı duygular olan
gelişmiş empatiye
yol açar. Yardım etme
giderek daha
uygun hale gelir.

10 yaş- Yetişkin

Hareket Taklitçiliği
Klasik Koşullanma
Doğrudan ilişki
Dil Aracılığı ile
Cağrışım
Rol alma

Kişi kimliği
tamamlanır,
başkaları zaman ve
durumlar karşısında
sureklili.ini korur.

En gelişmiş düzeyde
empatiyi duyma
artık mümkündür.
Durumlardaki
ipuçlarının ötesinde
hayata ve olaylara
özet kategorilerle
empati duyulabilir

Onunla birleştirerek, birlikte çalıştığım arkadaşlarımla birlikte çocukların empati
becerilerini, buna bağlı olarak da ilişkilerini düzenleyebileceğimizi düşünerek çeşitli
oyunlar planlamaya çalıştık.
Empatide aslında bizim gördüğümüz şey “Hep
başkasının davranışını anlamak, onun gibi ifade etmek” diye bir tanım vardır, klasik
olarak hatırladığımız. Aslında empati; başkasının yerine kendimizi koyarak düşünmek
tabi ki ama kendimizin yerine geçerek o kişiye cevap vermek olduğu için aslında
gördük ki biz öğretmenler olarak da bunu yapmakta bayağı zorlanıyoruz. Özellikle
okul öncesi öğretmenleri biraz daha duygusal oluyorlar bu konuda ve çok fazla
özdeşim ya da empati kurarak girdiğimiz rolde kalıyoruz. Oysa ki bizim hakikaten
karşı tarafı anladıktan sonra kendimiz olarak cevap vermemiz ve bu konuda çocuğa
model olmamız gerekiyor.
Empatik becerileri için ne yapabiliriz diye baktığımızda çocukların özellikle bir bebek
ağlar diğerleri de ona bağlı olarak ağlarlar, baktık ki çocuklar birbirlerinden çok
etkileniyorlar. Birbirlerinin hareketlerini takip ediyorlar, tekrar ediyorlar, birbirlerini
model alarak öğreniyor okul öncesi çocukları ve rol alma çok etkili. Biz de bu sebeple
çocukların da empatik becerilerine, gelişimlerine bakarak hepsini birleştirerek, “Bu
çocuklarla hangi oyunları oynayalım?” diye kendimizce bir takım oyunları belirlemeye
çalıştık. Ben aslında o oyunları bugün sizlerle paylaşmayı çok isterdim fakat etik
doğrultusunda yani ailelerinden ve çocuklardan izin almadığımız için maalesef o
görüntüleri sizlerle paylaşamayacağım. Biz birinci dönemin sonuna kadar rehberlikle
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paralel giderek aslında değerler eğitimi vermeye karar vermiştik. Fakat baktık ki
çocuklar bir şekilde değerleri biliyorlar ama bizim çocuklarımızın daha ziyade
kendilerini daha iyi ifade etmeye ve karşısındakini anlamaya ihtiyaçları var. O yüzden
rehberlikle paralel olarak sınıf öğretmenleri ile şöyle bir karar verdik. Her gün
kahvaltıdan sonra çocuklarımıza 5-10 dakika kendilerini tanımalarına, yanlarındaki ya
da sınıflarındaki arkadaşlarını tanımalarına yönelik küçük oyunlar oynatalım dedik.
Bu oyunlarla hem ortak zevkleri olan arkadaşlarını tanısınlar, böylece belki
çatışmalarını bu yönle kendileri daha rahat çözerler diye çeşitli oyunlar planlamaya
çalıştık.
Tabi ki rol oynama, modelden öğrenme tekniklerinin kullanılması önemliydi. On
haftalık bir program uyguladık, öncesinde tabi kendimiz çalışmamız gerekiyordu.
1. Hafta: Tanışma
2. Hafta: Duygusal duyarlılık kazandırma-I
3. Hafta: Duygusal duyarlılık kazandırma -II
4. Hafta: Algısal farklılaşma
5. Hafta: İçsel bakış açısını yakalama
6. Hafta: Empatik alan ve empatik bilgi akış süreci
7. Hafta: Empatik dinleme becerisi geliştirme
8. Hafta: Empatik tepki vermeyi öğrenme ve beceri olarak geliştirme-I
9. Hafta: Empatik tepki vermeyi öğrenme ve beceri olarak geliştirme-II
10.Hafta: Grup yaşantısını sonlandırma
Duygusal duyarlılık kazandırma bağlamında neler yapabiliriz diye düşündük. Onları
iki haftaya planladık ama doğal olarak takdir edersiniz ki kağıt üzerinde
planlamadığımız gibi olmuyor. Şu anda beşinci haftadayız, hala daha çatışma eğilimi
gösteren çocuklarımız var. Anladıklarını söyleseler de arkadaşlarına, dönem sonuna
kadar nasıl gidecek diye heyecanla bekliyoruz. Zaten grubumuz küçük olduğu için
çok da birden bire farkındalık kazanılmasını beklemiyorduk. Neler yaptık? Biz önce
birbirlerini biraz daha yakından tanımaları için çocuklarımızla birlikte isimlerinin
anlamlarını öğrenmelerini istedik onlardan, aile katılımı olarak ve onun dansını
yapmalarını istedik. Bu çok hoşlarına gitti. Gün boyu birbirimize isimlerimizle hitap
etmek yerine dansla birbirimizi çağırdık. Birazcık daha birbirimizi yakından tanıma
fırsatı bulduk bu şekilde. Özel okullarda çok aktiviteler oluyor. Bu aktivitelere giderken
genelde kapıda sıra oluyorlar ve biz gördük ki maalesef bu sıra olma durumunda çok
ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani birbirlerine vuruyorlar, itiyorlar v.s. Dedik ki “Biz
madem burada sıkıntı yaşıyoruz, sıraya girme sırasında bir takım etkinlikler, oyunlar
oynatalım ki çocuklarımıza, bu hengameyi önleyelim. Hem daha keyifli olsun hem
birbirlerini tanısınlar, hem de çatışma eğilimleri azalsın”.
Onlara sesleri tanımalarına yönelik ya da şekillerle ilgili oyunlar öğrettik, bu oyunlar
çok hoşlarına gitti. Bütünün içinde var olmak, bir örüntüyü devam ettirmek yani o
bütünün içinde bende varım demek aslında onlara çok iyi geldi. Her gün yine top
oyunları oynarız, isimlerle birbirimize hitap ederiz, adımızı söyler atarız. Biz her gün
çocukların en sevdiği çizgi film kahramanını söyleyerek, top oynamalarını istedik. Bir
gün en sevdiği kitabı ismini söyleyerek şeklinde böyle çok kısacık oyunlar oynadık.
Neler oynadık? Aslında hepimizin bilgi dar ağacında olan oyunları planımıza kattık.
Oynadığımız oyunlardan bazıları:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merhaba
Nesi var?
Kardeşim kim?
Elimin üstünde kimin eli var?
Hırsız kim?
İyilik meleği
İletişim oyunları
Bu kimin sesi?
Top oyunları
Sırtsırta konuşma
Duygu kolajı
Supermen olsam
Alay
Nasılım
Yardım eden eller
Oyuna gir
Ben olsam..
Kendi reklamım
Kendimde sevdiklerim…

Bir de kullandığımız “Yüz çizme testi” diyorum ama ben çeviri olduğu için sizlerle
paylaşmak istiyorum. Bu henüz Türkçe’ye tam olarak uyarlanmadı. Denemelerini
yapıyoruz ,empati çalışmalarıyla birlikte giden bir test, bunu sizlerle paylaşmak
istedim. Çünkü geçen sene bu çalışmamız sırasında gerçekten özel okullardaki
arkadaşlarım bana çok çok destek verdiler. Bir kez daha kendilerine teşekkür
ediyorum. Hatırlayacak bir çoğunuz bunları, yüzlerini çizdiler çocuklar.

64

Burada yardım alan, yardım eden kişilerin yüzlerini çizerek duyguları paylaşmaya
çalıştık. Tabi bunun yanı sıra sosyal becerileri tamamıyla bırakmadık, onları da
devam ettirmeye çalışıyoruz. Gezilere önem veriyoruz.
Fırın gezisi:
•
•
•
•
•
•

Önce gezi kuralları,
Ekmeğin oluşumunun kitapçık şeklinde hazırlanması,
Ekmek hamuru alıp kızartma,
Ekmek dilimini arkadaşı ile paylaşma,
Farklı kahvaltılıklar sürdüğü ekmek dilimleri ile grafik hazırlama,
Ekmek hamuru ile farklı ekmekler yapma.

Gezilerle ilgili etkinlikler yaptırıyoruz çocuklarımıza tabiî ki aile katılımını da burada
önemsiyoruz.
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Fahri ÇIBIK
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişi
Bugün sizlerle denetim formatını paylaşacağım. Öncelikle okul öncesi eğitim kurumu
öğretmeninde, MEB eğitim süreci sorumluluğunda bakıldığında iki temel düzenleme
var. Sizler bunları biliyorsunuz ama anımsatacağım. Birincisi okul öncesi eğitim
kurumları programı, diğeri okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği, ayrıca demin de
belirttiğim gibi denetim formatını ele alacağım. 657 Sayılı Kanun, 1702 Sayılı Kanun
ve 6350 sayılı kanundan ve disiplin yönetmeliğinden de alıntılar yaptım.
Sorumlulukları, genel ve özel sorumluluklar başlığı altında ele alacağım. Okul öncesi
eğitim kurumları öğretmenlerinin genel olarak ilk sorumluluğu, vazgeçilmez
sorumluluğu öğrenci ile ilgili sorumluluklardır. Çünkü o çocuklar sabahları bize
getirilip bırakılıyorlar, akşama kadar her şeyiyle biz sorumluyuz. Sonra öğretmenin
kendi öğretmen arkadaşlarıyla ilgili sorumlulukları var. Yöneticilerle ilgili
sorumlulukları var. Yöneticiler, öğretmenlerden bir takım sorumluluklar bekliyorlar.
Devam, düzenli bir çalışma için ve son olarak velilerle ilgili ilişkiler bağlamında
sorumlulukları var okul öncesi öğretmenlerinin.
İkinci olarak özel sorunlara geldiğimizde okul öncesi eğitim kurumlarının amaçlarına
uygun davranma sorumluluğu var öğretmenlerimizin. Bu çok özel bir sorumluluk ve
çok gerekli bir sorumluluk, sonra okul öncesi eğitim ilkelerine uymak, programda
belirlenmiş bu ilkeler. Bunlara uymak zorundayız ve temel çalışma kuralları var. Bir yıl
boyunca az önce söz ettiğim devam ve devamsızlıktan tutun da bir çok şeyleri yapma
gibi. Bu sorumluluklar içerisinde yeterlik ve gelişim alanları var. 3-6 yaş çocuğunun
psiko-motor, sosyal-duyusal,dil,bilişsel alan ve öz bakım becerilerinin gelişimini en
üst düzeye çıkarabilme becerilerini kapsamaktadır.












Yeterlik
Gelişim alanlarını desteklemek için eğitim sürecini planlayabilme
Yıllık plan yapar
Günlük öğrenme sürecini planlar
Eğitim ortamını düzenler
Materyal seçebilme, kullanabilme ve hazırlayabilme
Eğitim etkinliklerini yürütebilme
Ailelerle iletişim kurabilme ve aile katılımını sağlayabilme
Kendini söz,beden ve sanat yoluyla ifade edebilme becerisini geliştirme
Bilişim teknolojilerinin günlük yaşamda kullanımına ait farkındalık geliştirme
Araştırma, Keşfetme ve alternatif çözüm yollarını üretme becerisini
geliştirebilme

Değerlendirme başlığı altında iki önemli konum var. Eğitim programını
değerlendirme, çocukları gelişimini değerlendirme. Ölçmeyi ben özellikle çıkardım
çünkü biz çocukların herhangi bir şekilde becerilerini ölçmüyoruz. Ne yapıyoruz?
Değerlendiriyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz? Gözlem yoluyla değerlendiriyoruz.
İletişimle ilgili etkin becerilerini geliştirme, empati kurabilme becerilerini geliştirme,
yaratıcılık ve estetikle ilgili iki bölüm var onları da paylaşayım. Özgün ürünler
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oluşturabilme becerisini geliştirme, estetik anlayışı ve seçicilik becerilerini geliştirme.
Burada okul ve toplumla iş birliği yapma, bunlar hep yeterlilikle ilgili, okul öncesi
öğretmenin yeterliliği ve dolayısıyla sorumlu oluşuyla ilgili.
Çocukların ulusal bayram ve törenlerinin anlam ve öneminin farkına varmalarını ve
katılımları sağlayabilme, ulusal bayram ve törenlerin yönetim ve organizasyonunu
sağlayabilme, okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş
birliği yapabilme.
Şimdi az önce sözüne ettiğim teftiş formu bu.
ÖĞRETMEN TEFTİŞ FORMU





A.DERSLİĞİN EĞİTİM- ÖĞRETİME HAZIRLIK DURUMU :
Dersliğin düzenlenmesi, bakımı ve temizliği,
Derslikte gerekli olan etkinlik ve ilgi köşelerini oluşturma,
Derslikte seviyeye uygun ders/oyun araç-gereç ve materyallerinin bulundurma
Sınıf kitaplığı/kitap köşesi oluşturma ve gerekli kayıtları tutma

B. EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU :
 Yıllık,ünite ve günlük ve diğer öğretim planlarını hazırlama ve uygulama
 Öğrenme ilkelerini gözetme, dersin / etkinliğin ve ilgi köşelerini etkili kullanma
ve kullandırma. Dersin,eğitim faaliyetinin işlenişinde konulara uygun yöntem
ve teknikle araç ve konusuna uygun strateji, yöntem, teknik ve araçları seçme,
etkili kullanma ve kullandırma. Dersteki etkinlik ve ilgi köşelerini etkili kullanma
ve kullandırma. Gezi, gözlem, inceleme ve araştırma ile deneylere yer verme,
 Öğrencilerin öğrenme etkinliklerine aktif katılımını sağlayacak ortam ve
süreçleri hazırlama, öğrencilerle etkili iletiyim kurma ve sürdürme,
 Öğrenci seviyesine ve mevzuatına uygun ödev verme, araştırma yaptırma,
bilgiye ulaşma yollarını öğretme, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirme,
 Öğrencilerde ulusal bilinci ve ulusal değerlere saygı ve sevgiyi geliştirme,
seviyelerine
uygun
olarak
İstiklal
Marşını,Atatürk’ün
Gençliğe
hitabesini,Öğrenci Andını ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğretme.
 Öğrencilere okuma zevki ve alışkanlığı kazandırma, Türkçe’yi etkili ve doğru
kullanma ve kullandırma,
 Öğrencilere ders programlarının öngördüğü hedef ve hedef davranışları
kazandırma, sorumluluk ve güven duygusu kazandırma,
 Sınıflarda özel eğitimi gerektiren öğrencilerle ilgili etkinlikleri yürütme,
 Öğrencilerin başarısını ölçme ve değerlendirme,
 Öğretmenin sınıf içi çevredeki eğitimsel liderliği becerisi





C. YÖNETİM - ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE MESLEKİ GELİŞİMİ :
Yönetici ve öğretmen ve diğer personel ile işbirliği içinde verilen görevleri
yapma,
Okuttuğu sınıf ve derslerle ilgili defter, dosya ve kayıtları tutma,
Törenlere ,mesleki toplantı, eğitici kol etkinlikleri, faaliyetlerine ve etkinlikleri,
öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenleri
toplantılarına katılma, kararlar alma ve uygulama
Çevreyi tanıma ve koruma, velilerle uyumlu ilişkiler kurma, eğitim öğretim
etkinliklerinde çevreden yararlanma
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 Öğrencileri, okulunu ve öğretmenlik mesleğini sevme, benimseme ve örnek
olma,
 Mesleğin ve görevinin gerektirdiği ilke ve kurallara uyma,
 Kendini yetiştirme, eğitimle ilgili eserleri okuma, mevzuatı ve çağdaş öğretim
stratejilerini izleme, öğrenme ve uygulama
Burada öğretmenin az önce saydığım özel genel davranışları bağlamında birkaç şey
söyleyeceğim. Öğrencilere sorumluluk ve güven duygusu kazandırma bu çok önemli
bir şey. Güveni gelişmemiş bireylerden siz doğru, iyi davranışlar beklemiyorsunuz.
Güveni gelişecek tabi sorumluluk duygusuyla birlikte bir arada olacak. Sabah ki
bölümde çok değerli hocamız gerçekten benim de çok etkilendiğim ve kafama
kazıdığım, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi konusunda arkadaşlarımız bir
şeyler yapmaya çalışıyor. Görüyoruz, çırpınıyorlar ama yetmiyor çünkü okul öncesi
eğitimi öğretmeni, özel eğitim öğrencisine hizmet vermek için yetişmemiş. Yanılıyor
muyum? Dolayısıyla sınıfında böyle bir öğrenci olduğu zaman çok mutsuz oluyor ve
bir noktada kilitlenip kalıyor. Halbuki buna gerek yok. Ne yapılabilir? Bu konuda
uzman kişi ya da birimlerden destek alınabilir. O okuldaki yöneticinin asli
görevlerindendir bu konu. Okul müdürüyle görüşecek ve “Bu konuda desteğe
ihtiyacım var” diyecek. Her ilçede rehberlik araştırma merkezi (RAM) var. Buralardan
destek almak, onlarla beraber bir program yapmak, o program çerçevesi içerisinde
bu çocuklara aileleriyle birlikte iş birliği yaparak hizmet vermek gerekiyor. Bu bir
sosyal yaradır, beni de çok acıtan bir konudur. Onun için sizinle paylaşma gereği
duydum.
Üçüncü bölüm denetim formatı.
657 SAYILI KANUN
125. MADDE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Disiplin
Disiplin amiri ve disiplin cezaları:
Madde 124 – (Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/25 md.) Disiplin amirleri;
kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel
Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tespit edilecek
amirlerdir.
(Değişik: 12/5/1982 - 2670/30 md.) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru
olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını
zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun
niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından
birisi verilir.
Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
Madde
125
–
(Değişik:
12/5/1982
2670/31
md.)
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını
gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin
yazı ile bildirilmesidir.
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Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi
belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek
veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini
terk etmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile
bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi
belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede
bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden
olmak,
l) Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak.
m) (Ek:17/9/2004-5234/1 md.)Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya
radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti
yapılmasıdır.
Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili
resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
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c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda
bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre
memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve
hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla
izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) (Mülga:17/9/2004-5234/33 md.)
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici
faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda
bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak
veya bunları tehdit etme
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep
göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki
tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe
dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
4357 Sayılı Kanun;
Madde 7- ……….
a) ….
b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları, onların çalışma
isteklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde
zarara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci
defasında bir günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten on beş günlüğe
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kadar ücret veya maaş kesmek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olan cezaya itiraz
olunamaz. Bu ceza hem maaş hem de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir.
1702 SAYILI TALTİF VE TECZİYE İLE İLGİLİ KANUN
Kabul Tarihi:19.6.1930 Yayım Tarihi:29.6.1930
(Bu Kanun hükümleri 4357 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 19.1.1943 tarihinden
itibaren temel eğitim 1. Kademe öğretmenleri için tatbik edilemez.)
Madde 19. İşlenen suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.
1) İhtar,
2) Tevbih,
3) Ders Ücretinin Kesilmesi,
4) Maaş Kesilmesi,

5) Kıdem İndirilmesi,
6) Derece İndirilmesi,
7) Meslekten Çıkarılmak.

İhtar ve Tevbih Cezası:
Madde 20. İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir.
1) Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur
etmek. (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görseydi zararın mahiyet
ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir.)
2) Mektep dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak.
3) Arkadaşlarına ve talebelerine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan
kullanmak.
4) Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek.
5) Talebenin vazifelerini tashih etmek.
6) Yoklama ve imtihan evraklarını idareye vaktinde teslim etmemek.
7) Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak
Yukarıdaki hallerin ilk defasında İHTAR, tekrarında TEVBİH cezası verilir.
Ders Ücreti Kesim Cezası
Madde 21. Ders ücretlerinin kesilmesi cezası şu hallerde verilir:
1) Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten
başka bir şeyle meşgul olmak.
2) İnzibat ve muallimler meclisi ve mübayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz
olarak devam etmemek (bu son hali ilkinde ihtar, ikinci defasında ücret kesimi cezası
verilir.)
3) Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek, (derse gelmeyen veya
dershanede dersten başka bir işle meşgul olan muallimin maaşından kesilecek
miktarı tayin için 4 hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaş yekünü bir ay zarfında
girmeye mecbur olduğu ders adetine taksim olunur ve boş geçen ders saati için
muallimin maaşından bu miktarın ilk alacağı aylığından kesilir. Uhdesinde fazla ders
olan muallimin fazla aldığı ücret; asıl maaşına zemmedilerek ders ücreti bu yekuna
göre hesap edilir.)
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Mazeret sebebi ile derse girmeyen muallimin mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar
ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır. Yoksa ceza tatbik olunur.
Maaş Kesim Cezası:
Madde 22. Maaş kesimi cezası şu hallerde verilir.
1) Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek,
2) Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek,
3) Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak,
4) Talebeyi dövmek,
5) Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek,
6) Arkadaşlarına ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek,
7) Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek,
Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten onbeş günlüğe kadar kesilir. Daha ziyade
kesilmez.
Kıdem İndirilmesi Cezası:
Madde 23. Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir:
1) İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak
2) Amirine karşı hakarette bulunmak
Derece İndirilmesi Cezası:
Madde 24. Derece indirilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur.
1) Sarhoş olarak mektebe gelmek,
2) Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla
vakit geçirmek,
3) Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastı ile memur olduğu tahkikatı esaslı bir
suretle yapmamak,
Meslekten Çıkarma Cezası
Madde 27. Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.
1) Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallim sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği
sabit olan,
2) Talebeyi vekaletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine
itaatsizliğe teşvik etmek,
3) Müdür ve öğretmen olup da talebesine kopya verenler,
Bu konuda tasrih edilmeyen haller 657 sayılı devlet memurları kanununa tabidir.
Sizin değil, bizim değil tüm memurların uyması gereken disiplin hükümleridir bunlar.
Teşekkür ediyorum sağ olun.
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Yrd. Doç. Dr. Oktay AYDIN
Marmara Üniversitesi
Herkese merhabalar diyorum. Zor velilerle ilişkileri yönetme konusu, benim normalde
yaklaşık iki ya da iki buçuk saatlik bir sunum da aktarabildiğim bir konuydu. Ancak
burada 20 dakika içerisinde ben bütün zor velilerle olan ilişkileri burada
yönetebilmenin püf noktalarını söyleyeceğim size. Esasen ilişkiyi yönetme ihtiyacı
içerisinde olmanın çok sağlıklı bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu söylediğimin çok
önemli olduğunun altını çiziyorum. Aslında ilişkileri yönetme ihtiyacı, normal şartlarda
ortada hiç bununla ilgili zorunluluk yokken bile yönetme ihtiyacı içerisinde olmak işte
müdahaleci ilişki yaklaşımı var ya o müdahaleci ilişki yaklaşımının ego temelli bir
kavramlaştırmasıdır aslına bakarsınız. İşin gerçeği şudur ki; ilişkilerde aslında
müdahaleci bir mantık aslında o ilişkinin içerisinde saygısızca bir yerde durmak
demektir.
Ana tema şudur; ilişkilere müdahale etmeden, ötekilerine karışmadan, ötekilerinin
hayatında bir şeyleri belirleme derdi içerisinde olmadan bir hayatı yaşamak, aslında
hem ruh sağlığı açısından hem de ilişki kalitesi açısından, ana dinamik adına çok
daha anlamlı ve doğru bir duruştur diyorum. Evvela bunu söylüyorum ondan sonra
da şunu ekliyorum. Esasen ilişkiyi yönetmek ne demek? Karşınızda işlevsel olmayan
bir takım davranışlarla karşı karşıyasınız demektir ve siz oradaki o işlevsel olmayan
davranışı, o ilişkiyi yönetmezseniz eğer bir takım süreçler bakıldığında çok sağlıklı bir
şekilde çalışmayacaktır. O zaman ikna etmek, o zaman manipülasyon, o zaman
etkileme dediğimiz kavramla karşı karşıya kalırsınız. Tabi benim şimdi burada size
bütün ilişki tavrını ve tarzının analizini yapmak ayrı bir şey ama şunu söyleyebilirim ki
sizler profesyonel bir iş yapıyorsunuz. Öğretmenlik kutsal filan değildir. Öğretmenlik,
bilimsel ve profesyonel bir hizmettir. Dolayısıyla bunun getirdiği ve gerektirdiği en
temel noktalardan bir tanesi de, yetkinliklerden ve yeterliliklerden bir tanesi de işte bu
zor veli denilen tabloyla ilgili süreçleri, hem kurumun sağlığı açısından hem çocuğun
sağlığı açısından hem de o velinin kendi sağlığı açısından aslında yönetmek
zorunluluğu ile karşı karşıya kalırız.
Manipülasyon kavramı özünde insanı rahatsız eden bir kavramdır ama
manipülasyonun kendisi iyi ya da kötü değildir. İyi ya da kötü olan şey bizim
niyetimizdir. Niyetimiz iyiyse manipülasyon iyidir, niyetimiz kötüyse manipülasyon da
kötüdür. Sonuç itibari ile etkilemenin, iknanın dinamikleri nasıl çalışıyor evet hayatın
içerisindeki başarı da biraz buradan geçiyor özellikle profesyonel yaşamda. Biz bunu
okul öncesi velilerine uyarlarsak, ben de anaokullarına çok girip çıktığım için çokça
veliyle karşı karşıya kaldım. Öğretmenlerden sık sık şunu duyabiliyorsunuz “Biz
çocuklarla ilgili süreci bir şekilde yönetebiliyoruz, bilgilerimizi orada kullanabiliyoruz
rahatlıkla ama bazı velilerle olan ilişkileri, inanılmaz derecede çok zorlanarak
yaşıyoruz” diyen öğretmenlerimiz çok oldu. Ve buradan hareketle de bizden destek
istediler. Biz de şunları öğrendik ve yaşadık. Evet sorunu değerlendirirsek, ne gibi
tablolarla karşı karşıya kalıyoruz, onları söyleyelim beraber. Anaokulundaki velilerin
sıklıkla söylediği şeyler;
 Yemeğini yedi mi? Ne kadar yedi? Hangilerinden yedi? Severek mi yedi?
 Bugün mutlu muydu?
 Beni hiç sordu mu? Ağladı mı?
 Sahnede boynu neden öyle büküktü?
 Benim çocuğum haksızlıklara asla dayanamaz
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Bunun gibi mutlaka bir sürü örnek var ama ben birkaç böyle alıntı yaptım size. Veli
şikayet konularını sınıflandırırsak da ağırlıklı olarak şu tür problemlerle karşımıza
geliyorlar;







Eğitim modelini beğenmeme
Öğretmeni beğenmeme
Sınıf içi bir uygulamayı beğenmeme
Çocuğun anlattıklarından etkilenme
Çocuğundaki değişimleri kendine göre yorumlama
Diğer velilerin yorumlarından etkilenme

Eğitim modelini beğenmiyorlar, kendine göre internetten bulduğu veya iki tane eğitim
kitabı okuyunca, eğitim modeliyle ilgili bir sürü uzun ve karışık cümleler kurmaya
gelebiliyorlar. Tabi yanlış anlaşılmasın bazı veliler hakikaten alana hakim olabilirler,
çok iyi de bilebilirler. O zaman bize düşen şey kendi alanımızın bilgisine çok güçlü bir
şekilde sahip olmamız lazım. Özellikle anaokulları “Bizim okulumuzda çoklu zeka
uygulanıyor, PYP uygulanıyor” gibi bir sürü şey söylüyorlar ama kendi söylediklerini
ne kadar yapıyorlar. Tabi bu, okulların kendi öz eleştirilerini yapmaları gereken bir
konu. Öğretmeni beğenmiyorlar; öğretmenin bir konuşmasını, bir cümlesini, bir
davranışını beğenmiyor. Bütün bir yıl boyu o öğretmenin etrafında zihinsel takıntıyla
dönüp dolaşıyor. Ondan sonra oradaki ilişkiyi tekrar sıfır noktasından değil bayağı
sıkıntılı noktalardan tamir etmek zorunda kalabiliyoruz. Sınıf içi bir uygulamayı
kendine göre beğenmiyor; yani sonuçta aslına bakarsanız mesela sorumluluk
çalışması veriyorsunuz “Niye? Bu yaştaki çocuğa sorumluluk çalışması mı verilir?”
diyor. Vermiyorsunuz, bu seferde diyor ki “Niye vermiyorsunuz?”. Yani bütün herkesin
zihnine oturabilecek uygulamalar yapmak hakikaten çok zor oluyor.
Çocuğun anlattıklarından etkileniyor; çocuklar bazen hayal ve gerçek ayrımı yapma
noktasında zorluk yaşayabiliyorlar ve yaşadıklarını biraz kurgulayarak anlatıyorlar.
Ama bilmiyorlar ki bu çocuk hep okuldan eve bir şey götürmüyor ki evden de okula
getiriyor. Diyor ki; “Öğretmenim, annem ile babam kavga etti. Babam anneme bir
tane tokat attı”, diyor. Şimdi bunu veliye söylediğinizde -tabi söylemeyin- veli “A
gerçekten mi?” diyebiliyor, evet gerçek bunlar. Ne diyor mesela? Çocuğundaki
değişimleri kendine göre yorumluyor, diyor ki “Beş yaşındayken bu çocuk gayet iyiydi,
altı yaşında bir tuhaf oldu” diyor, “Ne yaptınız siz bu çocuğa” diyor. Çocuğun
büyümesi, kültürlenmesi, fizik kapasitesinin artması gibi bir sürü detayı kaçırdığı için
doğal olarak burada çıkan farklılığı olumsuz olarak yorumlayıp sorumluluğu da okula
bırakabiliyor. Birde en kritik noktalardan biri diğer velilerin yorumlarından çok
etkilenebiliyorlar. Aslında bu işin akıllıcası şu, sene başında toplantılarda velileri
iyice gözlemlediğinizde birkaç tane veli hep çıkar, ondan sonra mutlaka süreç
içerisinde ilk bir iki ayda mutlaka size sorun çıkararak geleceklerdir, garanti. Aslında
önceden fark edip önceden oradaki ilişkiyi doğru yere oturtmayı başarabilirseniz
gerçekten çok fazla sıkıntı yaşamadan o süreci yönetmek mümkün olabilir. Şikayet
konularını da böyle özetledik, sorunu böyle çerçeve olarak tanımlamış olalım.
Peki, zor veli kimdir? Aslında zor veli, zor anne, zor baba, zor eş, zor arkadaş, zor
öğrenci, zor insandan söz ediyoruz. Zor kelimesi özü itibariyle bakıldığında tabi o kişi
açısından tanımlarsak, az çok biraz iyi ilişkilerde ve iletişimlerde, çok uygun olmayan
davranış kalıplarına fazlaca sahip olan kişileri, zor kişi olarak tanımlayabiliriz. Bu
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arada “Zor kişiliklerle yaşamak “ diye nefis bir kitap var, okuyun, tavsiye ederim. Bir
de sabah ki sunumda, Ümran hocanın söylediği “Her çocuk başarabilir” Dr. Mel
Levine’nin kitabı, kesinlikle köşe başı kitabı, beyin ve öğrenme ilişkileri üzerine
inanılmaz güzel şeyler var içinde.
Zor veliyle ilgili birkaç noktayı sizinle paylaşayım. Bir insan neden zor insan olur? O
sorunun ve onun psiko-dinamiğin bir sürü analizi var. Ama o, iki buçuk saatlik
sunumun konusudur. Dolayısıyla burada anlatamam size ama zor veli tipleriyle ilgili
birkaç örnek söyleyeyim.
Zor Veli Tipleri;
- İlgisiz Veliler
- Görmezden Gelen Veliler
- Abartan Veliler
- Kaygılı Veliler
- Çekingen Veliler
- Bağımlı Veliler
- Saldırgan Veliler
- Şüpheci Veliler
- Saplantılı Veliler
- Bilgiçlik Taslayan Veliler
- Gösterişçi Veliler
Mesela ilgisiz veliler; bunlar sene başında çocuğu getirir, bırakırlar, bir de sene
sonunda alırlar. Çocukları ile ilgili süreçlerin çok fazlaca farkında da değillerdir.
Çocuğu okula, güvenli sistemlere emanet edip çok da fazla ilgi göstermek ihtiyacı
içerisinde olmuyorlar. Görmezden gelen veliler; diyorsunuz ki “Sorun var” genel
anlamda söylüyoruz, “Benim çocuk da sorun yok” diyor, peki. Normal şartlarda okul,
çocukla ilgili gözlem yapıyor ve bir şey tanımlıyorsa milyonda bir ihtimal bile olsa onu
ciddiye almak icap ederken, bakıldığında bazı anne-babalar kendi çocuğuyla bir
sorun olamayacağı ile ilgili algı geliştirip, hakikaten gözünü kapatabiliyor. Abartan
veliler; bazılarına da “Bir sorun yok” diyorsun o diyor ki “Sorun var”. Şimdi bu veliye
iyi gelecek olan şey, “Sizin çocukta çok sorun var” deyin, sene boyu bu veli kendini
çok iyi hissedecek. Tamamen çocuğun problemleriyle yaşamayı alışkanlık haline
getiren veliler olabiliyor. Tabi şimdi burada bazı analizleri bütün boyutlarıyla yapma
şansı olmadığı için söylediğimiz cümleleri de umarım doğru yere oturtuyorsunuzdur.
Ama eğer çocuğu fazlaca hayatın merkezine koymuşsa, zaman zaman aile
hayatlarıyla ilgili bir takım düzensizlikler ve problem yaşayan kişiler, tamamen çocuk
üzerinden giden tanımlamalar yapabiliyorlar.
Kaygılı veliler; bunlar sürekli diken üzerinde hissederler, aslında tedirgindirler,
çocukla ilgili pozitifi değil hep negatifi görme eğilimindedirler. Çocuğun geleceği adına
da sürekli abartılı endişeler yaşarlar. “İleride bu çocuk ne olacak?”, ana soru bu.
Ama onların kaygılı halleri aslında bizimle alakalı değildir, genel kendi kişisel
alanlarıyla ilgilidir. Sonuç itibariyle eğer öğretmen olarak siz onun kaygısını kendi
üstünüze alırsanız, o süreci yönetmeniz inanılmaz derecede zorlaşabilir. Çekingen
veliler ; bu veliler de genellikle şöyle oluyor. Herhangi bir ortamda çok fazla söz
almıyorlar, soru sormuyorlar, siz bir şey anlattığınızda onlar hep “evet” diyorlar. Hep
sizi onaylıyorlarmış gibi görünüyorlar. Bilin ki onların “evet” demeleri aslında ikna
oldukları anlamına gelmez. Mesela herhangi bir şey soracak oldukları zaman
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doğrudan sormak yerine yanındaki arkadaşına, eşine, dostuna “Ya şunu da sorsana,
bunu da söylesene” diye sürekli yönlendirme yapıyorlar. Bağımlı veliler; bunlar
çocuklarıyla ilişkilerinden dolayı bıraksanız okulda daha çok bunlar kalır. Hatta şöyle
olabiliyor, bazen bağımlı veliler diyor ki, tipik cümleleri şöyledir: “Hocam benim çocuk
bana çok düşkündür, bensiz hiçbir şey yapmak istemez” Biz de “O yüzden bu çocuğu
sizden boşamak gerekir” diyoruz. Saldırgan yani agresif, ses tonları yüksek veliler.
Bunlar için suç da belli suçlu da belli, her şeyi hazırlamışlardır ve sonuç itibariyle size
gelirken hesap sormaya gelirler. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim, en kolay ikna
olan veliler de bunlardır .Çünkü genellikle duygu tonları çok tırmanmış olduğu için
eğer onun duygu alanına biraz alan bırakırsanız, o süreç içerisinde şöyle olur
genellikle “Çok özür dilerim galiba biraz abarttım, teşekkür ederim” diyerek tamamen
rahatlamış ve ikna olmuş olarak gidebiliyorlar.
Şüpheci veliler; mesela soru soruyor, siz cevap veriyorsunuz, siz zannediyorsunuz ki
verdiğiniz cevapla ilgileniyor. Aslında o sizin verdiğiniz cevapla ilgilenmez çoğu
zaman, siz cevap verirken o ikinci soruyu hazırlar. Siz bunu sorarsınız, o üçüncü
soruyu hazırlar. Aslında hep perdenin arkasına bakma derdi vardır. Çünkü bunlar
güven duymaz, bir şekilde hep kandırıldığını düşüncesi içerisinde olabiliyorlar.
Saplantılı veliler; mesela çocuğun sağlığına takılır, “Öksürdü mü, kaç kere öksürdü?”.
Kimi yemeğine takılır, eğitimiyle ilgilenmez, kimi kıyafetine takılır, onun etrafında
döner. Çocukla ilgili herhangi bir alanı takıntılı hale getirir, bütün bir yıl onun
üzerinden ilişki oluşturmaya kalkan veliler olabiliyor. Bu da böyle bir profil.
Bir de bilgiçlik taslayan veliler var; her konuda gelir, “Okulunuzda ödül-ceza
uygulanıyormuş, ben ödül-cezaya çok karşıyım çünkü çocukları çok dıştan denetimli
yapıyor” diyorlar. Eğer bu tür konulara ilişkin vereceğiniz cevaplar çok sağlam
olmazsa hakikaten zor durumlarda kalınabiliyor. Bir de gösterişli velileri söyleyelim.
Bunlar da ekonomik durumları biraz daha iyiyse, okullara cipleri ile gelirler, sürekli
marka giyinirler, bulundukları ortamda sürekli kahkahalar atarlar, yüksek sesle
konuşurlar. Mesela iletişime geçtikleri zaman “siz” diye başlattığınız diyaloğu kısa bir
süre içerisinde “sen - canıma” çevirir. Siz iletişimi “sen ve canım” olarak algıladığınız
an aslında iletişimdeki mesafe kaybolmuştur. O veli açısından istenen ortam
oluşturulmuştur ama şunu unutmayın samimi ama mesafeli ilişkidir, profesyonellerin
ilişkisi böyledir.
Peki bu ilişkiler nasıl yönetilir? Ana tema, ikna nasıl çalışır? İknanın psiko-dinamiği
nedir? Arkadaşlar şunu söyleyeyim, kesinlikle ikna konusunda okumanızı tavsiye
ederim. İnanılmaz ilginç ve eğlenceli bir konu aslına bakarsanız. Zor veli denilen
tabloyla karşılaştığımızda öğretmenlerin çoğu geriliyorlar ve rahatsız oluyorlar.
Halbuki aslında bizim kendimizi geliştirmemiz adına nefis birer fırsattır. Çünkü biz bu
tür davranış örüntülerini yönetebilecek becerileri kazandığımız da hayata dair
kendimizi güçlendirmek açısından inanılmaz iyi bir noktaya geliriz. Savunuculukla
ilgili bir şey söyleyeyim, daha veli üçüncü cümleyi bitirmeden “Ama Ayşe hanım
biliyorsunuz ki” diye hemen otomatik savunmaya geçmeyin. Karşınızdaki kişi
otomatik savunmaya geçtiği zaman ne hissedersiniz? Karşınızdaki birisi bunu
yapıyorsa siz onun aslında suçluluk duygusuyla hareket ettiğini ve iddianızda haklı
olduğunuza inanırsınız. O yüzden bırakın konuşsunlar, çok konuşan değil, çok
dinleyen ikna eder arkadaşlar, kesinlikle bu böyle. Bunları yapmıyoruz. İkna şöyle
çalışıyor arkadaşlar, bakın solda ve sağda iki kişi var.
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AKIL

EGO

EGO

AKIL

Öğretmen

Veli

Bunun bir tanesinin veli, ötekinin de öğretmen olduğunu varsayalım. Bütün
ilişkilerde, iletişimlerde önce egolar, sonra akıl temas eder. Tabi bunun bir sürü
boyutunu anlatmamız lazım ama şu kadarını anlayın ki birisi karşınıza geldiği zaman
“Pozitif elektrik aldım, negatif elektrik aldım” dediğimiz şeyler var ya, bu akılla ilgili
değil tamamen duygularla, egolarla ilgili bir süreçtir ve egoların elektriği yüksektir.
Dolayısıyla bakıldığında yönetilen şey akıl değil, egolardır. Bu çok kritik bir noktadır.
Bununla ilgili tabi okumalar yaptığınız da ne demek istediğim çok daha iyi
anlayacaksınız. Bu egoların özellikleri neler? Alınganlık, inatçılık, negativizm,
kıskançlık, hırs, narsisizm, bağımlılık. Aslında bakıldığında egolar ilk birbiriyle temas
ettiğinde eğer egolarda bu anlatılan kişilik virüsleri varsa biliniz ki o iletişimi yerine
oturtmak ve ilişkiyi yönetebilmek ciddi anlamda zaman ister ve çok özenli olmak
gerekir.
İletişim Stratejisi;

-

İzle
Konuşturmak ve dinlemek gerekir.
Beden dili, ses tonu, duygu durumu ve ego durumunu izlemek gerekir.
Şikayetin gerçekçilik düzeyi tespit edilmelidir.

-

Yaklaş
Küçük sorular sorulmalıdır.
Yansıtmalar yapılmalıdır.

-

Yönet
Konu ile ilgili bilgi verilmelidir.
Kabul edilen ve edilmeyen noktalar vurgulanmalıdır.
Yapılabilecekler ve yapılamayacaklar ifade edilmelidir.
Veliden beklentiler söylenmelidir.
Sürecin takip edileceği söylenmelidir.
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Stratejiyi şöyle anlatalım. Önce izliyorsunuz. Herhangi bir iletişim sürecinde izlemede
neye bakıyorsunuz? Karşınızdaki kişiyi konuşturuyorsunuz ve dinliyorsunuz. Hiç
konuşmayı kesip araya girmeye kalkmayın olur mu, o konuştukça size aslında belirli
noktalarda belirli doneler vermeye başlar. Beden dilini takip edin, iletişimde ses
tonunu takip edin, %33 gibi oran veriyorlar ama bence kesinlikle daha fazla. İlişkiyi
yönetebilmenin en önemli yollarından bir tanesi ses tonunu kontrol etmektir. Garanti
veriyorum size, yumuşak gibi bir ses tonunuz olsun, karşınızda birinin öfkelenmesi
çok zor arkadaşlar. Benim öyle bazı arkadaşlarım var.
Karşınızdakinin ego durumlarını anlamada biraz ustalaşırsanız, o zaman hakikaten
süreci çok daha iyi yönetebilirsiniz. Şikayetin gerçekçilik düzeyi; eğer karşınızdaki
kişinin şikayetinin gerçekçi bir tabanı, temeli varsa ne yapacaksınız? Gerekirse özür
dilemeye kadar yolu var bunun arkadaşlar. Yani karşınızda haklıca bir sorun yaşayan
birisi varsa, yapılması gereken şey orada manipülasyon, iknalar v.s. değil gerçekten
o sorun ne ise karşınızdaki kişinin hassasiyeti dikkate alarak sahip çıkmak esastır.
“Ayşe hanım bu anlattığınız konu sizin kendi yaşadığınız çocukluğunuzla ilişkisi
olabilir mi” gibi böyle çılgınca bir soru sormak yok arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
“Ayşe hanım ne zaman olmuş, nasıl olmuş, çocuğunuz ne demiş, arkadaşı ona ne
söylemiş” küçük sorular. Karşınızdakinin konuşmasını yönetmek için hiç
konuşmanıza gerek yok, küçük sorularla istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz
konuşmayı. İnanılmaz kolaydır aslına bakarsınız. Ama bizim çok şey yapmak adına
yaptığımız kocaman kocaman hamleler aslında işi yönetmeyi bırakın, karmakarışık
hale getiriyor. Küçük soruları dediğim mantıkla sorarsanız, gerçekten küçük sorular
nasıldır? Diyelim gemiyi iskeleye yaklaştıracaksınız, ona küçük küçük halatlar
atıyorsunuz ve yavaş yavaş o geliyor.
Konu odaklı bilgi aktarımı yapmak çok önemlidir. Kabul ettiğiniz ve etmediğiniz
noktalara bakın. “Evet Ayşe hanım çocuğunuz arkadaşıyla böyle bir sorun yaşadı
(kabul ettiğiniz nokta) ancak arkadaşının ona vurması ya da yaralaması gibi bir
durum söz konusu değil”. Önce kabul edip sonra etmediğiniz yerleri vurgulamak, hep
sınır çizmek oluyor. Sonra yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı söyleyin, ama
mutlaka önce yapabileceklerinizi söylüyorsunuz sonra mutlaka yapamayacaklarınızı
söylemeniz lazım. Çünkü sınırı biraz daha derinleştiriyorsunuz, diyorsunuz ki
“İsterseniz önümüzdeki bir hafta içinde çocukla ilgili durumu biraz daha takip edelim
olur mu, ondan sonra oturup tekrar değerlendiririz”. Buna benzer şeyler
söyleyebilirsiniz. Son iki hamle ölümcüldür, veliden beklentileri söylüyorsunuz “Ayşe
hanım ben daha önceki yaptığımız konuşmalarda babanın biraz fiziksel şiddete
dayalı oyunlar oynadığını veya çocuğa ayırdığınız zamanla ilgili bir takım sıkıntılar
olduğunu söylemiştiniz” deyip ondan sonra beklentilerinizi söyleyin. Siz ondan
beklentilerinizi söylediğiniz an ne olur? O yükü, çuvalı sizin sırtınıza yüklemeye
çalışırken siz tatlı bir şekilde iletişim sonrasında alıp çuvalı geri iade ediyorsunuz.
Buradaki amacım söylediğim mantık içerisinde. Son hamlede şu, süreci takip
edeceğinizi söyleyin ” Ayşe hanım burada aldığımız kararlar bizim için çok önemli,
sizin için de bizim içinde on beş gün sonra bunları yapıp yapmadığınızı ben de bilmek
istiyorum”. Bunu yaptığınız an, artık o süreç sizin kontrolünüz altına büyük ölçüde
giriyor.
Arkadaşlar ana tema şu, son mesaj şu, veliyle ilişkiyi yönetmemiz önemlidir, evet
ama aslında veliyle ilişkiyi yönetme hamlesini veya oyununu oynarken burada kendi
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egomuzu da kontrol etmemiz bizim elimizde olmalıdır. Eğer biz de alınganlıklar, biz
de hassasiyetler varsa o zaman ne olur? Aslına bakarsanız ilişkiyi yönetmek bir yana
gerçekten çok sıkıntılı tablolarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Umarım tamamen naif,
tamamen olduğunuz gibi olabileceğiniz iletişimler kurmanız her zaman mümkün olur.
Teşekkür ederim.
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Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Metindoğan Wise
Boğaziçi Üniversitesi
Bugün okul öncesi eğitimde gözlem yaklaşım ve teknikleri konusunu anlatacağım
size. Gözlem dediğimiz zaman aklımıza hemen bakmak gelir, gözlerimiz,
duyduklarımız gelir. Aslında bütün bunları düşünmekle doğru bir şey yapmış
oluyoruz. Çünkü gözlemi yapabilmemiz için duyu organlarımızı kullanıyoruz ve bütün
bu duyu organlarımızı, gözlerimizi, kulaklarımızı kullanarak çocukları daha iyi
anlamak ya da sadece çocukları olmayabilir, bir program olabilir, bir okul olabilir,
öğretmenler olabilir. Onları da daha iyi anlamak ve amacımız neyse ona uygun veri
toplamak ve arkasından bu veriyi kullanarak çözüm yolları bulmak amacımız.
Dolayısıyla pratik bir araştırma yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Çocukların
gelişimleri, etkileşimleri, davranışları, bütün bunlara dair bilgileri kayıt ederiz ve
bunları kayıt ettikten sonra yorumlayarak kullanabiliriz. Bir video göstereceğim. Böyle
çocukların bulunduğu bir ortam var, size bir bölüm göstereceğim ve
gözlemlediklerinizi, gözleme dair ne biliyorsanız not almanızı, yazmanızı istiyorum.
Şimdi benimle birkaç kişi ne gördüğünü paylaşabilir mi, neler kaydettiğinizi? :
Katılımcının gözlemi: “Çocuklar öğretmeni taklit ederek hep birlikte dans ediyorlar.
Dans ederken bazı çocukların ilgisi yok”
Başka neler gördünüz?:
Katılımcı gözlemi: “Bazı çocuklar sanki bizim gibi gözlem yapıyorlardı, kendine
dönük, eli ağzında ama öğretmenini dikkatle izliyordu.”
Hepimiz aynı şeyi izledik ama gördüğünüz gibi herkesin dikkat ettiği, not ettiği şeyler
bambaşkaydı. Ben size kendi gözlemimi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarımızın
paylaştıkları gerçekten güzel ve detaylıydı ama ben bir şey gördüm. Mesela
“Dikkatliydi, ilgiliydi, gözlemliydi” gibi birtakım yorumlarınız vardı ki bizim ne
hissettiğimiz vardı aslında. Dolayısıyla gördüklerimizle, ne düşündüğümüzü, ne
hissettiğimizi, nasıl yorumladığımızı birbirine karıştırmak oluyor bu. İlk başta
yapmamız gereken şey, kendimizin ne gördüğüyle orada ne olduğunu birbirinden çok
iyi ayırt edebilmek gerekiyor gözlem yapabilmek için. Yanlış anlamayın, bütün
paylaşılanlar çok önemli bilgilerdi. Onları da not etmek gerekecek gözlem
yapıldığında ama yapmamız gereken şey, ne gördüğümüzle ne düşündüğümüzü ve
nasıl yorumladığımızı ayırt etmek olacak.
O bakımdan da gözlem yaparken mesela “Geri planda bir şarkı çalıyor” dediğiniz gibi
kızları ve erkek çocuklarını sayabiliriz. Arkasından “Sarı gömlekli çocuk eli ağzında”
ama gözlem mi yapıyor, çocuk bir şey mi düşünüyor, dişiyle mi oynuyor, onu bile
bilmiyoruz. Sadece elinin ağzında olduğunu ve kenarda durduğunu görüyoruz, diğer
çocukların koşuşturduğunu görüyoruz. Öğretmenin dans ederken, bir sağ tarafa bir
sol tarafa gittiğini görüyoruz. Bazı çocukların gülümsediklerini de görüyoruz. Bunları
da kayıt edebiliriz. Çünkü onlar gördüğümüz davranışlar. Yani yapmamız gereken
şey herhangi bir gözleme başlamadan önce mutlaka ve mutlaka öncelikle ne
gördüğümüzle, bizim kendi düşüncelerimizi ayırt etmemiz olacak.
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Gözlem yaparken tabi ki en önemli motivasyonumuz, çocuklar hakkında bilgi sahibi
olmak.







Çocukların potansiyellerine ulaşmaları
Erken müdahale etmek
Becerilerin geliştirilmesi
Problemin tanımı
Sorunların belirlenmesi
Uygulanan stratejilerin etkili olup olmadığı gibi….

ya da kendi uyguladığımız çeşitli eğitim modellerinin, yöntemlerinin nasıl işe
yaradığını görmek için ya da başka bir sürü amaçla gözlem yapabiliriz.
Bunlara geçmeden önce ben bir gözlem yapmak istiyorum, gözlemi bir yöntem olarak
kullanmak istiyorum ama “Ne yapmalıyım, neler düşünmeliyim?” diye şöyle bir geriye
çıkıp baktığımızda öncelikle yapmamız gereken şeylerden birisi de;








Kimi gözlemek istiyorum?
Hangi davranış ya da davranışlar gözlemlenecek?
Davranışı nasıl gözlemleyeceksiniz?
Nerede yapacağız?
Ne zaman ve ne kadar süreyle yapacağız?
Gözlemlerinizi nasıl kaydedeceksiniz?
Edindiğiniz bilgileri nasıl ve amaçla kullanacaksınız?

Bütün bu verileri toplamak başlangıçta çok daha fazla detaylı çalışma yapmamızı
gerektiren unsurlar. Niye yapıyoruz bunu? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor ve
hangi amaçla kullanacağız? Çünkü bu bilgileri iyi derlersek hangi gözlem yöntemini
seçeceğimizi ya da gözlem yöntemlerini nasıl harmanlayacağımıza çok iyi karar
verebiliriz. Aslında pek çok yöntem var. İngilizcelerini de yanına koydum, sizler başka
bir isimle biliyor olabilirsiniz. Benim çevirim çok iyi olmamış olabilir. Benim bugün için
koyduğum yöntemler bunlar:





Hikayeleştirme/ Anlatım Yöntemi- Narrative Descriptions
Olay Örnekleme/Event Sampling
Zaman Örnekleme/ Time Sampling
Çeklist ve Ölçekler / Checklists and Rating Scales

Hikayeleştirme/ Anlatım Yöntemi- Narrative Descriptions ;;







Çocukların sürekli gözlemlenen davranışlarının ayrıntılı kaydı
Davranışın; Açık, detaylı, yansız/objektif, yorumsuz kaydı
Kim, kiminle, nerede, nasıl, ne zaman, neden gözlemliyorsun
Sürekli kayıt tutulur
Gözlemlenen herşey kaydedilir
Sürekli gözlem kaydı-running record

Burada yaptığımız şey aslında çocukların sürekli gözlemlenen davranışlarını detaylı
bir şekilde kayıt etmek yani çocuk neler yapıyorsa, bu davranışı açık bir şekilde
yapıyoruz, detaylı bir şekilde yazıyoruz, yansız objektif bir şekilde sadece
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gördüğümüz şekliyle yazıyoruz. Bunu yaparken kimi, kiminle, nerede, nasıl, ne
zaman ve niye gözlemlediğimizi yazıyoruz. Ne yaptıklarını da yazıyoruz ve bu bilgiler
bizim gözlemimizin aslında daha başlamadan önce toparlamamız, doldurmamız
gereken bilgiler oluyor. Zaten gözlemi yaparken de bunların hepsini yazacağız ve
sürekli kayıt tutuyoruz. Yani diyelim ki ben gözlem yapıyorum, birisini seçtim ya da bir
grubu seçtim. Gördüğüm her şeyi kayıt etmeye çalışıyorum ve bu kayıtlarımın
arkasından da belki istersem değişik şeyler kullanabiliyorum. Runnign record yani
sürekli gözlem kayıt denilen şeyleri kullanabiliyorum. Bu yöntemle düşündüğünüz
davranış ve davranış ortamı tüm detaylarıyla kayıt edilmiş oluyor. Çok kolay bir
yöntem, çünkü yapmanız gereken aslında dil becerileriniz varsa, yazı
yazabiliyorsanız ve gördüklerinizi kayıt edebiliyorsanız, her şeyi kayıt ediyorsunuz.
Dakikalarla yapabiliyorsunuz ya da saatler sürebiliyor bu yöntem. Çetele yapmanız,
kodlama yapmanız gerekmiyor. Çünkü direkt gördüğünüzü kayıt ediyorsunuz.
Aynı zamanda olumsuz yönlerine bakacak olursak;







Davranış ve davranışın ortamı tüm detayları ile kaydedilebilir
Dakikalar ya da saatler sürebilir
Çetele kodlama gerektirmez
Çok zaman gerektirir-uğraştırır
Niceliksel bilgi toplamak güçtür
Herşeyin yazılmasını gerektirir

Ben şöyle bir şey yapıyorum mesela kendim derslerimde de kullanıyorum bunu.
Running Record yani sürekli gözlem kaydı denilen şeyi yapıyorum.
Running Record

Örnek Sürekli Gözlem Kaydı
Gözlemlenen Çocuğun Adı:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Gözlem tarihi:
Gözlem Saati
Gözlemlenen Etkinlik:
Hedef Çocuğun
Gözlenmesi

Diğerlerinin
Gözlenmesi

Yorum

Gözlemlenen çocuğun adının, doğum tarihi bilgilerinin ne olduğu ile ilgili bir bölüm
oluyor başlangıçta. Bir bölüme gözlemlediğiniz çocuğun gördüğünüz her davranışını
kayıt ediyorsunuz. O çocuğun yanında kimler varsa, onlar neler yapıyorsa, her şeyi
kayıt ediyorsunuz. Biraz önce de dediğimiz gibi “Bu çocuk gözlem yapıyor bence, bu
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çocuk bence dişini çekmeye çalışıyor, bu çocuk çok dikkatli” gibi sizin yorumlarınızla
ulaştığınız şeyleri yanına yazıyorsunuz. Böylelikle hem objektif davranışların kayıt
edildiği bir bölüm oluyor, hem de sizin yorumlarınız. Çünkü onlar da çok önemli,
onları kayıt etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bir davranışın anlamını veren ortamı
da kayıt etmiş oluyorsunuz ve çocuğun neler yaptığını da kayıt etmiş oluyorsunuz.
Zaman Örnekleme – Time Sampling; Bu yöntem daha objektif bir yöntem mesela
program değerlendirmelerde, çalışanların değerlendirilmesinde ya da çocukların
çeşitli gelişim alanlarına dair sistematik ve niceliksel bilgi toplamak, el vermesi adına
oldukça önemli bir yöntem. Burada çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de
seçtiğimiz grup ya da seçtiğimiz çocuk ya da zaman. O gerçekten o çocuğu temsil
ediyor mu, o özelliği temsil ediyor mu? Buna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Bunu
yaparken tabi ki ne yapmamız gerekiyor? Sınıfta bir çocuğu gözlemleyeceksek uygun
bir yere kendimizi konumlandırmamız gerekiyor sınıf içerisinde ve belirli aralıklarla,
belirlenen bir süreyle. Ama bunların hepsi önceden yapılmış olmak durumunda.
Mesela her saat başında, iki dakika süreyle öğretmenin çocuklarla sözel etkileşimini
gözlüyorsunuz. Arkasından verdiğiniz yine belirli bir süreyle onu kayıt ediyorsunuz.
Başka bir örnek mesela sosyal etkileşimi gözlemlemek istiyorsunuz. Bir çocuğu yirmi
saniye boyunca gözlemliyorsunuz, yirmi saniye boyunca kayıt ediyorsunuz ya da bu
on saniye olabilir. Diğer çocuğa geçiyorsunuz ve bunu tekrar ediyorsunuz ve belirli bir
süreyle yapıyorsunuz.
Nasıl karar veriyorsunuz bunların ne kadar süreceğine? Tabi ki davranış çok önemli,
o davranış kısa zamanda mı yapılır, uzun mu sürer, o davranışı görmek yirmi saniye
de mi mümkündür, yoksa bir dakika da mı mümkündür? gibi bir takım kararları
öncesinde vermeniz gerekiyor. Tabi ki gözlemlediğiniz davranışı ki çok iyi tanımlamış
olmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu sadece davranış ya da çocuk değil, bir grup bile
olabilir. Yani gittiniz o sınıfta, o süre boyunca ne olduğunu kayıt edebilirsiniz ama şu
önemli ki burada belirlediğiniz zaman aralıklarını kullanıyorsunuz ve belirlediğiniz
süre ile yapıyorsunuz. Mesela sınıftaki her çocuğun gözlemlenmesi ise kayıt
ediyorsunuz. Buradaki bir kısıtlılık aynı zamanda da objektif bir yönü de bu ki sadece
o gözlemlediğiniz zaman da oluyorsa bu, onu kayıt edebiliyorsunuz.
Böyle bir örnek hazırladım, değiştirilebilir tabi bu, mesela öğretmeni
gözlemliyorsunuz, çocuk neler söylemiş, yüreklendirmiş, soru sormuş, eleştirmiş gibi
kodladığınız davranışlarını direkt çetele tutabiliyorsunuz.

84

Örnek
Öğretmenin Sözlü İletişim Kurmasının Zaman örnekleme Yöntemini Kullanılarak
İncelenmesi
Tarih:
Saat:
Gözlemci:

Yer:

Olay:
Yönerge: Öğretmeni 60 saniye boyunca gözlemle ve gözlemlenen her bir sözlü
iletişim için çetele tut. Dönüşümlü olarak 60 saniye gözlemle ve 60 saniye kaydet.
Öğretmen
Sözlü İletişim/
Öğretmen
Yüreklendirir
Soru sorar
Eleştirir
GİBİ

Yardımcı
Öğretmen

Çocuk

Yine başka örnek, mesela sınıftaki çocukların sosyal davranışlarını nasıl yaptığını
görüyorsunuz. Lesela partideki oyun kategorilerini görmek istiyorsunuz,
sıralıyorsunuz oyun kategorilerini, çocukların isimlerini ve bu çocuklar o belirlediğiniz
sürede ne kadar yapmışlar ve bunu kayıt ediyorsunuz.

Yönerge: Dönüşümlü olarak 10 saniye gözlemle ve 10 saniye kaydet. Yeni bir
çocuğa geçmeden önce 40 saniye bekle
Tarih:
Saat:

Gözlemci:
Parten’in oyun kategorileri

Yer:
Cemre Defne Can

Sinan Pelin Ahmet
Hakan

Tek Başına oyun (Solitary)
Oyunu izleme (onlooker)
Paralel Oyun (paralel play)
Birlikte oyun
(associative)
Kooperatif oyun (cooperative)

Yine başka bir örnek de çocukları değil de çocukları kodluyorsunuz, davranışları
kodlayabiliyorsunuz, mesela 1-2-3 diye yazabiliyorsunuz boş bıraktığınız boşluklara
ama bunları çok çeşitli şekillerde biçimlendirebiliyorsunuz.
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Yönerge: Dönüşümlü olarak 10 saniye gözlemle ve 10 saniye kaydet.
Yeni bir çocuğa geçmeden önce 40 saniye bekle
Tarih:
Saat:

Gözlemci:

Yer:

Parten’in oyun kategorileri
Tek Başına oyun (Solitary)
Oyunu izleme (onlooker)
Paralel Oyun (paralel play)
Birlikte oyun
(associative)
Kooperatif oyun (cooperative)
1. Cemre
2. Defne
3. Can

1. Sinan
2. Pelin
3. Ahmet Hakan

Zaman Örnekleme’nin Avantaj ve Dezavantajları ise;
 Çok geniş bir kullanım alanı vardır
 Kolay, etkili
 Daha temsili ve güvenilirliği yüksek veri etme şansı
 Detaylar kaybolur – kodlamalar
 Bir davranışın ne sıklıkta yapıldığını ölçmek kısıtlı bir bakış verir
 Kategoriler önceden belirlendiğinde kısıtlayıcı olur
 Çok hazırlık gerektirir
Olay Örnekleme (Event Sampling): Bu yöntemde ise zaman da yaptığımız şeyi bu
sefer olay için yapıyoruz. Daha fazla bilgi toplanmak istenen bir olay seçilir. Sınıf
içinde herkesin gözlenebileceği bir köşeye çekilinir. Olayın olması için beklenilir.
Kaydetmek için; daha önceden hazırlanan bir kodlama/çeteleme yöntemi
kullanılabilir. Ayrıntılı bir tanımı yapılır, hikaye yöntemi gibi detaylarıyla yazılır. Her iki
yöntemi de birleştirebilirsiniz. Yine bu örnek, nasıl yapılabileceğine dair.
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Örnek
Gözlem Yapanın Adı:
Gözlenen Çocuğun Adı:

Gözlenen Çocuğun Yaşı: Gözlenen Çocuğun
Cinsiyeti:

Gözlem Tarihi:

Başlangıç Saati:

Bitiş Saati:

Gözlem Yapılan Yer:
Fiziksel Ortamın Kısa tanımı:

Gözlemlenen Davranışların Objektif Hikayesi:

Yorum:

Olay örneklemenin avantaj ve tez avantajlarına baktığımız zaman; pratik, çok zengin
bilgi veriyor, davranış analizine izin veriyor ancak dikkat etmemiz gereken şey o
davranış eğer çok uzun aralıklarla oluyorsa, bu yönetimi seçtiğimiz o davranışın
olmayabilir ve sıkıntı yaşayabiliriz.
Çeklist ve Ölçekler / Checklists and rating Scales: Çeklistlerin ve ölçeklerin
kullanılmasına baktığımızda, bunu Gata’nın web sitesinden almıştım:

Çeklist ve Ölçekler /
Checklists and rating Scales
Tablo II. UYUM VE SOSYAL MOTOR BECERİ ÇEKLİSTİ

VAR

BECERİ

YOK
Ortalama
Kazanma
Yaşı (yıl)

Düğmeleme
ve düğmeyi açma
Giysilerini
düğmeleyebilir

4

Merdiven
Merdiveninip
inipçıkarken
çıkarkenayak
ayak değiştirme
değiştirir
Ayakkabı
bağlama
Kendi
başına
giyinirhariç kendisinin giyinmesi
(ayakkabı bağlama hariç)
Talimtekerlekli
tekerlekli*iki
bisiklet sürme
Talim

4
4.5
4.5

tekerlekli*bisiklet sürer
Makasla bir kağıdı kesme
Makasla bir kağıdı keser
Ayakkabıyı doğru ayağa giyme
Ayakkabıyı doğru ayağa
giyme

4.5
4.5

http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/cocukruh/motor.htm
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Uyum ve sosyal becerilerin kaç yaşında yapıldığını biliyorsunuz, bunu çetelemeye
çevirdiğiniz zaman, giysilerini düğmeleyebilir, merdiveni çıkarken ayaklarını
değiştirir… gibi belirlediğiniz gelişim alanlarında mesela yazıyorsunuz olması gereken
davranışları, isterseniz var-yok çeklist yapabiliyorsunuz ya da bir ölçekleme
yapabiliyorsunuz, 1-2-3 gibi. Yani biraz var, hiç yok gibi yapabiliyorsunuz. Ama bu
çok ciddi anlamda başlangıcında hazırlık gerektirir. Çünkü seçtiğiniz maddelerin açık
net bir şekilde tanımlanması gerekir, doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Aynı
zamanda tabi ki ciddi anlamda sıkıntımız olan geçerlilik-güvenirlilik gibi çalışmaların
yapılmış olması gerekir. Çok kolaydır uygulaması, hazırlığı bittikten sonra herkes
yapabilir ve başka gözlem yöntemleriyle de birleştirilebilir.
Sonuçları değerlendirirken de amaca yönelik olmalı, kullanıcının becerisini ve
zamanını çok iyi göz önünde tutmalı, izlenilecek davranış çok iyi belirlenmeli, mutlaka
kendi düşündükleriyle gözlemlediklerini kullanıcı ayırt edebilmeli, farklı yöntemleri
bile birleştirebilmeli, yaratıcı olabilmeli. Mesela fotoğrafları, değişik çalışma
örneklerini anekdotları da kullanabilmeli ve gözlem yapmak için de objektif olmayı her
zaman aklında tutması gerekir. Şunu söylemek istiyorum, değerlendirirken yani bu
bulgularımızı topladık, objektif olduk ama ne kadar objektif olursak olalım, bunu
toplayan, derleyen ve kullanan kişiler olarak bizlerin teorik bilgileri, kişisel özellikleri,
cinsiyetimizden, yaşımızdan, kültürümüze kadar bir çok, örneğin “Kız çocuğu sakin
sakin oturuyor bak, ne kadar akıllı, sessiz sessiz oynuyor “ diyebiliriz. Başka birisi der
ki “Çok sessiz bu çocuk,
niye hiç bir şeye katılmıyor?”. Bunlarda kültürel
farklılıklardan dolayı tanımlamalar olabilir ki biliyoruz çocukların gelişimlerinin
değerlendirilmesinde kültürel farklılıklar hangi zaman diliminde yaşadığımız hatta bile
çok ciddi anlamda farklı sonuçlara varmamıza yol açıyor. O yüzden de sizin
gözlemleyici olarak bunları fark etmeniz ve not etmeniz ve bunu sunmanız oldukça
önemli. Önemli olan onları birbirinden ayırt etmek.
Teşekkür ediyorum.
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Emine Bauer
Resim ve Sanat Terapisti IAC Zürih
Değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bende bugün sizlerin arasında olmaktan çok
mutluyum. Resim ve sanat terapisini biliyor musunuz? Çünkü ülkemizde şu ana
kadar bu konuda maalesef okul eğitimi olsun çok ciddi çalışmalar yapılamıyor. Biz 25
Eylül’den itibaren başladık bu konudaki çalışmalara. En büyük amacım ülkemde bu
eğitimi çok geniş çevrelere yaymak ve yararlı olmak.
Resim ve sanat terapisti nedir? Kelimelerin yetersiz kaldığı durumlarda o anlık
duygu ve düşüncelerin renk, form, sembol ve desen olarak kağıda yansıması,
dışavurumudur. Neden resim yapıyorsunuz Monsieur Matisse? diye sorduklarında,
“Duygu ve hislerimi hassaslığımın reaksiyonunda renk ve çizimle yansıtmak için”
cevabını alıyoruz.
Resim ve Sanat Terapisi Nedir? Kendi başına bir terapi yöntemidir.
• Sosyal,
• Pedagoji,
• Psikoterapi,
• Tıp Alanlarında,
• Sağlık Koruma Desteğinde
• Kişilik gelişmelerinde
kullanılmaktadır. Aynı zamanda tamamlayıcı hekimlik, alternatif tıp değiliz biz.
İsviçre’de
29 senedir bulunduğum süre içinde orada bütün kliniklerde ve diğer
sosyal yerlerde bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Sosyal, pedagoji,
psikoterapi ve tıp alanlarında, sağlık koruma desteğinde, kişilik gelişmelerinde
özellikle kullanılıyor. Nerelerde çalışıyorlar:
•
•
•
•
•
•

Kendi özel muayenehanelerinde
Psikiyatri ve Psikosomatik kliniklerinde
Engelliler eğitim merkezlerinde
Hastahanelerde
Rehabilitasyon kliniklerinde
Her türlü Sosyal Destek ve gelişim Projelerinde

1910 yılında Psikiyatri Kliniklerinde uygulanmaya başlandı. Psikoanalizci Hermann
Rohrschach ve Anna Freud tarafından hastaların resimlerinin yorumları ve tedavide
kullanım çalışmaları başlatıldı. 1922 yılında Psyk. Hanz Prinzhorn “Ruhsal
Sorunluların Resimleri” adlı kitabını yayınladı.
Günümüzde dünyanın her yerinde tıp alanında özellikle tüm kliniklerde “Resim ve
Sanat Terapisi Tasarım Atölyeleri” bulunmaktadır. Resim ve Sanat Terapisi
uygulamalı eğitimleri verilmektedir. İsviçre’de devlet ödenekleriyle desteklenmektedir.
Resim ve sanat terapisti uygulama çeşitliliği;
•
•
•

Panik atak
Manik depresif
Depresyon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şizofreni
Psikoz
Kanser
Alkolizm
Travmalar
Özgüven eksikliği
Ergenlik sorunları
Kişilik gelişimi
Yasta olanlar
Hayata pozitif bakmak isteyenler
Ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumak isteyenler
Günlük yaşam motivasyonu
Kendine sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmayı öğrenmek için
Tüm Psikolojik sorunlarda

Gördüğünüz gibi aslında tüm ruhsal sorunlu kişilerde ve bunun dışında da sağlığını
korumak isteyen sağlıklı kişilerde, zorlandıkları bir durum olduğunda çok güzel
neticeler alınabilen, baş vurulduğunda çok güzel metod. Çalışıldığı zaman seanslar
sonucu çok kesin neticeler alınıyor ve gördüğünüz gibi her yaşta kişilere yardımcı
oluyor, psikolojik sorunlarda.
Benim klinik stajı dönemimde bir şefkat eldivenleri deneyimim var. Kendisini
tırmalayan genç bir hastam için bir buluş diyelim. Böyle bir çalışmam oldu ve daha
sonra o klinikte bu kullanılmaya başlandı.

Şevkat Eldivenleri Deneyi

Psikiyatri Kliniği
Musterlingen
İsviçre 1998

Hastanın kendisine olan öfkesi yerine şefkatle o eldivenlerle kendisine iyi davranmayı
öğretmeyi amaçlayan bir eksperimenttir.
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Anlık resimlerimiz, üç aşamalı süreç gerektiriyor. Anlık resimler kendimize
yazdığımız mektuplardır.
Üç Aşamalı Süreç
• Dışavurum
• Keşif yolculuğu
• Yeni Perspektiflerin gelişimi
“Kişi yaptığı resimlerle kendini geliştirir ve oluşturur” diyor Carl Gustav Jung. Esas
okul öncesi eğitimi alan çocuklarda ise çok çok gerekli, o dönemde çok faydalı.

Müziğin Farklı Etkileri ve Gücü
Hard Rock Müziği eşliğinde

Müziğin farklı etkileri ve gücü; mesela klinikte bir hastamızın hard rock müziği
eşliğinde yaptığı bu tür resimlerin daha sonra benim kendi müziğimi dinlettiğimde ve
onunla yaptığı resimlerdeki değişimleri görüyorsunuz.
Mozart Müziği eşliğinde;
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Korkularımız ve kelimelerin gücü; bir hastam yine kendi boyundan büyük bir
şeytan resmi yapmıştı ve o resmi gördüğümde çok kormuş sabaha kadar
uyuyamamıştım. Resime benim tepkim onu çok etkiledi. “Birlikte bakalım resime”
dedim ve sabah kliniğe gittiğimde karşılıklı iki iskemle alıp baktım ve “Zavallı şeytan”
dedim.

Ve bir tek sözümle ondaki bütün gücü şeytanın üstünden gitmiş oldu. Daha sonra
acıma durumuna geçti şeytana. Bu öyle bir çalışmaydı.
Algı; sizlere algıyla ilgili bir deneyim yaşatmak istiyorum. Şu anda
görüyorsunuz?

burada ne

Genelde söylenen şey “nokta”. Değil mi? Onun dışında bütünüyle gören kişiler de
var tabi ki aranızda. Buradaki deneyim şununla ilgili, siyahın ne kadar donimant bir
renk olduğunu açıklamak için. Genelde bu beyaz alan gözükmüyor, beyaz renkli alan
ama küçücük bir nokta bütün ilgimizi üstüne çekiyor. Bunu söylememin nedeni ise
anneler babalar, çocukları siyah kalemlerle resimler yaptıklarında çok endişelenirler
ve korkarlar. “Benim çocuğum depresyonda mı şu anda?” diye. Onların böyle
resimler yapmasının en büyük nedeni, kendilerini anında ifade edebilecek rengi
seçmek istemeleri ve siyahla böyle bir resim yapmaları.
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İç güdüler her zaman haklıdır, ilk söz ilk hareket, her zaman için doğrudur. Biz onu
daha sonra beynimizin hemen bizi uyarısıyla “Senin böyle davranışın diğer kişiler
tarafından güzel karşılanmayabilir” diye değiştiririz, onunla ilgili bir şey. Burada en
önemli şey terapiye, seanslara gelen kişilerin kendi inisiyatifinde ve sorumluluklarında
gelişiyor. Bu seanslar yani bir fizyoterapist gibi kendini bırakmıyor kişi, tamamen
kendi sorumluluğunda. Böyle bir çalışma yapıyoruz, çok zevk alarak geçiyor
seanslar. Buradaki en önemli şey, en uygun çözümleri ve davranış modellerini
bulma,k araştırmak ve geliştirmek oluyor bizim amacımız insana.
Renklerin dili; Her renk kişinin kendine ve hikayesine özel bireysel anlam ve
çağrışım taşır ve kategorileştirilemez.
Burada gördüğünüz gibi herkesin genel renk anlamaları var ama herkese göre
değişiyor.
Genel Renk Anlamları
• Beyaz Hava, Masumiyet
• Turuncu Cesaret, Yaşamın rengi, Anında hareket etmek
• Sarı Bilinç, Hissetmek, Duyarlılık, Özgürlük
• Açık Yeşil Algılama
• Koyu Yeşil İhtiras, İstek, Dayanma Gücü, Konsantrasyon
• Koyu Yeşil ve Sarının birliştiği nokta Yalnızlık
• Mavi ve Yeşil Karışımı (Turkuaz) Etik, Ahlak
• Mor Dinsel renk, Hüzün, Derinlik, Kendini Bırakmışlık
• Koyu Mavi Bordo Birleşimi Depresyonun rengi
• Kırmızı ve Bordo Kendine Güven, Ateş Grubu, İtme Gücü ve Hissetmek
• Koyu Mavi Bilgelik, Düşünme Yetisi
• Bordo İsteksizlik ve Bezginlik
• Kahverengi Ayakları Yere Basan, Toprakla İlişki
• Siyah Kararsızlık, Hüzün Çocuklarda Kendini hızlı, kolay ve güçlü ifade rengi
Formların genel anlamları burada da yine değişiyor,yorumlar kişiden kişiye değişiyor.
•
•
•
•

Kare Ayağın altında yeri hissetmeyi istemek, Sınırlara önem vermek, Şu Anda
burada olmak, Korumalı bir yaşam alanı
Daire Bütünlük, Yumuşaklık, Rahatlık, Açıklık, Özen, Değer, Dikkat, Annelik
sembolü, Yuvarlak şekiller insana iyi duygular veririr
Üçgen Anne, Baba, Aile ilişkileri, Kendini aşma isteği
Spiral Yeni Başlangıçlar, Yaşam Oluşumları, Dinamik, Başlangıç ve Son
bağlantısı

Yapılan resimler ruhun röntgen filmleridir diyoruz biz, aynı zamanda ilk yapılan resim
ile terapi süreci içerisinde yapılan resimler ve son resim birer belge özelliği taşır.
Elimizdeki bu resimler ile aşama aşama tüm süreci görebiliriz ve tedavinin ne şekilde
geliştiğini de görebiliriz.
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Resimli terapinin getirdikleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resim yaparak kendimizi keşfetmek ve tanımak
Duygu ve düşüncelerin resimle ifade edilmesi ile kazanılan yeni bakış açıları
ve tecrübelerle hayatın inişli çıkışlı yollarında zorlanmadan ilerlemek
Günlük yaşamı kolaylaştırmak
Korku ve güvensizlik sorunlarını çözmek
İçsel yaraları iyileştirmek
Yeteneğimizin farkına vararak özümüze ulaşmak
İçimizdeki çelişkileri görmek, gerginlikleri azaltmak ve kendimizi daha iyi
hissedebilmek
Engelleri çözmek ve özgüvenimizi arttırmak
İçsel yüklerimizden kurtulabilmek
Resimlerimizi kendimizin birer aynası olarak görmek

Resim yaparak kendimizi keşfetmek tanımak, günlük yaşamı kolaylaştırmak, içsel
yaraları iyileştirmek ve her türlü faydası görülen bir çalışma oluyor bu seanslar.
Yalnız hazır olmak gerekiyor böyle bir terapi için. Geliş resimleri 15 dakika sürüyor.
Anında dışa vurumculuk sonra yapılan resim üzerinden diyalog kuruluyor. Hasta
önce kendisi yorumluyor resimlerini daha sonra benim tamamlayıcı bilgilerimle yeni
perspektifler geliştiriyoruz.
Terapistlerden çalışma örnekleri vereceğim. Şizofreni teşhisi konulmuş bir hastanın
gelişim resimleri, genç bir erkek hasta, terapi öncesi kendi hayal gücünü kullanarak
çok güçlü bu resimleri yapmıştı. Uzun sürede yani kısa bir sürede değil bu resimler.
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Daha sonra;

Bu 15 dakikada ilk geldiğinde yaptığı resim, benimle beraber çalıştığı bir resim, terapi
seansında korkuları ile ilgili. Fredy filmini görmüş, korkmuş onunla ilgili bir yansıma.
Burada yine üçüncü geliş resmi;

Dördüncü geliş resmi;

Son geliş resmini de görüyorsunuz. Kendini yansıttığı, kendim dediği son resim de
böyle oldu. “Çok güçlü hissediyorum kendimi, öz güvenim çok değişti” dedi öyle bir
çalışmaydı.
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Mesela yine zeka engelliler okulundan bir çocuğun diş tedavisi sonrası geliş resmi.
Resme kabiliyeti olan, çok iyi gözlem yapmış seansında. Böyle bir resimde her türlü
detayı görüyorsunuz.

Burada yine küçük bir kız çocuğunun sevinç ve coşku duygularının dışa vurumu:

Bu resimde ne görüyorsunuz?
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Kendisi “Yağmur, güneş” dedi. Bunu yapan küçük kızımız, yağmurdan bir güneş o,
hem şemsiyesi de var güneşin.
Yine korkuları olan bir çocuğun kendi kendine onay resmi.

Üç seansta çok başarılı bir çalışmaydı. Üç seansta tamamen bitti çalışmalar, şu
anda anne-baba ve kendisi çok özgürler.
Yine yetişkin bir bayanın ilk geliş resmi. “Kendimi bir yaprak gibi hissediyorum”
demişti.

Daha sonra geldiğinde çok güçlü bir ağaç olarak hissediyordu.
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Şimdi de ben sizi eski bir İrlanda deyişiyle bugünkü sunumu noktalamak istiyorum.
Çalışmaya zaman ayırın, Ödülünüz başarı olacaktır.
Düşünmeye zaman ayırın, O gücün kaynağıdır.
Oyun oynamaya zaman ayırın, O sürekli genç kalmanın sırrıdır.
Okumaya zaman ayırın, O bilgeliğin çeşmeleridir.
Hayallerinize zaman ayırın,O sizi yıldızlara yaklaştırır.
Sevmek ve sevilmeye zaman ayırın, O hayatın gerçek zenginliğidir.
Çevrenizle ilgilenmeye zaman ayırın, Gün çok kısa sadece kendini düşünmek için.
Gülmek için zaman ayırın, O ruhun müziğidir.
Neşeli, coşkulu olmak için zaman ayırın, O mutluluğun yoludur.

Ben de sizlere;
Yaşasın hayat ve hayat şimdi diyorum.
Her gün yeni bir gündür.
Her şey güzel olacak umutları ve dileklerimle...
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Yrd. Doç. Dr. Zeynep Erdiller
Maltepe Üniversitesi
Benim anlatacağım konu “Erken çocuklukta gelişimsel uygulamalar”. Gelişimsel
uygulamalar derken aslında “Developmentally Appropriate Practice” olarak geçer
ama gelişimsel uygulamalar, gelişimi göz önünde bulunduran uygulamalar, tamamen
bire bir tercümesine ne rastladım, ne de ben tam olarak oturtabildim. Ama aynı şeyi
ifade etmesi açısından bunu kullanmayı tercih ettim.
Gelişimsel uygunluk kavramı nereden çıktı ilk olarak? Amerika’da çok hakim bir bakış
açısı, bir çok konuda merkezi bir eğitim sistemi olmadığı için haliyle belli bir standart
oluşması için böyle bir bakış açısı, perspektif oluşturdular. 1987 yılında National
Association for the Education of Young Children (NAEYC) tarafından yayınlanan bir
durum raporu sonucunda ortaya çıkıyor. Okul öncesinde, erken çocukluk da daha
doğrusu, 0 – 8 yaşı kapsar , 3 – 6 yaşı değil. Erken çocuklukta, çocuklara sunulması
gereken deneyimler nelerdir, öğretmenlerin neler yapması lazım, eğitim programının
nasıl olması lazımından tutun da ailelerle iletişime kadar bir çok yönde fikir veren,
çerçeve sağlayan bilgilerdir diyebiliriz.
1997 – 2009 yılında yeniden düzenlenmiş ve aldığı eleştiriler doğrultusunda
güncellenmiştir. ABD ve dünya genelinde Finlandiya, Çin, Ekvator, Güney Kore ,
Tayvan, Yunanistan ve bir çok ülkede etkili olmuş bir erken çocukluk eğitimi
dokümanıdır. Hem öğretmen ve uygulamacıları kendi sınıflarında kendi
programlarında değişiklik yapmaya yöneltmiş, araştırmacıları da 0 – 8 yaş çocuk
gelişiminde yapılan uygulamanın etkililiğini araştırmaya itmiştir diyebiliriz. Yapılan
araştırmalar, bir çok ülkeler de karşılaştırmalı yapılan çalışmalar sonucunda da
sosyal, duygusal gelişim ve bilişsel gelişiminde de gerçekten çocukların çok artılar
kazandığını ortaya koymuştur.
Uygulamaları bir skala üzerinden değerlendirmek lazım. İşte en gelişimsel
uygulamalar, hiç gelişimsel uygulamalar diye düşünürsek eğitim programları
kendilerini bu skalada herhangi bir yere oturtabilirler.
Sosyal ve duygusal gelişim:
• Burts, Hart,Charlesworth, Fleege and Thomasson (1992)- daha fazla stres
bulgusu
• Geçişler, bekleme ve alıştırma egzersizleri etkinliklerinde
• Hyson, Hirsh-Pasek ve Rescorla (1990)- daha düşük kaygı düzeyi
• Çocuk merkezli ve çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren programlarda
• Jambunathan, Burts ve Pierce (1999) - öz yeterlilik algısı gelişimi
• Öğretim yöntemleri, program hedefleri, sosyal duygusal gelişime yönelik
motivasyon ve rehberlik uygulamalarının öz yeterliğin başlıca bileşeni olan
akran kabulünün önemli bir göstergesi
Bilişsel gelişim:
• Hyson , Hirsh-Pasek ve Rescorla (1990) ve Hirsh-Pasek, Hyson and Rescorla
(1990) - yaratıcılık ve aykırı düşünme
• Çocuk merkezli programlarda çocukların yaratıcılık ve aykırı düşünme becerisi
açılarından öğretmen merkezli programlardaki çocuklara göre daha yüksek
puanlar aldıkları gözlenmiştir.
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Neden ihtiyaç duyulmuştur?
 Fazlasıyla yapılandırılmış öğretim uygulamalarının varlığı,
 Son derece didaktik ve öğretmen merkezli uygulamaların çocuklar üzerindeki
olumsuz etkileri,
 Çocukların artan stres seviyesi,
 Öğretmen merkezli ve fazlasıyla yapılandırılmış öğretimin erken çocukluk
yıllarına kadar çekilmesi,
 Eğitim dünyasında çocuk-öğrenci merkezli eğitime yönelim,
 “Seviyeye uygun olmayan” veya “geleneksel” olarak nitelendirilmiş akademik
yönelimli yaklaşımlardan uzaklaşma.
National Association for the Education of Young Children (NAEYC) göre öğretmenler,
program geliştirenler, yöneticiler diğer deyişle okul öncesi erken çocukluk gelişimine
katkıda bulunan kişilerin düşünmesi gereken üç tane ya da kullanması gereken üç
tane bilgi kaynağı var. Nelerdir?
•
•
•

Çocuk gelişimi ve öğrenmesi hakkında ne biliniyor?
Grup içinde her bir çocuğun kuvvetli yönleri, ilgileri ve ihtiyaçlarına dair ne
biliniyor?
Çocukların yaşadığı sosyal ve kültürel ortam hakkında ne biliniyor?

Çocuğun ailesi, geliş ailesi içinde yaşadığı mahalle gibi sosyal, kültürel özellikler
çünkü bunların her biri ancak göz önüne alınırsa gelişimsel uygulamalardan söz
etmek mümkün oluyor. Üç boyuta dayandırıyor.

Yaşa Uygunluk

İnsan gelişiminin
evrensel
basamakları
Bilişsel, fiziksel,
sosyal, duygusal

Bireysel Uygunluk
Her bir çocuğun
kendine ait
büyüme , kişilik
gelişimi ve
öğrenme tarzları

Kültürel Uygunluk
Her bir çocuğun aile
geçmişi ve kültür
Bir nesilden diğerine
aktarılan kurallar ve
beklentiler bütünü, aile
ve toplumlarda
olaylara anlam veren
kurallar ve deneyimler
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Yaşa uygunluk derken tabi ki belli yaş grupların, belli davranışları yapması
beklenebilir. Ancak bireysel uygunluk burada çok önemli çünkü çoğunluk aynı yaşta
aynı şeyleri yapıyor diye bireysel çocuklardan da aynı şeyleri beklemek ya da
yapmadıkları zaman onları grup dışına bırakmak, göz ardı etmek gelişimsel
uygulamalara iyi bir örnek olmuyor. Kültürel uygunluk da çocuğu sadece tek başına
değil ailesiyle, içinde yaşadığı çevreyle etkileşimde olduğu, insanlarla, birinci derece
yakınları, ailesi olsun olmasın birlikte değerlendirmek zorunluluğu.
İki tane temel prensibi var. Bütünsel gelişim ve bütün çocuklar ilkesi. Bütünsel
gelişim ilkesi aslında hepimizin kullandığı bir ilke. Bir çocuk da bütünsel gelişime
bakmak zorundayız. Fiziksel gelişim, sosyal, duygusal gelişim, bilinçsel gelişim, dil
gelişimi v.s. Bütün çocuklar ilkesi; sınıftaki, okulunuzdaki her bir çocuğa hitap edecek,
onların ilgisini çekecek, onları katacak bir program yaratma zorunluluğu. Yani
çoğunluğu hedef almak değil, yeri geldiğinde tek tek çocuklar için özel programlar,
etkinlikler ve sınıf ortamı yaratabilme zorunluluğu.
Ek olarak fiziksel ve psikolojik iyilik ve refah için gerekli olan sağlık ve güvenlik
şartları da yer alıyor ve ailelerle iletişimden, eğitim programına dair birçok konu, belli
başlı stratejiler tavsiyelerde yer alıyor.
Kuramsal Dayanaklar





Dewey
Piaget
Vygotsky
Erikson

Okul öncesi erken çocukluk denildiğinde bu kişilerin isimlerini bahsetmeden zaten
geçemiyoruz.
Dewey
 “Eğitim yaşama bir hazırlık değil yaşamın kendisidir”
 Eğitimin çekirdeği
› Çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları
 Çocuk merkezli eğitim programı ve çocuk merkezli öğretim
 Çocukların ilgi, merak ve yaradılışları
› Program oluşturulurken ve uygulanırken çıkış noktası
 Günlük hayatla ilişkilendirebilecek deneyimler
Piaget
Çocukların yetişkinlerden yapı ve nitelik olarak farklı düşünmeleri,
Yaparak ve yaşayarak, öğrenme sürecine aktif katılarak öğrenmeleri,
Belirli değişmez ve niteliksel açıdan farklı basamaklarda gelişmeleri,
Sahip oldukları bilginin aktif mimarları olmaları,
Çevreleriyle etkileşim içinde olmaları,
Dünyaya ilişkin teorilerini test eden ve uygulamaya koyan küçük bilim adamları
olmaları,
 Çocuğun kendisinin keşfederek öğrenmesi,
 Yetişkinlerin müdahalesi - keşif süreçlerine, öğrenmeye müdahale olması
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Vygotsky
 1920 ve 1930lar Rusyasında öğrenme ve gelişime ilk sistematik ve uygulamalı
sosyokültürel yaklaşım
 Kültürel gelişimin gerçekleştiği iki seviye
 Sosyal (insanlar arası) ve Psikolojik (bireyin kendi içinde)
 Psikolojik ve zihinsel işlevlerin temelinde sosyal etkileşim ve ilişkiler
 Gelişim bir içselleştirme süreci
 Öğrenme sonucu uyarılan gelişim süreçleri
 Çocuğun çevresindeki yetişkinlerle veya akranlarıyla etkileşimi
 Yakın Gelişim Alanı (Zone of Proximal Development)
 “Bireysel problem çözme sonucu ulaşılan mevcut gelişim seviyesi ile yetişkin
desteği veya daha yetkin akranlarla işbirliğiyle ulaşılabilecek potansiyel gelişim
seviyesi arasındaki mesafe” (Vygotsky, 1978, s. 86).
Erikson
 İnsanoğlunun geçmesi gereken belirli çatışmaları barındıran dönemler,
 Dönemler arasındaki süreklilik- bir sonraki dönemin başarısı bir önceki
dönemin çatışmasının sonucu arasındaki bağlantı,
 Çatışmaların olumlu sonuçlanmasını belirleyen yetişkin davranışları,
 Duyarlı ve ihtiyaçlara karşılık veren
Şimdi size birazcık örneklerini vereyim. Gelişimsel olan ya da olmayan uygulamalar
nedir?
Gelişimsel olmayan uygulamalar:
 Büyük grup faaliyetleri ve konu anlatımı yoluyla bilgi aktarımı
 Şekilci ve doğrudan öğretme yollarını kullanarak bilgiyi yayma
› alıştırma sayfaları, alıştırma kitapları, çocuklara sıralarında oturarak
egzersiz yaptırma
 Eğitim programının matematik, fen, sosyal bilimler gibi geleneksel ders
içeriklerine bölünmesi,
 Düzenlenmiş çevreyi aktif şekilde keşfetmelerine çok az fırsat verilmesi,
› Çocukların odada hareket etmesi, seçim yapması ve öğrenmeleri için
düzenlenmiş ortam,
 Ceza ve dıştan gelen ödül sistemlerine aşırı derecede bağımlılık ,
 Standartlaştırılmış ölçüm yöntemlerini kullanımı,
 Bireysel farklılıklara çok az önem verilmesi,
Gelişimsel uygulamalar ise;
 Çocuğun bütünsel gelişiminin (fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal) vurgulandığı
eğitim ortamları,
 Bütün grubun ve her bir çocuğun ihtiyaçlarının göz önüne alınması,
 Cinsiyet, kültür ve özel gereksinimli çocuklar konusunda hassasiyet,
 Anlamlı ve ilgili aktiviteler çerçevesinde bütünleştirilmiş eğitim programı,
 Aktif keşif için fırsatlar sunan, somut, yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri
şekilde düzenlenmiş çevre.
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 İç ve dış mekanlarda çocukların kendi seçimlerini yapması,
 Dramatik veya diğer oyun şekilleriyle öğrenmenin teşvik edilmesi,
 Çocukların meraklı doğası ve yaşadıkları dünyayı anlama çabaları en temel
öğrenme motivasyonu,
 Programın katı, kurallarla sabit ve değişmez olması yerine kendine özgü, her
gruba, ilgileri ve ihtiyaçları süre içinde değişirken adapte edilebilecek yapıda
olması.

Uygun Deneyimler

Uygun Olmayan Deneyimler

Bol bol yüz yüze iletişim fırsatı
yaratmak

Bebeklerin yataklarında, beşiklerinde uzun
süre yalnız bırakmak

Okuma, konuşma ve şarkı söylemek

Sert bir ses tonu kullanmak, bağırmak ya
da bebek gibi konuşmak

Kucağa almak ve kucakta taşımak
Rutinler sırasında neler olduğunu
bebeğe açıklamak

Bebeklerin birbirleri hakkındaki
merakını gidermelerine izin vermek

Bebeklerin tepkilerini görmezden gelmek
Bebeklerin oyun zamanını bölmek,
oyuncakları onlardan uzaklaştırmak
Bebeklerin yeni beceriler sırasındaki
sakarlıklarını eleştirmek

Oyunu zaman geçirme olarak görmek
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Uygun Olmayan Deneyimler

Uygun Deneyimler

Çocuklarla değil onlar hakkında ve onlara
konuşmak

Ailelere çocuklarının kullandığı kelime ve
sesleri sormak

Bebek gibi konuşmak ya da çok karışık bir dil
ile konuşmak

Konuşma sırasında çocuğa bol bol zaman
vermek

Çocukların yapamayacakları görevlerden
dolayı sıkıntı yaşamalarına izin vermek

Kendi başına yapabileceklerine imkan
tanırken bir görevi tamamlamaları için
destek olmak

Sabırsız olmak ve işleri çocukların yerine
yapmak
Favori oyuncak ve nesneleri yasaklamak ya
da paylaşılmalarını istemek

Çocuğun tanıdık nesneler, yemekler ve
insanlara ilişkin gelişen tercihlerine saygı
göstermek

Çocukların sevdikleri nesneleri yanlarında
taşıma ihtiyaçlarına saygı duymak

Uygun Deneyimler
Anlamlı görevler için fırsatlar yaratmak
Çocukların kendi hayatlarıyla ilişkili birçok
somut öğrenme deneyimleri planlamak

Uygun Olmayan Deneyimler

Çocuğun çabuk yorulmasına yol açan
birbiriyle zaman olarak çakışan ya da çok sık
tasarlanmış uygulamalar

Çocukların plan yapmasına ve kendi
aktivitelerinin çoğunu seçmelerine izin
vermek

Çocukların gelişimsel kapasitelerinin üstünde
bir performans sergilemelerini beklemek

İletişim becerilerini geliştirmelerine imkan
yaratmak

Yeni gruplara veya bireysel olarak çocuklara
adapte etmeden aynı eğitim programını ve
materyalleri kullanmak

Hem bireysel hem de grup için uygun olan
birçok öğrenme tekniğinden faydalanmak
Çocukların oyuna ilgisini çekmek ve
desteklemek

Çocukların kültürel farklılıklarını görmezden
gelmek, çocukların kendi ırk, dil ve
kültürlerinin programda görememeleri
Çoğunlukla alıştırma kitabı, flash kartlar ve
alıştırma kağıtları gibi önceden hazırlanmış
materyaller kullanmak
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Uygun Deneyimler

Uygun Olmayan Deneyimler

Fiziksel aktivite ve sessiz zamanları dönüşümlü olarak
uygulamak

Sadece ders kitabı ve alıştırma kitabı
kullanmak

Çocuklara derin öğrenme deneyimleri sağlamak
amacıyla bol bol zaman vermek

Birçok farklı öğrenme stratejisi kullanmak

Heterojen ve homojen gruplarda çalışma fırsatı
vermek
Çocuklarla birlikte derinlemesine ve sürdürülebilir
projelerde çalışmak
Çocukların kendi çalışmalarını değerlendirmelerine
fırsat vermek ve yanlışların da birer öğrenme imkanı
olduğunu göstermek

Zaman çizelgesini katı ve değişmez varsayıp,
sık sık bir konudan diğerine geçmek
Yeni konuları alıştırma kağıtları ve okumalarla
tanıtmak, daha önceki konularla bağlantı
kurmaya çalışmamak
Projeleri eğlence amaçlı olarak görmek ve
eğitim programının hedefleri ile
bağlamamak
Çocukları notlandırmak, zayıf yönleri
hakkında bilgi vermek ama daha iyi olmaları
için yardımcı olmamak.

Gelişimsel uygulamalar üzerine Türkiye’deki erken çocukluk eğitimini nasıl
değerlendirebiliriz?diye düşündüm, çünkü biz, buna benzer sıkıntıları yaşıyoruz. İşte
çocuklarda stres seviyeleri arttı, ailelerde arttı, branş dersten branş derse koşuyorlar,
en iyi okula girmek için ana sınıfından başlamak v.s. bir çok stres altında hem aileler
hem çocuklar. Hem öğretmenler hem yöneticiler, herkesin stres seviyesinde bir artış
var.
Program, okullar, öğretmen eğitimi ve çocuklar açısından bakarsak eğitim
programına ilişkin sorunlar nelerdir? Bunları değerlendirirken kendi fikirlerimi buraya
yazmadım. Alana yıllarını vermiş, emeğini vermiş bir çok öğretmen ve yöneticiyle
görüştüm ve onların görüşmelerinden çıkan ortak
başlıkları buraya yazdım.
Bilmiyorum sizlerde katılır mısınız?
Milli eğitimin programına baktığım zaman çoğunlukla ne gibi problemler oluyor?
•
•
•
•

Programın kuramsal temellerinin yeterince iyi anlaşılamaması
Plan yazım sürecinin uygulamadan daha fazla zaman alması
Kazanımlar arasında bir bütünlüğün sağlanamaması
Günlük program uygulamasının yarattığı sıkıntılar

Söylenilen şey programın kuramsal temellerinin yeterince iyi anlaşılamamış olması.
Kuramsal temel şu açıdan önemli, bir kişi neyi, niye yaptığını bilmezse eğer onu
yaparken istenilen performansa ulaşması mümkün değildir. Gerekçesini bilip kafasına
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oturtması lazım. Plan yazım sürecinin planlamada daha fazla zaman alması; bu
çoğunlukla hangi öğretmenle konuşmaya girsem ortaya çıkan bir şey “Saatlerce
çizelge dolduruyoruz, günlük plan, haftalık plan uygulamaya vaktimiz kalmıyor” gibi.
Kazanımlar arasında bir bütünlük sağlanamaması, sadece kazanım üzerinden
gidildiği zaman bütünsel olarak görmenin de sağlanamadığının söylenilmesi ve
günlük programın yarattığı beli başlı sıkıntıları da diyebiliriz.
Okulların eğitim programlarına bakarsak;
•
•
•
•
•
•

MEB ile kendi programları arasında bütünlük oluşturmada yaşanan sıkıntılar
60-72 aylık çocukların bütünsel gelişimine cevap vermeyen ilköğretime/kendi
ilköğretimlerine yönelik programlar,
PYP- Primary Years Program’a ilişkin eksik ya da yanlış uygulamalar,
Uygulayıcıdan bağımsız/tepeden inme ve geneli hedef alan programlar,
Bireysel farklılıklara cevap vermekte ve anlamlı deneyimlerle ilişkilendirmede
yaşanan yetersizlikler,
Ölçme değerlendirme süreçlerinin eksikliği ve/veya yetersizliği.

Öğretmenin sorunlarına bakarsak, ben şunları görüyorum;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İdare-Program-Veli arasında sıkışıp kalan öğretmen
Programlar arasındaki kopukluk ve çelişkiler
Uygulamadan çok raporlamaya ayrılan/ayrılmak zorunda kalınan zaman
İlköğretim ve okul öncesi arasındaki kopukluk ve çatışma
Günlük program uygulamasının yarattığı öğretmen merkezli eğitim
Öğretmen eğitimine ilişkin yetersizlik ve sorunlar
Karar alıcı olmaktansa uygulayıcı durumundaki öğretmen
Öğretmene duyulan şüphe ve güvensizlik
Gelişimsel olmayan uygulamalar

Öğretmen eğitimi;
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğretmenlerin öğrencilik yılları süresince tecrübe edip benimsemiş oldukları
öğretmen merkezli eğitim yaklaşımı,
Üniversitelerde öğrenci merkezli eğitim yerine öğretmen merkezli eğitimin
model olunması ,
Üniversitede görülen eğitimin öğretmen adaylarının düşünce ve
uygulamalarında değişiklik yaratmadaki yetersizliği,
Kuramsal ve pratik çelişkisi,
Uygulama fırsatlarının yetersizliği,
Öğretmenliğin üniversite eğitimindense alanda öğrenilmesi,
Öğretmenlerin düşünce ve uygulamaları arasındaki tutarsızlık,
Düşüncelerin uygulamalardan daha çok çocuk merkezli olması.

Çocuklar;
• Bütünsel gelişim ihtiyaçlarının karşılanamaması,
• Fazlasıyla yapılandırılmış eğitim programı ve uygulamalarının yarattığı stres
ve kaygı,
• 60-72 ayda oyunun göz ardı edilmesi
• Gelişimlerine uygun olmayan ölçme ve değerlendirme uygulamaları
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•
•
•

Etiketlenme ve elenme,
Bütün çocuklar ve bütünsel gelişim ilkesinin ihlali,
Gelişimsel olmayan uygulamalar,

Erken Çocukluk Eğitimi (0-8 yaş) bir bütündür, öyle algılanmalıdır. Okul öncesi
dönem ilköğretime hazırlık değildir, gelişim ve öğrenmenin ilk ve en önemli yapı
taşıdır. Öğretmen sınıfındaki çocukları en iyi tanıyan kişidir, olmalıdır. Öğretmen
uygulayıcı olmakla kalmamalı karar verici olmalıdır. Öğretmenler arasındaki işbirliği
ve öğretmenden öğretmene destek artırılmalıdır. Hizmet içi eğitimlerde üniversiteden
öğretmene yaklaşımıyla birlikte öğretmenden öğretmene yaklaşım benimsenmelidir.
Programda okul, sınıf ve çocuk bazında esneklikler olmalıdır. Öğretmen eğitim
programları ilköğretim ve okul öncesi arasında daha fazla paralellik yaratabilmeli
,ancak bu çocuk merkezli eğitim çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Öğretmen eğitim
programları, öğrenci merkezli eğitim bakış açısını uygulamaya koymalıdır.
Öğretmene duyulan güvensizlik giderilmelidir. Ailelerle işbirliğini sağlayacak kişi,
idare ve yöneticilerden çok öğretmen olmalıdır.Problemli veya başarısız çocuk yoktur,
problemi çözemeyen ve başarılı kılamayan okul/program/öğretmen/aile vardır. Erken
çocukluk eğitimin doğasını, amacını ve gerekçesini yitirmemelidir.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE SES VE YAZMA EĞİTİMİ
Okuma yazmaya hazırlık aslında çok geniş bir şekilde bakılması gereken bir kavram.
Belki adına “okuma yazmaya hazırlık” demek çok doğru değil. İlköğretime hazırlık
olarak bakmalıyız buna. Çünkü ilköğretime hazırlık, ilköğretim için donanımlı hale
gelmek aslında çocuğun okul öncesi dönemde ulaşması gereken en temel
amaçlarından bir tanesi. Okul öncesi eğitimin bir çok amacı var tabi ki ama en temel
olan iki tane amacı var aslında. Bir tanesi hayat başarısı, bir tanesi de çocuğu
akademik anlamda donanımlı hale getirip bir üst eğitim kurumuna hazırlamak.
Programda yer alan bütün etkinlikler ilköğretime hazırlıktır. Sadece okuma yazmaya
hazırlık dediğimizde sınırlarını çok daraltmış oluyoruz.
Bunun yanı sıra okuma yazmaya hazırlığı da sadece ses ve çizgi çalışmaları yapılan
bir çalışma bütünü olarak değerlendiriyoruz. Oysa okuma yazmaya hazırlık çalışması
demek aslında çocukların bütün sahip olduğu etkinliklerle tüm gelişim alanlarında
desteklenmesi demek. Sadece masa başında oturup ses ve çizgi çalışmalarını
yapmak ya da bir takım kitap çalışması demek değildir.
İlköğretime hazırlık üzerinde daha derinlemesine düşünülmesi gerek bir süreçtir.
Aslında bizim ilköğretime hazırlıkğı nasıl anladığımıza çok iyi bakmamız lazım. Biraz
daha çerçevesini genişleterek bakarsak zannediyorum ki okul öncesi dönemde
çocukları, ilköğretime çok daha iyi bir şekilde hazırlayabiliriz. Burada aslında
ilköğretime hazırlığın çocuğun bütün gelişim alanlarında çok yönlü desteklenmesi
olarak tanımlanması daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bakanlık tarafından da
bu şekilde bakılıyor. 2006 okul öncesi eğitim programının geliştirilmesinde ve
yaygınlaştırılmasında görev almış bir kişiyim. Programda ilköğretime hazırlığı biz
çocuğun bütün gelişim alanlarında eşit şekilde desteklenmesi olarak ele aldık. Doğru
bir ilköğretime hazırlık programı nasıl olmalıdır diye baktık. Okul öncesi eğitim
programını oluştururken, ilköğretim birinci, ikinci, üçüncü sınıf Türkçe hayat bilgisi ve
matematik programlarını indirerek inceledik ve okul öncesi eğitim programını da ona
göre oluşturduk. Bu nedenle Okul öncesi eğitim programı ile ilköğretim programı
birbirinin devamı şeklinde. Çünkü biz ilköğretime çocuk yetiştiriyoruz. Bağımsız
hareket edemeyiz.
Burada aslında en önemli nokta şu: Anaokulu öğretmenleri birinci sınıfa nasıl bir
çocuk yetiştirecekler, bu çocuk hangi yeterliliklere sahip olmalı? Bunun ne kadar
bilincindeler? İlköğretim öğretmenleri ise hangi yeterliliklere sahip, nasıl bir çocukla
eğitime başlayacaklar? Bunun bilincindeler mi? Bunun üzerinde biraz düşünmemiz
gerekiyor. Çünkü biz ana okul öğretmenleri olarak eğer ilköğretimdeki sistemi, bizden
hangi yeterliliklere sahip bir çocuk beklendiğini bilmiyorsak çocukları okula ne kadar
hazır hale getirebiliriz? Aynı şekilde eğer birinci sınıftaki okuma ve yazma sistemini
çok iyi bilmiyorsak o zaman doğru bir okuma yazmaya hazırlık programından ya da
ilköğretime hazırlık programından da bahsedemeyiz.
İlköğretim programı 2005 ‘de biliyorsunuz komple değişti. 2005’de çok yönlü
bakabilen analiz sentez yapabilen esnek derinlemesine kapsamlı düşünebilen
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nesiller yetiştirebilmek amacıyla yeni bir program yürürlüğe kondu. Burada yapılan en
köklü değişikliklerden bir tanesi okuma ve yazma sistemindeki değişiklik. Bizi
yakından ilgilendiriyor çünkü okumada ses temelli cümle yöntemine geçildi. Yazmada
ise bitişik eğik yazıya geçildi. Biz okul öncesi öğretmenleri olarak bunu
çalışmalarımıza ne kadar uyarladık bu konuda birazcık çekincelerimiz var. 15
senedir ilköğretime hazırlık konusu üzerinde çalışıyorum. Bu konuda yaptığım bir çok
araştırma ve yazdığım bir çok kitap var, çalışmalarımın büyük bir bölümünün
konusunu ilköğretime hazırlık çalışmaları oluşturuyor. Yaptığım araştırmalar
ilköğretime hazırlık konusunda okul öncesi eğitimcilerin yeteri kadar donanımlı
olmadıklarını gösteriyor.
Aslında bu sempozyumda belki sonuç bildirgesinde konması gereken en önemli
maddelerden bir tanesi şu olabilir anaokul öğretmenlerinin ilköğretim birinci sınıf
okuma ve yazma sistemini öğrenmeleridir. Ama ne için öğrenmeleri? Okul
öncesinde çocuklara okuma ve yazma öğretmek için değil kesinlikle okul öncesinde
okuma ve yazma öğretimi yok. Bakanlığın da böyle bir hedefi yok. Programda da yok.
Okul öncesi eğitim programında çocukların ilköğretim birinci sınıfta çok hızlı bir
şekilde okuyup yazabilmesi için gerekli olan temel becerileri kazandırması var. Neden
çok hızlı okuması ve yazması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Türkiye’de bütün
sınavlar hızlı okumak okuduğunu doğru olarak anlamak üzerine kurulmuştur.
Akademik başarının temelinde de bu yeterlilik yatıyor. Bu nedenle de eğer çocuk
mekanik okumadan anlayarak okumaya çok hızlı bir şekilde geçerse o zaman
akademik başarısı da bundan çok olumlu bir şekilde etkileniyor. Şimdi okuryazarlık
nasıl gelişiyor buna çok kısa değinmek istiyorum. Okuryazarlık yaşamın içindedir.
Aslında çok ayrı bir yerde görmememiz lazım. Okur yazarlık konusunda farkındalık
yaratarak bilinç geliştirmek gerekir. Şu anda eğitimde bütün kademelerde gelinen
nokta öğrenmeler arası ilişki kurmak son derece önemlidir. Öğrenmelerin bilinenden
bilinmeyene doğru, somuttan soyuta doğru olması önemlidir. O zaman ben çocuklarla
çizgi çalışması yapmadan önce hayattaki yazıyı fark ettirmeliyim. Kendi yaşamlarının
içindeki yazıyı göstermeliyim. Sokakta yürürken tabelalarda yazı var, çocuk çikolata
yiyor üzerinde yazı var. Öncelikle bu konuda farkındalık yaratmak gerekir. Yazı
neden gerekli okumak neden gerekli bunun üzerinde durmalıyım. Öncelikle çocukları
masa başına oturtup çizgi çalışmaları yaptırmak değil aslında benim hedefim o en
son aşama çünkü çocuğun neyi ne kadar yaptığını benim görebilmem ve
portfolyosuna koyabilmem gerekiyor. Bu nedenle onlara da ihtiyaç var ama hayatın
ilk sahnesini yaşamadan son sahnesine geçtiğiniz zaman filmde arada kopukluklar
oluyor ve kalıcı öğrenmeler oluşmuyor. Bu nedenle de okuma yazmaya aslında
hayatın içindeki bir etkinlik olarak bakmak lazım. Çocuk öncelikle neden okuyacağını
neden yazacağını öğrenmelidir. Okur yazarlık konusunda farkındalık ve bilinç
geliştirdikten sonra çalışmalarımızı yaparsak, çocuklarda o zaman daha fazla
başarıyı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Yazıyı fark ettirdikten sonra amacımız,
çocukları oturtup direk kağıtlar üzerinde çizgi çalışmaları yaptırmak değildir. Önce
bütün kol kaslarını bilek ve parmakları çalıştıracak jimnastik hareketlerini yapmak
gerekir. Ardından düzgün kalem tutma ve kalemi doğru kullanma becerilerinin
geliştirilmesi gerekir. Oysa biz okul öncesinde 500 sayfalık çizgi çalışması
yaptırıyoruz. Ama çocuğa kalemi nasıl tutması ve kalemi nasıl doğru kullanması
gerektiğini öğretmiyoruz. İşte yazma becerisinin temelinde yaşamdan örnekler
sunmak var, serbest çizgi çalışmaları yapmak var. Çünkü bitişik eğik yazıda
biliyorsunuz ki yuvarlak hatlı çizgiler esastır. Ve çalışmalarınızın çok büyük bölümünü
%85’ini yuvarlak hatlı çizgiler oluşturmalıdır. Ama bu şu demek değil yatay çizgiye,
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eğik çizgiye, dik çizgiye hiç yer vermeliyim. Bazen bunu çalışmayalım deniliyor. buna
katılmıyorum. Çünkü eğer biz yaşamın içinden alıyorsak çocuğu okuryazar olarak
yetiştirmek istiyorsak bilinçlendirmek istiyorsak o zaman bizim ne yapmamız
gerekiyor. Öğrenmeleri yaşamla birleştirmemiz gerekiyor. Yaşamda dik çizgi var, eğik
çizgi var. Yapılarda, nesnelerde, çocuğun bütün çevresinde var. Yani çocuğun olaya
bakış açısını çok geniş tutmalıyız. Neden yazı yazmalıyım? Bilincini çocukta
geliştirerek öğrenme motivasyonunu sağlamalıyız.
Neden bitişik eğik yazıya geçildi ? Bu konu üzerinde tabiî ki çok fazla çalışma var. Bir
nedeni; düşünce hızında yazabilmektir. En önemli nedenlerinden biri de; yazı bir
kültürü taşır. Kültürü bir sonraki nesle taşır. Düzgün yazabilmenin çok önemi vardır.
Bir toplumda bir kültürde yazı çok önemli bir mirastır. Bir toplumu toplum yapan temel
özelliklerden bir tanesidir. Bu nedenle bitişik eğik yazı ama şu söyleniyor çocuklar
isimlerini yazmasınlar mı öğrenmesinler mi dik olarak yazıyorlar nasıl olacak
ilköğretim de bu. Çok güzel oluyor çocuk dik yazıyı ve eğik yazıyı aynı anda
öğreniyor dik harfleri ya da eğik harfleri aynı anda öğreniyor. Bütün okuma
kitaplarının arkasına baktığınız zaman hem dik büyük harf hem eğik büyük harf
vardır. Rakamlarda aynı şekildedir. Çocuğun bir adaptasyon problemi yok aslında
yeter ki biz eğitim ortamını doğru bir şekilde sunabilelim, düüzenleyebilelim. Burada
tabiî ki yazma çalışmalarına başlarken okul öncesi eğitimde üç boyutlu çalışmalarla
başlamak, arkasından diğer çalışmalara geçmek önemlidir. Sistem olarak okul öncesi
dönemde okuma yazmaya hazırlık da mutlaka birinci sınıftaki sisteme paralel
olmalıdır. Birinci sınıftaki okuma sisteminde altı grup ses vardır. O zaman okul
öncesindeki öğretmenlerimiz de bu altı grup sesin sırasına göre ses çalışmalarını
yapmak durumundadır. Okul öncesi dönemde bütün sesleri vermenizi aslında
beklemiyoruz. Okul öncesi dönemde önemli olan seslerin çok verilmesi değildir, az ve
öz olarak mantıksal ilişkiler içinde verilmesi önemlidir. Yani “ELAT” grubu ve sırası ile
başlanmalıdır. Ve burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Okul öncesinde daha
çok bir ses verilirken örneğin E sesi bunu başlangıç seslerine vurgu yapılır. Oysa
ilköğretim birinci sınıf okuma sisteminde aynı ses kelimenin sonunda da yer alabilir
aynı ses kelimenin ortasında da yer alabilir. Yani ben çocuğa şunu söylemek
istiyorum. E dediğimde sadece kelimelerin başındaki E gelmesin aklına bu E sesini
ben kelimenin sonunda da kullanabiliyorum ortasında da kullanabiliyorum. Eğer ben
çok yönlü bakabilirsem benim çocuklarım da çok yönlü bakabilir. Eğer ben
derinlemesine düşünebilirsem benim çocuklarımda bir konuda derinlemesine
düşünebilir. Çünkü siz okuma yazma sistemine sadece masa başı çalışmalardan
çıkarıp bütün hayatı boyunca öz bakım becerilerinden sosyal becerilere varana kadar
bir bütün olarak bakarsanız o zaman doğru bir okula hazırlık programı yada okuma
yazmaya hazırlık programını uygulamış oluruz. Şimdi burada okul öncesi eğitimde
ilköğretime hazırlığı etkileyen faktörler var. Bu faktörler tabiî ki fiziksel faktörler
örneğin çocuğun görme becerisi, işitme becerisi, sağ el sol el tercihi, cinsiyet farklılığı
bunların hepsi çocuğun ilköğretimdeki başarısını etkiliyor. Yine duygusal faktörler,
sosyal faktörler, çevresel faktörler, zihinsel faktörler çocuğun ilköğretimde ne kadar
adapte olabileceğini yada ne kadar adapte olamayacağını pozitif başlayıp
başlayamayacağını belirleyen etkenler arasında. Bunları eğitimcilerimizin eğitim
süreci boyunca dikkate almaları son derece önemlidir. Yapmamız gereken bir başka
şey de çocukların dinleme becerilerini geliştirmek. Hayat başarısı yüksek olan yada
akademik başarısı yüksek olan insanlara baktığınızda ya da hızlı okuyup yazan
kişilere baktığınızda iyi bir dinleme becerisine sahip olduğunu görüyoruz. Okul öncesi
eğitiminde gerek dinleme becerisi gerek görsel algı becerisi okuma yazmanın
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temelinde olan çok önemli iki temel beceridir. Oysa bu çalışmaların çok planlı şekilde
yapılmadığını, göz ardı edildiğini görüyoruz. Önerilerimiz bu çalışmalarında sıklıkla ve
belirli bir plan dahilinde uygulanması yönünde. İlköğretime hazırlık demek sadece
büyük yaş grubunda yapılan çalışmalar bütünü demek değildir. Çocuğun anaokuluna
devam ettiği süreyi kapsar. Aslında çocuk üç sene gidiyorsa bir ana okuluna üç
seneye, iki sene gidiyorsa iki seneye, bir sene gidiyorsa bir seneye yayılmalıdır.
Çünkü kazandırmak istediğimiz temel beceriler aslında ilköğretim programının
temelinde olan sekiz beceriye bizi ulaştıracak, alt yapı hazırlayacak çalışmalardır.
Okul öncesi dönemde amacımız çocuğa okuma yazma öğretmek değildir.
Çocuğun okumayı ve yazmayı çok hızlı bir şekilde öğrenebilmesi için gereken temel
becerileri kazandırmaktır. Harfleri gösterelim mi öğretelim mi konusunda çeşitli
tartışmalar var. Haftanın bir ya da iki gününü ana okullarında çocuklarla oyun
oynayarak geçirmeye çalışıyorum..Hayır, ben çocuklarla yaptığım hiç bir çalışmada
harfleri göstermiyorum. Harfleri yazdırmıyorum. Ancak harfleri hızlı bir şekilde
yazabilmesi için düzgün bitişik eğik yazabilmesi için gereken bütün bilek kaslarını bu
çalışmaları ve çizgi çalışmalarını yapıyorum bir şekilde. Çünkü eğer harfleri
gösterirsek çocuklar çok hızlı mantıksal ilişkiler kurabildikleri için ikinci dönem çok
hızlı bir şeklide okumaya geçebilirler. Ve biz bu süreci çok hızlandırmış oluruz.
Sonrasında nasıl destek olacağımızı bilemediğimiz için yanlışlar yapabiliriz. Yani okul
öncesi öğretmeni şunu bilmelidir. Ben okuma yazma öğretmek konusunda uzman
değilim. Birinci sınıf öğretmeni de okul öncesi eğitimcisi değil. Herkesin uzmanlık
alanı farklıdır. Okuma yazma öğretmek çok ciddi ve o uzmanlık gerektiren bir
iştir. Okul öncesi eğitimin amacı eğlenerek öğrenmektir. Okuma yazma öğrenmek
ise, okul öncesi dönemdeki gibi, eğlenerek öğrenilmeyecek kadar ciddi bir iştir.
Entegrasyon çalışmaları yapılıyor devamlılığı varsa tabi ki düşünülebilir. Ama
Türkiye’nin geneline baktığınız zaman şu anda Türkiye buna hazır mı ve buna
ihtiyacımız var mı? Soruları üzerinde ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca
Türkçe okunduğu gibi yazılan bir dildir. Çocuklar okuma ve yazmayı hızlı bir şekilde
ilköğretimde öğreneceklerdir. Panik olmamızı gerektirecek bir durum söz konusu
değildir. Bu dönemde çocukların oyun oynamaya ihtiyaçları vardır. Onların
oyun haklarını ellerinden alarak, onları masalara mahkum ederek okuma yazma
öğretmek okul öncesi eğitimin esaslarına uygun değildir.
Okul öncesi dönemde çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının göz ardı
edilerek, hayat başarılarının gelişimine yeterli katkı yapmak yerine, akademik
başarıya odaklanmak, eğitimciler olarak önemle üzerinde düşünmemiz gereken
bir konudur.
Tabi burada ailelere de çok büyük görevler düşüyor. Hiçbir zaman aileleri biz
çocukların dışında algılamıyoruz eğitimin dışında algılamıyoruz. Öncelikle, Ailelerin
okul öncesi eğitim kurumlarına okuma ve yazma öğretmeleri yönünde baskı
yapmamaları gerekir. Ailenin çocuklarının ilköğretime hazırlanması sürecinde
görevleri vardır. İlköğretime başlamadan önce görme yetisinin kontrol ettirilmesi,
işitme yetisinin kontrol ettirilmesi, yine eğitim süreci içinde okuldaki etkinliklere katılım
önemlidir. Ancak okulun programından bağımsız olarak harf öğretmek, yazdırmak
gibi yanlışlar yapılmamalıdır. Çünkü yapılan bir yanlış ilköğretimde çok zor telafi
ediliyor. Bu nedenle de herkesin uzmanlık alanını yapması lazım.
Okul öncesi eğitimcilerinin ilköğretim birinci sınıftaki okuma yazma sistemini
öğrenmelidirler. Ancak çocuklara okuma yazma öğretmek için değil, çocukların
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ilköğretimde hızlı bir şekilde okuma yazma öğrenmesi için gerekli temel
becerileri nasıl kazandıracağını öğrenmek ve planlamak için. Doğru hazırlık
çalışmaları yapmak için öğretmenlerimizin bu konuda bilgi sahibi olması gerekir. Bu
konuda bakış açımızın bence daha net olması gerekiyor. Okuryazarlık çok aktif bir
süreç ve oyunla gerçekleşmesi gerekiyor. Bu nedenle de mutlaka okuryazarlığa
hazırlıkta çocuğun bilinçli bir şekilde eğitilmesi lazım. Çocuğun ilköğretimde daha
hızlı bir şeklide okuma ve yazmayı öğrenebilmesi için mutlaka bir çok çalışma vardır.
Ancak, özellikle görsel algı, dikkat, nefes, ritim, ses çalışmalarının yapılması çocuğun
ilköğretimde yazma becerisini yine daha hızlı bir biçimde kazanabilmesi içinde yine
dikkat, çizgi, labirent, görsel algı çalışmalarının okul öncesi eğitim döneminde
yapılması gerekiyor.
Sonuç olarak şu noktalara vurgu yaparak konuşmamı bitirmek istiyorum. Okul
öncesinin hedefi okuma ve yazma öğretmek değildir. Okul öncesinde görev
yapan öğretmenler programlarını okul öncesi eğitimin hedeflerini dikkate alarak
hazırlamalıdırlar. Okul öncesi eğitimde amaç çocuğun ilköğretimde okumayı ve
yazmayı daha hızlı öğrenebilmesi için gerekli olan ön becerileri kazandırmaktır.
Öğretmen okula hazırlığın ne olduğunu ve nasıl olması gerektiği konusunda yeterli
bilgiye sahip olmalıdır. Ses ve çizgi çalışmalarını doğru bir şekilde uygulayabilmek
için ilköğretim programındaki okuma yazma sistemi hakkında doğru bilgiye sahip
olmalıdır eğitimcilerimiz. Okuma yazmaya hazırlık etkinliği adı altında sadece kitap
çalışmaları yaptırılmamalıdır. Bütün etkinliklerde sanatta, dramada, Türkçede yapılan
bütün çalışmalar okuma yazmaya hazırlığın içine adapte edilmelidir. Okul öncesi
dönemde çocukların oyun hakları elinden alınmamalıdır. Okuma yazma
öğretilmemelidir. Katılımınız için çok teşekkür ederim.
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Seçil Aydın Oral
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Böyle bir sempozyumda bize de görevli olarak konuşma sağladıkları için öncelikle
herkese çok teşekkür ederim. Benim bugünkü konum; “Dil gelişimi yaşlara göre nasıl
olmalıdır?”. Okul öncesi dönemdeki çocuklar da sıklıkla karşılaşılabilen dil gelişim
özellikleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.
Dil gelişimi doğumla birlikte başlayan ve tüm yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
Dil, tüm kurallarıyla birlikte deneyimler sırasında doğal olarak öğrenilir ve yaşamın ilk
3-4 yılı içerisinde bebekler, yetişkin diline doğru bir geçiş yapmaktadırlar. Çocuklar
dili, modelleri dinleyerek, taklit ederek, geri iletime algılayarak, deneyimleri ve
düşüncelerini paylaşarak öğrenirler. Genelde modeller yakın çevreden, ilk başta anne
ve baba, ona eşlik eden yakın aile bireyleri, bakıcılar, sosyal çevre, okul ortamında
karşılaştıkları diğer bireylerdir. Bir çocuğun konuşmaya başlama yaşı oldukça geniş
bir aralık da çok değişkenlik gösteren özelliklerle gerçekleşir. Her farklı yaş
döneminde yeni dil becerileri kazanılırken; eski beceriler de bununla birlikte paralel
olarak gelişme gösterir.
Çeşitli gelişim kitaplarını açtığımız zaman; sıfır aydan itibaren altı yaşa kadar dil
gelişim özelliklerini çok rahatlıkla görebiliriz. Ama ben özellikle nelere dikkat etmeliyiz
konusunda olanların böyle genel başlıklarını koymak istedim.
 0-12 ay
İlk sözcükler, özel isimler ‘baba veya dede’
Tek sözcüklü cümle, eylem kullanımı ‘aç,otur’
Hayret ifadeleri
‘Bay bay’gibi hitap sözcükleri
 12-24 ay
Adlandırma
Sözcük dağarcığında artma
Olumsuzluk bildirme ‘yok, değil, ı-ıh’ daha sonra -me/-ma olumsuz ekleri fiille
birleştirme
-di’li geçmiş zaman eki ve -yor şimdiki zaman eki
Bu ne? ve
…. nerede? soruları
Kişi zamirleri ben
 24-36 ay
Zaman eklerinden geniş zaman eki –er ve –miş’li geçmiş zaman eki
İki veya üç sözcüklü cümleler ‘baba bak,top benim, köpek hav hav vb.’
Kim, nasıl soruları
Çoğul eki
 36-48 ay
Bağlaç ve/veya bağlaç görevi yapan sözcükler ‘ama, ve, fakat, ki …’
Dilbilgisi kurallarına uygun cümleler
 48 ay-72 ay
Hızlı ilerleme
Dilbilgisi bakımından yetişkin konuşmasına benzer
Uzun cümleler ile bildiği basit hikayeyi sırayla anlatım
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Bunlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Dil gelişiminde çocuklarda ilk
önce “alıcı dil” gelişiyor, onunla birlikte paralel olarak “ifadeci dil” gelişiyor. Alıcı dil de,
çocuğun çevresindeki bireylerden elde ettiği geri bildirimleri algılamasıyla
gerçekleşen bir durum söz konusu oluyor ve bu algılama ilerledikçe onunla eş güdüm
halinde gitmesi gereken ifade edici dil becerileri de gelişim özellikleri gösteriyor.
1-12 ay arasında bebekler ilk sözcükleri ve özel isimleri söylemeye başlıyorlar.
Genelde bu özel isimler “baba, dede” en rahat çıkartabilen dudak sesleriyle ve
tekrarlamalı, babıldamalı ile çıkan sesler oluyor. Bu gelişiminde devam eden süreçte
“anne” diyebiliyorlar, top yerine gol diyebiliyorlar. Bu ilk sözcükler, çocukların daha
çok sosyal ortamlarında sıklıkla karşılaştıkları oyuncaklar, yeme sırasında
kullandıkları nesneler olabiliyor. Daha sonra tek sözlüklü cümlelere geçiyorlar. Tek
sözcüklü cümle derken eylem kullanımından bahsetmek istiyorum. “Aç, otur, gel, bak,
al”, bunlar genellikle annelerin veya yakın çevresindeki bireylerin, aslında çocuğu bir
anlamda yönergeye doğru itmelerinden kaynaklanan kelimeler oluyor. Bunu takip
eden hayret ifadeleri var. Bebekler ilk başta genelde anne dilini öğreniyorlar. Mesela
anne yere bir şey düştüğü zaman “AAA” tepkisi veriyor. Çocuk da aynı şeklide bunu
öğrenebiliyor ve daha sonra “bay bay” gibi hitap sözcüklerini öğreniyorlar. Biri
giderken el sallaması yapılırken, beden hareketinin yanına böyle bir kelime de
eklendiği zaman bunu da öğrenebiliyorlar.
12-24 ay gelişimin aslında bir anlamda hızlandığı bir döneme gidiyor. Çünkü 0-12
ayda çocuk ilk başta sadece duyduğu sesleri kelimeleri özümlemeye çalışıyor. 2
yaşa doğru yaklaşırken de adlandırmalar başlıyor. Bu adlandırmalar ilk etapta genel
olarak oluyor. Mesela bu çok klasik bir örnek; tüm sakallı insanları gördüğü zaman
“dede” diyebilmesi gibi ya da bu genelleme aşamasında eğer doktordan korkuyorsa,
yine klasik bir örnek, beyaz gömlek giyen başka birini gördüğünde doktor olduğunu
düşünüp ağlama tepkisi vermesi gibi oluyor. Bu dönem de adlandırmalar genel,
ilerleyen döneme doğru da genelden özele doğru iniş başlıyor. Sözcük dağarcığında
artmalar gözüküyor. Yani ilk zamanlarda 0-12 ay arasında bebeğin aşağı yukarı 10’a
yakın kelime çıkarmasını beklerken, 12-24 ay arasında 50, bazen 60-70 bile
olabilecek kelimeler var. Tabi burada bireysel farklılıklar çok önemli, her çocuğun dil
edinimi gelişim aşamasına göre farklı ilerliyor. Olumsuzluk bildirme “yok, değil”
kelimeleri var. Mesela annesi “süt ister misin” dediği zaman, “süt yok” diyebiliyor ya
da “süt ı ı” diyebiliyor. Orada olumsuzluk ekini kazanmadığı için 2 yaşına doğru “me,
ma” olumsuz eklerini fiille birleştiriyor. “Gelme, alma, vermem” yani ilerleyebiliyorsa
kendi şahıs ekini de koyabiliyor.
124 ay dil gelişiminde yine di’li geçmiş zaman eki, şimdiki zaman eki, daha sonradan
“bu, ne, nerede” soruları gelişiyor. Hem anlayıp hem de bu soruları karşısındaki
kişilere sorabiliyor. Zaten bir dönem var, 2 yaşa doğru sürekli “Bu ne?” diye sorup,
anneleri “Yeter artık sürekli soruyorsun” şekline getirdikleri bir dönem oluyor. Aslında
burada çocuk hem sözcük dağarcığını geliştiriyor, hem adlandırma da genelden
özele iniyor. Çocukların sormaları burada çok önemli ve kişi zamirlerinde özellikle
“ben ve benim” kelimelerini kullanmaya başlıyorlar.
24-36 aya baktığımız zaman da, zaman eklerini kullanmaya başlıyorlar. Geniş zaman
eki “Gelir, yapar, oturur” ve miş’li zaman ekini kullanmaya başlar. Mesele bunları
daha çok günlük, spontane konuşması içinde gerçekleştirebilir ama bize bu yaş
döneminde çocuk geldiği zaman sıralama becerisi kartlarını veririz. Sıralama
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becerililerinde de hangi zaman ekiyle soruyorsa, o zaman eki ile cevap vermesinin
değerlendirmesini de yapabiliyoruz. Orada da bunlar ortaya çıkıyor. İki veya üç
sözcüklü cümleler artık kurmaya başlar. İlk etapta iki kelimelik olan ilk cümleler, daha
basit ve yalın ekleri, takıları çok fazla olmayan cümleler, mesela “Baba bak, top
benim, köpek hav hav”. Burada yine genelden özele doğru inme var. Çünkü ilk etapta
“köpek “ olarak söylemez, çünkü annesi yolda giderken köpek için “Bak, hav hav
gidiyor”, kuş için “Bak cik cik, uçtu” diyebiliyor. Sesleri önce böyle çağrışımları ile
öğrenip ondan sonra kelimelerle birleştiriyorlar. “Kim ve nasıl” sorularını sormaya
başlayabilir ve çoğul eklerini kullanmasını bekliyoruz bu dönem içerisinde.
36 ve 48 aya geldiğimizde artık zaten dolu dolu bir okul öncesi dönem çocuğu olmuş
oluyor ve oyun için, terapi için çok uygun bir dönem de oluyor. Bu dönem de bağlaç
veya bağlaç görevi gören sözcüklerin cümlelerinde olmasını bekliyoruz; “Ama, ve,
fakat” gibi. Bunları kullanırken de yerinde ve doğru kullanımlar bizim için çok önemli.
Dil bilgisi kurallarına göre de uygun cümleler kuruyorlar. Yani yüklemi, öznesi olan,
tümleci olan, kurallı bir cümleyi yetişkin gibi kurma aşamasındalar.
48 ay ile 72 aya baktığımız zaman zaten 72 ayın sonu, okul öncesinin bitip ilkokula
başladığı dönem oluyor. Burada artık dil gelişiminde hızlı bir ilerleme zaten kat
edilmiş, yetişkin konuşmasına benzer bir dilbilgisi kullanımı ortaya çıkıyor. Uzun
cümlelerle basit bir hikayeyi sırayla anlatma, başından geçen bir olayı zaman eklerine
uygun olarak anlatma bunların hepsi gözükebiliyor.
Bahsetmiştim bireysel farklılıklar çok önemli, çünkü her çocuğun bir dili edinimi,
bilişsel gelişimdeki ilerleme birbirinden farklılık gösterir ve zaten artık bütün
çalışmalar, çocukların bireysel özelliklerine yönelik hazırlanarak yapılan programlar
oluyor. Fakat bazı çocukların bireysel olarak gelişimlerinde bazı farklılıklar da olsa,
bazen dili edinme de sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu da çeşitli nedenlerden
kaynaklanıyor. Diğer konuşmacımız Elçin Tadıhan, bunların neler olduğu konusunda
size bilgi verecek.
Şimdi size hangi aylar da neler olmazsa, neye dikkat edilmesi gerektiğinden
bahsedeceğim. Aile veya yakın çevresi, psikolog, pedagog, sınıf öğretmeni nelere
dikkat etmeli?
0 – 3 ayda seslere tepki vermiyorsa; Bu bizim için önemli bir aşama çünkü bu
aydaki çocuklar, anne-babalarının seslerine dönerler, az da olsa göz kontağı
kurmaya başlarlar.
3 – 6 ayda hiç ses çıkarmıyorsa ve değişken sesler çıkartmıyorsa; Burada
babıldamalar başlar. 3 - 6 ay döneminde sesleri tekrar etmeler vardır.
6 – 12 ayda konuşulanlara hiç yanıt vermiyorsa, isteklerini elde etmek için hiç
ses çıkartmıyorsa; Bu durumda bir takım taramaların yapılmasının gerekli olduğunu
düşünüyoruz.
12 – 18 ayda döneminde, 18 aylıkken birkaç sözcükten fazlasını kullanmayıp
sadece işaret kullanıyorsa; Zaten dil ediniminde ilk önce işaretle sesi birleştirip
kelimeye gidiyorlar. Ama bazen anne ve babaların yanlış tutumları, çocuğun bu
işaret etmesini devam ettiren bir süreç olabiliyor. Okul öncesi dönemde, belki böyle 3
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yaş grubunda gelen çocuklar olduğu zaman, işaret diliyle göstererek ifade etmeye
başlayan çocuklar sıklıkla görülebiliyor. Bu bizim için önemli bir kısas.
Sözcükleri kullanmaya başlayıp daha sonra kullanmamaya başladıysa, yine
bunun altında neler olabilir, çocuk nörologu ile bağlantı kurulabilir. Çocuk psikiyatrı
tarafından değerlendirilmesi muhakkak gerekiyor. Çünkü farklı sendromlara bağlı
olarak da dil edinilip sonradan kayıp da yaşanabilir.
Basit yönergeleri takip edemiyorsa; bu da “bana atıver, odana git, bardağı al” gibi
basit yönergeleri yerine getirmiyorsa yine dikkatli olmak lazım.
18 – 24 ayda taklit oyunlarına katılmıyorsa; iki yaşında olmasına rağmen iki
sözcüğü birlikte kullanmıyorsa, genelde erkek çocuklarının dil gelişimleri kızlara göre
biraz daha yavaş ilerliyor. Zaten diğer alanlarda da, motor gelişimlerinde de fark
edebiliyor. Tabi ki yine burada bireysel farklılıklar ön plana çıkıyor. Yine dikkatli olmak
gerekiyor, iki yaşına gelmiş ama iki sözcüğü birlikte kullanmıyorsa, “Benim
çocuğumda sorun var , ben hemen bu konuda gidip bir değerlendirme yapayım”
deyip çok fazla da endişelenmemek lazım. Çocuğa 2,5 yaşına kadar belki biraz daha
süre verip, 2,5 yaşından sonra herhangi bir şey de ilerlemesi yoksa, o zaman çeşitli
birimlerle bağlantı kurulabilir.
24 – 36 aya geldiğimizde eğer çocuk soru sormuyorsa; “Kim, bu ne , ne, nerede,
nasıl, ne için” gibi çok çeşitli sorular var. Basit sorulara “evet – hayır” olarak yanıt
vermiyorsa, sizi dinlemede zorlanıyorsa, söylenenleri anlatmakta güçlük çekiyorsa,
artık bu yaş müdahale edilmesinin başlanılması gereken bir dönem. Çünkü 3 yaş, dil
ediniminin artık gerçekleşmiş olmasını beklediğimiz bir yaş. Bundan sonrası kritik
döneme doğru adım atılan bir dönem, onu da kaçırırsa artık çocuğun gecikme değil
daha çok bozukluğa doğru gittiğini görebiliriz.
3 – 4 yaşa baktığımız zaman da ifade etmek için isteklerinin anlaşır bir şekilde
söyleyemiyorsa; yani burada artikülasyonla ilgili bir problem yaşıyor mu, yaşamıyor
mu ona bakmamız önemli. Konuşma sırasında iletişimi aksatacak ölçü de takılma,
duraksama ve ses ya da hece sözcük tekrarları varsa, burada da kekemeliğe yönelik
bir konuşma bozukluğunun olup olmadığının değerlendirilmesi için 3 – 4 yaş bizim
için önemli.
4 - 5 yaşa geldiğimizde hala sözcükleri bir araya getirip cümle kurmakta
zorlanıyorsa, konuşmasına ilişkin sesleri doğru üretemiyorsa, iletişim kurma da
çekingense,
öğrendiği ifadeleri uygun bağlamda kullanamıyorsa artık bence
müdahale edilmenin mutlaka olması gereken yaş. Çünkü bundan sonra 6 yaş okul
öncesi hazırlık ve onun peşinden de birinci sınıf geliyor. Okuma yazma ile ilgili
problemler, öncesinde edinilmemişse bu beceriler mutlaka okula da, akademik
becerilere de yansıyor.
Biz konuşma terapistleri olarak sadece dil bozukluğu olan çocukları
değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda normal dil gelişimini takip edip etmediğini de
değerlendiriyoruz çocukların. Bize aileler başvurduğu zaman nelere bakıyoruz?
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Dili değerlendirirken;
Anlam
Evren bilgisi
NE

Biçim
Sesler, sözcük, tümce
NASIL

Kullanım
NEREDE, NİÇİN

Dilin bileşenleri arasında bir inceleme yapıyoruz. Dilin anlam bakımından, biçim
bakımından ve kullanım açısından değerlendirmesini yapıyoruz. Ben burada çok
fazla değerlendirmeye girmeyeceğim ama bu slayta eklemek istediğim, 0 -12 ay
döneminde genellemelerle başlayan, sözcüklerle birlikte başlıyor evren bilgisi. Çocuk
evren hakkında ne biliyor, kelimeleri söylerken neyi ifade ediyor? Çünkü bazen bir
kelimeyi ifade etmek isterken altında bir çok kelime de yatabiliyor. Mesela köpek
gördüğünde “hav hav” diyebiliyorsa, belki o an annesine köpek göstermek istiyor ya
da köpeğin bir özelliğinden bahsetmek istiyor. Farklı bir çok anlama gidebiliyor
burada.
Biçime baktığımız da sesler, sözcük ve tümce nasıl bir araya geliyor? Sesleri doğru
çıkartabiliyor mu? Sözcüklerdeki ekleri, iyelik eklerini, zaman eklerini, çoğul eklerini
doğru bir şekilde yerleştirebiliyor mu? Tümcede de bunların hepsini doğru kullanıp
kurallı cümleleri var mı kısmıyla ilgileniyoruz.
Kullanımda da; nerede ve niçin? Dili sosyal ortamda kullanırken nasıl kullanacak,
niçin kullanıyor, doğru bir şekilde ifade edebiliyor mu? diye değerlendirmesini
yapıyoruz. Ve bunu ölçmek için çeşitli testlerimiz var, standardize edilmiş.
Burada gecikme ve bozukluk kavramları karşımıza çıkıyor. Çünkü bazen anne ve
babalar “Benim çocuğum konuşmuyor?” diye geliyorlar ama aslında burada çocuk
konuşmuyor mu, yoksa dili mi öğrenmemiş, yoksa yaşıtlarına göre geriden mi takip
ediyor, yoksa bir bozukluk mu var, bunun tanısını koymamız gerekiyor.
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Gecikme

Bozukluk
Kullanım

Uygun olmayan
sosyal/sözel davranış
İlişki kurmakta güçlük
Uygun olmayan tonlama
ve ezgi kullanımı

Anlam

Sözcük bulma güçlüğü.
Sık konu değiştirilmesi
Anlam işlevli
sözcüklerin dağarcıkta
olmaması/çok sınırlı
olması.

Sosyalleşmemiş

Sınırlı sözcük dağarcığı
kullanımı
Anlamada zorluk

Akranlarına
kıyasla
daha bebeksi tümce
yapıları kullanımı

Yanlış sözdizimi
kullanımı
Dilbilgisel işlevli
sözcüklerin
kullanılmaması/
yanlış kullanımı

Sözdizimi

Gecikme
Kronolojik yaşına
uygun ekleri
kullanamaması

Bebeksi konuşma
Tutarlı sesbilgisel hatalar

Sesletim hareketlerinin
yavaş gelişmesi

Bozukluk
Biçimbirim

Yanlış ekleri
kullanması
Hiç kullanmaması
(özellikle zaman
bildiren ekler)

Sesbilgisi

Sınırlı ses dağarcığı
Tutarsız sesbilgisel
kullanım

Sesletim hareketlerinin
sınırlı yapılabilmesi/
yapılamaması/
zorlanılması

Sesletim

Dilin kullanım alanına baktığımız zaman eğer çocuğun yaşına göre sosyalleşmeme
becerilerini görüyorsak o zaman bir gecikme olduğunu düşünebiliyoruz. Çünkü çocuk
sosyal ortamda akranlarıyla ya da aile bireyleriyle dilini, iletişim amacıyla kullanması
gerekiyor. Eğer bunlar olmuyorsa gecikme var diyoruz. Bozukluk olması için de
uygun olmayan sosyal ve sözel davranışlar gösterebiliyorlar. İlişki kurmada güçlük
çekiyorlar, uygun olmayan tonlama ve ezgi kullanımı oluyor.
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Anlama baktığımız zaman da gecikmede sınırlı sözcük dağarcığının kullanımını
görüyoruz. Yani çocuk 3 yaşında ama hala 10 kelimeyle kendini ifade edebiliyor ki
normal gelişim ranjına baktığımız zaman, 3 yaşında cümleler kurarak kendini
anlatabilme düzeyinde olması gerekiyor. Anlamada zorluk olduğu zaman da gecikme
olduğundan şüphelenebiliyoruz.
Bozukluk kısmında ise sözcük bulma da güçlük çekiyor. Sık sık konu değiştirilmesini
sağlamaya çalışıyor, anlam işlevli sözcükler dağarcığında olmuyor ya da çok sınırlı
kalması yine bozukluk olarak karşımıza çıkabiliyor.
Söz dizimine baktığımız zamanda akranlarına kıyasla daha bebeksi tümce yapılarını
kullanma, mesela çocuk yaşı ilerlemiş, 4 yaşına gelmiş ama “Geliyom, ediyom”, gerçi
burada R sesini pek düşünmemek gerekiyor. Çünkü o diğer seslere göre en son
kazanılan bir ses ama daha böyle bebeksi, yaşına uygun olmayan bir konuşma
sergiliyorsa gecikme olduğunu düşünebiliyoruz.
Yanlış söz dizimi varsa, dil bilgisel işlevi, sözcüklerin kullanılmaması veya yanlış
kullanılmasında da bozukluk olduğunu düşünüyoruz. Yine tabi bunların hepsini
değerlendirebilecek testlerimiz mevcut.
Biçimbirim açısından baktığımız zaman da kronolojik yaşına uygun ekleri kullanıp
kullanmadığına bakıyoruz. 4 yaşında ya da 2 yaş döneminde iyelik eklerini artık
kazanabiliyorlar. Mesela babasının ayakkabısını görünce “Babanın” diyebiliyor. Ya da
annelerden bunları daha çok öğreniyorlar “Babası, annesi” gibi ekleri takabiliyorlar.
Ama kronolojik yaşına uygun bu eki, yaşını geçmiş 3 - 4 yaşına gelmiş ama hala
kullanmıyorsa gecikme gibi düşünebiliriz .
Yanlış ekleri kullanıyorsa, hiç kullanmıyorsa özellikle zaman bildiren ekler de bunlar
çok karşımıza çıkıyor, olumsuzluk eklerinde bunlar çok karşımıza çıkıyor. O zaman
bozukluktan yine şüphe ediyoruz.
Sesbilgisel olarak baktığımız da bebeksi konuşma ve tutarlı ses bilgisel hatalar varsa,
burada tabi ki fonolojik bozukluğa yönelik bir değerlendirme yapıyoruz. Sınırlı ses
dağarcığı, tutarsız ses bilgisel kullanımı varsa yine bozukluktan şüphelenebiliyoruz.
Sesletime geldiğimiz zamanda da, sesletim hareketlerinin yavaş gelişmesi; Burada
artıkülasyon için gerekli olan seslerin hangi sorunlardan ortaya çıkıyor, ne kadarını
ortaya çıkartabiliyor, ne kadarını söyleyebiliyor, ne kadarı söyleyemiyor? kısmını
değerlendiriyoruz. Eğer bu hareketleri sınırlı yapıyorsa ya da yapmakta zorlanıyorsa
ya da hiç yapamıyorsa o zaman burada bir bozukluk vardır diyebiliyoruz. Çünkü
çocukların hepsi 4 yaşın sonuna kadar artıküle edilen bütün sesleri çıkartmış
olmalarını bekliyoruz. R sesi hariç çünkü o biraz dilin motor kaslarının gelişimiyle ilgili.
Ama 4 yaşında, 5yaşında olup çok güzel R sesini çıkartan çocuklar da var, bu biraz
motor olgunluk dönemiyle ilgili .
Burada unutmamız gereken, dil becerileri yetersiz olan çocuklar okuma yazma
becerilerinde muhakkak problem yaşıyorlar. Geç konuşan çocuklar da buna dahil
veya geç konuşmanın dışında eşlik eden farklı problemler, konuşmayı bozuyorsa da
geçerli oluyor. Muhakkak okul döneminde okuma ve yazma ilgili sorunlar yaşıyorlar.
Güçlü bir dil becerilerine sahip olan çocuklar güçlü akademik becerilere sahip
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demektir. Eğer gelişimi normal bir şekilde seyrediyorsa, gelişim normal izliyorsa o
zaman akademik becerilerde sorun çıkmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle dilin
bilinçsel becerilerinin bir yolu olduğunu hiç unutmamız gerekiyor ve bu tarz çocuklarla
karşılaştığımız zaman da uygun değerlendirip uygun şekilde yönlendirme
yapmamızın doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
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Elçin Tadıhan
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’ne çok teşekkür ediyorum, bizi buraya davet
ettikleri ve sizlerle paylaşımda bulunmamıza imkan verdikleri için. Ben bugün sizlere
“Dil ve konuşma bozuklukları ve tanılanması” hakkında bilgiler aktaracağım.
Öncelikle dil ve konuşma bozukluğunun ne olduğundan bahsetmemizin uygun
olacağını düşünüyorum. Dil ve konuşma bozukluğu dediğimiz de çocuk ya da
yetişkinin kendisini ifade etme ya da ona söylenenleri anlamada ya da her iki alanda
da birden bozukluğu olduğunu, bunda güçlük çektiğini ifade edebiliriz.
Dil ve konuşma bozuklukları kişinin iletişim becerilerini de olumsuz yönde etkilediği
için iletişim bozuklukları adı altında da incelenmektedir. Peki dil ve konuşma
bozuklukları nelerdir?









Gecikmiş dil ve konuşma
Sesletim (Artikülasyon) – Sesbilgisel bozuklukları
Akıcılık bozuklukları (Kekemelik/ Cluttering-Takifemi)
Ses bozuklukları
Rezonans bozuklukları (Hiper/Hiponazalite)
Motor konuşma bozuklukları
Yutma bozuklukları
Söz Yitimi (Afazi)

şeklinde isimlendirebiliriz.
Okul öncesi dönemde daha çok gecikmiş dil ve konuşma, sesletim, ses bilgisel
bozukluk, kekemelik, ses bozuklukları ve rezonans bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz.
Gecikmiş dil ve konuşma
Gecikmiş dil ve konuşma, çocuğun ondan beklenen düzeyde yaşına uygun şekilde dil
ve konuşma gelişimini gerçekleştirememesidir diyebiliriz. Örneğin az önce Seçil
Hanım çok güzel bir şekilde anlattı. 3 yaşındaki bir çocuğun üç dört sözcüklü bir
cümle kurabilmesini, nasıl, ne gibi sorulara cevap verebilmesini bekliyoruz. Ancak 3
yaşındaki bir çocuk bunlara cevap veremiyorsa onun dil gelişiminde bir gecikme
yaşıyor olabileceğinden şüphelenebiliriz.
Gecikmiş dile sahip çocukların büyük bir bölümü normal dil gelişimini yaşıtlarından
daha geride olacak şekilde takip edebilirler. Ancak burada tabi ki Seçil Hanımın da
vurguladığı gibi bozukluk ve gecikme arasındaki ayrımı iyi yapmak gerekir. Çünkü
gecikmesi olan bir çocuk, yaşıtlarıyla aynı sırayı ancak daha çok gecikmeli olarak
izlemektedir. Ancak otizm gibi bir takım sendromlar, down sendromu gibi, işitme
engeli, görme engeli varsa ya da başka sendromlar, başka bozukluklar teşhis
edilmişse o çocukta dil problemi de, dil bozukluğu da olabilir. Bunların iyi bir şeklide
ayrımlaştırılması gerekiyor.
Dil ve konuşma bozukluklarını nasıl
değerlendirmeden de bahsedeceğim.
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tanımladığımızı

açıklayabilelim

diye

Değerlendirme;
 Oral – motor muayene
 3-7 yaş arasında TEDİL 3 – T (standardizasyonu yapılmıştır)
 Alıcı dil becerileri
 İfade edici dil becerileri
 İletişim becerileri
 Denver Gelişim Testi / AGTE
 Peabody Sözcük Dağarcığı Testi
 Portage
 İnformal gözlem
 Ses ve video kaydı analizi (ayrıntılı dil değerlendirmesi için)
 İşitme değerlendirmesi
 Nörolojik konsültasyon
 Psikiyatrik konsültasyon
Aileler, gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu olduğundan şüphelendikleri çocukları ile
bize başvuruyorlar. “Bizim çocuk konuşmuyor “diyorlar. O zaman biz önce bir oral motor muayene yapıyoruz ki bakıyoruz ağız içerisinde herhangi bir yapısal bozukluk
var mı? Daha sonra çeşitli gelişim envanterleriyle ya da çeşitli gelişim testleriyle
değerlendiriyoruz. Bunlar Denver, Peabody, Portage, gelişim açısından
değerlendiriyoruz, gelişimde bir gerilik de var mı? Ve daha sonra standartize edilmiş
Tedil 3-T testi ile çocuğu dil ve konuşma gelişimi açısından değerlendiriyoruz. Ayrıca
çocuğun iletişim becerileri; sıra alıyor mu, göz kontağı kuruyor mu, dikkatini
yöneltebiliyor mu, sıra alma becerisini gerçekleştirebiliyor mu? Bunlara da bakmak
gerekiyor. Eğer aile müsaade ediyorsa daha ayrıntılı dil değerlendirmesi için ses ve
görüntü kaydı da gerçekleştirebiliyoruz. Eğer çocuk da yaptığımız görüşme sırasında
şüphelendiğimiz bazı şeyler varsa, işitme ile ilgili mesela bir problemi olduğunu
düşünüyorsak mutlaka bir kulak-burun-boğaz hekimine ve bir işitme
değerlendirmesine yönlendiriyoruz. Çünkü işitmemizin sağlam olması demek bizim
dili edinebileceğimizi demektir. Çünkü aslında biz dili işitsel yolla kazanıyoruz.
Sesletim (Artikülasyon) – Sesbilgisel bozuklukları
Bir diğer bozukluğumuz da sesletim ve ses bilgisel bozuklukları, yine okul öncesi
dönemde sıkça karşılaştığımız bir bozukluk. Konuşma sesleri, gırtlağımızda bulunan
ses telleri tarafından üretilen sesin gırtlak üstü düzenekte organlar tarafından
şekillendirilerek üretilmesidir, sesletim dediğimiz budur. Gırtlak üstü düzenekte hangi
organlar sesletimden sorumludur dersek; yumuşak dil, yumuşak damak, sert damak,
dilimiz, diş, dudak, burun boşluğu, ağız boşluğu gerekirse yutak, bunların hepsi
sesletimde, seslerin üretilmesinde rol alan organlar.
Ses bilgisi ise seslerin üretilmesinden ziyade Türkçe konuştuğumuz için, dilimiz
Türkçe olduğu için Türkçe üzerinden gitmek gerekirse, ses sistemine ait bilgidir
diyebiliriz. Çocukların yaklaşık olarak 3 -4 yaşına kadar ses bilgisel hatalar yapmasını
normal olarak kabul ediyoruz. Örneği “Kı” yerine “Tı” demesini ya da “Sı” yerine “Tı”
sesini kullanmasını doğal olarak kabul ederken, 3,5 - 4 yaşından sonra daha yaşına
uygun sesletim özelliklerini kazanmasını bekliyoruz. Seçil Hanım da vurguladı, “Rı”
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sesinin üretimini 6 hatta 7 yaşına kadar bekleyebiliyoruz. Çünkü bu motor olgunlukla
çok ilişkili, dilin gerekli motor olgunluğuna ulaşabilmesi, çocuğun o sesi taklit
edebiliyor olmasını da gerektirdiği için 6 – 7 yaşına kadar bekleyebiliyoruz.
Değerlendirme;
 Oral-motor muayene
 Türkçe Sesletim ve Sesbilgisi Testi (SST )
 Sesletim Alt Testi
 Sesbilgisel Alt Testi
 İşitsel Ayırt etme Alt Testi
 Ankara Artikülasyon testi (AAT)
 İşitme değerlendirmesi
 Nörolojik konsültasyon
 Psikiyatrik konsültasyon
Değerlendirilmesinde oral-motor muayene bu bozuklukta da öncelikle baktığımız bir
şey. Çünkü ağız içerisinde yapısal bir bozukluk varsa, örneğin çocukta yarık damakdudak varsa, o zaman dilini uygun yerlere değdiremeyecek, uygun olan konuşma
sesini üretmekte problem yaşayacaktır. Veya ortodontik açıdan bir tedavi gerekiyorsa
veya dil altı bağı varsa, seslerin üretimiyle ilgili sorunlar yaşabilir. O yüzden oralmotor değerlendirme yapıp çocuğun herhangi bir yapısal bozuklukla karşı karşıya
olduğunu görüyorsak ilgili birimlere yönlendirmek için bu muayeneyi yapıyoruz.
Daha sonra sesletimi değerlendireceğimiz testlerimiz var. Türkçe sesletim ve ses
bilgisel testi, bu 3 alt testten oluşuyor. Sesletim alt testinde, konuşma seslerinden
hangileri çocuğun ses dağarcığında var, hangileri yok, nasıl hata örüntüsü var, bunu
ortaya koymak için yapıyoruz. Ses bilgisel alt testinde, çocuğun Türkçe’deki ses
sistemine ait bilgisi nedir, nasıl hatalar yapıyor, örneğin “Kı” yerine “Tı” yı mı
kullanıyor yani önleştirmemi yapıyor, yoksa Le, Lı seslerini birbirinin yerine kullanıp
akıcıları farklılaştırıyor mu bunlara bakıyoruz. İşitsel ayırt etme alt testinde ise
seslerin anlam değiştirme özellikleri var. Örneğin biz “Tüp” dediğimiz zaman mutfakta
kullandığımız ya da sanayi de kullanılan “Tüp”ü anlarken, “Küp” dediğimizde küp
şeklini ya da bir buz kalıbını zihnimizde canlandırabiliriz. Dolayısıyla çocuk “küp”
demesi gereken yerde “tüp” diyorsa, işitsel ayırt etmek açısından buna bakmak lazım
ki çocuk acaba “kı, tı” seslerini kendisi de ayırt edebiliyor mu işitsel olarak. Üretirken
yanlış, hatalı üretebilir ama çocuklar bunu ayırt da edebilirler. Dolayısıyla bunu test
etmek, değerlendirebilmek için ayrıca işitsel ayırt etme alt testinden de
yararlanıyoruz.
Kullanabileceğimiz diğer bir test ise Ankara artikülasyon testi. Bu da yine çocukların
sesletim özelliklerini ortaya çıkarmak, ses kullanımını, seslerin birbiri açısından anlam
değiştirme özelliklerini ortaya çıkarmak için uyguladığımız bir başka test. Sesletim
bozukluklarında işitme değerlendirilmesi olmazsa olmaz istediğimiz bir konsültasyon.
Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi işitmeyle ilgili bir problem varsa çocuk konuşma
seslerini doğru işitemeyebilir. Doğru işitemeyince de onlar doğru bir şekilde taklit edip
yerinde, uygun şekilde kullanamayabilir. Ve cihazlandırılması gereken bir çocuksa
yani işitme cihazı kullanması gerekiyorsa bunun da gözden kaçırılmaması gerekir.
Çünkü hem dil gelişimi için önemlidir bizim sağlıklı bir işitmeye sahip olmamız, hem
konuşma seslerinin üretimi için çok önemlidir. O yüzden bu açıdan da herhangi bir
şüphenin yer almaması, az da olsa bir işitme kaybından şüphelenmemek için bunu
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bertaraf etmek için işitme değerlendirilmesini de mutlaka istiyoruz. Ama çocukta yine
nörolojik veya psikiyatrik herhangi bir durumdan şüphelendiysek de gerekli
konsültasyonları istemek için ilgili birimlere yönlendiriyoruz.
Akıcılık bozuklukları (Kekemelik/ Cluttering-Takifemi)
Bir diğer bozukluk ise akıcılık bozukluklarından kekemelik, yine okul öncesi
döneminde çok sık karşımıza geliyor. Bir normal akıcısızlık var, bir de artık
kronikleşme yolunda akıcısızlık olacağına şüphelendiğimiz çocuklar oluyor. Onlar
hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kekemelik, konuşmanın akıcılığının ve ritminin,
duraklamalar, tekrarlar, uzatmalarla ve çoğu kez bunlara eşlik eden beden
hareketleriyle kesintiye uğramasıdır. Erkeklerde daha sık rastlanır (Bloodstein, 1995).
3-6 yaş arasında ortaya çıkar. Aile öyküsü önemlidir. Korku, gerilim, stres gibi
durumlar mevcut durumu tetikleyebilir. Aileler çoğunlukla çocuklarının bir korkudan
sonra kekelemeye başladıklarını ifade ederler. Ama bu tek başına bir neden değildir.
Çoğunlukla tetikleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hayatımızın belirli
dönemlerinde hepimiz bir takım şeylerden korkuyoruz. Özellikle çocukluk döneminde
anlamlandıramadığımız bir takım olaylar, örneğin karanlıkta gördüğümüz gölgeler bizi
korkutabiliyor. Ama hepimizin konuşmasında bir akıcısızlıkla karşı karşıya
kalmıyoruz. Dolayısıyla bu tek başına bir neden değil ancak durumu tetikleyebilecek
ya da durumun daha ağırlaşmasına sebep olabilecek durumlar olarak karşımıza
çıkabilir.
Değerlendirme;
 Akıcılığın değerlendirilmesi amacıyla en az 300 hecelik bir konuşma örneği
üzerinden kekelenen hece yüzdesi ve kekeme şiddet puanı hesaplanır.
 Sözel iletişim teknikleri; göz kontağı kurma, dinleme, karşılıklı konuşmayı
başlatma, sürdürme, sonlandırma, konuşma sırası alma, zamanlama gibi
becerileri de değerlendirilir.
 Cinsiyet: Erkek çocuk / Kız çocuk;
 Aile öyküsü;
 Tamamen akıcı olduğu dönem var/yok;
 Akıcısızlık davranışları değişiyor/ ekleniyor;
 Şiddeti değişmiyor/artıyor/azalıyor;
 İkincil davranışlar ekleniyor/eklenmiyor;
 Başlangıcından 6 ay/ 1 yıl geçmiş ise…
Çocuklardan en az 300 hecelik bir konuşma örneği alıyoruz. Çocuğun konuşma
davranışı nasıl, tekrarlar mı yapıyor, uzatmalar mı yapıyor? Bunlar sözcük başında,
sözcük ortasında veya sözcük sonunda mı oluyor? Hepsine birden mi oluyor?
Cümleye başlarken mi gerçekleşiyor? Bunları ortaya koymak için en az 300 hecelik
bir hece değerlendirmesi alıyoruz. Bunu yüzdelik olarak hesaplıyoruz ve böylelikle
şiddetini hesaplamış oluyoruz. Aynı zamanda kekemeliği değerlendirirken çocuğun
iletişim becerileri de bizim için önemli, göz kontağı kuruyor mu, sohbete devam ediyor
mu, onu sürdürüyor mu, zamanında sonlandırabiliyor mu? Nasıl cevaplar veriyor,
kısa cevaplar mı veriyor ona sorulan sorulara? Yoksa uzun uzun cevapları anlatıp
kendisini ifade edebiliyor mu? Bu tarz becerileri de değerlendirmemiz gerekiyor.
Cinsiyeti, erkek, çocuk kız çocuk olmasın da aile öyküsünün varlığı ve yokluğunun
tamamen çocuk diyelim ki bir altı aylık bir süredir akıcısızlık yaşadığını düşünelim.
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Bu altı aylık süre içerisinde tamamen akıcı olduğu bir dönem var mı, yok mu? Bunun
bilgisi önemli. Akıcısızlık davranışları değişiyor mu? İlk başladığında daha çok
sözcükleri tekrar ederken daha sonra acaba hem sözcük tekrar etmek hem sesleri
uzatmak gibi başka özellikler, başka davranışlar da ekleniyor mu? Şiddetinin değişip
değişmediği, azalıp azalmadığı, bu altı aylık süre içerisinde ikinci el davranışlar
dediğimiz el kol hareketleri, göz mimikleri, burun kırıştırma gibi başka davranışlar da
ekleniyor mu? Onlara da bakmak gerekiyor.
Başlangıcından bize başvurulan döneme kadar ne kadar süre geçtiği, 3 aylık gibi bir
zaman dilimi içerisinde aileye takip yapmasını, takip etmesini ve bir takım önerilerle
çocuğun akıcı konuşmasını teşvik etmesini destekliyoruz, rica ediyoruz. Ama
çocuğun öyküsü 6 ayı, 1 veya 6 yılı bulmuşsa o zaman bu dediğim açılardan da
değerlendirip; Aile öyküsü var mı, erkek çocuk mu bunlara bakıp çocuğu terapiye
dahil etmek gerekebiliyor.
Erken Çocukluk Döneminde Değerlendirme Amaçları
 Çocuk kekeliyor mu?
 Kekelemiyor ise risk var mı?
 Kekeliyorsa uygun müdahale yönteminin seçimi:
 Doğrudan
 Dolaylı
Erken çocukluk döneminde değerlendirme amacımız; çocuğun akıcısızlık yaşayıp
yaşamadığını ortaya koymak. Çünkü hepimiz günlük hayata baktığımız zaman yüzde
bir oranında diyebileceğimiz bir akıcısızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bazen biz de
sözcük bulmakta zorlanıyoruz, bazen biz de “ııı, iii, şey” gibi sözcükler ekleyebiliyor,
bazen de bir sözcüğe başlarken zorlanabiliyoruz. Bunlar % 1 oranında olduğu zaman
normal olarak kabul ettiğimiz bir durum, ancak fazlalaşmaya başladığı zaman % 5, 7,
8’ler hatta daha yüksek oranları görmeye başladığımızda bir kekemelikten ya da
akıcısızlıktan ilk etapta söz edebiliriz. Eğer çocuk kekelemiyor ise riskinin var olup
olmadığını da ortaya koymak gerekiyor. Çünkü aileler bazen çok basit bir takılmayı
ya da basit bir akıcısızlığı “çocuk kekeliyor” diye düşünerek başvurabiliyorlar. O
zaman aile öyküsüne bakmak gerekiyor. Ailede hiç böyle bir öykü var mı? Çünkü
demin de belirttiğim gibi yatkınlığı artırıyor. O yüzden bunu değerlendirmek gerekiyor
ve eğer çocuk kekeliyor ise bunu değerlendirme sonucunda “Evet bu çocukta
kekemelik var, bir akıcısızlık var” diyorsak nasıl bir yöntem izlemeli? Doğrudan
terapiye mi dahil etmek gerekiyor? Yoksa dolaylı yoldan aile ile beraber iş birliği
içerisinde çocuğu takip ederek akıcısızlığını dolaylı olarak mı değerlendirmek
gerekiyor? Bunların ayrımına varabilmek, bunun kararını verebilmek için
değerlendirmemizi yapıyoruz.
Okul öncesi dönemde karşılaştığımız bir diğer bozukluk ise ses bozuklukları. Sesin
perde, şiddet ya da kalitesi gibi özelliklerinden biri ya da bir kaçı, konuşanın ne
söylediğinden daha fazla dikkat çekici ise ses bozukluğu olduğu düşünülür. Şu an
hepiniz beni çok rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz ama ben kısık sesle konuşuyor olsam
hepinizin dikkatini çeker “Niye böyle konuşuyor?” diye. Böyle bir durumla
karşılaştığımızda bu kişide bir bozukluğu vardır diyebiliriz. Bunun nedenini araştırmak
lazım. Bu organik bir sebep midir, yoksa kullanımla ilgili bir hata mıdır, yoksa
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kullanıma bağlı bir hatadan dolayı organik bir problem mi meydana gelmiştir? Bunun
ayrımını yapmak gerekir.
Ses bozukluğundan şüphelendiğimiz bir çocuğu öncelikle kulak-burun-boğaz
muayenesine yönlendiriyoruz. Çünkü ses tellerinin durumuna bakılması lazım, ses
telleri nodülü var mı, ses telleri üzerinde başka bir patoloji var mı ya da çocuk ses
tellerini nasıl kullanıyor? Ayrıca aerodinamik ölçümler de yapılması gerekiyor. Sesin
kalitesinin ölçülmesi, ne kadar süreyle rahat bir şekilde ses üretebiliyor, gırtlak altı ve
üstü düzenekte herhangi bir havanın kullanımı ile ilgili bir sıkıntı var mı? Bunların hep
değerlendirilmesi gerekiyor. Yine oral-motor değerlendirme önemli çünkü ağız
içerisinde ses bozukluğuna yol açabilecek herhangi bir problem varsa genelde
yapısal bir bozukluk varsa örneğin yarık damaklı çocuklarda ses bozukluğu da
görebiliyoruz. Bunları hep incelememiz gerekiyor ve tabi ki sesin informal
değerlendirmesi de bizim için önemli. Sesin informal değerlendirilmesinde, çocuk
sesini nasıl kullanıyor, çok mu bağırıyor, çok mu yüksek sesle konuşuyor, bir şey
isterken bir odadan diğer odaya bağırarak mı konuşuyor? Çok ses taklitleri yapıyor
mu? Örneğin oyuncakları ile oynarken arabaların seslerini bir arabaymış gibi mi
çıkartıyor, köpeğin sesini bir köpekmiş gibi mi çıkartıyor? Bunları hep değerlendirmek
gerekiyor. Dolayısıyla ses bozukluklarında önce KBB muayenesi ardından da bizim
yapacağımız ölçümler ve bunun sonucunda da yine terapiye gerek var mı yoksa
çocuğun davranışlarını mı değiştirmek gerekiyor? Bunlara bakmak için
değerlendirmemizi yapıyoruz.
Bir diğer karşılaştığımız bozukluksa, rezonans bozukluklar:
 Hipernazalite; kişinin rezonansının aşırı nazal olması.
 Örneğin: /dede/ > /nene/
 Hiponazalite; kişinin nazal rezonansının yetersiz olması.
 Örneğin: /mama/ > /baba/
 Velofaringeal mekanizmanın fonksiyon bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bu
fonksiyon bozukluğu yanlış öğrenme, nörolojik yada yapısal bir bozukluktan
kaynaklanabilir. Örneğin dudak-damak yarıklığı.
Bunlardan ilki, konuşmanın aşırı genişsi olması. Ağzımızın arkasındaki küçük
dilimizin olduğu yumuşak damağı hiç kullanmazsak rezonansımızın genişsi
olabileceğini söyleyebiliriz. O zaman da dede sözcüğü nene gibi üretebilir. Bu sırada
da kişinin konuşmasının hiç nazal özellik taşımamasını da söyleyebiliriz. Eğer ben
burnumu kapatarak konuşmaya çalışırsam bu sefer başka bir sıkıntı olduğunu
düşünebiliriz. Çünkü ne M’ler N’ye benziyor ne de N’ler M’ye benziyor gibi bir
durumla karşılaştığımızda da çocukta hiponazal bir bozukluk olduğundan
şüphelenebiliriz. Böyle bir durum yumuşak damağın yapısal ve öğrenilmiş bir takım
sebeplerden dolayı tam olarak görevini yerine getirememesinden kaynaklanıyor.
Değerlendirme de rezonansla ilgili bir bozukluk olduğundan şüpheleniyorsak yine
KBB muayenesi istiyoruz, yine aerodinamik ölçümler yapıyoruz. Ve tabiî ki oral-motor
bir yarık damak, dudak varsa örneğin ya da yarık damak varsa bu onun konuşmasını,
rezonansını olumsuz yönde etkileyecektir. Bunları ayırt edebilmek için oral-motor
değerlendirmeyi de yapıyoruz.
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Yaptığımız değerlendirmelerde gerektiği durumlarda odyoloji’ye, KBB’ye, genel
cerrahi, plastik cerrahi, psikiyatri servislerine, özel eğitime de yönlendirmeler yapıp,
çocuğun tam ve gerekli destekleri de almasını da amaçlıyoruz.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum
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OKUL ÖNCESİNDE DİL(LER) GELİŞİMİ
Anadili Türkçe olan bir çocuk ‘bıçak’ sözcüğünün keskin, soğuk ve tehlikeli olabilecek
bir objeye gönderme yaptığını ve yetişkinler tarafından kullanılması gereğini küçük
yaşlardan itibaren öğrenir. Bir başka deyişle ‘bıçak’ beynin anadili bir sünger gibi
‘emdiği’ erken evrelerde dilsel sözcük anlamınla bağdaşık biçimde görsel, işitsel ve
duygusal özellikleriyle algılanır. Bu, anadilin dilsel özelliklerinin yanısıra diğer
duyularla da yüklü bir biçimde nöronal sistemler vasıtasıyla beyne yerleşmesi
sürecini oluşturur. O nedenle erken evrelerde temeli atılan ve sürekli kullanım sonucu
işlevsel köprüler diyebileceğimiz sinapslarla altyapısı gelişen ve pekişen söz konusu
nöronal sistem sayesinde, yani anadilimizde, düşünür, düş görür, hayal kurar,
neşelenir ya da sinirleniriz. Geç yaşlarda öğrenilen bir yabancı dilin sözcüklerinin
dilsel anlamı olsa bile görsel, işitsel ve duygusal derinlikleri yoktur. İngilizce ‘knife’
sözcüğü kesmek için kullanılan bir objeye gönderme yapar; keskinliği, soğukluğu,
tehlike arz edişi ya da yetişkinlerce kullanımının gereği gibi özellikleri çoğu zaman
taşımaz. Çünkü alt yapısı yerleşmiş bir dile en iyimser deyişle entegre olmaya çalışan
ya da en kötümser deyişle bir yama gibi eklenen bir dilin duyusal özelliklerinden
yoksun bir sözcüğüdür ‘knife’. Bir başka deyişle bilişsel ve duygusal derinliği yoktur.
Kısaca her insan değişik seviyelerde yabancı dil öğrenebilir ancak kişinin iki (ana)
dilli olması için dil öğreniminin insanın nörobiyolojik doğası ve gelişimiyle uyumlu
olması koşuldur.
Nörobiyolojik açıdan dil öğreniminin en uygun olduğu evre ömrümüzün ilk 5-6 yılıdır.
Bu evre popüler deyimle ‘fırsat pencereleri’ diye anılmaktadır. İnsan beyninin dilleri
öğrenmek için doğuştan programlandığı
ve çevreden gelen dil girdilerinin
tetiklemesiyle dile özgü nöronal sistemlerin oluştuğu bilinmektedir. Söz konusu dil
girdilerinin birden fazla dili yansıtması durumunda oluşan nöronal sistemler her iki
dilin bilişsel ve duygusal derinliğini içeren biçimde altyapılaşmaktadır. Örneğin,
çocuğun Türkçe ve İngilizce dil girdilerine simültane olarak muhatap olması, sesletim
bakımından /d/ ve /th/ benzer seslerinin ayrıcalığını farkeden ve her iki sesi ayrı ayrı
içeren nöronal altyapılar oluşturmasına neden olmaktadır. Böylece aksan sorunu
ortadan kalkmaktadır. Benzer şekilde aynı evrede öğrenilen ‘bıçak’ ve ‘knife’
içerdikleri tüm bilişsel ve duygusal niteliklerle algılanmakta olup, yabancı dildeki
sözcük bilgisinin salt sözlük düzeyi kısıtları içinde kavranması söz konusu
olmamaktadır.
Konunun daha iyi anlaşılması açısından ‘fırsat pencereleri’ kavramının dayandığı
olguları kısaca ele almakta yarar vardır. Bunlardan birincisi özellikle erken evrelerde
beyni karakterize eden nöroplastisite olgusudur. ‘Lateralizasyon’ dediğimiz dil
melekesinin ergenlik çağı itibariyle beynin sol yarımküresine yerleşmesine kadar olan
devrede beynin büyük oranda sinirsel esneklik gösterdiğini ve diğer bilişsel
becerilerle birlikte dili de spesifik bir bölgeye bağımlı olmadan, yani beyin çapında,
algıladığını gözlemlemekteyiz. Bu aşamada birden fazla dilin girdisine gayet açık olan
ve gerekli nöronal altyapıları oluşturmaya yönelen bir beyinden bahsetmekteyiz. Söz
konusu altyapılar oluşumsal-örgütsel türden olup, her türlü girdiye duyarlı bir
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performansa sahiptir. Yani /d/ ve /th/ seslerini girdi olarak ayırdedebilmekte ve ayrı
nöronal sistemlerini oluşturarak zamanla örgütlemektedir.
Aynı örnekten yola çıkarsak sadece tek dile (Türkçe) özgü girdiye muhatap olan
çocuğumuzda /d/ sesinin nöronal altyapısı oluşmakta ve örgütlenmekte, /th/ sesi ise
çevresel girdiyle herhangi bir etkileşime giremediği için nöronal bağlamda ölmektedir.
Çünkü kullanılmayan nöronların sinaptik bağlantı kuramadıklarını ve öldüklerini
biliyoruz. Keza, özne olarak kullanılan adılların Türkçe’de seçime bağlı kullanımına
karşın İngilizce’de zorunlu olarak kullanım gerektirdikleri gibi yapısal bilgiler
bilinçaltından süzülerek spesifik nöronal sistemler oluşturur.
Lateralizasyon ile birlikte nöroplastisitenin zayıflaması dil öğrenimine set çeken bir
olgudur. Anadilin beynin belirli bir bölgesinde (sol yarım küre) lokalize olması geç
yaşta öğrenilmeye başlanan yabancı dilin var olan yerleşik anadil nöronal
sistemlerine uyumundan geçer. Bu aşamada beynin nöroplastisitesi oluşumsalörgütsel olmaktan çok ilişiksel-tepkisel türdendir. Yabancı dile özgü sesler,
biçimbilimsel takılar, sözdizimi ve sözcükler, yerleşik anadilin sesbilim, biçimbilim,
sözdizimi ve sözcüklerine ne denli uyarlıysa o denli sağlıklı ilişkiler kurabilme ve var
olan nöronal sistemlere entegre olma şansına sahiptir. O nedenle İngilizce ve
Almanca gibi tipolojik kökenleri benzer diller yabancı dil olarak daha kolay öğrenilir.
Ancak bu tür uyarlamaları gerçekleştiremeyen yabancı dil öğeleri yerleşik anadil
sistemi tarafından tepkiyle karşılanmaya mahkumdur. Bunlar var olan nöronal
sisteme dahil olamazlar. Bunun eğitsel bağlamdaki ifadesi, yeni dilsel öğelerin
öğreniminin güçlük yaratacağı ve o nedenle pedagojik müdahale gerektirdiğidir.
‘Fırsat pencereleri’ kavramının dayandığı bir diğer olgu, anadil ve geç yaşlarda
öğrenilen yabancı dilin edinilmesinde bellek sistemlerinin ve işlemleme türlerinin
değişkenliğinden kaynaklanır. Yaklaşık 6 yaşına kadar dilsel girdilerden sesbilimsel,
biçimbilimsel ve yapısal olanlar uzun erimli belleğimizi oluşturan iki bellekten bir olan
yöntemsel (‘procedural’) bellekte depo edilir. Bu bellek söz konusu verileri
alışılagelmiş, kalıplaşmış, formülleşmiş bilgiler halinde otomatik bilişsel süreçlerle
kullanıma sokar. Uzun erimli diğer belleğimiz olan bildirimsel (‘declarative’) bellek ise
sözcük bilgisini hem ansiklopedik anlamda hem de edinilmiş kişisel olay ve
deneyimlerle bağdaştırarak kontrolü bir biçimde depolar. Bu iki bellek sistemi erken
evrelerdeki anadil öğrenimi sürecinde işbirliği yaparak senkronize bir şekilde
çalışırlar. Genelde yöntemsel belleğin işlemlemesi otomatik, bildirimsel belleğinki ise
kontrollüdür. O nedenle anadilimizi konuşurken ürettiğimiz sesleri, takıları ve yapıları
çoğu zaman otomatik biçimde kullanır ancak kullandığımız sözcüklerde kontrol
uygularız.
Lateralizasyon süreciyle birlikte yöntemsel belleğin işlemlemedeki payı azalırken
bildirimsel belleğinki artar. Bu aşamada anadil sesbilimsel, biçimbilimsel ve yapısal
olarak kalıplaşmış, alışkanlık halini almıştır. Ancak kişi hala yeni sözcükler
öğrenmektedir. Başka bir deyişle yöntemsel belleğe olan gereksinimi azalmış,
bildirimsel belleğe olan gereksinimi ise çoğalmıştır. Dolayısıyla geç yaşta öğrenilmek
istenen yabancı dil çok büyük oranda bildirimsel bellekle etkileşim içinde öğrenilmeye
mahkumdur. ‘Mahkumdur’ diyorum çünkü bildirimsel belleğin etkinliği sözcük
bilgisinin işlemlenmesi ve depolanmasıyla kısıtlıdır. Oysa şimdi yabancı dilin
seslerini, takılarını ve yapılarını işlemlemeye tabi tutması gerekmektedir. Yani bilişsel
açıdan etkin olmadığı bir alanda işlevselliği istenmektedir. Anadilde kullanımı
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otomatik bilişsel süreçlere tabi sesler, takılar ve yapılar, sanki bağımsız sözcüklermiş
gibi kontrollü bilişsel süreçlere tabi olmakta ve öğrenim güçlükleri yaratmaktadır. O
nedenle yetişkinler yabancı dili cebir problemi çözer gibi işlemlemekte, yabancı dil
öğretmenleri de dil kalıplarını gramere odaklanarak formüllere dönüştürme çabaları
içinde olmaktadır. Umulan bu kontrollü işlemleme süreçlerinden otomatik
işlemlemeye geçilebileceği ve yabancı dilin hem doğru hem de akıcı biçimde
kullanımının sağlanabileceğidir. Ancak bu dağ ancak fare doğurur!
Esas sorun fırsat penceresinin panjurunun kapanmakta olduğunun bilincini
taşımamaktan geçmektedir. Panjur kapanmadan yabancı dili öğrenmemiz gerekir. Bu
da okul öncesi eğitimin iki dilli bir öğretim temeline oturtulmasıyla mümkün olur.
Beynin sünger gibi dil(ler)i emdiği bu evreyi göz göre göre kaçırmak ve çocuklarımızı
salt anadilleriyle kısıtlamak insan beyninin ömrü boyunca geçirdiği nörobiyolojik ve
bilişsel evrimi bilmemek, daha da kötüsü anlamamakta direnmek ve yabancı dil
eğitimini orta öğretimde ve hatta üniversitelerin hazırlık okullarında halledeceğini
sanmak büyük bir hatadır. Eğitim insan doğasına aykırı değil, insan doğasıyla
bağdaşık olmalıdır. Bu bağlamda yabancı dil eğitimi ne denli insanın doğası ve
özellikle beyinsel evrimiyle uyumlu ise o denli başarılı olmaya adaydır.
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Ayten Yılmaz
Enka Anaokulu Müdürü
PYP; 3 yaşından 12 yaşına kadar büyük bir program. Bu resmi koymamdaki amacım,
biz hep oynuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Kimisi kutuyu getiriyor, kimisi kumaşı
getiriyor, birlikte keyifli yaşamamız çok önemli. Umarım buradan güzel bir fikirle
ayrılırsınız.

Aslında Uluslararası Bakalorya programı diye genel bir çerçeve var. Bu IB diye
özetleniyor. IB programı üç tane programa sahip; DP, MYP, PYP diye açıklanıyor.
Bunların açıklamasına ve geniş açımlarına bakarsak;
The Diploma Programme; DP
16 – 19 yaşları arasındaki öğrenciler for students aged 16 to 19
The Middle Years Programme; MYP
11 – 16 yaşları arasındaki öğrenciler for students aged 11 to 16
The Primary Years Programme; PYP
3 – 12 yaşları arasındaki öğrenciler for pupils aged 3 to 12.
Yani PYP dediğimiz de ilk yıllar programı olarak algılıyoruz. PYP’ nin belli merkezleri
var. Dünyada binlerce okul çalışıyor bu konuda, binlerce okul çalışırken de sizin
coğrafya olarak bağlı olduğunuz bir grup olması gerekiyor, ülkenizin konumu,
yerleşimi itibari ile. Burada IB misyonu çok önemli, çünkü bu misyon diyor ki; “Ben
okulu sadece anaokulunda değil, ilköğretimde, ortaöğretimde değil yaşayan her
yerinde görmem gerekiyor.” Buna kısaca bakarsak; Kültürlerarası anlayış ve saygı
yoluyla daha barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak, sorgulayan, bilgili
ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, IB okullar,
hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak zorlu uluslararası eğitim ve
ölçme değerlendirme programları geliştirir.
İki gündür bu sempozyumda eğitim programı değişmeli artık, hedeflediğimiz,
nitelikler değişmeli denirken, PYP buna ne kadar hizmet ediyor bunu anlamaya
çalışacağız. Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farlı
olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu
öğrenen kişiler olmaya teşvik ediyor.
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Yaşamboyu öğrenenler;

Yaşam boyu öğrenme gerçekten çok önemli yani okul olarak PYP’yi yapmaya karar
verdiğinizde “Ben kullandığım bir müfredatı bir daha hiç kullanmayacağım” demeye
hazır olmanız gerekiyor. Velileri, aileleri, öğretmenleri, öğrencileri iyi yönlendirmek
gerekiyor. Biz bir çok şeyi farklı yapmaya çalışacağız buna hazır mısınız? Biz başka
şekilde ödev verirsek buna hazır mısınız? O yüzden veli eğitimi de çok önemli, kendi
yanınıza destek birilerini almanız gerekiyor. PYP’nin böyle bir genel yapısı var. Bu
genel yapı programın ana şekli, yani bu şekilde bakarken epey ilerleyebiliriz. PYP’nin
kalbinde öğrenen profilleri diye bir yapı var. Bu öğrenen profilleri 3 yaşından 16
yaşına kadar her zaman okul olarak takip ettiğiniz çok temel değerler temel yapı
taşları. Eğer okul olarak mesleki gelişime önem vermiyorsanız, öğretmeniniz bir risk
alıp bir şey getirdiğinde desteklemiyorsanız, gerçekten IB okul olmanız, PYP okul
olmanız çok güç. Çünkü bu bahsettiğim merkezlerden belli aralıklarla sizi ziyarete
geliyorlar. Belli standartlar var. Bu standartları görebilmeniz için ya da görebilmeleri
için okulda yaşayan sessiz bir müfredat var.
Evet yazılı bir müfredat var, çok keyifli her şey hazır, uygulamaya da hazır ama asıl
okulda nüfus ettiğiniz atmosfer nasıl, insanlar birbirine saygılı mı, buna ne kadar
değer veriyorsunuz? Bunları okulda görüyor olmak çok önemli ve bu değerleri de, bu
profil yapılarını da öğretmen olarak yaş düzeyine göre kaydetmeniz, gözlemlemeniz,
raporlamanız da bekleniyor. Örneğin okul yapısı, iş hayatını nasıl gösteriyor
öğretmenlerine, bu bile çok önemli bir gösterge. Yani siz her istediğiniz zaman
“Mesleki gelişim var, gelin mesleki gelişim yapalım” derseniz dengeli bir profile sahip
değilsiniz. Neden? Çünkü öğretmenlerin de özel hayatı var, onların da hobilerine,
çocuklarına vakit ayırması gerekiyor. Bir akşam saati yapacaksanız bunu, belki iki ay
önceden haber vermeniz gerekiyor. Yani bunun gibi ulu arası bir zihniyet, uluslararası
bir anlayışın getirilmesi gerekiyor. Belki beni duyan yöneticiler kızabilir, ben de
yöneticiyim ama zorlanıyoruz zaman zaman.
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PYP Müfredat tanımı

Ne öğrenmek
istiyoruz?

Anlam
oluşturan
öğrenenler
En iyi nasıl
öğreniriz?

Ne
öğrendiğimizi
nasıl bileceğiz?

Müfredatın tanımı içerisinde neler var? Yazılı müfredattan bahsedersek ne öğrenmek
istiyoruz, en iyi nasıl öğreniriz, ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz? Burada program
yazılımına dönük bir şeyleri tamamen konuşuyor olabilmek mümkün olsaydı ama
PYP böyle bir şey değil. Çok zorlu bir eğitim, uzun soluklu bir çalışma gerçekten,
öğretmenlerin, bizim algılaması zaman alıyor. Bu zamanı insanlara tanımak
gerekiyor. Çünkü hepimiz farklı bir şekilde yetiştik, kendi öz geçmişlerimiz bile farklı,
hocalarımızın da dediği gibi biraz mutsuz büyüyoruz, biraz güvensiz büyüyoruz. O
yüzden öğretmelere de anlamak için süre vermek gerekiyor.
Yazılı müfredatın temel öğeleri arasında şunlar var.
 Bilgi ( Ne öğrenmelerini istediğimiz önemli içerik )
 Kavramlar (yeniden keşfedecekleri güçlü fikirler )
 Beceriler (öğrencilerin sahip olmaları gereken yetenekler )
 Tutumlar (temel değerlerin,inançların ve duyguların ifadesi olan davranışlar )
 Eylem
Müfredatın yapısında disiplinler üstü bir diye tema var.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kim olduğumuz
Bulunduğumuz yer ve zaman
Kendimizi ifade etme yollarımız
Dünyanın işleyişi
Kendimizi düzenleme biçimimiz
Gezegeni paylaşma
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Bu 6 tema gerçekten bizim araç olarak seçtiğimiz üniteleri seçmemize yardımcı
oluyor. Aslında bir anlamda şanslıyız çünkü anaokulunda istediğimiz üniteleri seçerek
bu kavramaların bu disiplinler üstü temaların altına alabiliyoruz. İlköğretim bu konuda
biraz daha sıkıntılı çünkü alması gereken zorunlu konular var. Bu da bizim şansımız
açıkçası .
Alanlar var hepimizin de takip ettiği gibi hem gelişimsel alanlar bunlar ama bir taraftan
tek tek ders olarak görülen alanlar var biliyorsunuz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dil
Matematik
Bilim
Sosyal Bilimler
Sanat
Kişisel Sosyal Eğitim ve Beden Eğitimi

Burada önemli kriter hiçbiri birbirinden üstün değil. Yani bir okul, matematik
programını çok güçlü yapıyorsa ve burada çocuğun sosyal gelişim alanında yaptığı
şeyleri de düşünüyor olması lazım. Yani her şeye verilen değerin ortak olması
önemli.
Kavramlara bakarsak kavramlarda da güçlü sorular soruyor olmanız lazım.









Şekil; neye benziyor ?
İşlev; nasıl çalışıyor ?
Bağlantı ; diğer şeyler ile arasında ne bağlantı var ?
Sebep; sonuç neden böyle ?
Değişim; nasıl değişiyor ?
Bakış açısı; değişik bakış açısı neler ?
Sorumluluk; sorumluğumuz nedir ?
Dönüşümlü düşünme; nereden biliyoruz ?

Bir plan yaparken güçlü temel kavramlara sahip olmanız gerekiyor yani bu üniteniz
hangi kavramları hedefleyecek, hangi kavramları geliştirecek ve sınıf içerisinde
gerçekten bu kavramlara bağlantı yapıyor muyuz? Bunu da plan içerisinde alıyoruz.
Yine beceriler son derece önemli, bu becerilerin içerisinde de çok fazla detaylar yer
alıyor.
 Sosyal Beceriler
 Araştırma Becerileri
 Öz yönetim Becerileri
 İletişim Becerileri
 Düşünme Becerileri
Tutumlar bu şekilde;
 Değer bilme
 Bağlılık
 Güven
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İşbirliği
Yaratıcılık
Merak
Empati
Şevk, Doğruluk, Saygı, Hoşgörü,
Bağımsız davranma

Aslında bu yazılı müfredatın dışında bir de sınıf içerisinde anlamlandırmaya dönük,
müfredatın nasıl olduğuna bakmakla ilgili bir şey diyoruz ki o da sorgulama programı.
Gerçekten sorgulama programını nasıl yapıyoruz?


Çocukların hayatında sürekli olan doğal, küçük sorgulamalar vardır. Çocuklar doğal
sorgulayıcıdırlar. Sorgulama dile getirilmemis oyun ve keşif de olabilir. Kathy
Murdoch, Mart 2008

Burada hassas bir denge var. Diyoruz ki, “Çocuklar oyun oynuyorlar, zaten doğa
merakları var, sorguluyorlar her şeyi de yapıyorlar. Bir daha sorgulama döngüsüne,
sorgulamayı derinleştirmeye ne gerek var” gibi böyle bir engelle de karşılaşıyoruz.
Burada aktivite bazlı olmamak çok önemli. “Şu aktivite çok güzelmiş, bunu da alayım
sınıfıma, yarım saat sonra da başka bir şey alayım”. Güzel tamam, gün de geçti,
kahvaltı da yaptık, yemek de yedik, ikindi kahvaltısı da geldi ve gün bitti. Ama asıl ne
öğrendiler? Amacım neydi, ne gördüm? Nereye götüreceğimi bilmem gerekiyor. Yani
yapılandırılmış, nereye hareket edeceğimi biliyor olmam son derece önemli. Bunun
için yoğun çalışma gerekiyor. Kendi fikrimizi, kendi alışkanlıklarımızı da
değiştirmemiz gerekiyor. Hazır bir kağıt bile sorgulama yoluyla çok başka bir şekilde
sınıfta yaşayabilir. O yüzden yaratıcı olmak, bu konuda düşünüyor olmak son derece
önemli.
En iyi nasıl öğreniriz? Aslında bizim nereye gittiğimize dair fikrimizin olması gerekiyor.
Dediğim gibi geriye dönük bir planlama yapıyor olmamız son derece önemli. “Ben
bunu yaptım, çocuk bunu yaptı, şimdi ne yapacağım?. “Bu oldu, bu oldu, şimdi ne
yapacağım?”. Yani; “Bunlar gelişti, benim ne yapmam lazım? Çocuk bunu yaptı,
benim ne yapmam lazım?”. Bizim son derece gözlem yapan ve uyanık olan bir
yapıya sahip olmamız gerekiyor. Yani kaybolmamamız gerekiyor. Dediğim gibi
“Aktivite güzel, bu güzel, onu da öğrendim, şu workshop’tan şunu da öğrendim, bunu
da yapayım” derken çocukların kafası karışıyor. Çok şey yapıyorlar ama çıktı farklı,
derinliğine bir şey yapmıyorlar. Buna son derece hakim olmamız gerekiyor.
En iyi nasıl öğreniriz?
 Hedefimiz, yönlendirici sorgulama ile öğrencilerin sorgulamalarını
sürdürmelerini, organize etmelerini ve genişletmelerini desteklemektir
 En iyi öğrenim ilgili olduğumuz konularda aktif olarak katıldığımız zamandır.
 Sorgulama belli bir eğitim ve öğretim metodu değil bir felsefedir.Bir yaşama ve
öğrenme biçimidir.
Gerçekten aileleri dahil etmemiz, öğretmen eğitimi, öğretmenlerin değişime yaklaşımı
son derece önemli ve çocuklar en önemli. Çıkmak istediğimiz, ileriye gitmek
istediğimiz, varmak istediğimiz hedef son derece önemli. O yüzden yaşam boyu
öğrenmeyi bırakmayacağız. Ben hocalarımın da nezdinde, onlar daha iyi ölçüm
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yapıyorlardır ama anaokulu öğretmenlerini ve kendimi çok şanslı buluyorum. Çünkü
hocalarımız bizi gerçekten farklı yetiştirdi, daha açığız, düz gözlüklerle bakmıyoruz.
Bir kaç örnek vermek istiyorum. Mesela 5. sınıf örneği, daha önce bahsettiğim
disiplinlerüstü temalardan, kim olduğumuzla ilgili. 5. sınıfta ünite adı; Haklar ve
sorumluluklar iken bu ana fikrin oluşması, sorgulama haklarının oluşması tamamen
öğretmenlerin oluşturduğu bir program, program size çerçeveyi veriyor.

Müfredat konuları örnekleri ( 5.sınıf )
Sorgulanacak olanlar:
Kim oldugumuz
Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve
ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar
ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
Ünite adı: Haklar ve Sorumluluklar
Ana fikir :
Her insanın evrensel hakları vardır ve aynı zamanda başkalarının haklarını da koruma
sorumluluğu vardır.
Anahtar kavramlar:
İşlev, sebep-sonuç, bağlantı
Sorgulama hatları:

Bireylerin gruplar içindeki rolü

Evrensel haklar

Kişisel hak ve sorumlulukların düzenlenmesi

Mesela binlerce PYP okulu var. “Siz bunu uygulayın, hazır da bir program alın
sınıfınızda uygulayın” diye bir şey yok. “Sana çerçeveyi veriyorum, sizler kendiniz
müfredatınızı yazacaksınız” diyor.
Anasınıfına bakarsak yine okulunuzda bulunduğunuz yapıya göre değişiyor.
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Müfredat konuları örnekleri ( Anasınıfı )
Sorgulanacak olanlar:
Kim oldugumuz
Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve
ruhsal sağlık, aileleri, arkadaşları, toplulukları ve kültürleri içeren insan ilişkileri, haklar
ve sorumluluklar, insan olmanın anlamı.
Ünite Adı: Vücudumu keşfediyorum
Ana fikir :
Vücudumdaki organlar birlikte çalışır.
Anahtar kavramlar:
Şekil, işlev, sorumluluk
Sorgulama hatları:
Vücudumdakiler
Vücudumdaki organlar ve görevleri
Vücuduma karşı sorumluluklarım

4 yaşında kim olduğumuz kavramı içerisinde yaptığınız şeyle, 5.sınıfa kadar giderken
izlediğiniz yol çok önemli. Çocuk oraya giderken haklar ve sorumluluklar konusuna
gitmeden önce 2. sınıfta ne yaptığı, 3.sınıfta ne yaptığı çok önemli. Yani bir an da
çocuklar haklar ve sorumluluklar konusuna gelmemeli açıkçası.
Ana sınıfında “Vücudumu keşfediyorum” hakkımdan önce kendimi tanımam lazım
değil mi? 5. sınıfta hakkımı ve sorumluluğumu bilmem için “Vücudumda ne var,
özelliklerim nasıl, kendimi nasıl koruyabilirim?” bunu bilmem gerekiyor. Bunun gibi
belli şeyler çok önemli.
Daha fazla bilgi için www.ibo.org.tr internet sitesinden bakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz
için çok teşekkür ederim.
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Doç. Dr. Ebru Aktan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FARKINDAYIM,
YAKLAŞIMI

FARKLILIKLARA

SAYGILIYIM:

KİMLİKLİ

BEBEKLER

Ayten Hanıma çok teşekkür ederiz, çok güzel bir sunumdu. Ayrıca okul öncesi eğitim
alanında süregelen çalışmalarımda çok değerli katkısı bulunan Sayın Prof. Dr. Ayla
Oktay’a öncelikle huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle birlikte bu panel
oturumunda sizlere ulaşabildiğim için mutluluk duyuyorum.
Sizlere kısa bir süre zarfında “Kimlikli Bebekler Yaklaşımı”nı tanıtmaya çalışacağım.
Erken çocukluk döneminde farklılık kavramından bahsettiğimiz zaman yaşlara göre
değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Çocuklar daha bebekken, hatta 3-4 aylıktan
itibaren bu farklılıkları bir şekilde algılamaya başlıyorlar.
Mesela 1 yaşında
farklılıkları fark ediyor; 2 yaş ile birlikte renkleri öğrenip buna bağlı olarak ten
renklerindeki farklılıkları algılıyor; 3 yaştan itibaren de cinsiyet ve farklı ırkları ayırt
edebiliyorlar. 3-5 yaş arası ise çocukların kendi cinsiyetleri ile ilgili araştırma
yapmaya başladıkları dönemdir. Bu dönemde “Ben hep kız mı kalacağım?”; “Ağaca
çıkınca erkek olabilir miyim? gibi” sorular sorarlar. Bu yaşlar arasındaki birçok çocuk,
gerek kendi gerekse de çevresindeki dünya ile ilgili detaylı bir anlayış geliştirmeye
başlıyor. Farklılıklar konusunda meraklı olup, kendilerinden farklı dili konuşan, ten
rengi kendisinden daha koyu ya da açık olan, farklı giyinen ya da bedensel engeli
olan çocuklarla oynamayı reddedebilirler. 5 yaşla birlikte belirli kişilik özellikleriyle
cinsiyet arasında ilişki kuruyorlar. Örneğin; kadınlar; hassas olur ve daha yumuşak
kalplidir; erkekler; daha güçlüdür, yüreklidir şeklinde. Büyüdükçe diğer çocuklardan,
yetişkinlerden, kitle iletişim araçlarından ve toplumdan daha fazla sözlü ve sözsüz
mesajlar alarak, kişisel bir iletişim olup olmamasına ya da belirli bir grupla ilgili bilgi
sahibi olup olmamalarına bağlı olarak bu mesajları yorumluyorlar. Fakat etkilenme
dereceleri, kız ya da erkek, siyah ya da beyaz, engelli ya da engelsiz olma
durumlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.
6-8 yaşları arasındaki çocuklar farklı kültürel geçmişe sahip etnik grupları anlamaya
çalışırken, beraberinde de bu durumdan kaynaklanan özelliklerin değişmeyeceğini
kavrarlar. Kendi geçmişlerini ve tarihi/yerel olayları anlamaya başlamaları ile birlikte,
ırk, inanç ve kültürel gruplara yönelik ayrımcılık yanlısı davranışları fark etmeleri de
güçlenir. Bu dönemde çocuklar en çok çevrelerinde gördükleri şeylerden etkilenirler.
Bu bağlamda, akranların, aile bireylerinin, diğer yetişkinlerin ve medyanın çocukların
farklılıklara karşı geliştirecekleri tutum üzerindeki etkisi büyüktür. Ailelerimize düşen
en önemli görevlerden biri, çocuklarının kendi kültürlerini tanımalarını sağlamaktır.
Çocuklar böylece, bir yandan kendi kültürlerine saygı duymayı öğrenirken, diğer
taraftan da farklı kültürleri tanıyarak onlara karşı empati geliştireceklerdir.
Hizmet öncesi öğretmen adaylarımıza, sevgili öğrencilerimize derslerimizde sürekli
olarak vurguladığımız husus, “Her çocuk tekdir, birdir, eşsizdir” ilkesini tüm
uygulamalarının merkezine almaları; ayrıca çocukların her birinin kendi kültüründen,
ailesinden, geçmişinden getirdiği farklı özelliklere sahip olduğundan hareketle
hazırladıkları eğitim programlarını da bu noktaya dikkat ederek planlamaları
yönündedir.
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Erken çocukluk eğitimcileri olarak bizler, çocukların toplumda var olan
farklılıkları keşfetmelerini ve bu farklılıklarla hayatlarını zenginleştirmelerini
sağlamak için neler yapabiliriz? Kimlikli Bebekler Yaklaşımına geçmeden önce
sizlere çok kısa olarak Farklılıklara Saygı Programı’ndan bahsedeceğim.
Bu program, “Çok Kültürlü Eğitim” adı altında Patt Ramsey tarafından 1980 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilmiş; ardından Amerikalı Çocuk Gelişimcisi
Louise Derman-Sparks tarafından “Farklılıklara Saygı Programı” ya da orijinal adıyla
Anti-bias Curriculum hazırlanmıştır. Türkçesini “Farklılıklara Saygı Programı” ve “Ön
yargı Karşıtı Müfredat” olarak çevirdik. Derman-Sparks 1989 yılında Amerika’da
özellikle farklı ırklardan, farklı etnik gruplardan gelen ve farklı dilleri konuşan çocuklar
üzerinde bu programı uygulamıştır.
Derman-Sparks tarafından geliştirilen Farklılıklara Saygı Eğitimi’nin amaçları
çocukların;
 Olumlu kimlik ve öz değer geliştirmelerine destek olmak,
 Farklı insanlarla etkileşime girmelerini ve empati kurmalarını sağlamak,
 Önyargıları ve farklılıkları teşhis ederek onları, bu konularda eleştirel
düşünmeye sevk etmek,
 Önyargı ve farklılıklar karşısında kendini ve başkalarını savunmalarını
sağlamaktır.
Farklılıklara Saygı Programı /Önyargı Karşıtı Müfredat (Anti–Bias Curriculum) ‘ın
teorik çerçevesini incelediğimiz zaman Bandura ve Vygotsky’nin yanı sıra özellikle
Maslow’dan çok etkilenmiş olduğunu görüyoruz. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Piramidi’ndeki kişinin kendisini kabul etme, bir gruba ait olma ya da kendisini bir
gruba kabul ettirme aşaması özellikle Önyargı Karşıtı Müfredatın amaçlarıyla
paralellik göstermektedir. Ayrıca Howard Gardner, “Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin”
adlı kitabında, bireyler ve gruplar arasındaki farklılıkları gören ve bunları hoşgörüyle
karşılayan “Saygılı Zihin”den bahsederek, çocukların en geç beş yaşlarına
geldiklerinde, dostluk ya da düşmanlık, gruba dahil edilme ya da dışlanma, sevgi ya
da nefret çizgilerinin çekilmiş olduğunu belirtmektedir.
Farklılıklara saygı kavramıyla ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar şu şekilde
özetlenebilir:
 KEDV (2006)
 MEB (2006)
 Divrengi (2007)

Erken Çocuklukta Kültürel Çeşitliliğe Saygı Projesi
Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı
Okul Öncesi Eğitim Programı
Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı Ölçeği ve
Öğretmen Görüşlerini Almaya Yönelik Anket Çalışması

Ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
tarafından gerçekleştirilen “Erken Çocuklukta Kültürel Çeşitliliğe Saygı” Projesi’dir.
Eğitim programının geliştirilmesi sürecinde, İstanbul ve Mardin’de KEDV desteğiyle
anneler tarafından yönetilen Mahalle Yuvaları ve Oyun Odaları, Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı anaokulları ve özel anaokulları arasından seçilen toplam 12 okul
öncesi eğitim kurumunda görev yapan öğretmenler, çocuklar ve anneleriyle birlikte
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çalışılmış; taslak program, proje katılımcısı yuva ve hazırlık sınıflarından yaklaşık
600 aile, eğitici ve çocuk ile yakın işbirliği içinde çalışılarak uygulanmıştır. Uygulama
sürecinde geliştirilen yeni materyaller, fotoğraf ve video görüntüleri ile desteklenerek
bir el kitabı olarak basılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 yılında yenilenen Okul Öncesi Eğitim
Programı’na da farklılıklara saygı başlığı altında siz değerli öğretmenlerimizi
bilgilendirmek, bilgi dağarcıklarını biraz daha geliştirmek ve zenginleştirmek için
çeşitli amaç ve kazanımlar eklenmiştir. Programda, farklılıklara saygı kavramına
“Okul Öncesi Eğitimde Sorumluluk, Çevre Duyarlılığı ve Farklılıklara Saygı Eğitimi”
başlığı altında yer verilerek uygulamaların ve aile katılımının nasıl gerçekleştirileceği
konusunda rehberlik yapılmıştır. Öğretmenlere rehber niteliğinde hazırlanan örnek
etkinlikler kitapçığında da, farklılıklara saygı kavramı ile ilgili 5 etkinlik örneğine yer
verilmiştir. Bu etkinliklerin dört tanesi sosyal-duygusal gelişim alanına, bir tanesi de
bilişsel gelişim alanına yöneliktir. Etkinliklerin ikisinde “empati geliştirme”,
diğerlerinde de “ten ve ırk”, “kültür” ve görünüş” kavramlarına yer verilmiştir.
2007 senesinde Yüksek Lisans tez çalışmasını birlikte yürüttüğümüz öğrencim
Mihrap Divrengi tarafından hazırlanan tez çalışmasında ise farklılıklara saygı
kavramı hakkında öğretmen görüşlerini almak amacıyla 685 okul öncesi
öğretmenine anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin
çoğunluğunun farklılıkları olan insanlara karşı olumsuz fikirlere sahip olmadıkları;
çocukların kültürel geçmişleri ya da uluslarındaki farklılıklardan etkilenmeden,
onlarla etkileşimde bulunarak dönütler verdikleri; okulların, bütün öğrenciler için eşit
fırsatlar sağlaması gerektiğini düşündükleri ortaya konmuştur. Anket çalışmasının
ardından araştırmacı tarafından 5-6 yaş çocuklarına yönelik “Erken Çocukluk
Döneminde Farklılıklara Saygı Ölçeği” geliştirilmiştir.
Farklılıklara Saygı Programı’nın içeriğine bakacak olursak hangi etkinlikler yer
alabilir? Bunlar;








Çember zamanı
Sorular
Kitaplar
Posta kutuları
Resimler
Drama ve video
Kimlikli Bebekler Yaklaşımıdır.

Kimlikli Bebekler için bir yaklaşım diyoruz. Kimlikli Bebekler, erken çocukluk eğitimi
yaklaşımlarından bir tanesi olup, program ya da model değildir. Yapılandırılmış hazır
standart bir programı yoktur. Belirli sayıda İngilizce kitapları mevcut olup, onların
Türkçeye çevrilerek kullanılması gerekmektedir.
Yaklaşımın tarihçesine bakacak olursak, 1980 senesinde Amerika Birleşik
Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde çalışan okul öncesi öğretmeni Kay Taus
tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz. Aslında çok ilham almamız gereken bir kişi,
çünkü kendisi farklı engellere sahip, farklı dilleri konuşan çocukların olduğu bir
grubun öğretmenliğini yaparken materyali yok, “Ne yapabilirim?” diye yola çıkıyor ve
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önce kağıt bebekler hazırlıyor. Onlara hikayeler yazıyor, tabi kimlikli bebekler daha
sonra geliyor, bezlerden bebekler yapıyor. Hikaye kitapları gibi bebeklere kişilikler,
kimlikler vermeye başlıyor. Bebeklerin sevdikleri, sevmedikleri şeyler var, kardeşleri,
komşuları, hayat hikayeleri var… Kendilerine ait bireysel karakterlere sahipler. Bunun
oluşturulması sürecinde ise çocukların çok iyi gözlenmesi gereklidir. Bebeğin kimliği
bir kez oluşturulduktan sonra grupla tanıştırılabilir. Genellikle çember zamanı, serbest
zaman ya da grup çalışmaları sırasında ziyaretlerini gerçekleştirirler ve çocuklar
onları hemen arkadaşları olarak kabul ederler. Her kimlikli bebek uygulamasında o
bebeğe ait özel bir durum var, bebekleri tamamen öğretmenin kullandığı bir eğitim
materyali şeklinde düşünebilirsiniz. Evcilik köşesi ya da kukla köşesi bebeği asla
değiller.
1989’da biraz önce bahsettiğim Farklılıklara Saygı Programını oluşturan kişi Louise
Derman Sparks tarafından ABD’de çalışmalar devam ediyor. Ben kendi adıma 2000
senesinde İngiltere’de Babette Brown’un verdiği bir eğitim sırasında tanıştım Kimlikli
Bebeklerle. Kendisi Avrupa Birliği Comenius Projesi kapsamında Finlandiya ve
Danimarka’dan katılımcılarla ve İngiltere’de alanda çalışan okul öncesi
öğretmenleriyle birlikte bebeklerle bir çalışma başlatmış ve devamında eğitim
programları uygulamış. Daha sonrasında da Kimlikli Bebekler Yaklaşımı 2003 yılında
Carol Smith ve ekibi tarafından Güney Afrika’da uygulanmaya başlanmış.
Kimlikli Bebekler, çocukların duygularını ifade etmeleri, diğer kişilerin hissettiklerini
anlamaları, farklı kimliklerdeki ve özelliklerdeki insanlara saygı göstermeleri için,
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere gibi dünyanın çeşitli
yerlerinde kullanılan bir yaklaşımdır.
Kimlikli Bebekler, çocukların, farklı cinsiyete, ırka, ten rengine veya engele sahip
insanlara yönelik önyargılarını önlemeyi; aynı zamanda eşitlik, adalet vb. konulardaki
duyarlılıklarını ve anlayışlarını arttırmayı amaçlar. Kimlikli Bebekler ve hikayeleri,
küçük çocukların, önyargılarla ve ayrımcılıklarla mücadele etmelerinde son derece
güçlü bir araç olarak kabul edilebilir.
Çocukların;








Sosyal becerilerini geliştirir,
Dil gelişimlerini destekler,
Farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olur,
Güçlü ve pozitif kimlik geliştirmelerine destek olur,
Adalet duygusunu geliştirir,
Ait olma ve kendilik kavramlarını güçlendirir,
Çocuklara kendileri, tecrübeleri ve duyguları
konuşmaları için destek olur.

ile

ilgili

güvenle

Değerli okul öncesi öğretmenlerimiz Kimlikli Bebekler Yaklaşımına, eğitimini aldıktan
sonra programlarında yer verebilirler. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerimizin yanı sıra
rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmetler uzmanları da farklı
ortamlarda (okul, ev, park gibi) ve farklı yaş gruplarıyla bu yaklaşımı kullanabilirler.
Bu uygulama, 2 yaş itibariyle kullanılmaya başlanılıyor ama benimde yeni öğrendiğim
bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İngiltere’de okul öncesinden başlayarak
ortaöğretime kadar da sınıflarda bebekler kullanılmaya devam ediyormuş.
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Kimlikli bebeklerin özel durumları;
 Cinsiyet
 Dil
 Dış görünüş
 Aile ve kültürel geçmiş
 Engel
 Sosyal sınıf
 Aile yapısı
 Yiyecek-içecek tercihleri
 Ülkelere özgü farklılıklar… şeklinde olup, grubunuzdaki çocukların
deneyimleri ile bağlantılı olarak bu özel durumları çeşitlendirebilirsiniz.
Yine teorik çerçevesini inceleyecek olursak, Yapılandırmacı Yaklaşım (Vygotsky) ve
Buluş Yoluyla Öğrenme (Bruner) Teorileri’nden bahsedebiliriz.
Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın aşamalarına bakacak olursak;
1. Bebeğin sınıfa tanıştırılması.
2. Bebeğin kimliğine ait özelliklerin anlatılması.
3. Bebeğin yaşadığı özel bir durumun ortaya konması.
4. Tartışma ve Kapanış
5. Değerlendirme olarak sıralayabiliriz.

Kimlikli Bebeklerin hikayeleri özeldir. Diğer tüm hikayeler gibi bir başlangıçları vardır.
Fakat klasik bir sona sahip değillerdir. Uygulayıcı kişi, bir senaryoyu sunmaktan öte
çocuklara, Kimlikli Bebeğin onlarla bir durumu paylaşmak istediği yönünde bir tablo
çizer. Daha sonra çocukları, Kimlikli Bebeğin duygularını anlama, onunla empati
kurma, kendi düşündüklerini ifade etme ve problemi çözme sürecinde yardımcı
olmaya teşvik eder. Bu süreçte öğretmenin öncelikli görevi, senaryoyu hazırlamaktır.
Ardından kucağına Kimlikli Bebeği alarak çocuklara döner ve her zamanki ses
tonuyla Bebeğin duygu, düşünce ya da deneyimlerini paylaşmak üzere onları ziyaret
etmeye geldiğini söyler. Burada öğretmenin rolü, kolaylaştırıcı olmaktır. İyi bir
kolaylaştırıcı olmak, hassas olmayı, esnekliği, açıklığı, yaratıcılığı gerektirir. Etnik
grup, ırk, kültür ve fiziksel ayrılığa bağlı olarak uygulayıcının kullandığı kelimeler ve
kavramlar, çok kritik bir önem taşır.
Vaktimiz kısıtlı olduğu için bazı kısımları hızlı geçiyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim
bir uygulama var. Üniversitemizin kuruculuğunu ve uzun süre eğitim danışmanlığını
yürüttüğüm okul öncesi eğitim merkezi olan Çocuklar Evi’nde uygulamıştık bu
çalışmayı, sanıyorum 2006 senesindeydi. Marmara Üniversitesi’nde benimle aynı
alanda görev yapan meslektaşım Dr. Işık Kamaraj ile birlikte erken çocukluk
döneminde barış değerinin çocuklara kazandırılmasına yönelik bir dizi çalışma
yürütürken, barış gibi soyut bir kavramın somutlaştırılarak çocuklara verilmesinde
dramanın yanı sıra farklı yöntem ve tekniklerden birisi olan Kimlikli Bebekler
Yaklaşımı’ndan faydalanmak istedik. Ve ardından Ayşe Bebek Uygulamasını
gerçekleştirdik. Öncelikle biz kendimiz uzun süre çalıştık; İngilizce olan mevcut
kitapları inceledik. Ardından bebeğimize grup öğretmenimizin önderliğinde bir isim
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verdik. Sonra hep birlikte hikayesini yazdık. Hikayelerin mümkünse çocuklarınızın
grup içerisindeki özel durumlarını yansıtması gerekli, ama öyle bir durum olmasa bile
farz edelim ki grubunuzda farklı kültürden bir çocuk var.. Bu çocuğun özel bir gününü
paylaşmak amacıyla da bebekleri kullanabiliyorsunuz, yani birçok amaçla
kullanabiliyor. Sadece sizlerin onları uygun pedagojik formatta kullanmak konusunda
yetkin olmanız gerekiyor.
Pilot uygulama yaptık, ailelerden izinlerimizi aldık ve hikayemizi hazırladık. Konumuz
barış eğitimiydi. “Ayşe Bebek babası üniversitede çalışan annesi ise öğretmen olan
bir ailenin çocuğu, 5 yaşında, Ayşe Bebeğin sevdikleri, sevmedikleri şeyler var.
Makarnayı ve patates yemeği seviyor, saçlarının çekilmesinden hoşlanmıyor. Ama
Ayşe’nin özel bir durumu var. Bir arkadaşı Ayşe’yi itmiş ve oyuncağını elinden almış,
Sizce Ayşe arkadaşı onu ittiğinde ne hissetmiş olabilir? Sizler böyle bir durumla
karşılaştınız mı? Ayşe’ye kendisini iyi hissetmesi için neler söyleyebiliriz?” Böyle bir
senaryoyu önceden hazırladık ve bunu çocuklarımızla paylaştık, ilk deneyimdi tabi
bizim için, öğretmenimiz için, çocuklarımız ve ailelerimiz için. O nedenle son derece
heyecan vericiydi.
Ayşe Bebek Uygulaması’nın aşamalarına bakacak olursak;
 Kimlikli Bebekler ve uygulanması ile ilgili görsel materyallerin izlenmesi,
 Bebekler ile ilgili bilgi sayfalarının okunarak üzerinde konuşulması,
 Ailelerden Kimlikli Bebekler uygulaması hakkında izin alınması ve bilgi
sayfalarının gönderilmesi.
 Kimlikli Bebeğe “isim” ve “kimlik” kazandırma aşamasının gerçekleştirilmesi,
(Ayşe ismine karar verilmesi ve kimliğine ilişkin kişilik özelliklerinin
belirlenmesi),
 “Kimlikli Bebeğin Hikayesinin” yazılması, (Ayşe’nin arkadaşlarından birisinin
oyun oynarken onu iterek oyuncağını çekip alması ve Ayşe’nin bu durumdan
rahatsız olması),
 Pilot uygulamanın ardından asıl uygulamanın grup öğretmeni tarafından
yapılması,
 Tamamlayıcı etkinlik olarak drama uygulamasının paylaşımı,
 Ve son olarak da öğretmen, çocuklar ve ailelerle değerlendirme sürecinin
yapılması şeklinde sıralayabiliriz.
Uygulama Aşaması:
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Ayşe’yi kucaklarına aldıklarında çocukların ilk tepkileri;
 Dinliyorum onu, bir şey söylemiyor (Duru, 5 yaş).
 Ben sevdim ama düşüyor (Efe, 6 yaş).
“Barış ve huzur dolu bir sınıfta/okulda/dünyada yaşamak nasıl olurdu?” (Tamamlayıcı
Drama Etkinliği)
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 Tabanca kullanmamak, başkalarının eşyalarını izinle almak. Sevişmek,
sarılmak (Berke, 5 yaş).
 Dünya’da arkadaşlarımızı dövmemek; bir de arkadaşını ittirmemek,
öğretmenine şikayet etmemek, özür dilemek, sınıfta düşürmemek (Öykü, 4
yaş).
Sonuç;
Çocuklar açısından değerlendirecek olursak;
 Çocuklar Ayşe’nin yaşantısını dinlediler; Ayşe ile ilgilendiler; hatta onun
yaşantısına öneri dahi getirebildiler.
 Ayrıca, çocuklar bu yaşantıya eşlik eden kızmış, üzülmüş şeklinde duygu
kavramlarını doğru olarak kullandılar.
 Çocuklar, böyle bir paylaşım ortamında kendi görüşlerini ifade etme
konusunda son derece istekli davranarak, kendi görüşlerini ifade etmenin yanı
sıra, diğer çocukların görüşlerini de dinlediler.
Öğretmen açısından değerlendirecek olursak;
 Grup öğretmenimiz olan Çiğdem Öğretmenin “Kimlikli Bebekler” uygulamasını
kendi grubundaki çocuklarla yapması, onun uygulama yeterliliğini artırdığı gibi
farklı uygulamaları denemesine ve geribildirim almasına imkan sağladı.
Araştırmacılar yani bizler açısından değerlendirecek olursak ise;
 Türkiye’de ilk defa “Kimlikli Bebekler” uygulaması gerçekleştirilmiştir.
 Ayrıca, “Barış” gibi soyut bir kavramın “Kimlikli Bebekler” ile uygulanması,
barış eğitimi proje çalışmamızdaki öğretim yöntemlerimizin çeşidini arttırmıştır.
Örnek; Drama-Rol Oynama ve Kimlikli Bebekler gibi.
 Ayrıca bu ilk uygulamanın ardından, “Kimlikli Bebekler Yaklaşımı’nın” sınıf
ortamında uygulanabilmesine ilişkin geribildirim elde edilmiştir.
Peki, Kimlikli Bebekler Yaklaşımını uygularken nelere dikkat edeceğiz?














Uygulama küçük gruplarda yürütülmelidir.
Gruptaki çocuk sayısı 7-10 arasında olmalıdır.
Duygu kelimeleri tercih edilmelidir.
Mutlu duygular / mutsuz duygular aynı anda verilebilir.
Problemlerin bazen çözülemeyebilineceği ifade edilmelidir.
Uygulama, yaş grubuyla bağlantılı olarak basitten karmaşığa doğru olmalıdır.
Bebekler uzman eşliğinde evlere ziyarete gidebilir.
Birden fazla bebek kullanılabilir. Örneğin, iki dilli ortamlarda ya da çatışma
çözümleri ile ilgili kavramların verilmesinde.
Hikayeler kısa olmalıdır.
Özel durumu olan çocuk sınıfa gelmeden önce uygulama planlanmalıdır.
Kapanış kısa tutulmalıdır.
Her bir hikaye oturumundan sonra değerlendirme yapılmalıdır.
Rehberlikle ilgili durumlarda da kullanılabilir.

Uygulamalar sırasında öğretmenin rolü;
 Kolaylaştırıcı olmak,
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 Problem durumları yaratmak,
 Açık uçlu / evet–hayır soruları sorarak çocukların eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmektir.
Bu konuyla ilgili çok fazla sayıda araştırma yürütülmemiştir. Şu ana kadar yapılan
araştırmalar içerisinde en kapsamlı olan çalışmalar;
 Profesör Glenda MacNaughton (1999) tarafından Avustralya’da,
 Elaine McClement (2000) tarafından İngiltere’de ve
 Carol Smith ve Ekibi (2009) Güney Afrika’da yürütülmüştür.
Farklı ülkelerde, farklı yaş gruplarıyla ve farklı yöntemler (anket, görüşme, vb.)
kullanılarak yürütülen bu araştırmaların sonucunda elde edilen ortak bulgu, Kimlikli
Bebekler Eğitimi’nin hem çocukların hem de öğretmenlerin kendine güven ve empati
düzeylerinde artış sağladığı; onların ayrımcılıkla mücadele becerilerini geliştirerek
farklılıklara saygı düzeylerini artırdığı yönündedir.
Kısaca size bebeklerle ilgili olarak farklı ülkelerdeki uygulamaları göstereyim.
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Kimlikli Bebek, okul öncesi öğretmeninin bir eğitim materyalidir; onu bir hikaye kitabı
gibi düşünebilirsiniz. Nasıl hikaye okuyorsunuz çocuklara; burada da bebekleri
kullanarak özel durumunu yansıtabiliyorsunuz. Hem pozitif, hem negatif duyguları
iletebiliyor, hem de festivaller, özel günler gibi durumları onlarla paylaşabiliyorsunuz.
Ya da grubunuza sadece ziyaret amaçlı da gelebilirler. Kimlikli Bebekler çok özel
bebeklerdir; barbie bebeklerden farklıdır; sonuçta ne evcilik köşesi, ne de kukla
köşesi bebeğidirler. Bu bebekleri öğretmenimiz eğitim materyali olarak düşünmelidir.
Ben mesela kendi ofisimde tutuyorum bebekleri. Çocukların bu bebekleri, evcilik
köşesinde ya da öğretmenin dolabında bulmaması gerekiyor. Örneğin; Ayşe Bebeğin
ziyaretinin ardından okuldaki dolapta oturması ya da evcilik köşesine konması
pedagojik anlamda çocuklar üzerinde istenmeyen olumsuz durumlara neden olabilir.
Şimdi de sizlerle hizmet öncesi öğretmen adaylarının derslerimizde ürettikleri
bebekleri paylaşmak istiyorum. Daha öncede bahsettiğim gibi Kimlikli Bebeklerin
yaratıcısı Kay Taus’un ABD’de bu yola çıkmasındaki asıl nedeni düşünecek olursak,
araç-gereç ve eğitim materyali olmayan bir sınıfta öğretmenimizin ne kadar yaratıcı
olduğunu bir kez daha vurgulamış oluruz.
Hizmet Öncesi Öğretmenlerimizin Hazırladıkları Kimlikli Bebekler
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Erken çocukluk dönemi eğitimcileri olarak bilmeliyiz ki, çocukların nasıl
öğrendikleri, öğrenmeye nasıl teşvik edildikleri, onların neyi öğrendikleri kadar
önem taşımaktadır. Bu prensip, altı yaşın altındaki çocuklara yönelik hazırlanan tüm
programların temelini oluşturmalıdır. Bu şekilde, farklılıklara saygı duyan, farklılıkları
kutlayan, önyargılardan uzak barış ve hoşgörü içerisinde yaşayan insanların
oluşturduğu bir toplum ve dünya yaratabiliriz.
Konuşmamı tamamlamadan önce sizlerle Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Nelson
Mandela’nın (1994) bir sözünü paylaşmak istiyorum.
“Hiç kimse ten renginden, geçmişinden ya da dininden dolayı bir diğerinden
nefret ederek dünyaya gelmez! İnsanlar nefret etmeyi öğrenirler ve eğer nefreti
öğrenebiliyorlarsa o zaman onlara sevmeyi de öğretebiliriz.”
Erken çocukluk eğitimcisi olarak bizlerin ve bebeklerin, ulaşabildiğimiz tüm çocukların
ve ailelerinin yaşamlarında farklılıklar yaratması dileğimle…
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Prof. Dr. Belma Tuğrul
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
KONUŞAN DUVARLAR VE ÖĞRENME
İş arkadaşınızın anaokulundaki çocuklar olduğunu düşündüğünüzde
anaokulu öğretmeni olmanın ne

kadar dinamik, yaratıcı ve keyifli bir iş

olduğunu söylemek de doğru olacaktır. Çok önemli bir iş yapan öğretmenlere
saygılarımı sunuyorum. İşinize saygı duyun ve sevin…………
Konferans veren kişiler, en yaygın şekilde kendilerini sunan kişi tarafından
izleyicilere kısa özgeçmişleri ile tanıştırılırlar. Zaman zaman da konuşmacı kendini
tanıtır. Ben, yaygın olarak tercih edilenin dışında farklı bir yöntem kullanarak kendimi
tanıtmak istiyorum. Bugün sunumunu yapacağım konuyla bağlantılı olarak “konuşan
duvarlar” karşınızdaki duvara yansıyan rakamlar ve sayılar aracılığı ile kendimi size
tanıtmak istiyorum. Benim özgeçmişimi ifade eden bu duvarı sizin için anlaşılır hale
getirmek yani özgeçmiş duvarımı konuşturmak istiyorum. İşte duvardaki rakamlar ve
anlamları….

50

590
1

64

4
2

27
178
14

103

50 (Yaşım), 14( anaokulu öğretmeni olarak çalışma sürem) 27 ( meslekteki
çalışma sürem), 64 ( ülkemizde ziyaret ettiğim şehirler), 590 ( Hacettepe
Üniversitesinde çalışma arkadaşlarımla benim mesleki deneyimlerimizin toplam yılı)
178 ( yayımlanan çalışmalarımın sayısı), 2 ( çocuklarımın sayısı), 4 ( 4 çocuklu bir
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ailenin çocuğu olmam) 1( hayalimdeki işi yapmam nedeniyle işime verdiğim değerin
karşılığı). Konuşmacı tüm rakamlara ilişkin tanımlamaları yaptıktan sonra” sanırım bir eksik
kalmadı” der . Oysaki 103 sayısını tanımlamamıştır. İzleyicilerin 103 ün unutulduğuna ait
uyarısından sonra konuşmacı, bu sayının özellikle kendisi tarafından tanımlanmadığını
açıklar ve

eksik bırakılan bu rakamın çocukların tüm soruların yanıtlarını öğretmenden

öğrenemeyeceklerine dikkat çekmek için olduğunu açıklar. “Çocuklarda öğrenmeye karşı ilgi,
merak ve açlık hissi uyandırmak önemlidir. Çocuklar meraklarını uyandıran soruların
yanıtlarını bulmaya özendirilmelidir bu nedenle de 103 sayısı ile ilgili bir açıklama
yapılmamıştır” ifadelerini kullanan konuşmacı

bu farklı özgeçmiş takdiminden sonra

sunumuna geçmiştir.

Anaokulu öğretmeni olmak sürekli ve çok hızlı bir şekilde değişim ve gelişim
gösteren küçük çocuklarla çalışmayı gerektirir ki bu da öğretmenin kendini sürekli
olarak yenilemesini ve yaşam boyu aktif öğrenici olmasını zorunlu kılar.
Bir anaokulu, bünyesinde resmi olarak görevli öğretmenlerin dışında
çocukların öğrenmesinden sorumlu çok zengin başka insan kaynaklarına da sahiptir.
Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlerin üstlendiği rol çok önemlidir.
Öğretmenlerin yeterlilikleri çocukların öğrenmesini en üst seviyede etkiler. Ancak,
öğrenme sadece öğretmen ile

sınırlı değildir. Bir anaokulunda tüm çocuklar da

birbirleri için farklı boyutlarda öğretici niteliği taşımaktadır. Yani tahmin edilenin
aksine anaokulunda öğretmenlere ilave olarak çocuk sayısı kadar öğretmen
bulunmaktadır. Çocuklar birbirlerinden çok şey öğrenirler ve bu öğrenmeleri çok kolay
gerçekleşir, çünkü birbirlerinin dilinde konuşurlar. Çocukları birbirlerinden daha fazla
yararlanabilecek şekilde yönlendirmek etkin bir öğretmenin yeterlilikleri arasında yer
alan bir beceridir. İyi planlanmış zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında çocuklar
birbirleri için daha fazla yarar sağlayabilirler. Ancak çocukların öğrenmesini etkileyen
insan kaynakları dışında bir başka kaynak daha bulunmaktadır. Çocuklar doğrudan
öğretmenle ya da birbirleriyle iletişim içinde olmadan da

dolaylı olarak öğrenme

ortamının sunduğu olanaklar vasıtasıyla da öğrenirler.

Yani, iyi düzenlenmiş,

çocukların yaşları, ilgi ve gereksinimlerine göre tasarlanmış öğrenme ortamının
kendisi de etkili bir öğrenme sağlayabilir. Eğitsel amaçlara hizmet eden duvarlardaki
materyaller ve duvar oyunları çocuklara yarar sağlar.
Hacettepe Üniversitesi Anaokulunda öğrenme duvarları olarak tanımladığımız
konuşan duvarlar çocukların oyun aracılığıyla öğrenmesine hizmet etmek amacıyla
eğitim programına dahil edilmiştir.
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Çocukların öğrenme sürecinden en etkili şekilde yararlanabilmeleri için çocukların
öğrenme ilgilerini dinamik tutacak, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerine
neden olacak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bir okulun eğitim anlayışının
formal kayıtları ve dokümanları vardır.

Bu formal kayıtların uygulama alanındaki

örnekleri ise, okulun eğitim anlayışının, ilkelerinin, değerlerinin gerçek kanıtlarıdır.
Şöyle ki, bir anaokulunun eğitim anlayışının dışa yansıyan yüzünü okulun
duvarlarında, yerlerinde ya da tavanlarında sergilenen eğitsel etkinliklerden anlamak
mümkündür. Çocukların dahil oldukları eğitim etkinliklerinin somut ifadeleri olarak
duvarları incelemek o okulun eğitim yaşantısı hakkında önemli ip uçları verir.
Duvarlardaki yazılı mesajlar, çocukların resimleri, fotoğraflar, eğitsel amaçla
hazırlanmış posterler, panolar, eğitsel materyaller çocuklar tarafından yapılmış
faaliyet örnekleri, sergileme teknikleri gibi bir çok görsel uyarıcı anaokulunun eğitim
programındaki önceliklerini yansıtır. Bu anlamda duvarlar okulun iletişim dilidir.
Duvarlardan mesajlar alınır. “

Bu okulda farklı düşünmeyi geliştirmek önemlidir,

Çocuklar farklı şekilde düşünür, Bir

problemin çözümünde

bir çok yol vardır,

öğrenilecek ne çok şey var, ben yapabilirim ama sen de yapabilirsin, Dene ve gör,
merak öğrenmeyi tetikler vb “
Anaokulu öğretmeni olarak çocukların gereksinimlerini tanımlamak, nasıl daha
kolay ve etkili öğrenebilecekleri üzerinde bilimsel verilerden yararlanmak gerekir.
Çocuklar birçok yolla öğrenirler. Gözlemler yaparak, araştırma sürecinde aktif olarak
sürece dahil olarak, modelleri taklit ederek, birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim içine
girerek, tekrarlar ve bağlantılar kurarak öğrenebilen çocuk için en etkili öğrenme yolu
oyundur. Çocuklar için oyun oynamak ve oyun aracılığıyla öğrenmek doğal, kolay ve
etkileşimli bir süreçtir. Bu nedenle çocuklar için öğrenmenin en üst seviyede
gerçekleşebilmesi için çeşitli oyun etkinliklerinin planlanması yararlı olacaktır.
Her çocuğun kendi sınırları içinde öğrenme kapasitesini geliştirebileceğini
bilmekteyiz. Her çocuğun öğrenebileceği gerçeği çocukların öğrenme ilgileri ve
öğrenme stilleri ile ilgili farklılıklara dikkat çekmektedir. Tüm çocuklar aynı anda, aynı
oranda ve aynı şekilde öğrenemeyeceği için farklı öğretim yöntemlerinin ve
araçlarının kullanılması pedagojik olarak zorunludur.
ilgisiyle, farklı öğrenme stilinde öğrenir.

Her çocuk farklı öğrenme

Öğrenmeyi güdüleyen çevresel faktörler

olmakla birlikte öğrenme öğrenenin bireysel tercihleriyle gerçekleşir. Çocuğun
öğrenmeye
yapılandırma

hazır

olması,

sürecidir.

öğrenmeyi

Çocukların

istemesi

gerekir.

öğrenebilmesi
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için

Öğrenme
zamana,

öğrenenin

düşünmeye,

bağlantılar kurmaya, o şeyle ilgili olumlu duygu ve tutumlara gereksinimi vardır. Bu
gerçek, öğrenme sürecinde çocuklarla ilgili eğitsel planlamaların yapılmasında çocuk
dostu bir fikir olarak önemli yer tutar. Her çocuğun öğrenebileceğine olan inanç,
çocukların nasıl daha etkili öğrenebileceklerine ilişkin yöntemlerin ve materyallerin
seçilmesine karşı bilimsel ilgiyi arttırmıştır.

Öğrenme hakkındaki bilgilerimiz,

çocukların aktif olarak dahil oldukları, oyun temelli etkinliklerle daha kolay ve etkili bir
öğrenme gerçekleşebileceğine vurgu yapmaktadır.
Konuşan duvarlar çocukların öğretmenliğini üstlenir ve çocukların öğrenme
sürecini

zenginleştiren, güçlendiren kolaylaştırıcılar olarak işlev görür. Şöyle ki;

konuşan duvarlar, çocukların öğrenme gereksiniminin karşılanmasında pekiştirme,
tekrar etme, yeniden gözden geçirme, yorum yapma, anlam çıkarma, genişletme,
değiştirme, yaratıcı düşünme, hakkında konuşma ve iletişim kurma gibi zihinsel
süreçlerin geliştirilmesine hizmet etmektedir. Özetle konuşan duvarları, öğrenme
başarısını arttırma yönündeki etkin fırsatlar olarak düşünmek doğru olacaktır.
Konuşan duvarların çocuklar için eğitsel mesajları bulunmaktadır. Bu mesajlar,
süreç içinde

doğrudan ve aktif olarak duvardaki oyunlar aracılığıyla çocukların

kendisi tarafından yapılandırılmaktadır. Konuşan duvarlar çocukların keşfedici
zihinlerini harekete geçirir, çünkü çocuklar konuşan duvarlarla etkileşim halindedirler.
Öğrenmenin liderliği çocuktadır. Konuşan duvarlar çocukların bağımsız bir şekilde
kendi bilgilerini yapılandırmalarında gereksinim duydukları kadar düşünmelerine fırsat
verir. Öğrenme bir süreç içinde gerçekleşir ve bu süreç içinde öğrenenin katılımı,
gönüllülüğü, ilgisi, motivasyonu, keyif alması

öğrenmeyi olumlu yönde etkiler.

Çocuklar okul içinde hareket halinde olmaya karşı yüksek ilgi ve eğilim gösterirler.
Çocuklar hareket halindeyken fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak gelişirler. Öğrenme
öğretmenle sınırlı olmadığı gibi sınıfın dört duvarıyla da sınırlı değildir. Çocukların
sınıfları dışında okulun bütününün öğrenme fırsatlarıyla donatılmış olması ve
fırsatların erişilebilir olması öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Konuşan duvarlar okulun
genelinde bulunduğunda çocuğun öğrenme sınırlarını genişletmesine de olanak
sağlar.
Zaman zaman bazı okul duvarlarının çok sayıda uyarıcılarla ancak amaçsızca
“doldurulduğu” gözlenir. Çocuklar için görsel kirlilik etkisi yaratan niteliksiz duvar
süslemeleri ile öğrenme etkisi yüksek olan konuşan duvarları birbirinden ayırmak
gerekir. Duvarlar her zaman çocuklar için olumlu etkiler yaratmaz, hatta bazen
duvarlar çocuklar için dikkat dağıtıcı olmaları, estetikten yoksun olmaları, kavram
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yanılgılarına neden olması vb gibi nedenlerden dolayı öğrenme engeli bile
oluşturabilir. Anaokulu duvarlarında sergilenen çocuk faaliyetleri, çocuklara verilen
eğitimin sonuçlarının, öğretmenlerin kullandığı öğretim yöntemlerinin somut bir
çıktısıdır.

Sınıftaki çocuk sayısı kadar tıpa tıp birbirinin aynısı denebilecek

sıradanlıktaki çalışmaların sergilendiği duvarlar ya da öğretmen merkezli etkinliklerin
doğal olmayacak kadar düzenli bir şekilde sergilenmesi çocukların yaratıcı
düşünmelerini geliştirme yönündeki engellerden biridir. Anlaşıldığı üzere her şekilde
duvarlar konuşur ancak yansıttığı mesajların çocuklara sağladığı gelişimsel katkılar
göz önünde bulundurulduğunda her duvarın çocuk için eğitsel bir değer
taşıyamayacağını da ayırt etmek gerekir.
Çocuklar pedagojik bir anlayış ile hazırlanan duvar oyunları ile görsel olarak da
beslenirler. Sürekli değişen, yenilikler katılan duvarlarda çocukların yaratıcı düşünme
becerilerinin

gelişmesi

de

desteklenmektedir.

Çocuklar

duvarlar

hakkında

konuştuklarında, duvarlardaki uyarıcılardan anlamlar çıkardıklarında aynı zamanda
görsel okuma becerilerini de geliştirme fırsatı bulurlar. Ayrıca kendi fikirlerinin ve
ürünlerinin

farklılıklarını

gözlemleme

fırsatı

bulduklarından

farklılıklara

karşı

duyarlılıkları da gelişir. Çocuklar kendilerine ait ürünlerin bir sanat eseri duyarlılığıyla
sergilendiğini ve uzunca bir süre korunduğunu gözlemlediklerinde kendilerini önemli
hissetme konusunda duygusal olarak da desteklenmektedirler
Bu sunuda Hacettepe Üniversitesi Anaokulundaki konuşan duvarlara ilişkin
örnekler paylaşılacaktır. Anaokulunda çocuklar oyun temelli bir çok etkinliğin
katılımcısı, lideridir. Çocuklar zaman zaman sınıflarında oynadıkları oyunları daha
sonra duvarlara taşımaktadırlar, zaman zaman da oyunlar doğrudan duvarda
başlamakta ve sınıfta devam etmektedir. Anaokulumuzdaki duvarlar çocuklar için
etkili öğrenme fırsatlarına dönüştürülmüştür.
Demokrasi duvarı: Anaokulunda çocuklar kendileri ile ilgili konularda seçim süreci
geçirirler, seçim sandıklarında oy kullanırlar, daha sonra sandıklar açılır, oylar sayılır
ve sonuçlar demokrasi duvarında grafiklerle görselleştirilir.

“Anaokulumuza kimi

konuk olarak davet edelim? ( Karikatürist, sihirbaz, müzisyen, artistik cimnastikçi,
palyaço vb) Aşçı amca bize ne’li pasta yapsın? ( çilekli, muzlu, çikolatalı, sütlübeyaz, kivili, karışık meyveli). Yeni yılda okulumuza hangi oyuncak alınsa iyi olur?(
Zıplama topu, bisiklet, kuklalar vb)” demokrasi duvarındaki oyunlardan bazılarıdır.
Her ay bir demokrasi oyunu oynanır ve bir ay boyunca çocukların oyun sürecini takip
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etmesi ve sergilenen grafik ile ilgili olarak düşünme ve tartışma fırsatı

bulması

sağlanır.
Rengi Aynı Şekli Farklı Duvarı: Çocuklarla kırmızı, yeşil, turuncu, sarı, mavi, pembe
renklerinden oluşan bir sergi yapmaya karar verilir. Oyunun tek bir kuralı vardır.
Herkes renkli kağıtlarını istediği şekilde kesecek ya da yırtacaktır ama kimsenin
kağıdının şekli birbirinin aynısı olmamalıdır. Bu nedenle çocukların birbirlerinin
çalışmasını dikkatle gözlemlemesi esastır. Aynı renkte fakat farklı şekillerde kesilmiş
kağıtlar okulun camlarında sergilenir. Oyun bir ay boyunca devam eder, çocuklar
günler içinde renk koleksiyonlarını zenginleştirirler
Duvarda - Yerde Oyun Var:

Üç farklı boyutta el resimleri duvara, ayak resimleri

yere, boy uzunluğunu ifade eden renkli boy şeritleri duvara yapıştırılır. “Elin hangi
renk elden büyük/ küçük/ aynı boyda

dene

ve göster”

ifadelerinin yer aldığı

yönergeler duvarlara asılır. Çocuklar okula geliş - gidişleri sırasında ve yemekhaneye
giderken vb durumlarda yerde ve duvarlardaki renkli modeller üzerinde denemeler
yaparlar.
İki Nokta 100 Farklı Çizgi: Duvara 100 küçük dikdörtgene ayrılmış büyük bir pano
çizilir. Her bölümde iki nokta vardır. Çocukların bu iki noktayı her gün farklı bir şekilde
birleştirmesi beklenir. Oyun 100. gün etkinliği kapsamında 100 gün boyunca devam
eder.
100 İp Ucu 100 Şekil: Duvara 100 küçük dikdörtgene ayrılmış büyük bir pano çizilir.
Her gün farklı bir şekil ya da nesne ip ucu olarak yapıştırılır, çocukların bu ipucunun
çağrıştırdığı şekli, resmi çizmesi beklenir. Oyun 100. gün etkinliği kapsamında 100
gün boyunca devam eder.
100 Gölge: Duvara 100 küçük dikdörtgene ayrılmış büyük bir pano çizilir. 100 Farklı
gölge panoya yapıştırılır, her gün bir gölgenin görüntüsü üzerine yapıştırılır. Çocuklar
100 farklı resmi gölgesinden tanımaya çalışırlar. Oyun 100. gün etkinliği kapsamında
100 gün boyunca devam eder.
1 Soru 100 Yanıt: Aile katılımı kapsamında her ay çocuklara düşünmeye,
araştırmaya yönelik sorular sorulur, çocuklar soruların yanıtlarını evde bulup özel
kağıtlara yazdırarak okula getirirler. Yanıtlar önce sınıflarda okunur sonra da ilgili
duvarda sergilenir. Yanıtların gelmesi bir ay içine yayılır, her ay yeni bir soru ile
çalışılır
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100 Önemli Şey: Duvara 100 küçük dikdörtgene ayrılmış büyük bir pano çizilir.
Hergün çocuklar için önemli olduğu düşünülen bir

şeyin( kişi, yer, nesne, olay,

durum, eylem) resmi panoya yapıştırılır ve o gün için önemli olduğu belirlenen tema
ile ilgili olarak çocukların tartışma şansı bulmaları sağlanır. Önemli olan şeylerle ilgili
çocukların gereksinimleri ve istekleri duvara yansıtılır. Oyun 100. gün etkinliği
kapsamında 100 gün boyunca devam eder.
Arkadaşlık Duvarı: Çocukların resimleri renkli kartlara yapıştırılır ve okul arkadaşları
dışındaki

arkadaşlarının

isimlerini

yazdırarak

okula

getirmeleri

ve

panoda

sergilemeleri istenir.
Bu Duvar Beni Anlıyor:

Çocukların arkadaşlık ilişkilerinde karşılaştıkları

problemlerin çözümüne ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla çeşitli problem
durumları karşısında gösterecekleri duygusal tepkileri duvardaki yüz ifadelerine
dokunarak ifade etmeleri beklenir
Domino Sergi: Çocukların boyama etkinliğinde yaptığı çalışmaları renk eşleştirmesi
yapılarak uç uca yapıştırılır. Çocukların bir kurala bağlı olarak çalışmalarını
sergilemeleri çocuklar için dikkat çekici bir değişiklik olarak kullanılmaktadır
Yoklama- Okulda Olman Bizim İçin Çok Önemli: Anaokulunda çocuklar kendi
yoklamalarını kendileri yapmaktadırlar. Geldikleri günleri yoklama panosunda
işaretlemektedirler.
Hacettepe

Üniversitesi

Anaokulunda

duvarlar

doğal

bir

sergi

alanı

oluştururlar. Çocuklar öğrendiklerini pekiştirmek, geliştirmek ve genişletmek için
etkileşimli bir ortam bulurlar. Çocukların nasıl düşündüğünü anlamanın bir yolu bu
duvarları dikkatle incelemektir. Konuşan duvarlar çocukları konuşturmanın yaratıcı
bir formudur.
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Prof. Dr. Ayla Oktay
Maltepe Üniversitesi

Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Modeller
Ben konuşmamda sizlere üç farklı yaklaşımdan söz edeceğim. Konuşmamın
sonunda bütün bunlar ne anlam ifade ediyor, bütün bu yaklaşımlar ne açıdan
birbirlerine benziyorlar ve her yaklaşım acaba alındığı gibi mi uygulanmalı, yoksa
bizim ihtiyaçlarımıza mı uyarlanmalı, bununla ilgili sizlerle düşüncemi paylaşmak
istiyorum.
İlk ele alacağım yaklaşım; Montessori yaklaşımı. Montessori’yi hepiniz çeşitli
şekillerde biliyorsunuz. Montessori bu alanın ilklerinden biri ve üç ana gelişim
boyutunu öne çıkarıyor:
•
•
•

Hareket Gelişimi
Duyuların Gelişimi
Dil Gelişimi (Elkind, 1976)

Montessori çocuğun bir hareket ihtiyacından söz ediyor, duyularının gelişmesinden
söz ediyor ve mutlaka kendini ifade edebilecek, duygularını da ifade edebilecek bir dil
gelişimine sahip olmasını söylüyor ve diyor ki; Öğretmenin görevi çocuğa öğretici
bilgiler, dersler vermek değil, malzemeyi nasıl kullanacağını ona anlatarak, onun
eşya ile doğrudan doğruya yapacağı deneylerle kendi kendine öğrenmesini
sağlamaktır. Ama bizim onun için ortamı hazırlamamız, ona uygun şartları
yaratmamız gerekmektedir.
Montessori’nin temel bazı ilkeleri var.
•
•

•

•

Çocuğa Saygı
Çocuklar yetişkinlerin bir minyatürü değillerdir. Çocukların yaşamı
yetişkinlerden farklı ve de ayrı olarak ele alınmalıdır (Oktay, 1988).
Emici-özümleyici Akıl
Montessori’ye göre; bir insan diğeri tarafından eğitilmez, herkes kendini
eğitmelidir. Yetişkinler akıllarını kullanarak bilgi edinirler. Çocuklar ise, bilgiyi
doğrudan emerler (Lillard, 1973).
Hassas Dönemler
Montessori’ye göre; çocukların bazı yetenekleri daha kolay kazanabildikleri
hassas dönemler bulunmaktadır. Öğretmenler; hassas dönemler olduğunu
kabul etmeli, bunları tespit etmeyi öğrenmeli ve bu gelişimin maksimum
düzeyde olmasını sağlamak için uygun ortam hazırlamalıdır (Elkind, 1976).
Hazırlanmış Çevre
Montessori’ye göre; çocuklar en iyi yapılandırılmış ortamda öğrenirler. Böyle
bir ortamın hazırlanmasının nedeni çocuğu yetişkinden bağımsız kılmaktır.
Çocuk her şeyi kendisi için yapabilir. Öğretmenin ortamla ilgili bilgiyi
aktarmasından sonra çocuk kendi ihtiyaçları ve ilgilerine göre burada
çalışabilir (Lewis, 1977).
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•

Kendini Eğitme
Çocuklar kendilerini eğitebilirler. Çocuk hazırlanmış ortamla tanıştıktan sonra
yönlendirme olmaksızın eğitilebilir. Montessori yaklaşımında önemli
unsurlardan biri de özgürlük ilkesidir. Özgürlük çocuklara önceden hazırlanmış
bir çevrede serbestçe hareket etmelerine fırsat tanımaktır (Montessori, 1997).

Bu ilkeler, aslında okul öncesi çağdaş eğitimin temel ilkeleri arasında da hep kabul
edilen, ön görülen ilkeler ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim programları
(2002 ve 2006 programları) hazırlanırken bu ilkelerve buna eklenebilecek bazı temel
ilkeler dikkate alındı .

Montessori materyalleri; duyu, hareket ve bilişsel gelişmeyi sağlayan öğretici
materyallerdir. Bu materyaller üç grupta toplanır:
1. Pratik yaşam materyalleri;hareket eğitimi için.
2. Duyu materyalleri; duyu eğitimi için.
3. Akademik materyaller; yazı ve okuma için (Lindauer, 1987).
Montessori materyalleri çocuklara kendi hatalarını bulma şansı veriyor.

Öğretmen çocuğun hatasını kesinlikle söylemiyor çünkü materyal öyle düzenlenmiş ki
eğer çocuk onu doğru olarak yerleştiremezse ya da doğru sıraya koymazsa sürekli
materyal “yanlışsın” diyor. Materyal söylüyor, kimse çocuğa yanlış olduğunu
söylemiyor ve çocuk yanlışını buluncaya kadar aslında materyale olan ilgisini de
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sürdürüyor. Böylece hatasını düzelttikten sonra bir sonra ki daha karmaşık materyale
geçme şansı var.
Montessori materyallerinin özellikleri şöyle sıralanabilir:
• Çocuklar çalışma sonunda doğru yapıp yapmadıklarını anlarlar.
• Sadece bir özellik değişir, diğerleri ise sabit kalır.
• Materyaller aktif katılımı cesaretlendirici niteliktedir. Çocuklar pasif bir şekilde
seyretmezler.
• Materyaller çocukların ilgisini çekecek özelliktedir.
• Materyaller tek bir çocuğun kullanabileceği şekilde düzenlenmiştir.
Montessori materyalleri, çocuklara kendi hatalarını bulma şansı verir. Öğretmen
çocuğun hatasını söylemez. Eğer çocuk hatalarını göremiyorsa bu, çocuğun
yeterince gelişmediğini gösterir. Zamanı geldiğinde çocuk hatasını görecek ve
düzeltebilecektir (Lindauer, 1987).
Jean Piaget (1859-1952)
Jean Piaget,
günümüzde ençok kabul gören gelişim kuramlarından birini
gerçekkleştirmiştir.. Ona göre çocukların yetişkinlerden farklı olan bir zihinsel yapıları
vardır. Onlar yetişkinlerin minyatürü değildirler. Çocukların zihinsel gelişim süreçleri
belli dönemlere doğrudur.
Piaget’e göre Bilişsel Gelişim Dönemleri:
1-Duyusal Motor Dönem
2-İşlem Öncesi Dönem
3-Somut İşlemler Dönemi
4-Soyut İşlemler Dönemi olmak üzere dört dönem içinde incelemektedir.
Piaget’in kuramı, zihinsel büyümeyi açıklamada hem kalıtımsal hem de çevresel
etkenlere dayanır. Bu kuram çocukların geçirdikleri evrelerin, çevresel etkenlerle
değil; zihinsel büyüme ile ilişkili olduğunu anlatır. Çocuğun, yaşı ilerledikçe ortaya
çıkan zihinsel gelişimi onun doğuştan getirdiği zihin gücüne ve çevresiyle etkileşimi
sonucunda edindiği yaşantılarına dayanmaktadır. Piaget’e göre ”zihinsel gelişim”,
çocuğun çevresiyle olan etkileşimi sonucu, değişmeyen, biyolojik karakterde sabit
sıralı basamaklarla belirlenir. Ancak farklı çocuklar bir dönemden diğerine farklı
yaşlarda geçebilirler.(Oktay, 2000)
Bir Piaget Yaklaşımı- High/Scope Programı:
Etkin öğrenme, yaparak öğrenmedir. Bu durum çocukların sadece seyretmekle
kalmayıp, sürece etkin olarak, değiştirerek, hareket ederek, yaparak katılması
anlamına gelir. Öğretmenin amacı etkin öğrenmeyi geliştirecek bir ortam sağlamak ve
çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Etkin öğrenmenin
gerçekleşebilmesi için öğrenen bireyin önünde çeşitli materyaller olmalıdır. Sınıfta
bulunan materyaller etiketlenir. Etiketler sayesinde çocuklar kolaylıkla malzemeleri
bulup kullanıp tekrar yerlerine koyabilirler.
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Malzemenin mutlaka bir yerden satın alınmış, yurt dışından getirilmiş, pahalı ürünler
olması gerekmiyor ve bizim öğretmen yetiştirme programlarımız her anaokulu
öğretmenimizi sınıfına malzeme hazırlayabileceği yeterlilikte yetiştiriyor. Onun için
bizim öğretmenlerimizin kendilerine öğretilen ve kendi kazandıkları yeterliliklerini
alanda kaybetmemeleri gerekmektedir. Öğretmen boş zamanlarda veya sınıfta
bulunmadığı herhangi bir zamanında malzemeyi üretmeyi gerçekleştirebilir.

High-scope programında;
•
•
•

Önceden bildirilmeyen hiçbir değişikliğin olmadığı tutarlı bir günlük program
uygulanır.
Program, sene başında, sınıfta az sayıda etkinlik köşesi ve materyalle
başlamayı, çocukların ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre, köşedeki materyal
sayısını artırmayı öngörür.
Ortam; tüm sorumluluğu yetişkinle çocuğun paylaşması, çocukların seslerinin
duyulması, bilginin yaparak ve yaşayarak öğrenilmesi üzerine kurulmuştur

Günlük program tutarlıdır. Günlük programdaki değişiklikler konusunda çocuklar
önceden bilgilendirilir. Her gün planla-yap-değerlendir uygulaması için bir zaman
vardır. Günlük programda yetişkinler tarafından başlatılmış faaliyetlerle çocukların
girişimiyle başlamış faaliyetler arasında bir denge oluşturulur. Günlük düzeninin temel
parçaları planlama zamanı, çalışma zamanı, temizlik zamanı, hatırlama zamanı,
küçük grup zamanı ve açık hava zamanıdır.
Çocukların kendilerine saygı duymalarını ve başkalarına saygı göstermeyi
öğrenmelerini sağlar. Çocukta problem çözme yeteneğini geliştirir. Çocuklarda
yaratıcılık, girişimcilik, görüşlerini rahatlıkla ileri sürme yeteneklerini geliştirir. Yetişkin
desteği sayesinde çocukların kendilerine olan güvenlerini ve yeni şeyler deneme
konusunda istek ve arzularını artırır. Programdaki sınıf düzeni ve günlük plan
sayesinde sorumluluk duygusu ve kontrol duygusu pekiştirilir (Weikart, 1990).
Reggio Emilia Yaklaşımı:
Reggio Emilia yaklaşımı, Türkiye’de daha az bilinen bir yaklaşım. Doğal çevreyi en iyi
kullanan yaklaşımlardan bir tanesidir. Bu açıdan okul öncesi öğretmenlerinin Türkiye
gibi tabiat şartları çok zengin olan bir ülkede bu yaklaşımı kullanabileceğini
düşünüyorum. Reggio Emilia, bir kasaba halkının savaş sonrası kimsesiz kalan ve
okuldan, eğitimden yoksun olan çocuklarını toparlamak için bütün kasabayı seferber
ederek ortaya çıkmış bir yaklaşımdır.
Ama Reggio Emilia da diğerleri gibi sabit bir program değil bir yaklaşım.







Burada;
Çocuk başkahraman olarak güçlü, zengin ve yeteneklidir.
Çocuk işbirliği yapar. Eğitim çocukların her birini başka çocuklarla, aileyle,
öğretmenlerle ve toplulukla bağlantı içinde görür.
Çocuk iletişim kurar. Bu amaçla dilediği malzemeleri kullanma hakkına
sahiptir.
Çevre üçüncü öğretmendir. Alanın düzenlenmesi ve kullanımı iletişimi ve
ilişkileri teşvik edicidir.
Öğretmen; ortak, rehber, araştırmacı ve destektir.
Belgelendirme bir iletişim çeşididir. Tüm çalışmalar panolarda sergilenir.
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 Veli ortaktır. Veli katılımı çok önemlidir ve farklı şekillerde sağlanır (Cadwell,
1997, s. 5-6).
Program sürekli araştırma üzerine kurulmuştur. Reggio Emilia’da “proje” kelimesi
anahtar bir rol oynar. Yapılacak etkinliklerde “sanat” kelimesi yerine “proje” kullanılır.
Çocuklara verilmek istenen bilgiyi didaktik bir şekilde kazandırmak yerine, o bilgiyi
proje sürecinde, çocuğun bir araç olarak kullanması beklenir. Program, her sabah
çocukları iki saat esnek etkinliklere yöneltmektedir. Çünkü öğrenme, çocukların
yaptığı bir iştir, onlara yapılan bir iş değildir. Bu nedenle çocuklara yaptıkları bir işin
sonunda ödül verilmemektedir (Gandini, 1997).
Yaklaşımın en önemli özelliği öğretmenin öğrenen olarak görülmesidir. Öğretmen
kendini bir “pusula” olarak görmekte ve çocuklarla birlikte öğrenme macerasına
atılmaktadır. Çocuklar için bir kaynak konumunda olan öğretmen çocuklara sorular
sorar, çocukların fikir ve hipotezlerini keşfeder, çeşitli öğrenme ve öğretme durumları
yaratır. Öğretmenler gün içinde yapacakları aktiviteleri tartışmak için sabahları
çocuklarla sohbet ederler. Sınıflar tek bir öğretmene ait değildir. Okulun bütün eğitim
kadrosu birlikte plan yapmakta ve birlikte çalışmaktadır. Her yaş grubu için iki
öğretmen bulunmaktadır.
Reggio Emilia programında ortamın düzeni, malzemeler ve etkinlikler çocukların
problem çözme ve keşfetme duygularını destekler niteliktedir. Reggio okullarını
güzelleştiren pahalı eşyalar değil, duvar rengi, eşyaların biçimi, raf ve masalardaki
malzemeler ve hemen her yere yerleştirilen bitkilerdir. Reggio Emilia’da her okulda
sınıf içinde bir mini atölye, bir de büyük atölye bulunmaktadır. Atölyeler çok çeşitli
materyal ve kaynak ile doludur.
Reggio Emilia programında eğitim ortamı için “öğretmenin kendisi” şeklinde ifadeler
kullanılmaktadır. Ancak fiziksel çevre kadar sosyal çevrenin de önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Yetişkinlerle çocuklar arasındaki sosyal alışverişi kolaylaştırmak
amacı ile bütün çocuklar ve öğretmenlerin birlikte bulunabileceği “pızaza” denilen
büyükçe bir alan vardır. Sınıflar bu alanın etrafında düzenlenmiştir. Çocuklar ve
yetişkinler gün içinde bu alandan geçmek zorundadır (Cadwell, 1997).
Bizim bazı bağımsız anaokullarımızda da böyle alanlar var. Bütün sınıflar oraya
açılıyor ve böylece bütün gün yetişkinler ve çocuklar hepsi birbiriyle iletişim halinde.
Ama bu pizazsa’nın bizdekinden farkı burası yeşil ağaçlarla, bitkilerle, alabildiğince
yeşilliklerle donatılmış bir orta alan. Bahçe ve avlular sınıfın uzantısı olarak kabul
edilir; yani içeride yapılan her etkinlik dışarıda da yapılabilmektedir. Mutfak, mümkün
olduğunca merkezi bir yerde bulunur ve çocukların etkinliklerinin izlenmesi için
camlarla çevrelenmiştir. Çocuklar burada sık sık yemek hazırlama etkinlikleri
yaparlar. Banyolarda, duvarlarda ve tavanda değişik özellikte aynalar bulunmaktadır.
Böylelikle çocukların hem eğlenmeleri hem de kendi vücutlarını tanımaları sağlanır.
Okulun duvarları çocukların çalışmalarının ayrıntılı resimleri ile donatılmıştır. Bütün
fiziksel ortamlar, toplum-okul bütünleşmesinin de en güzel örneğini sunmaktadır.
Örneğin yemekhanenin restaurant biçiminde düzenlenmesi, mutfak dahil olmak üzere
tüm bölümlerin ev şeklinde dekore edilmiş olması gibi (Hendrick, 1997).
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Sonuç
Bugünkü konuşmada ele alınan her üç yaklaşım da aslında zorluk şartlarında ortaya
çıkmıştır. Montessori fakir bir mahallede zor şartlarda çalışmıştır,. High-scope daha
çok dezavantajlı, ekonomik ve sosyal olarak zorlukları olan çocuklar için
planlanmıştır.Reggio Emilia savaş sonrasının zor şartlarını çocuklar için
kolaylaştırmak amacı ile yaratılmıştır.
Herbir yaklaşımın kendine özgü bir felsefesi ve kendine özgü bir fiziksel ve sosyal
ortamı vardır. Bunlar kavranılmadan bu yaklaşımlarla yapılacak uygulamaların
başarılı olması düşünülemez.
Bütün bu yaklaşımların ortak noktaları şöyle özetlenebilir:














Çocuk merkezli eğitim
Yapılandırılmamış esnek program
Yaş ve gelişim düzeyinin dikkate alınması
İlgi ve ihtiyaçlar
Bireysel farklılıklar
Çevrenin iyi şekilde değerlendirilmesi
Gerçek yaşam deneyimlerine yer verilerek çocuğun yaşama hazırlanması
Aktif öğrenme
Bilinçli ve iyi planlanmış bir şekilde verilen yetişkin desteği
Aile katılımı
Gözlem ve değerlendirme
Okul öncesinde yer alan tüm etkinlik çeşitlerine yer verilmesi
Eğitim hedeflerinin çocuğun bütünsel gelişimini dikkate alması.

Bu ortak özellikler bizi okul öncesi eğitimin temel prensiplerine ulaştırmaktadır.
Çocuk grubumuzun ihtiyaçlarına göre her bir yaklaşım bağımsız olarak uygulanabilir.
Ama bütün bu temel ilkeler doğrultusunda kendi programımızı yaratmamız, kendi
materyallerimizi oluşturmamız, biraz daha yaratıcılığımızı kullanmamız ve kendimizi de
geliştirmemiz daha doğru olmaz mı? Teşekkür ediyorum.
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Müzeyyen Yaman
İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Dr. Natuk Birkan İÖO

GEMS MATERYALLERİ İLE MATEMATİK VE FEN UYGULAMALARI
GEMS Nedir?
GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük
Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan
kaliteli ve esnek bir ders programıdır. Fermuarlı bir çanta içinde gerçekleşen
kimyasal tepkimeden dev boyutlu sabun köpüklerinin oluşturulmasına, uzaydan
geldiği söylenen garip yeşil bir maddeden güneş ısısı deneylerine kadar bütün
GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal
gücünü etkilemektir. İlk olarak Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş ve ardından
ülke çapında yüzlerce öğretmen tarafından sınanmış olan GEMS öğretmen
kılavuzları,
öğretmenlerin
en
çok
fayda
sağlayabileceği
şekilde
güncelleştirilmektedir.
GEMS etkinlikleri, kolayca elde edilebilen, ucuz malzemelerle gerçekleştirilir ve özel
bir fen ya da matematik eğitimi almış olmanızı gerektirmez. Öğretmen
kılavuzlarında, her bir ünitede kullanılacak malzemeler hakkında ayrıntılı bilgi
verilmekte ve etkinliklere nasıl hazırlanılması gerektiği anlatılmaktadır. Ünitelerin
işlenme süreleri öğrencilerinizin durumuna bağlı olacaktır, ama önerilen süre 2 – 12
derstir. Ortalama bir ünitenin hangi sınıflar için önerildiği belirtilmektedir. Üniteler
anasınıfından başlayarak onuncu sınıfa kadar kullanılabilmektedir. Bununla
beraber, birçok öğretmen, etkinlikleri daha küçük ya da daha büyük öğrencilere
uyacak şekilde değiştirmiştir.
GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini
yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını
vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla
daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha
gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GEMS
etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük
yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.
GEMS “Bilim Şenliği Öğretmen Kılavuzları” sınıflarda gerçekleştirilebilecek bir dizi
gösteriyi anlatmaktadır. Öğrenciler, ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli tek
bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalarda görev almaktadır. Bilim
şenlikleri okullarda ve kamuya açık alanlarda büyük gruplara yönelik olarak da
düzenlenebilmektedir.
GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir?
GEMS Projesi şu amaçları gerçekleştirmek için etkinliğe dayanan bir yöntemi
kullanmaktadır:




Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak.
Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
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Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak.

Hiç kuşkusuz bunlar ülkedeki birçok iyi öğretmenin de amaçları arasında yer
almaktadır. Bu tür sonuçlara ulaşmak, en deneyimli fen bilgisi öğretmenleri için bile
oldukça zorlayıcıdır. Bu kitap, bu amaçlara ulaşmak için çalışan sizlere, GEMS
öğretmen kılavuzlarından daha çok faydalanabilmeniz için öneri ve bilgiler
sunmaktadır.
GEMS Yöntemi
Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar. Kavramlar, öğrenciler konuyla
tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra
tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin
kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak
için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. İdeal
olarak öğrencileriniz, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğiniz
kavramlara sorularıyla kendiliklerinden yönelecektir.
GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak
tanımaktadır ve öğretmen kılavuzları size bu süreci destekleyip vurgulayan
yöntemler önermektedir. Sizin kılavuzluğunuzdaki öğrenciler, sorgulamayı ve sonuç
çıkarmayı öğrenerek daha iyi dünya modelleri oluşturacaktır. Bu gözetimli keşif
yöntemi kısıtlı ders süresi içinde kavramları öğretmeniz ve işlem becerileri
edindirmeniz için pratik bir yöntemdir.
GEMS yöntemi sadece fen bilgisindeki işlem becerilerinin ve kavramların bir listesi
değildir. Yaklaşım da önemlidir. Birçok öğrenci, lise çağına ulaştığında fen öğrenimi
görmek isteyip istemediğine ve fende başarılı olup olmayacağına karar vermiş
durumdadır. Her GEMS etkinliği öğrencilere fen bilgisinin eğlenceli olduğunu ve
bilim yapabileceklerini göstermek için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, genel olarak
bilime karşı olumlu bir görüş açısı yaratmak açısından olduğu kadar,
öğrencilerinizin etkinlikler sırasında daha kapsamlı düşünmelerini sağlamak
açısından da önem taşımaktadır.
Bütün fen eğitimi programları belirli bir bilim görüşünü anlatır. GEMS etkinlikleri,
bilimin yapısına ilişkin şu düşünceleri aktarmak için tasarlanmıştır:
·

Bilim sorgulamadır. Adli Tıp Kimyası’nda sorgulama bir hareket noktasından
başlar: “Bu fidye notunu yazmak için hangi kalem kullanılmış?” Ooblek: Bilim
Adamları Ne Yapar? dersinde öğrenciler hem sıvı hem de katı gibi görünen bir
maddeyi araştırırlar. Öğrenciler doğal olarak, “Bu madde katı mı, yoksa sıvı mı?
Dokunduğumda sert olmasına rağmen nasıl bu kadar akışkan olabiliyor?
Bulunduğu yerden kaldırmaya kalkışırsam neler olacak?” gibi sorular sorarlar.

·

Bilim araştırmadır. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi araştırmalarından doğan
sorulara yanıtlar bulmasına kılavuzluk etmektedir. Öğrenciler, Balık Alanları Çizimi
dersinde, sınıftaki akvaryumun ekolojik yapısını araştırmak için sistemli bir
örnekleme tekniği kullanırlar. Kağıt Havlu Sınaması dersinde, hangi marka kağıt
havlunun daha dayanıklı olduğunu bulmak için kendi deneylerini tasarlarlar.
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·

Bilim ortak bir girişimdir. GEMS etkinlikleri, öğrencilerin takım halinde
çalışmasını, bütün takımların deneyimlerine dayanan sonuçlar çıkartmasını ve
bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlayarak bilimsel gayreti harekete
geçirmektedir. Örneğin Kovan Vızıltısı’nda ilkokul öğrencileri sınıfta bir arı kovanı
yaparlar. Köpük – Bilim’de takımlar halindeki öğrenciler deterjan köpüklerinin çapını
ölçer ve hangi marka deterjanın en büyük köpük balonunu çıkardığını saptamak için
sınıf ortalamasını hesaplarlar. Lahana Kimyası’nda ev içindeki kimyasal maddeleri
sınıflamak için bir toplantı düzenlerler. QUADICE bir takımdaki öğrencilerin diğer
takımdakiler karşısında strateji geliştirmek için birbirlerine yardımcı oldukları ortak
bir matematik oyunudur. Grup Çözümleri’nde, öğrenciler dört kişilik takımlar
halinde, ancak hep birlikte çalışırlarsa çözebilecekleri problemlerin çözümünü
bulmaya çalışırlar.

·

Bilim dünyanın anlamını bulmaktır. Bir bilim adamının amacı, olguları keşfetmek
için sorulara yanıtlar bularak doğaya ve dünyaya gittikçe daha çok benzeyen
modeller oluşturmaktır. GEMS üniteleri, öğrencilerin sorular sormasına, bu sorulara
yanıt vermesine ve daha kapsamlı düşünsel modeller oluşturmasına yardımcı olan
temel kavramları anlatmaktadır. Örneğin, Dünya, Ay ve Yıldızlar öğrencilerin
dünyayı bir küre olarak algılamalarını ve bu modeli, ayın niçin biçim değiştirdiği ve
dünyanın diğer tarafındaki insanların niçin düşmediği gibi soruları yanıtlarken
kullanmalarını sağlamaktadır. Sıvı Araştırmaları’nda öğrenciler sıvıların özelliklerini
öğrenerek maddeleri ve madde sınıflandırmalarını anlamaktadır.
Bilim Eğitimi Stratejileri
Sorular Niçin Bu Kadar Önemlidir?
Sorular aynı zamanda öğrencilerin sınıftaki deneyimleriyle diğer deneyimleri
arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak hatırladıkları diğer bilgi ve
düşüncelerle işlenen konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Sorular
öğrencilere kendi kendilerine mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme ve
sonuç çıkarma ya da kuram oluşturma fırsatı tanımaktadır. Soru sormakla bilimin
en önemli aşamalarından biri olan kendi düşüncelerimizin ve sonuçlarımızın
sorgulanması modelini de oluşturmaktayız.
“İyi” sorular sormayı öğrenmek eğitimin en zorlayıcı yönlerinden biridir. İyi sorular
konusunda hepimizin katılabileceği bazı düşünceler şunlardır: Bir tek yanıtı
olmayan, “Niçin Ooblek’in akışkan olduğunu düşünüyorsun?” gibi sorular, belirli bir
tek yanıtı olan “Sıvının tanımı nedir?” gibi sorulara oranla öğrencilerin yaratıcı
düşüncelerini daha çok desteklemektedir. Bazı sorular daha kapsamalı düşünmeyi
gerektirmektedir ve böylece öğrenciler incelemeye, değerlendirmeye ve bilgileri
yeni bir yolla birleştirmeye zorlanmaktadırlar. Diğer sorular sadece bilgi isterler. Her
sorunun kendine göre bir yeri vardır.
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Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan
Ankara Üniversitesi

SANAT YOLU İLE ÇOCUKLARI ANLAMA
Çocukların özgün ürünler üretebilmeleri, hayal güçlerini

sanatsal çalışmalara

yansıtabilmeleri, kendilerinin ve akranlarının yaptıkları çalışmalara saygı duymaları ,
yaratıcılıklarını desteklemeleri için öğretmenlerin ve anne babaların uygun etkinlikler
tasarları ve bunun için çok çeşitli materyallerden faydalanmaları gerekir. Ayrıca her
çocuğun kendi becerisini sergilemesine olanak verilmelidir. Okulöncesindeki sanatsal
çalışmalar çocuğun çevresindeki güzelliklere duyarlı olmasını ve zevk almasını
sağlar. Çocuğun yaşamı ve sanat dallarındaki estetik özellikleri fark edebilmesine
yönelik çalışmalarda onların kendilerini ifade etmelerine

fırsatlar verilmelidir. Bu

atölye çalışmasının amacı çocuğun eğitiminden sorumlu yetişkinlerin çocukla birlikte
yapacakları sanatsal bir çalışmada izleyecekleri yaklaşım,yöntem ve teknikleri iki
saatlik bir süre içinde uygulamalı olarak göstermektir.

Atölye Çalışması
Bu mekanı bir sergi salonu olarak düşünelim. Yerde ünlü ressamlara ait resimler
(porteler) görüyorsunuz (EK:1). Bu resimlerle hepimiz bir sergi oluşturacağız.
Mekanda sizin için uygun bir yere seçiniz ve oraya resmi yapıştırınız ve böylece
kendi serginizi oluşturuyoruz. Seçilen bir resim nasıl bir yere asılır. Tekrar başa
dönersek herkes yerden bir resim aldı ve yapıştırdı. Resimlerin bazılarını eledik.
Şimdi bir daire oluşturuyoruz arkadaşlar ve herkes yanındakiyle eş oluyor.
Arkadaşınızı alıyorsunuz ikiniz birlikte önce birinizin, sonra diğerinin resmine
gidiyorsunuz. Önce tanışıyorsunuz sonra neden o resmi seçtiğinizi arkadaşınıza
anlatıyorsunuz. Resim hakkında birbirinize sorular sorabilirsiniz. Mesela resim hangi
duyguyu ifade ediyor. Sonra diğerinin resmine gidiyorsunuz. İki resmede bakan
ortaya geliyor tekrar. Şimdi hiç tanımadığınız ya da daha önce eş olmadığınız birisi
ile eş oluyorsunuz yeniden aynı çalışmayı yapıyorsunuz. Daha sonra başka bir
arkadaşı alıyorsunuz yanınıza, resimdeki hangi şekiller var onları söylüyorsunuz. Hiç
tanımadığınız bir arkadaşınızı alın ve resimde hangi şekiller var diye sorun. Evet
tekrar geliyorsunuz, yine daha önce eş

olmadığınız

bir kişi ile aynı çalışmayı

tekrarlıyorsunuz. Resimde hangi renkler var.Tekrar arkadaş değiştiriyorsunuz, acaba

171

resmin nasıl bir kokusu olabilir.? Bir bahar kokusu mu? , kötü bir koku mu?, yoksa bir
sevgi kokusu mu?, ne kokusu

olduğunu tahmin ediyorsunuz. Tekrar eş

değiştiriyorsunuz, resmin acaba nasıl bir tadı var? Şeker tadı mı?, bir nane tadı mı?.
Evet şimdi bütün resimleri resim panosuna asıyoruz. Okul öncesi çocukları çok fazla
simetriğe

uymaları

mümkün

değil.

Evet

tekrar

daire

oluşturuyoruz.

Şimdi

yaptıklarımızı gözden geçirelim.
Bir resim seçtik,
Bu resmi seçmekte çocuğu özgür bıraktık,
Mekanı tanımaya çalıştık, mekan içerisinde kendine en uygun olabilecek yer
konusunda düşündürdük ,
Birbirimizi tanıdık, grup birbirini tanımıyordu ve arkadaşlarının bir kısmını böylece
tanıdınız. Böylece zamandan tasarruf ettik bir anlamda ve herkes kendi resmine
birkaç kez bakmış oldu, beş ya da altı kere. Görsel algıda önemli olan ayrıntıyı
görebilmektir. Ayrıntıyı görebilmek için ben dikkatlice bakın diye uyarılar vermedim.
Ne yaptım sürekli hareket halinde hep başka birine

resmi anlattırarak kişi

seferinde kendi baktığı resmi keşfetmeye çalıştı. Ve seçtiğim resimler

her

önemli

sanatçıların resimleriydi. Picasso ve Mustafa AYAZ . Çünkü bu iki sanatçı çocukların
anabilecekleri resimler yapıyorlar. Bunları özellikle seçtim.
Şimdi bir porte (yüz resmi) nasıl yapılır ? Aşama aşama bunu öğreneceğiz.
Gösterim yöntemini

kullanıyorum. Algı için dokunmak çok önemli ,en çok ihmal

ettiğimiz duyu, porte ya da insan bedeni çalıştırırken

kısacası sanatsal etkinliler

öncesi mutlaka drama yönetimini kullanın. Şimdi hepimiz başımıza elliyoruz.
Kafamızın arkasını önünü elliyoruz.

Neye benziyor başımız, topa benziyor,başka

yumurtaya benziyor ,başka elmaya, topaç’a, karpuza, güneşe, çileğe, elipse
benziyor. Yani yuvarlak bir şekli var kafamızın. Kare mi? değil ,dikdörtgen mi ? değil,
Kafamız yuvarlak . İki elinizle yüzünüzü kapatın.Yüzümüz ne kadar büyüklükte? İki
elimizin büyüklüğünde, yaklaşık iki el büyüklüğünde .Elimizi alnımıza koyalım
alnımızdan kaşımızdaki mesafe ne kadar ? Dört parmak. Kaşımızdan burnumuza
kadar koyalım elimizi ,ne kadar dört parmak, üç ya da dört parmak, bazılarının beş
parmak olabilir. Peki burnumuzun altından çenemize kadar elimizi koyarak ölçüm
yapalım, ölçü ne? dört parmak, yanaklarımız dörder parmak. Peki kafamızda
saçlarımız nerede

başlıyor, saçlarımızın bittiği yerde alnımız başlıyordu. Okul
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öncesinde tekrarın bir yeri vardır.

Ben çocuklara akademik resim çizmesini mi

öğretiyorum? hayır. Yalnızca yüzümüzün belli oranları olduğunu öğretiyorum.
Şimdi arkadaşlar hepiniz tekrar sıralarınıza oturun. Herkes birer resim kağıdı alarak
porte yapmaya başlayacaksınız. Seçtiğiniz resimleri hatırlıyor musunuz ? Unutan
varsa bakabilir. Biraz önce seçtiğiniz resmin siyah beyazını size veriyorum. Şimdi
yandan bellek eğitimi yaptırıyorum. Yani daha önce seçtiği resmi acaba siyah beyaz
resimden de tanıyabilecek mi?
Çocuklarla sanat eleştirisi
Betimleme aşaması: Seçtiğiniz resme dikkatlice bakıyorsunuz, ne görüyorsunuz?
Ne görüyorsanız onu önünüzdeki kağıda seçtiğiniz pastelle çizin. Tek tek çizin lütfen,
örneğin, bir şapka görüyorum, bir çiçek görüyorum, bir kare görüyorum, bir üçgen
görüyorum, bir dikdörtgen görüyorum çiçek görüyorum,bir imza görüyorum ne
görüyorsanız onları çiziyorsunuz. Yani bir yüz çizmiyorsunuz ayrıntı çiziyorsunuz
,yazmıyorsunuz, neden okul öncesi olduğu için çiziyorsunuz diyorum ama eğer bu
ilköğretim olsaydı yazın da diyebilirdim.
Çözümleme aşaması: Burada sizin çocuğu konuşturmanız lazım. Diyelim ki çiçek
yaptınız. Çiçek yaptım çünkü çiçek bir dostluk göstergesidir, çiçek yaptım çünkü çiçek
bir süstür, şapka yaptım şapka işte kadın için önemli bir aksesuardır. Çocukların
bunu konuşması lazım. Buna çözümleme aşaması diyoruz. Onun için bunları tek tek
yaptırdım. Üçgen yaptım, üçgen sivridir, sivri uçarlı vardır.Burada önemli olan çocuk
yaptığı her bir şey için ne anlama geldiği konusunda bilgi verebilsin.
Yorumlama aşaması: Eğer o uzun boyunlu bir kadınsa her zaman hoş görünecektir.
Eğer onun kirpikleri uzunsa hep iltifat alacaktır gibi yorumlama aşaması. Eğer o
şapka taktıysa başka şapkaları da vardır.
Yargılama aşaması:Ben bu resmi beğendim, çünkü kadın güzel kendine güvenen
bayan.Resmi beğendim çünkü bir çok şekil var. Çok renkli olması ben bu resmi
beğenmeme neden oldu. Siz neden beğendiniz? Ben bu resmi beğendim çünkü
resim figürün bir kısmının hayvana bir kısmının insana benzemesi dikkatimi çekti.
Ben bu resmi beğendim çünkü buradaki kadın tam bir İstanbul hanımefendisi bütün
güçlüklerin üstesinden gelebilen her türlü probleme çözüm bulabilen ve çok sıcak
kanlı ve kendine güvenen bir bayan görüyorum.
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Sonuç olarak okulöncesi dönem çocukları ile

yapılacak sanatsal ve yaratıcı

çalışmalarında;


Öğrenciye yapacağı çalışma hakkında açık ve net bilgi verilmeli,



Çalıştıkları tema hakkında yeni fikirler bulmalarına yardımcı olunmalı,



Duygularını

resimle

anlatabilecekleri

fantezi

ve

hayal

güçlerini

kullandırttılmalı,


Şekiller, renkler, desenler, çizgiler, ton, doku,boyut, dizayn etme
vb.konular üzerinde durulmalı,



Materyal kullanma konusunda farklı seçenekler sunulmalı,



Fikirlerin başka bir zamanda başka bir yerde kullanılmasına fırsat
verilmelidir.

Okulöncesinde çocuklara yaptıkları çalışmalar konusunda

olumlu

eleştiride

bulunmalıdır. Örneğin “ bugünkü çalışman dünkü çalışmandan daha iyi” uygun bir
övgüdür. Ancak “tamamdır” kelimesi çok geneldir ve inandırıcı değildir.
Çocuklara övgü sunmak çocuğu cesaretlendirmeyle sınırlı olmalıdır. Birçok çocuk
resimlerinde ne yaptığını, nasıl olduğunu bilmek ister. Son yıllarda ‘betimleyici övgü’
çocukları cesaretlendirmek için daha üretici bir yol olmuştur. Bu öğretim becerisine bir
örnek; “Dergilerden bu ilginç renkleri bulmak için çok uğraşmışsın,bazılarını çıkarıp
koyu yaparsan daha iyi olacak.” Betimleyici övgüyü kullanmak güvenlidir ve çocuğun
çalışmasındaki olumlu noktaların altını çizmek ve onların kendilerine güvenmelerini
sağlayabilir.
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Özkan AKSU
Tiyatro Oyuncusu & Drama Öğretmeni
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE EĞİTİCİ DRAMA UYGULAMALARI
Bu gün hep birlikte Eğitici Drama uygulamaları yapacağız. Eğitici Drama aslında hem
yaratıcı dramayı hem de psiko-dramayı içinde barındırıyor. Ama Eğitici Drama’nın
asıl hedefi öğretmek, anlamak, farkına varmak. Yaratıcı dramada beyin dalgalarını
çok çalıştırıyoruz. Biz çocuklara bazen masalın öncesini anlatıyoruz, sonrasını
tahmin etmelerini istiyoruz, sonra da canlandırıyoruz. Eğitici drama daha planlı yani
amacımız var. Bir konuyu öğretmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.
Dramanın tiyatrodan bir farkı var. Tiyatroda vazgeçilmez unsurlar var. Ezber, yetenek
ve metin. Ezberlemeden sahnede bir şey oynayamıyorsunuz. Yeteneğiniz yoksa
sahnede gülünç duruma düşüyorsunuz ve hazır bir metin var,onu oynuyorsunuz ve
bir seyirci kitlesine karşı oynuyorsunuz.
Dramada bunların hiçbirine gerek yok, zaten kullanılmıyor. Yani seyirci kitlesine
oynanmıyor drama. Kendi aramızda, kendimiz için yapıyoruz. Bütün gelişimimizi
kendimiz için yapıyoruz, sergilemek konumunda değiliz. Dramanın mükemmel olması
gerekmiyor. Çocuklar kendilerini özgürce ifade edebilsinler diye yapıyoruz dramayı.
Şimdi karışık bir grubu biraz birbiriyle tanıştırmak istiyorum. Yurtdışında da
uygulanan bir çalışmayı yapacağız. Herkes ayağa kalksın lütfen. Uygulamamız şöyle;
Müzik çalacağım, bu müzikle ister dans edeceğiz, ister özgürce salonun içinde
dolaşacağız. Sonra ben birtakım minik isteklerde bulunacağım sizlerden. Çocuklar
gibi olun, anı yaşayın, rahat olun.
Üzerindeki kıyafetlerin rengi birbirine yakın olanlar üçerli gruplar oluşturuyorsunuz,
birbirinize dönüyorsunuz. Herkes kendinde en sevdiği yönü arkadaşlarıyla, grubuyla
paylaşıyor. Bunu niye yapıyoruz? Dramayı yapacak öğretmen arkadaşlarımın kendini
serbest bırakmaya alışmış olması lazım. Özgür çocuklar kendilerini özgürce ifade
edebilirler. Biz de kendimizi özgürce ifade edebilmek için rahat olmamız lazım. Her
şeyi unutun, kendinizi bırakın, kaygılarınızı unutun eğlenmek için buradayız.
Sonucunu sonra düşünün, “Dramayla anı yaşa, yaşadıklarını unutma” felsefeniz bu
olsun. Oynamanızı istiyorum, devam ediyoruz, daha gönülden. Şimdi boyları birbirine
daha yakın olanlar dörderli beşerli gruplar oluşturuyor. Yine birbirine sarılma durumu
olsun. Burada kendimizde en beğenmediğimiz yönü paylaşıyoruz arkadaşlar.
Şimdi de köşelere doğru ayrılalım lütfen. Birbirinize en uzakta gözünüze kestirdiğiniz
iki üç kişiyle gruplar oluşturuyorsunuz hemen koşarak. Sürekli aynı grupta olanlar
varsa başka gruplara katılsın. Birbirinize sarılıp bir daire oluşturuyorsunuz. Şimdi de
en sevdiğimiz yemeği paylaşıyoruz grubumuzla. Bu yaptığımız bir tanışma
çalışmasıydı. Tanışma, isim söyleme bunlara ait bir örnekti. Çocuklarla da bu
çalışmayı yapabilirsiniz. Yeni bir grup gelmiştir, o grupla ilk defa karşılaşıyorsanız ya
da çocuklar ilk defa birbiriyle tanışıyorlarsa bu çalışmayı yapma şansınız var. Bir tek
“En beğenmediğiniz yön” gibi kavram olarak çocukların bilmediği, hem de olumsuz
mesajlar iletecek bölümünü yapmamamız gerekiyor. Daha olumlu yönleri
serpiştirecek şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu çocuklarla yaptıysanız
görmüşsünüzdür ki onlar bizim gibi sakin bir biçimde değil çok hareketli bir biçimde
bunu oynarlar ve çığlıklarla kendilerini özgürce ifade ederler.
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Bu gün sizlere hem daha önce akademisyenlerce uygulanmış hem de benim özgün
örneklerimi sunacağım ve sizlerin de uygulamalar tasarlamanızı isteyeceğim. Şimdi
daha önce uygulanmış bir örnekle devam edelim. İsmi Ayşe olan bir hanımefendi var
mı ya da Fatma Hanım, Meliha Hanım, Nihal hanım var mı? Nihal Hanım sizi şöyle,
Serpil hanım sizi de şöyle rica ediyorum. Şansımıza siyah kıyafetli bir
hanımefendiyle, üzerinde beyaz kıyafeti olan bir hanımefendi var. Beyaz kıyafetli
hanımefendiyi dilek ağacı yapıyoruz. Siyah kıyafetli hanımefendiyi de şikayet ağacı
yapıyoruz. İstediğimiz şu sizden, kağıtlarınıza hayata dair üç dileğinizi ve üç tane
şikayetinizi yazmanız. Sonra o kağıt parçalarını biz ağaçların altına koyacağız. Üç
tane dilek, üç tane şikayet, istediğinizi yazabilirsiniz. Nasılsa kimse okumayacak, biz
içimizdekini dökmüş olacağız. Burada hedeflenen rahat olalım, rahat olalım ki
diğerlerini rahat oynayabilelim. Kendinizle ilgili olabilir, çevrenizle ilgili olabilir, hayat,
eş, dost vb. Dileklerini ve şikayetlerini yazan arkadaşlar kağıtlarını, dilek ağacına ve
şikayet ağacına bırakabilirler.
Siz bunları yazarken ben de drama hakkında konuşmaya devam edeyim. Dramanın
tiyatrodan farkını söyledik. Ezber ve yetenek gerektirmiyor, sahnelenmiyor, bir metine
dayalı değil. Drama oyunu diyoruz aslında, sihirli sözcük drama oyunu.
Şimdi sizden rica ediyorum, ağaçların altında yer alan dilek ve şikayetlerden rastgele
üç tane seçip okuyalım:

-

Şikayetler;
Sevgilimi şikayet etmek isterdim annesine
Okul kurallarından şikayetçiyim
Özgürlüğümün kısıtlanmasından şikayetçiyim
İşime karışılmasından şikayetçiyim
İştahlı olmamdan şikayetçiyim

-

Dilekler;
İnsanlar hep mutlu olsa
Yaşlılığımda arkadaşlarımla Kıbrıs’ta yaşamak
Sağlıklı kilo vermek, mutlu olmak
Mesleki kararlarımı kendim vermek

Şikayet ağacı, dilek ağacı bir oyun aslında bir oyun oynuyoruz Çocuklarla da bu
oyunları oynuyoruz. Ama dramanın bu oyunlardan bir farkı var. Oyun genelde
yarışmak, kazanmak için oynanır , başı sonu belli ve birden bire başlıyor. Çocuklar
oyun oynamaya başladıklarında oyunu birden kuruyorlar, birileri katılıyor ve devam
ediyorlar. Drama oyunu dediğimiz olguda ise yarışmak yok, kazanmak yok ama bir
hedefi var, bir amaç var. Özellikle eğitici drama için söylüyorum ve önemli olan o
süreç, o süreçteki kurallar değişebilir. Oyundaki kurallar genellikle değişmez. Örneğin
çizginin bu tarafına geçersen yanarsın ama dramada böyle bir şey yok. Grubun
dinamiğine özelliğine uygun olarak drama lideri ya da öğretmen değiştirebilir.
Dramayı en uygun şekilde yapacak aslında o sınıfın öğretmenleridir. Bizler, branş
öğretmenleri, eğitmenler dışarıdan geliriz, belli saatlerde çocuklarla oluruz. Onları
çok iyi tanıma şansımız yoktur. Kişisel özelliklerini çok iyi bilmeyiz ve o zaman zarfı
içinde o günkü drama uygulamamızı yapmak zorundayız. Fakat anaokulu
öğretmenlerinin şöyle bir şansı var. Süre sınırlaması yok, bütün gün o gruptaki
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çocuklarla birlikte oldukları için dramayı rahat ve özgür bir biçimde yapabilir. O haftaki
eğitim konusuna uygun drama örnekleri şekillendirerek, bularak ve yaparak
çocuklarla bunları çalışabilir. Onun için sınıf öğretmenin dramayı yaptırmasının büyük
avantajları var.
Ama biraz önce de belirttiğim gibi öğretmenin kendini özgür hissetmesi, özgürce
ifade edebilmesi ve drama yapma isteğinde olması gerekir. Dramaya ait kuramsal
bilgilere sahip olması, neyi ne için yaptığını, nereye oturttuğunu bilmesi gerekir.
Bununla ilgili çok güzel kitaplar var hem Türkiye’de hem yurtdışında. Alev ÖNDER’in
“ Yaşayarak Öğrenmek İçin Eğitici Drama” diye bir kitabı var, sizler için çok iyi bir yol
gösterici olacaktır tavsiye ederim. Teorik kitapları okumayı sevmeseniz de çok iyi bir
kitap uygulamalar da var. Biz 1996 yılında Prof. Dr. Ayla Oktay’ın isteğiyle Marmara
Üniversitesi’nde kendisiyle birlikte bir seminer vermiştik O Teorik bilgileri aktarmıştı
ben de uygulamaları yaptırmıştım çok önemli bir isim Alev Bey.
İşin aslı öğretmen arkadaşlarımızın alandaki çalışmalarında yatıyor. Bulduğumuz
örnekler, kendimize ait örnekler. Aslında biz kendimiz de örnekler bulup, bunları
çocuklarla yapabiliriz. Eğitici dramanın yaratıcı dramadan farkı, bir şey öğretmek,
anlatmak, farkına vardırmak için yapılıyor. İlk örneğimiz “Ekmeğin hikayesi” biz böyle
isimlendirdik. Ekmeğin nasıl oluştuğunu çocuklarla konuşuyoruz. Dramanın bir işleyiş
süreci de var. Bu kişiden kişiye değişebilir yaşayarak, yaparak bir yöntem
geliştiriyorsunuz bu sizin karakterinizi de gösteren bir tarz oluyor, yani herkes aynı
sırayla uygulamak zorunda değil amaca hizmet etsin ve doğru uygulansın önemli
olan o. Ben kendi yöntemimi söyleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben derse
başlarken ısınma hareketleriyle başlıyorum. Ama ısınma hareketi hani kitaplarda
anlatılan biçimde değil, eğlenceli kılarak. Diyorum ki “Başına öne eğ, öne arkaya
rahatla” rahatlamanın nasıl bir şey olduğunu gösteriyorum. Çocuklar rahatlama
hareketlerini ya da ısınma hareketlerini yapıyorlar. Buradaki amacım da bir önceki
etkinlikten dramaya geçtiklerinin farkına varsınlar. Belki okuma yazmaya hazırlık
çalışması yaptılar ya da başka bir çalışma yaptılar. Oradan dramaya geçiyorlar. Her
hafta aynı şekilde başladığımız zaman diyorlar ki “Evet drama başlıyor” bunu
biliyorlar.
Dramada çevre de önemli. Genelde onları yormayacak, dikkatlerini dağıtmayacak
eşyaların olduğu bir sınıfı ya da alanı tercih etmek lazım. Burada rahatlama ve
ısınma hareketlerini yaptıktan sonra o günkü drama oyununu anlatıyorum. Diyorum ki
“Bugünkü drama oyunun adı ekmeğin hikayesi, ekmek nasıl yapılıyor, ekmeğin içinde
ne var biliyor musunuz?”. Çocuklar hemen “Un var” diyemiyor, “Peynir var, peynirli
ekmek, zeytinli ekmek” diyor. “Ekmeğin içinde ne var?” diye sorduğumda ekmeğin
içine ne koyuluyor diye algılıyorlar. Ekmek nasıl oluşuyor bunu konuşuyoruz.
Sorularla buğdaya kadar geliyoruz ve buğdaydan ekmeğin nasıl olduğunu,
oluştuğunu sırasıyla anlatıyoruz. Oluşumu anlattıktan sonra diyorum ki “Artık bunu
canlandıracağız”. Rol dağılımını drama liderinin yapması gerekiyor. “Kim anne olmak
istiyor?” diye sorduğumda bütün kız çocukları anne olmak istiyor. “Kim baba olmak
istiyor?” dediğimde bütün erkek çocukları baba olmak istiyor. Bunu önlemek için
diyoruz ki “Rolleri ben dağıtacağım, ama merak etmeyin her hafta değişik oyunlar
oynayacağız, değişik roller oynayacağız. Bir gün sen de baba olabilirsin, bir gün abi
olursun, değişik roller oynayacağız.” Sonra da canlandırmayı yapıyoruz.
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Şimdi o canlandırmayı yapalım istiyorum. Sizler çiftçi olacaksanız ve ben şimdi müzik
çalacağım, müzikle sanki burası bir tarlaymış gibi, elinizdeki buğday tohumlarını
tarlaya ekeceksiniz. Sizler dördünüz buğday tohumu olacaksınız ve burası tarla,
tarlaya kapanacaksınız. Drama öğretmeni 3 yaş, 3,5 yaş çocuklarıyla çalışırken
genelde grubun içinde yer alır. Yönlendirmeleri daha aktif bir biçimde
gerçekleştirebilir. Ama daha büyük yaş gruplarıyla yaptığımızda kenara çekilerek
onlara bırakmakta fayda var. Tiyatro gibi “Başardım, başaramadım” durumu olmadığı
için “Aferin çok güzel yaptın, ne yapıyorsun böyle çiftçi olur mu, hiç buğday böyle
atılır mı” gibi konuşmalar geçmemesi gerekiyor.
Çünkü hedefimiz çocuklar
hissetmeden, yaşayarak, yaparak, etkileşim kurarak öğrensinler. Süreç önemli,
yaşadığımız şey önemli. Şimdi çiftçileri kenara alalım, dört tane hanımefendi yağmur
olsunlar. Yağmurlar, buğday tohumlarının etrafında dolaşacaklar (müzik). Teşekkür
ediyoruz yağmurlara. Buğdaylarımız biraz büyüdüler, şimdi üç tane hanımefendi kar
olsun, mevsimler geçiyor (müzik). Peki teşekkür ederim. Buğdaylarımız biraz daha
büyüdüler. Şimdi bahar geldi güneş yüzünü gösterdi. Üç tane güneş alalım. Burada
çocuklara şunu dememek lazım “Buğday oldun kolunu kaldır, biraz daha büyüdün,
ayağa kalk” yönlendirme yapmadan, özgürce kendilerini ifade edecekler. Şimdi
çiftçiler büyüyen buğdayları biçtiler (müzik). Buğdaylar biçildi, değirmene gitti. Şimdi
bize bir şoför lazım. Kamyon ya da traktörün üstüne oturun lütfen şakacıktan, tabi
taşlı yollardan geçtiği için sizi biraz sarsacaktır (müzik). Bunu çocuklarla yaptığımız
zaman ortalık yıkılıyor. 5-6 kişi değirmen olursa, evet buğdaylar değirmende,
etrafında onları öğütecek değirmen taşı olur. Peki şimdi artık un haline geldik.
Şoförümüz unları fırına götürüyor. Hazır mısınız? (müzik). Şimdi sırt üstü uzanabilir
misiniz? Birbirinize yanaşacak şekilde. Evet unlarımızı ekmek haline getireceğiz.
İçine su, tuz ve ekmek mayası koyuyoruz.
Dramada araç-gereç kullanmak, yeri geldi ondan da bahsedelim. Burada yapıyoruz
gördüğünüz gibi minderleri kullandık, elimdeki kumanda su olabilir örneğin.
Şakacıktan su diyorum. Çocuklar “mış gibi yapmayı” ikinci drama dersinden sonra
artık anlamış oluyorlar. Bu kumanda değil, istersek su, istersek şapka, ne istersek o.
Dramayı, müzikle güçlendirme şansımız var. Çocuklarla
pandomim
yaparken
diyorum ki “Bu oyun sözsüz hiç kimse konuşmuyor”. Ben anlatıyorum “Çok güzel bir
gündü, çiftçiler tarlaya buğdayları ektiler”. Müziği dinliyor, yapıyorlar. Uygularsanız
göreceksiniz ki hiç ummadığınız kadar temiz görüntülerle bunu oynayabiliyorlar.
Çünkü müzik çok önemli uyarıcılardan biri, hızı, ritmi nasıl davranacaklarını onlara
hatırlatıyor. Bir çok çalışmada müzik faktörünü kullanabilirsiniz.
Katılımcı: Aynı çalışmayı ben köfte çalışması ile yaptım. Çocuklar bir süre sonra
kendileri üretmeye çalıştılar. Süper eğlendiler.
Gerçekten de sonu yok. Yani dramanın bu anlamda sonu yok, üret üretebildiğin
kadar. Değiştir değiştirebildiğin yönünü, her tarafını değiştirebilirisin. Dediğim gibi
hepsini yapma şansımız var. Canlandırmamız bitince hakkında konuşup geri bildirimi
sağlıyoruz. Ve ben genellikle hareketli bir dansla dersi bitiriyorum.
Başka bir uygulama yapalım, diyelim ki kitap haftası, kağıdın oluşumundan bahsettik.
Malumunuz kağıt nasıl oluşuyor? Hepimiz biliyoruz ki yaşlı ağaçlar pek işlenmiyor
geri dönüşüm anlamında ama yine yaşlı ağaçlar kesilerek kağıt yapıldığını hepimiz
biliyoruz. Çocuklarda bir şekilde bunu biliyorlar ya da biz öğretiyoruz. Şimdi bizim
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oyunumuzda da dedik ki dramada araç gereç çok önemli değil, o esnada sınıfın
içinde ne varsa bize hizmet edebildiğini düşündüğümüz, her şeyi araç olarak
kullanabiliriz. Ya da bazen dikkatleri çekmek için o aracı da getirebiliriz. Benim
elimdeki bu tahtadan yapılmış balta örneğin bu amaçla getirdiğim bir aksesuar.
Dramada seyirci yok dedik. Şimdi drama yapacağız dediğimizde çocukların hepsi
katılır mı? Diyelim ki katılmıyor. Öğretmeni ilk defa görüyor. Bazen erkek
öğretmenlere karşı bir çekinme durumu olabiliyor kız öğrencilerde. Mesela benle ilk
defa karşılaşıyor. İzlemek istiyor o gün, o dramaya katılmak istemiyor. “Tabi
kenardan izleyebilirisin, dilediğin zaman katılabilirsin” diyorum. Başımı çevirdiğimde
oturduğu yerde yok çocuk. Çünkü çok eğlenceli bir şey var,onun dışında kalmak
istemiyor, oynamak istiyor.
Drama etkinliğini yaparken dedik ki planlı olmamız lazım, ne oynatacağımızı bilmemiz
lazım. O oynatacağımızı bildiğimiz konuyu da çocuklara aktarmamız lazım,
aşamalarından da bahsetmemiz lazım. Başlarken “Bugün kağıdın nasıl yapılacağını
konuşacağız sizlerle, nasıl yapılacağını öğreneceğiz ve bunu oynayacağız”. Adım
adım hepsini bir kere çocuklara aktarmak lazım. Sonra bunun canlandırmasına
geçiyoruz.. Çocuklarla bunları yaptığınızda çok düşünmeden istenileni yapar.
Zıplayın derseniz zıplarlar çünkü anı yaşayacaklardır. Bu gün bizim felsefemiz de
Dramayla anı yaşa yaşadıklarını unutma.
Sonra da bunlar hatırlanır. Oyunlarda birbirlerinin ne olduklarını da hatırlarlar. Bizim
biraz da televizyonla mücadele etmemiz gerekiyor. Televizyon ve internet bunlar çok
güçlü rakiplerdir teknolojik algılamaları çok güçlü günümüz çouklarının bir bilgisayar
oyununun ya da çizgi filmin yarattığı hayal dünyası çok renkli bu güçlü rakiplerin
karşısında dramanın şöyle bir avantajı var çocuk kendisi yaşayarak yaptığı için hem
hatırlaması hem de öğrenmesi daha kalıcı olabilir. onun için eğlenceli kılmakta
hatırlanabilir kılmakta fayda var. Bu da dediğim gibi size düşüyor. Dramanın bu
yönünü nasıl eğlenceli kılabilirim, nasıl akıllarında daha çok kalabilir. yaratıcılığın
sonu yok, sizler uygulayacaksınız. Eğer kendimiz de zevk almıyorsanız, o kitaplara
dayanarak yaptığımız drama çalışmasının da çok fazla faydalı olacağını
düşünmüyorum.
Şimdi yaratıcı drama ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Bir ülkede bazı insanlar
gittikçe uzuyor ve şişmanlıyorken, bazı insanlar da gittikçe kısalıyor ve zayıflıyormuş,
sonra ne olmuş.Katılımcılar: Gittikçe uzayanlar evlerine girememişler. Kısalanlar
uzanmak istediği şeylere yetişememiş. Kısalanlar hasta olmaya başlamış, uzun
olanlar kısa olanları görememiş. Devler çok güçlü olmuş, küçükler güçsüz olmuşlar.
Peki bunun canlandırması nasıl olabilir? Şimdi bunlardan bir oyun oluşturalım.
Yaratıcı drama aslında oyun yaratıcı bir oyun oluşturmak üzerine kuruluyor. Bu
metinle nasıl bir oyun oluşturabiliriz hepimizin katılabileceği? Düşünün.
Burada söylediğim normal ölçülerde uzamak büyümek değil bazıları çok çok uzamış
ve şişmanlamış. Bazıları da gittikçe kısalmış ve zayıflamış. Şöyle yapalım eve
sığamama durumunu yapalım isterseniz. Önce evlerine sığamasınlar, yeni ev inşa
etsinler. Bir de çok kısalar yürümekte zorlanıyorlar. O zaman herkes ayağa kalksın
lütfen. Şuradan itibaren kapıdan içeri girmiş olacağız evimiz olacak ve evimize
sığamayacağız. Evet hepimiz uzuyoruz gittikçe uzuyoruz hatta evlerimize
sığamıyoruz. Yeni evler inşa ediyoruz kendimize. Kapıdan geçmeye çalışıyoruz.
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Kısalar ne yapacak, kısalara da bir şeyler bulalım. Onlar da kendilerine daha küçük
evler inşa edecekler. Buyurun inşa edin. Peki şimdi sonunda mutlu muyuz hepimiz. O
zaman dans ederek bunu kutlayalım. Kalkın ayağa. Teşekkür ederim. Şimdi bazen
dramada o eğitim konusunun sadece bir bölümü canlandırılabilir. Diyelim ki turizm
haftasıyla ilgili bir oyun oynatıyorsunuz. Turistlik seyahat, drama oyununuzun adı
:çok gezen mutlu olur. Bununla ilgili bir oyun oynatıyorsunuz. Drama doğaçlamalarla
da yapılabilir. Bir şey anlatırsınız çocuklar onu, o esnada doğaçlayarak içlerinden
geldiği gibi oynayabilirler. Biraz önce yaptığımız gibi pandomim olarak da
oynayabilirler. Ya da sözel ifadelerini kullanarak kendilerini ses, jest ve mimiklerle
ifade ederek de kullanabilirler. Ya da kuklalarla yapılabilir. Diyoruz ki yani dikkat
çekmekte fayda var.
Paralel çalışma yapacağız, dramayı kendimiz için yaptığımızı belirttik. Bizi gözleyen
yok, kendimiz için yapıyoruz kendimizi ifade ediyoruz. Seyirci yok. Dört ayrı grup
yapacağız. Bu gruplar getirdiğim bu kuklalar vasıtasıyla bir rehber eşliğinde onlara
istediği yerleri gezdirecek. Kukla alın lütfen, önce bir daire olalım, her grupta bir
rehber var. Şimdi size yol göstereyim. Çocuklara rehberin ne olduğunu anlatıyoruz?
“Ülkemizin ya da çevremizin önemli yerlerini gezdirecek, yabancılara tanıtacak, onlar
gibi yabancı dilden konuşuyor. Ama biz birbirimizi anlamamız için Türkçe
konuşacağız”. Böyle ön hazırlığı yapalım. Grubumuza İstanbul’u gezdirebiliriz, başka
yerleri gezdirebiliriz, nereyi isterseniz. Bildiğiniz bir yerler varsa son günlerde oranın
özelliklerini anlatırız. Hep şakacıktan olduğu için gerçekten de orada bir yapının
olması gerekmiyor. Bir yapı uydurabilirisiniz.
Hepimiz şöyle bir alışkanlıkla büyüdük. Size sihirli bir tablet verilsin, oradan bütün
bilgileri edinelim, yapalım öğrenelim ve uygulayalım istiyoruz. Bugün ki çalışmamızda
da ben bundan biraz uzak kalarak, onları paylaşmaktansa birlikte oynayalım istedim.
Çünkü öteki türlüsü gerçekten çok kolay, bunları siz de yaparsınız internet denen bir
şey var zaten, oradan girersiniz ve uygulamaları oradan takip edersiniz. Ama alanda
çalışmanın şöyle bir faydası var. İnternette dolaşan ya da bazı kitaplarda şöyle
bilgileri görüyorum. “Çocuklar şimdi yukarı çıktılar, çatı katındaki sandığı açtılar.
Ellerine bir tane oyuncak bebek geldi. Onunla oynadılar, oyuncak bebeği yerine
koydular. Aşağıya indiler.”
Neredeyse gelişimlerini bebek düzeyinde görmüş
uygulamalarla karşılaşıyoruz. Halbuki çocuklarımızın algılaması artık çok yüksek.
Dediğim gibi o uyarıcılar internet, televizyon, diğer oyunlar teknoloji o kadar
sarmalamış durumdaki bizim tahminimizden çok yüksek algılamaları. 2,5 yaşındaki
çocuklar hatta 2 yaşındaki çocuklar dramayı kolaylıkla uygulayabiliyorlar. Onun için
de yaratmak yeniden başlamak bizim elimizde. Biz örnekler bulacağız o örnekleri
kendimiz yapacağız.
Şimdi size burada benim örneklerimden birini yapalım istiyorum. Her ne kadar
tabletten bahsettim ise de hiç drama uygulaması yapmamış arkadaşlara da örnek
sunmak lazım buradan hareketle başka şeyler bulunabilir, başka şeyler yaparsınız
diye. Bu çevre haftası ile ilgili oynayacağımız oyunlardan biri. Bir ülkede insanlar
sokaklara çöp atmaya başlamışlar, o kadar çok çöp atıyorlar ki her taraf çöp oluyor.
Çöpçüler de artık çöpleri toplamaktan yoruluyorlar, yetişemiyorlar ve işlerini
bırakıyorlar, bütün şehrin sokakları çöp. Gündüzleri işlerini daha kolay yapıyorlar ama
gece giderken o çöp yığınlarına takılmaya başlıyorlar. Hastalıklar başlıyor, salgın
hastalıklar gibi . Şimdi oyunu çeşitlendirmek, şekillendirmek mümkün. Mesela bir
tanesi yapışan çöpler.Atılan çöpler o kadar fazla ki insanlar evlerinden işlerine
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giderken, çocuklar okullarına giderken çöpler üzerlerine yapışıyor. Bir tanesi de
takıldığımız çöpler. Çöpler o kadar çok ki özellikle gece görmeyip takılanlar düşüp
kalıyorlar. Bir tanesi de kovalayan çöpler. Çöpleri atıyoruz, gittikçe çöpler büyüyor.
İşte çocuklarımızdan bir tanesi çöp oluyor. Çöp atanları kovalıyor “Niye beni sokağa
attın niye?”, sonra yer değiştirme yapıyoruz. Yani çocuklar rolleri değişiyorlar ve her
iki duyguyu da yaşamış oluyorlar. Sonunda da bir tartışma bölümümüz var, dramanın
sonunda bir tartışma bölümü var. Olumlu mesajın altını çizip canlandırmayı
değerlendiriyoruz.
Bugün mesela kağıt oyununu oynadık, ağaçların nasıl kağıt olduğunu oynadık, sonra
konuşuyoruz. Hem duygusal paylaşım olsun, hem de yaşadıklarını
anlamlandırabilsinler diye çocuklar. Aşamalarını konuşuyoruz ve bir sonlandırma
yapıyoruz. Ben derslerin sonunda biraz önce de söyledim genellikle eğlenceli bir
dansla bitirmeyi yeğliyorum. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. İstediğiniz yöntimi
uygulayabilirsiniz. Yeter ki doğru şeyler yapın, çocukları örselemeyin. Önemli olan
bu.
Eğitici dramada yaşayarak, etkileşim kurarak, duygusal bağ kurarak
öğrendiklerini unutmaları mümkün değildir. Biz de burada yaşadıklarımızı
unutmayacağız. Çok kısa bir süre için minik bir özetle sizlerle birlikteydim.Teşekkür
ediyorum tekrar görüşmek dileğiyle.
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Hafize Güner
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Okulları

YARATICI DRAMA VE YARATICI DÜŞÜNME
Hızla değişen dünyamızda çağın bir gereksinimi olarak eğitim sistemleri de sürekli
sorgulanmaktadır. Bu sorgulayış eğitimde yeni uygulayış, yeni anlayış ve bu
bağlamda yeni yaklaşımları beraberinde getirmektedir. 2006 yılında yeniden dizayn
edilmeye çalışılan eğitim programlarıyla öğretmen merkezli otoriter anlayışın kalıpları
kırılmış şimdilerde üzerinde çok konuşulan, öğrenciyi merkeze alan, baskıcı
unsurlardan uzak, aktif, yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan öğrenme
modellerinin kapıları açılmıştır. Eğitimdeki bu yeniliklerin ışığında, öğrenciyi eğitimin
merkezine alan, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmelere olanaklar tanıyan,
öğretmene rehber rolü veren birçok öğrenme-öğretme yöntemlerine vurgu yapılmış,
yaratıcı bireyler yetiştirilmesinin altı çizilmiştir. Ancak bu vurgunun yapılmasına karşın
bunu gerçekleştirmek pek kolay olamamaktadır. Çünkü yaratıcı bireyler yetiştirmek
için öğretmenlerin de yaratıcı düşünme becerisine sahip olmaları, yaratıcılığı
geliştirmeye

yönelik

atölyeler

yapılandırabilmeleri

ve

uygulayabilmeleri

gerekmektedir.
Prof. Dr. İnci San, yaratıcı düşünme becerisine sahip kişiyi geleneksel alışılmış
düşüncelerin tersine özgün düşünen, sorulara yeni çözüler üretebilen, analiz ve
sentez yaparak karışık ve yeni durumlarla başa çıkabilen bireyler olarak
tanımlamaktadır.
Bu tanımdan anlaşılacağı gibi yaratıcılığın ortaya koyulması ve geliştirilmesi için
bireyin özgür ve demokratik bir öğrenme ortamına ihtiyacı vardır. Eğitimde bu
öğrenme ortamının yaratılmasında en uygun yöntemlerden biri

“Yaratıcı

Drama”dır.
Yaratıcı dramanın birçok tanımı yapılmıştır; bunların bir kısmı şöyle sıralanabilir:
“Yaratıcı drama; bilişsel davranışları, duyuşsal özellikleri ve devinişsel becerileri
kazanmada bir öğretim yöntemi, başta duyuların eğitimi olmak üzere bütüncül bir
estetik anlayışı oluşturmada sanat eğitimi alanı ve yaşanılan süreci betimleme,
açıklama ve kontrol edebilme olanaklarıyla da bir disiplindir” (Üstündağ, 1996,
s.19-23).
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“Yaratıcı drama; eğitimdeki ‘Ne?’ sorusunun karşılığı olan herhangi bir içeriğin
genellikle katılımcılarının gönüllülüğüne dayalı oluşan bir grupla ve grup üyelerinin
kendi yaşantılarından da yola çıkarak, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerle ve
bildiğimiz çocuk oyunlarının özelliklerini de işe katarak oynuyormuş gibi süreçlerde
canlandırılmasıdır” (Adıgüzel, 1999, s.2).
“Drama; bir konunun, bir olayın, bir eylemin ya da bir duygunun yeniden
canlandırılmasıdır. Canlı ya da cansız varlıkların, sözle veya sözsüz olarak taklit
edilmesidir. Drama bir anlamda hayali oyundur” (Dirim, 1999, s,39).
“Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı,
ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak
öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır” (Bayram, Özgül, Kaplan,
Ünal, Yapağılı, Demir, Morgül, Uğurlu, Tantaoğlu, Özünel ve Ömür, 1999, s.10).
“Drama, insanın tasarımlarını eyleme dönüştürebildiği bir yoldur. Evden çıkmadan
önce kapıyı kilitleyeceğimizi düşünmemiz ve sonra da düşündüğümüz bu rolü
oynamamız dramadır” (Gönen ve Dalkılıç, 1999, s.23).
“Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya
bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek
canlandırmaktır” (San, 1991, s.252).
Bu tanımları artırmak mümkündür. Ancak dramanın ne olup ne olmadığını
açıklarken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. İlk olarak; drama tiyatronun
tekniklerini kullansa da asla tiyatro yapmak ve oyunculuk olarak algılanmamalıdır.
Bir diğer husus drama ve oyun ilişkisidir. Dramanın özünde oyun kavramı vardır.
Fakat drama oyun olarak algılanmamalıdır. Drama; oyunun unsurları da olan
ciddiyet, asıl hayat olmama, görülü katılım, haz, özgürlük, hayatın provası, taklit,
yaratıcılık, deşarj, gerilim, belli bir amaç için yapılma, belli bir mekân ve zamanda
gerçekleşme, belli kurallara bağlı olma gibi birçok unsura sahiptir. Fakat oyunun
en önemli unsuru olan kazanma, öne geçme drama ile bağdaşmamaktadır. Drama
süreçlerinde oyundan faydalanılır fakat drama oyun olarak tanımlanamaz, oyunu
içine alan daha geniş bir terimdir. Son husus ise dramanın kendi başına bir
disiplin, bir sanat formu olduğudur. Drama ayrıca disiplinler arası ilişkiler de kurar;
müze pedagojisi ve drama, polis eğitimi ve drama, sanat eğitimi ve drama v.b.
Yaratıcı Drama’da bireysel ve grupla yaratım süreçlerine çocukların;


Hayal gücünü, yaratıcılıklarını ve spontanlıklarını geliştirmeyi



İletişim becerilerini geliştirmeyi



Etkin dinleme becerisini kazandırmayı



Grupla birlikte çalışma becerisi edindirmeyi



Demokratik bir kişilik geliştirmeyi



Empati ve farkındalık kazandırmayı



Bağımsız düşünebilmelerini sağlamayı



Güven ve özgüven kazandırmayı
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Eleştirel bakabilmelerini sağlamayı



Kendilerini ifade etmelerini sağlamayı ve



Duygusal ve sosyal zekâlarını gelişmeyi amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar çerçevesinde çalışmalarda; eğitsel oyun, dramatizasyon, kukla, yaratıcı
dans, yaratıcı yazma, rol oyunu ve doğaçlamalara yer verilmekte ayrıca resim, müzik,
dans, fotoğraf, gibi disiplinler arası yaratıcılık çalışmaları yapılmaktadır.
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Yrd. Doç. Dr. Oya ABACI
Marmara Üniversitesi
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE MÜZE EĞİTİMİ PROGRAMI VE UYGULAMALARI
Marmara Üniversitesi’nde sanatta yeterlilik tezim için araştırmalara başladığımda
özellikle müze ile ilgili bir konu seçmek istedim. O zamana kadar hiç çalışılmamış bir
konuydu. Türkiye, tarihi çok zengin olan bir ülke; dolayısıyla müzeler açısından da
oldukça zengin. “Bunu eğitim açısından nasıl değerlendirebilirim, eğitime bu nasıl
katkı sağlayabilir?” diye düşündüm ve sonuçta benim tezim müze eğitimi olarak çıktı.
1996 yılında yapılmış bir tezdi, tamamen iğneyle kuyu kazarak kaynaklara ulaştığım
ve zamanında bu konuda çok fazla kaynak bulamadığım bir alandı, ama çok
mutluyum yapıldığına. Aradan geçen bunca yıl sonunda müze eğitimi ciddi bir şekilde
Milli Eğitim Bakanlığı’nın programlarına, eğitim ve öğretimin amaçları arasına girdi.
Benim alanım genel olarak müze eğitimi, eğitimde müzelerden yararlanma, ama
çocuğun ve gencin eğitim serüveninde okul öncesi oldukça özel bir yaş dönemi.
Çocukların henüz okumaya başlamadıkları, görsel öğrenmenin, yaşayarak
öğrenmenin geçerli olduğu ve gelişimin gözle görülür hızda olduğu bir dönem. Bu
grupla müzeleri nasıl bir araya getiririz diye düşününce ortaya 17 öğrenciyle yapılan
bir çalışma çıktı. Çalışmanın sonunda öğrencilerle oluşturduğumuz bir blogspot Wep
sayfamız var
www.okuloncesımuzeeğitimi.blogspot.com. Oraya girdiğinizde bir
okulöncesi kurumu, müze eğitimi ile ilgili hangi prosedürleri uygular, yazışmalar da
dâhil öğrencilerle neler yapılabilir, tüm bunları bulabilirsiniz. Ardında da Hande
Usbaş’ın yüksek lisans tezini yürüttüm.
Müze nedir? Müze aslında tarihinde koleksiyonculukla başlamış yani bir takım varlıklı
kişilerin değer verdikleri nesneleri toplamasıyla başlamış. Geçmişi çok geriye giden
bir öykü bu, ardından toplanan bu nesnelerin bir yere konulma ihtiyacında müze
binaları ortaya çıkmaya başlamış. Daha sonra bunun bir yönetimi söz konusu,
yönetilecek ve sergilenecek, topluma halka açılıp tanıtılması gerekiyor. Dolayısıyla
müze; toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı
çevreye dair tanıklık eden malzemelerin üzerinde araştırma yapan, toplayan, bilgiyi
paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kâr
düşüncesinden bağımsız sürekliliği olan bir kuruma dönüşmüş. Yanına bir de
müzenin yanı, eğitimsel yanı eklenmiş. Böylece yaygın bir eğitim kurumu niteliğine
bürünmüş. İnsanlar müzeye geldiğinde farkında olsun ya da olmasın bir eğitim
sürecine giriyorlar. Çünkü o nesneler bize bir takım şeyler anlatıyor. Kişisel olarak
gidebilirsiniz, grup olarak gidebilirisiniz, öğrenci gruplarıyla gidebilirsiniz ama siz
farkında olmadan izlediğiniz nesneler aracılığıyla bir eğitim süreci içine girmiş
oluyorsunuz.
Çağdaş müzecilik anlayışının eğitim sürecinde sürekli olması gerekiyor. Bu anlamda
müzecilik Almanya’da “yaşayan müze” fikriyle 18. yüzyılda, İngiltere’de ise 19.
yüzyılın sonlarına doğru başlamış. İngiltere’de bazı belediyeler “okul müzelerini”
özendirmeye başlamışlar, “Her okulun müzesi olsun” istemişler ve müzelerden nesne
takviyesi almışlar. Çağdaş müzecilik anlayışında müze nesnesi ile öğrenci gruplarını
bir araya getirecek programları oluşturan birimler kurulmaya başlanmış. Bu nasıl
oluyor? “Şu eğitim sürecinde, şu konuda, şu müzeye gidilir” diye yönlendirmeler var.
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Ama günümüzde Batı’daki örneklerden biliyoruz ki her müze bir eğitim birimi
oluşturmuş ve gelecek her yaştan öğrenci gruplarına göre bir takım eğitim hizmetleri
vermeye başlamış. Bunların içerisinde her grubun öğretmenlerine yani öğrenci
getirecek okulun öğretmenlerine verilen eğitimlerde var. Bu nerede yapılıyor? Müze
de değil, müze eğitim birimindeki görevli eğitim elemanını okula yolluyor ve okulun
öğretmenlerini eğitiyor ya da çocuklar müzeye gelmeden önce bir müze ziyareti için
hazırlık aşaması yaptırıyor. Örneğin müzeyle ilgili bazı önemli bilgileri, görselleri
duvarlarda sergiliyorlar. Çocuklar 10 -15 gün içerisinde teneffüse çıktılarında bu
görselleri görerek onlara alışıyorlar, aşina oluyorlar. Müzeye gidip gerçeklerini
gördüklerinde yadırgamıyorlar. Müzede geçirilecek süre kısıtlı olduğu için çocukların
öğrenmeye hazır gelmesi öğrenmeyi kolaylaştıracağı için böyle bir ön çalışma
programlamışlar. Okul grubu müzeye geldiğinde ise müzenin kendi rehberleri ile
program dâhilinde tematik gezi yapılıyor. Yani müzenin tümü gezilmiyor, o günkü
ziyaretin teması neyse onu ilgilendiren nesnelerle ilgili bir gezi yapılıyor. Bu müzeler
eğitim programlarını uyguladıkları bir mekâna da sahipler, müze gezisinden sonra
gruplar o mekâna alınıyor ve pekiştirici, daha ileriye yönelik tasarımları
oluşturabilecekleri bir takım etkinlikler yaptırıyorlar.
Biz bu programı Türkiye’de nasıl yaparız diye düşündük. Türkiye’de bu tip müzecilik
anlayışı yeni yeni oluşmaya başladı. Öğrencilerin müzelere gelmesi artık önemli
olmaya başladı ama genelde birçok müze bunun üstünde durmuyor, yeterli kadrosu
da yok. Aslında bu konu eğitim için çok önemli, işin müzeden bakış penceresini bir
yana bırakalım, biz eğitimden müzeye bakan bir pencere açalım, oradan bakalım.
Eğitimciler ve eğitim kurumları müzeden nasıl yararlanır? Biz bunun üzerine bir takım
çalışmalar yaptık. Müze, yazılı ve görsel belgelerle kronolojik olarak ya da tematik
düzenlemelerle ve nesneler aracılığıyla geçmişi insanlara sunar. Biz nesneler
aracılığıyla bütün bu bilgileri alırız. Müzeyi burada eğitim için kullanacağız ama kendi
amacımıza uygun nasıl kullanabiliriz, bunun yöntemleri nelerdir?
Öncelikle müzeler, her yaş grubu çocuklar ve toplum için neden önemli sorusunu
yanıtlayalım. Çünkü bir toplumda yaşıyoruz, müze topluma aittir ve toplumun
geçmişini bize anlatır. Bunu da müze koleksiyonunda bulunan nesnelerle, sanat
yapıtlarıyla yapar. Bir nesne iletişimi, o nesne ile ona bakan, izleyen, alımlayan kişi
arasındaki iletişim söz konusu. Yani nesneye baktığımızda o nesneler bir toplumun
kimliği, belleği. O nesneler de bir bellek deposu var ve geçmişimizi tutuyor bu
nesneler. İnsanlık tarihinin geçirdiği bütün aşamalar o nesneler üzerine kayıtlı.
Eskiden büyük aileler, büyük evler vardı ve o ailelerin büyükanneleri, büyük dedeleri
ile onların hayatları hakkında biz çok bilgi edinirdik. Onlarda eskiye ait bir takım
kullanım nesneleri bulunurdu. Şimdinin çekirdek ailesinde çocuklar bunlardan
mahzun yetişiyorlar. İşte bu ulaşamadığımız şeylerin hepsi aslında müzelerde. Aile
albümleri de aslında bir müzedir, çünkü çocukların görmediği aile geçmişi o
resimlerde saklıdır.
Müzelerin neden gerekli olduğu sorusuna bir başka yanıtta kültürel değerlerimize
sahip çıkma, koruma bilinci müzeler aracılığıyla çocuklarımıza daha kolay veriliyor
olmasıdır.
Müzeler görsel eğitim araçlarıdır. Kitaplarda çocuklara gösterdiklerimizi, bir takım
etkinlik sayfalarıyla anlatmak istediklerimizi, yaptırmak istediklerimizi aslında
doğrudan yaşanmış nesnelerle gösterebiliyoruz. Görerek, gözlemleyerek yapılan
eğitimin çok daha kalıcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Araştırma sonuçları var;
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çocukların görme duygusunu % 75, işitme duyusunu %13, dokunma duyusunu % 6,
koklama ve tat alma duyusu % 3 kullanarak öğrendiklerini gösteriyor. Yani gerçek
nesneyi ne kadar fazla gösterirsek özellikle okul öncesi çocukların öğrenme başarısı
çok daha yüksek oluyor. Müze koleksiyonunu zaman ve mekân ilişkisinde üç boyutlu
olarak görmek, öğrencilere o havayı hissettirmek ve yaşatmak aktif eğitim açısından
çok önemli. Soyut bir kavramdır zaman, bunu nasıl veririz, geçmişi nasıl anlatırız ya
da bir nokta olarak değil zamanı bir boyut olarak nasıl algılatabiliriz? Gerçekten son
derece zordur. Müzeyi okul öncesi dönemde çocuğun zaman algısını da vermeye
çalıştığımız bir kurum olarak düşünebiliriz.
Müzeler kitap bilgisini de pekiştirirler. Sınıf içi eğitiminde kitaplardan birçok bilgi
öğretilebilir. Fakat bilgilerin içselleşmesi ve kalıcı olması için öğrencilerin öğrendikleri
bilgiyi yaşantılarında kullanmaları gerekir. Tarihe ait birçok yaşam nesnesinin
müzelerde bulunduğu ve bu nesnelerle karşılaşmanın eğitici yanı düşünülürse,
müzelerin kitap bilgisini pekiştiren kurum olarak eğitimdeki hizmeti yadsınamaz bir
gerçekliktir. Yani kitaplarda, eğitim süreci içinde öğrettiğimiz bilgileri görerek hele de
müzede aktif bir gezi programına dâhil ediyorsak eğer çocukları, çok daha rahat o
bilgiyi pekiştirmiş ve öğretmiş oluyoruz.
Müzeler çocuklara anlamaya yönelik bir ortam sunar. Anlama, gözlemlenebilen,
eleştirebilen ve geliştirilebilen performansa bağlıdır. İstenilen etkin performans,
değişik durum ve ortamlarda bireyler arasındaki girift bilişsel şemalardan ortaya
çıkabilmektedir. Müzelerin aktif örgün eğitime desteği bu noktada önemlidir. Müze,
çocuklara farklı öğrenme ortamları sunar. Müze ortamı öğrencilere alternatif öğrenme
yolları ile karşılaşma, nesneler ile aktif biçimde çalışma fırsatıdır. Bazı çocuklar için
bu durum, daha formal olan sınıf ortamında pek görülmeyen yetenek ve becerileri
gösterme şansıdır. Çocuklar bu şansa farklı ortamlarda, farklı öğrenme durumları göz
önünde tutulan öğretme çeşitlikleri ile ulaşır.
Eğitim-öğretimde esas olan, elden geldiğince fazla duyu organını harekete
geçirmektir. Şüphesiz ki her gezi çocuklar için yenidünyaların keşfidir. Doğayı,
hayvanları gözlemlemek, incelemek çocukların öğrenmelerine olumlu yansır. Müze
gezisinin diğer gezilerden nedir farkı? Kendimizden önce yaşayan insanların ruhunu
hissettiğimiz yani bir zaman tüneli olarak algıladığımız bir mekândır. Bu yüzden diğer
gezilere göre müze gezileri önemli diye düşünüyoruz. Tarihi öğrenmek, zamanı bir
boyut olarak öğrenmek ve belki de doğru bir tarih bilinci edinmek için geçmiş,
günümüz hatta geleceği de bağlayacak bir öğrenme ortamı sunduğu için müzeler
diğer okul gezilerinden farklıdır.
Çocukların estetik algılarının oluşmasında, beğenilerinin şekillenmesinde de büyük
katkısı vardır. Dönemim imbikten geçirilmiş en rafine güzellik anlayışının sonucu
oluşturulmuş formlar, sanat yapıtları müzeleri bulunur. Çocuklar bunlarla karşılaşır,
bunları görür ve haz alırlar.
Neler kazandırır? Tarih bilincini kazandırır, gözlem yapma olanağını yaratır.
Öğrendikleri ve gördükleri arasında bir bağlantı kurmalarına yardımcı olur ve
çocukları ister istemez düşünmeye zorlar. Farklılıkları, benzerlikleri düşündürür.
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Buradaki iki fotoğrafta nedir farklı olan?
Baktığımızda aslında farklı iki döneme ait bir giysi tasarımı var. Bu bizim yaptığımız
bir çalışmaydı, giyinme, barınma ve beslenme üzerine çocuklarla uygulamaya
çalıştığımız. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin ortak çalıştığı ve
İstanbul Arkeoloji müzelerini kullandığımız çalışmaydı. Proje bitti. Çalışma, Milli
Eğitim Bakanlığı aracılığı ile resmi okullarında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’nın gönüllüleriyle yürütülüyor. Burada ne
yapıyorlar? Farklılıkları düşünüyorlar, iki kıyafet arasındaki farklılıkları. İklim farklılığı
olabilir, kültür farklılığı olabilir, zaman farklılığı, renklerde farklılıklar, benzerlikler.
Mantık ve hayal gücü, yaratıcı düşünme, yorumlama becerileri edinmelerine de
katkısı olur.
Burada da eskiye ait iki sürahimiz var. İkisinin arasındaki farka baktığımızda nasıldır
bu?

Benzerlik ve farklılık dediğimizde ne çıkabilir karşımıza? Hiç aklınıza gelir miydi
çember biçiminde bir sürahinin olabileceği? Bunu niye yapmışlar? Neden bu
yapılmış? Bunun üzerine konuşulur. Estetik nedir? Beğendiğimiz, haz aldığımız,
hoşlandığımız anlamındadır. Buraya baktığımızda mantık düşünmüyoruz, yeterince
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su alır, almaz diye düşünmüyoruz. Beğenebileceğimiz bir formsa ve böyle bir şey
olabileceğini biz burada görebiliyoruz, bu değişimi de fark ediyoruz. O değişim olmak
zorunda, onu görüyorlar, gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğunu öğreniyorlar,
onun sürekliliğini de öğrenmiş oluyorlar.
Olayları bütün boyutlarıyla düşünmek, değerlendirmek yani çok boyutlu düşünme
becerisi edinirler. Neden-sonuç ilişkilerini de kurmaya başlıyorlar. Geçmişle
günümüzü karşılaştırma olanağı bulan çocuk mutlaka geleceği de düşünmeye
başlayacaktır. Gelişim ve değişimin devam etmesi çocuklar da düşünsel de olsa
geleceği yaratma, tasarlama isteği oluşturacaktır.
Hazırlık
Müzelerden nasıl yararlanmalıyız? Diyelim ki bir müzeye gidilecek, bir müze
kararlaştırıldı. Bunun için yasal yazışmalar yapıldı, Milli eğitimden, müzeden,
velilerden, okuldan izinler alındı. Ama bunun ötesinde tabi her 15 çocuk için iki
yetişkinin de olması gerekiyor. Okul-Aile Birliğinden ve velilerden mutlaka yardım
istenilmesi gerekiyor. 25 kişilikse sınıfınız 12-13‘e bölebilirsiniz. Ona göre bir
düzenleme yaparsınız.
Müze öncesi okulda eğitim
Onun dışında bir de bizim -yani eğitimcinin- yapmamız gereken bir programımız var.
Çocukları bir müzeye alıştırmak, o müzeye nasıl gidilir, o müzede nasıl davranılır.
Gittiklerinde süremiz sınırlı, o sürede en iyi, en randımanlı sonucu nasıl alabiliriz?
Onun için önce ön eğitim yapmamız gerekiyor. Bunu bir haftaya da sıkıştırabilirsiniz
veya 15 güne de yayabilirsiniz, sizin elinizde bu. Bunun için zaten hepimizin bildiği
yöntemlerden yararlanıyoruz. Örneğin bizim çalışmalarımızda üzerinde bir çocuk bir
de müze resmi çizilmiş, çalışma kâğıdı hazırladık. Arada değişik yollar var, bu
yollardan geçerek çocuk müzeye gidecek. Bunu dağıtırsınız, ben bunu kendi elimle
çizdim ve bu örneği koydum. Herkesin rahatlıkla çizebileceğini göstermek için elle
yapılmış bir örnek. Ondan sonra çocuklara sorulur; Müze nedir? Orada ne vardır?
Daha önce hiç müzeye gittiniz mi? Bütün bunlar konuşularak çocuk müze kavramına
bir şekilde alıştırılır.
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Örneğin drama yönteminden yararlanıyoruz. Çünkü drama farklı ortamlardaki
yaşantıları çocuklara yaşatmak temeli üzerine kurulu, Müzede nasıl davranılır,
üzerine çalışılır. Farklı ortamlarda, farklı zeminlerde yürüme draması. Biliyor
musunuz bunu hiç yaptınız mı? Örneğin nerede yürüyebilirisiniz? Uzayda, çamurda,
karda, kumda, taşta nasıl yürürsünüz? Bütün bunları yaptırdıktan sonra müzede nasıl
yürürsünüz? Müzede koşulmaz yürünür, müzede elimizi, kolumuzu çok serbest rahat
hareket ettiremeyiz, bir şeye çarpabiliriz. Müzede geri geri yürümememiz gerekir,
çünkü önemli bir şeye çarpabiliriz.
Dün ben deniz müzesindeydim, başka bir nedenden dolayı oraya bir okul grubu geldi.
Hepsinin elinde kutu kolalar, cipsler ve çok kalabalık geldiler. Oradaki görevliler hiçbir
şekilde kontrol edemediler. Ben de panikledim, o kadar değerli şeyler, örtüler var ki
Atatürk’ün yattığı yataklar, kullandığı masalar, masaların örtüleri.
Önceden
planlanmamış grup, müzeden izin almış ama müze onlara kendi kurallarını
yollamamış. Demek ki müzenin içine elimizde yiyecek ve içecekle girmememiz
gerekiyor ve geri geri gitmememiz, koşmamamız gerekiyor. Tüm bunlar dramayla
çocuklara öğretiliyor. Başka birçok şey yapabiliriz.
Örneğin alttaki resimde çizgi yumağı var, noktalı yerler var.

Burada noktalı yerler boyanarak bir şekil ortaya çıkıyor. Çok rahatlıkla çocuklar
bunları boyayabiliyorlar. Biraz önce de dediğim gibi barınma, giyinme, beslenme
temasıyla ilgili bir materyal. Kendiniz rahatlıkla hazırlayabileceğiz etkinlikler.
Resimleri uygun çerçevelere yerleştirme;
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Ya da bir porte, karışık bir şekilde dörde beşe bölünmüş veriliyor.

Onları kâğıt üzerinde yerleştirerek bir bütününü oluşturabiliyorlar. Kesinlikle
hazırlayacağınız materyalin gidilecek müzeyle ilgili olması gerekiyor. Bu herhangi bir
arkeoloji müzesi üzerine yapılmış bir çalışmaydı.
Buradaki at ve at arabası çizimi. Boyama kâğıdı olarak hazırlanmış.
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Bunların boyanması isteniyor. Hatta “Bunu boyadıktan sonra gittiğimiz müzede aslını
bulmaya çalışalım” da denilebilir. İlginç şekillerde oyunlar geliştirilebilir. Ya da burada
gördüklerinizi vazodaki yerlerine yerleştirin gibi.

Bunları vazoya yerleştir

Öykü tamamlama çocukların çok sevdiği bir şey.
Burada sizden öykü tamamlamanızı isteyeceğim.

Diyelim ki çocuk samanlardan yapılmış yatağından kalkıyor. Güneş doğmuş, babası
çoktan gitmiş yok. Nereye gitmiş? Bu bir soru. Kalkıyor annesi dokuma yapıyor ve
annesine bizim bilmediğimiz bir dilde sesleniyor. Annesi yerinden kalkıyor ve çocuğa
bir şey uzatıyor. Burada bitti. Bunu nasıl tamamlarız? Çocuğun ismi ne olabilir, isim
koydurabiliyoruz. Annesinin ismi ne olabilir? Baba nereye gitti?
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Evlere bakıyoruz. Bu evler nasıl evlermiş? Bu evler topraktan yapılmış evler. Dairesel
düzen içerisinde olan evler. Burada yaşadınız ortak kullanım alanları var, ne var?
Suyu var bakın, kuyudan su çekiyor, ocak, hayvanlar var, tüm evler birbirine bitişmiş.
Böyle bir günü çocuklardan istiyorsunuz, sabahtan akşama kadar neler yaşarsınız?
Anlatın.
Müzede
Müzede, öğrencilerin dikkat süreleri çok sınırlı dolayısıyla çok çeşitli etkinlikler
yaptırmamız gerekiyor. Bazen çocukları sıra yapıyorsunuz, öndeki çocuk arkadaki
çocuğun omzuna elini koyuyor ya da paltosundan tutuyor, çocuklar sırayla
gezdiriliyor. Ya da bir yerde görmüştüm, kocaman ip vardı, kalın halat vardı,
düğümler atılmıştı. Her düğüme çocuğun birisi tutunmuş, halatın başını ve sonunu bir
öğretmen tutuyor, çocukların dağılmasını engelliyor. Ama biz bunu istemiyoruz. O
yüzden küçük gruplar yapın yani gruplarınızı bölün istiyoruz. Örneğin bir grupla gezi
yaparken diğer grubu beslenme için başka bir bölgede tutabilirsiniz sonra
değiştirebilirsiniz grupları. Çocukların tümünü kesinlikle aynı anda aynı yerlerde
dolaştırmıyoruz, daha önce öğretmenin gezi güzergâhını ayarlaması gerekir. İkincisi
artı bir görsel malzeme getirmeyin. Bazı gruplar fotokopi getiriyorlar “Bakın bu böyle,
bu da böyle” bir örnek gösteriliyor. Onun zıttı olarak başka bir fotokopi gösteriliyor.
müzede eğitim gerçek nesneler üzerinden yapılmalıdır.
Katılımcı: Geçen sene 5 yaş grubu öğretmeniydim, arkeoloji müzesine gitmeden
önce ön konuşma yaptık, orada bulunan resimleri internetten indirdik. Herkese bir
resim verdik ve oraya gittiklerinde o heykelleri bulup bulamayacaklarını, herkes daha
dikkatli daha alıcı bir gözle baktı. Bazıları bulabildi bazıları bulamadı. Resimler
yardımcı olmuştu bize.
Çocuklara gözlem içeren bilgiler hazırlayabilirsiniz. O bilgiler içinde resimler olabilir.
Örneğin “Sayfadaki heykeli müzede bulalım” diyebiliriz. Onun için bu görselle ilgili
okulda birçok etkinlik yaptırabilirsiniz. Böylelikle çocuğun belleğine yerleşir. Görseli
müzede de kullanabilirsiniz. Sonuçta çocuk nesnenin ya da sanat yapıtının gerçeğini
görecektir. Ama arkeoloji müzesi o kadar büyük bir yer ki yönlendirmemiz, heykelin
bulunduğu yer için bir takım ipuçları vermeniz de gerekebilir. Biz buna müze avı
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diyoruz. Benim kastettiğim müzede olmayan bir nesnenin ya da bir yapıtın
fotokopisinin kullanılmamasıdır.
Eğlenceli etkinliklerden bir tanesi ki bunu Alev ÖNDER’in kitabından aldık. İkişer
ikişer gruplandırıyoruz çocukları, birisi heykeltıraş oluyor, diğeri heykel oluyor ve
dimdik duran çocuğa heykeltıraş olan heykelin hareketini verdirmeye çalışıyor. Daha
sonra bir başka heykelde çocuklar yer değiştiriyor. Heykeltıraş olan heykel, heykel
olanda heykeltıraş oluyor. Dolayısıyla heykelin duruşu, malzemesi, yapılışı, giysisi,
saç şekli gibi birçok ayrıntı üzerine düşünüyorlar, fikir yürütüyorlar.

Bir heykelimiz var.
* Adı ne olabilir?
* Mesleği nedir?
* Bizim için ne düşünüyor?
* Kıyafeti nasıl?
* Çanta yerine ne kullanıyor?
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Bu soruları heykelin önünde soruyoruz. Buna bir isim koyalım, bir meslek koyalım,
kıyafetine şöyle bir bakalım, kıyafetinin nasıl olduğuna? Günümüzde ya bir çanta
olur, ya defter olur burada yok nasıl taşıyor? Bir de bunun kişiliği nasıldır? Mesleğiyle
özdeştirir kişiliğini; sıkılgan, tereddütlü, keyifli, hoşgörülü, otoriter.
Bir anımı anlatayım. Bir öğrenci grubuna dedik ki “Heykeller böyle duruyorlar ama bizi
inceliyorlar. Biz gittikten sonra müzenin kapıları kapandıktan sonra bunlar bizim
hakkımızda konuşmaya başlıyorlar. Ne konuşurlar?” dedik. Çok güzel şeyler geldi
akıllarına. Soru sorduralım biz anlatmayalım öğrencilere, soru sorduralım ve
sorularına yanıt aramalarına katkıda bulunalım.
Bir başka müze ve bir başka çalışma örneği. Burası Dolmabahçe Sarayı’nda bir oda
ve burası bizim yaşadığımız mekânlardan farklı, bir saray her şey çok farklı. Burada
yaşasaydınız nasıl davranırdınız? Böyle bir mekânda yaşamak ister miydiniz?
İstemeyen var mı? Neden istemezdiniz?

Çocuklar istemedi. Yani bir şey kırılır, tedirginliğini yaşıyorlar, yaşamak istemediler.
“Ama yaşasaydın nasıl davranırdın?” diye sorduk. Kim olarak yaşamak isterdiniz o
mekânda? Yürürken çok dikkat etmemiz gerekir. Doğrudan eşyalara odaklandılar ve
farklılıkları görmeye başladılar. “Böyle bir yerde yaşadığınızı hayal edin” diyoruz
çocuklara. Şu anda kendi odanızdan neyi götürürsünüz buraya ve nasıl kullanırsınız?
Tabi burada tersi de olabilir. Buradan sizin odanızda ne olsun istersiniz? Biz
soruyoruz çocuklar buluyor ya da çocuklar soruyor biz buluyoruz. Öğretmen ve
yetişkin cevap veriyor.
Resim hakkında sorular soralım. Resmin içine girelim ve ziyaretçileri izleyelim.
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Çocukların resmin içinde olmalarını hayal etmeleri istenir. Orada ne yapıyorlardır.
Neler konuşuyorlardır. Resmi izleyenlere baksınlar, onlar hakkında neler
söyleyebilirler.
Müze sonrası okulda eğitim
Gezi sonrası da önemli, gezimizi yaptık, okulumuza döndük ardından bir hafta
süreyle bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor ki pekişsin. Bu
çalışmalar içerisinde sanat çalışmalarına önem veriyoruz. Çünkü sanat ile öğrenme,
yaratma ve düşünme boyutlarını bir arada kullanmalarını sağlıyor çocukların. Hem
düşünüyorlar hem de değişik düşünceler ortaya koyuyorlar. Hepsini bir arada
kullandıkları bir süreç geçiriyorlar. Belli bir ürün oluşturmaya yönelik bir süreç oluyor.
Dolayısıyla çocuğun empati kurmasına, çok yönlü bakabilmesine, her alanda farklı
düşünebilme becerilerini de kullanmasına yararlı oluyor. Tabi ki sanat etkinliği bir
yerde sanatla eğitim içerisine giriyor. Müze demek sanatla da paralel bir çalışma
yapmak anlamına da geliyor. Öğrenme bir bilgiyi bellekte saklamak, onları yeniden
üretmek ve kullanmakla mümkün. Yeniden üretme ve sanat etkinliğiyle bir takım
şeyleri yeniden yaratma, üretme yoluna gidiyoruz ve bilgiyi de bu yönde pekiştirmeye
çalışıyoruz.
Sanat ile öğrenmede öğrenciler görmeyi, gördüğünü algılamayı, yorumlamayı,
öğrendiklerini yaşam boyutuna taşımayı öğrenirler. Tabi ki semboller önemli bir takım
şeyleri sembolleştirirler. Semboller yaratırlar, sembolleri kullanırlar ve sembolle
anlatma yoluna da giderler.
Sanatla eğitimde grup çalışması olmasına gayret edin. O grup içerisinde bir takım
şeylere kararlar versinler, problem çözme anlamında. Kendi düşüncelerini ve
değerlendirmelerini oluştursunlar, onları savunsunlar. Gerektiğinde grup içerisindeki
arkadaşının da düşüncesine değer versinler. Hep birlikte benzerlikleri ve farklılıkları
görüşsünler, kavramları sorgulasınlar, detaylar üzerinde tartışsınlar ve o tartışmanın
sonucunda bir ürün ortaya koysunlar. Sanat ile eğitim insanın özgürlük dünyasını
ortaya çıkaran bir eğitimdir. Bunu ileri de şu çıkacak diye bir yönlendirme ya da bir
sonucu belirleme değil o grubun insiyatifine bırakın. Bakalım ne çıkaracaklar.
Pekiştirme etkinlikleri ve geleceğe yönelik tasarımlar yapalım. Sanat müzesine
gidiyorsanız bunları yaptırabilirsiniz.
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Maden devri sürahisi ve seramik bir sürahi ikisi arasında bir fark var mı? Aralarında
bin yıl geçmiş işte bakın. Sonra çiniler çıkmış Osmanlı dönemine ait daha da yakına
geliyor.

Hitit Sürahisi

Frig Sürahisi

Osmanlı Dönemi Çini Sanatı

Günümüzde kullandığımız sürahiyi biliyoruz. Bu sürahi gelecekte nasıl farklılaşır onu
çalışacağız. Aslında son derece bilinen yöntemlerin kullanıldığı yani okul öncesi
öğretmelerin bildiği ve rahatlıkla yapabileceği şeyler. Yalnızca o gezi öncesi ve
sonrası ile geziyle ilgili aktivitelerin zenginleştirilmesi gereken bir program bu.
Teşekkür ediyorum.
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Alev CİNBARCI
Eğitim Danışmanı
Plastik sanatlar yolu ile öğrenme teknikleri
Eğitim alanında “Yaratıcı Drama-Plastik Sanatlar” adı altında eğitime destek programı
uyguluyorum.Eğitim alanında; sanat danışmanlığı, eğitim danışmanlığı yapıyorum.
Yaratıcı Drama-Plastik Sanatlar programını uyguluyorum. İspanya merkezli “Jovi”
markasının “TÜRKİYE” sanat direktörüyüm. Sanat ürünleri kapsamındaki “jovi”
markası için Türkiye çapında “eğitmen eğitimi programını” uyguluyorum. Eğitmen
Eğitimi Programı kapsamında siz eğitimci arkadaşlar, öğretim görevlileri ve üniversite
son sınıf öğrencileriyle bu sanat ürünlerinin sağladığı avantajlarla bilgi ve
uygulamaları sizlerle paylaşıyorum. Bu güne kadar pek çok sosyal proje tasarladım
ve uyguladım. Sosyal projeler programın geniş hedeflere ulaştığı aşaması diyebiliriz.
Plastik Sanatlarla Öğrenme teknikleri:
Bu programı nasıl başlatıyoruz, ne yapıyoruz? “Nokta” ile başlayan çalışmalarımız
daha sonra çizgiye dönüşüyor, çizgi daha sonra şekilleniyor, şekillerle yorumlar
oluyor. Bunlar iki boyutlu çalışmalardan üç boyutlu çalışmalara, maket çalışmalarına
dönüşüyor. Programın ilerleyen aşamalarında mekan-algı çalışmalarında perspektifi
konuşabildiğimiz ve uygulayabildiğimiz aşamaya geliyoruz. Öğrencilerimiz
bu
programın sürecinde pek çok malzeme bilgisi, uygulama öğreniyor. Kendi projelerini
tasarlayabilir bir donanıma sahip oluyor. Çalıştığım öğrencilerimden bahsediyorum
tabi. Bilgi paylaştığımız eğitmen arkadaşlarımız da bu programdan yararlanarak
kendi eğitim programını tasarlayabilir.Birkaç saatlik atölye çalışmamızda görsel
örnekleri inceleyerek drama uygulamaları,resim uygulamaları,farkındalık egzersizleri
yapıyoruz.
Platik sanatlar atölye uygulama teknikleri
1. Work-shopa katılan arkadaşlara verilebilecek bir eğitim.
Programımızda yaratıcı drama tekniklerini “imajinasyonu” açmak için kullanıyoruz.
Yaratıcı Drama-Plastik Sanatlar programında drama ve plastik uygulamalar yaş
gruplarına uygun doğru zamanlama da koordineli bir şekilde işliyor.Bu koordinasyon
çocukların çalışmadan kopmamasını sağlıyor.Böylelikle becerileri geişiyor-dikkat
süreleri artıyor.Mekanın ve ortamın bu çalışmalara uygun olması önemli. Sürekli
sınıfa giriş çıkışın olmaması gerekiyor. Programa göre düzenlenmiş bir sınıfın olması
gerekiyor. Yardımcı öğretmen grup liderinin yönergeleriyle oyunumuza dahil
olabiliyor.Rahatlama çalışmalarımızda da yardımcı öğretmen gözetmenimiz oluyor.
Grup için İdeal sayı 12 programa göre15 – 16 ya da 18 çocukla da çalışabiliyoruz. O
zaman yardımcı öğretmenin desteğini fazlaca görüyoruz.
2,5 – 3 yaş grubu noktayla başladığımız oyunlarımıza çok çabuk adapte oluyor.
herkes bir nokta olarak çıkıyor. Sonra o noktaların arasını diğer arkadaşları nokta
olarak tamamlıyor. Çizgil oluşturuyor ve sınıfta dolaştırıyoruz. Bu çizgi trenini
oluşturduğumuz zaman, düz çizgi ve eğrileri öğreniyoruz. Uygulamadan sonra 2,5 – 3
yaş grubunda çocuğumuz eğriyi çizebiliyor. Böylece karalama aşamasından
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kendimizi ifade edebildiğimiz çizgi aşamasına geçiyoruz.Renkleri ve geometrik
şekilleri öğrenip geometrik şekillerle resimler yapıyoruz.

Programın hedefi; algı kodlamalarımızı koordineli egzersizlerle geliştirmek (İşitsel,
görsel ve kinetik). Çocuklarımızın soyut hayallerini oyun ve etkinliklerle
somutlaştırıyoruz. Yapabilirliklerinin yüksek olduğu yetileri,nispeten zayıf olan
yetilerinin gelişmesini sağlıyor. Bizlerde bu çalışmalarda “gözlemlediğimiz
çocuklarımız için” daha gelişmiş programlar tasarlıyabiliyoruz. Her insanın gen yapısı,
parmak izi nasıl farklıysa her çocuğun çalışması da tamamen birbirinden farklı oluyor
ve onun özelliklerini taşıyor. Biz bu çalışmaları araç olarak kullanıyoruz ve verdiğimiz
yönergelerle pek çok bilgiyi işliyoruz.Genel bir program var.Süreç içinde her çocuğun
özel programları gelişiyor.Çocuğumuz okul öncesinde kendi çözümlerini üretebilir
donanımda oluyor.
“Hepimiz özeliz,birbirimize benzemek zorunda değiliz”
Görsel, işitsel ve kinetik, bu üç algı kodunun koordinasyonlarıyla,tabi ki şunu
biliyoruz! Hiçbirimiz diğerine benzemek zorunda değiliz. Yani çocuğuna “Bana hiç
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benzemiyor”, “ben böyle diyorum o öyle yapmıyor” ya da “ Bu çocuk benim değil
galiba beni çok sinirlendiriyor” diyen ebeveynlere, o başka bir birey, onun algı kodları
farklı,diyerek. bunun mantığını açıklayabiliyoruz. Okul öncesinde bu çalışmaları
çocuklarımızla uygulayıp, geliştirdiğimiz zaman “farkındalık” oluşturuyoruz. Çocuğun
kendi öğrenme sistemini kavramasını sağlıyoruz. Bir çocuğumuz sınıfta çok
hareketliyse, onun dinlemediğini, anlamadığını düşünüyorsak ama uygulama
sırasında herkesten iyi yaptığını görüyorsak demek ki bu çocuğumuz “kinetik, işitsel,
görsel” kodlara sahip bir çocuk. Bu pek şaşmıyor ama görsel ve işitsel algılarında
kaymalar gösterdiğini görüyoruz ki bunun da sebebi süreç içerisinde bu yetilerinin ve
koordinasyonun gelişmesinden kaynaklanıyor. Çünkü “genel” bir şekilde ona uymayı
sağlıyor ve çocuğumuz da diğer yanını bu çalışmalarla geliştiriyor.
Okul öncesinde genel olarak “Çocuğa tüm sanat aktivitelerini, spor aktivitelerini, bale,
binicilik, yüzme bunların teknikleri verebildiğimiz kadar verelim(onların yaş gruplarına
uygun).Bu çalışmalarda pek çok uzman arkadaşımızla, branş öğretmenizle
bilgilerimizi paylaşarak çocuğun yatkınlıklarını, neleri seveceğini ve onların hayatına
neleri katacağını biliyoruz.
Plastik sanatlar uygulama aşamasında oluşan işler güzel,yapabilirliği yüksek işler
oluyor.Çünkü doğru malzeme, teknik ve zamanlamayla planlanmış çalışmalar.Bu
tasarımlarda
doğru
malzeme
ve
zamanlamayla
zevkli
bir
süreç
geçiriyoruz.Yaptığımız çalışmadan haz aldığımız zaman kopamıyoruz onu
seviyoruz,zevkle izliyoruz.Bu duygu kendimizi sevdiren bir duygu.Ana teslimiyet
konsantırasyonu yükselten süreç. Biz de öğretmen olarak ya da ebeveyn olarak
çocuğumuzla bu kadar zevkli bir süreci paylaştığımız zaman onun üstüne pek çok
şey koyabiliyoruz. Burada empati ve dayatmamak çok önemli.
2- Eğitmen eğitimi programının genel hedefi tasarımcı eğitimci ve farkındalıkları olan
öğretmenler yetiştirmek.
Örnek Program:
Çizginin günlüğünde, çizgiyle başlayan çalışmalarımız da uzun-kısa çizgi, yatay-dikey
çizgi tahtada deneyerek konuşuyoruz. Kendi bedenimizde çizgileri oluşturuyoruz.
Sonrasında çizgi treninde yaylar oluşmuştu, halının etrafında dönerken yayları da işin
içine katıyoruz ve devam ediyoruz. çizgiyi öğrenirken renkleri de öğreniyoruz(ana
renkler ve ara renkler). Ana renk ve ara renk kahramanlarımızı yapıyoruz, bunlar da
bizim sanat faaliyetlerimiz oluyor. Okulun programıyla birlikte yürüyor. Sizler onların
duygu panolarını yaparken, “Ağzın nerede, burnun nerede, kolumuz nerede duruyor”,
bunları konuşurken ben de boya damlası gibi bir kahraman tasarlıyorum. Onun
kolları, ayakları oluyor, ara renk mor. Hangi iki renkten oluşuyor? Kırmızıdan ve
maviden. Gözlerini maviden, ağzını kırmızıdan boyayarak bu bilgimizi pekiştiriyoruz.
Gelişen süreçde daireleri de işin içine katıyorum. Çünkü belli bir bilgi verdiğimizde
sonrasında onlar daire çizdiklerinde “Hayır burada daire kullanmıyoruz, burada yay
kullanıyoruz ya da çizgi kullanıyoruz” dediğinizde zaten çizgi bilgisini yerleştirmiş
oluyoruz. Değişik açıları,dik ya da yatay olduğunu yerleştirmiş oluyoruz. Sonrasında
“ana renk konusu öğrenilmiş mi”diyerek “ana renkler” programına geri dönüyorum
kartondan ana renk çubukları oluşturuyorum. Sonrasında “ana renklerden” hangi “ara
renkler” oluşuyor konuşuyoruz. Çoğu kez denedikleri ve renk kahramanları yaptıkları
için biliyorlar. Renk panoları program sürecinde sınıfta sergileniyor.
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Sonrasında uzun-kısa, yatay-dik ve diyagonal çizgileri kağıda istedikleri gibi
yapıştırıyorlar. Önlerinde bir sürü çizgi oluyor. Ben önce tahtada uyguluyorum. Sonra
onlar bireysel çalışıyor. Programın bu aşamasında çizgiyi konuştuk, çizginin
çeşitlerini konuştuk, uyguladık. Renkleri konuştuk, ana renkleri ve ara renkleri
öğrendik. Bu süreçde bir şey daha öğreniyoruz. “Canlı ve cansız objeler” Bu bilgiler
tabi ki sizin de o dönem içerisindeki eğitim programınızda yürüyen programlar. “Canlı
mı cansız mı” oyunları oynuyoruz. Canlı ve cansız objeleri canlandırıyoruz,
bedenimizde oluşturuyoruz. Sonra şekillerle yorumlar çalışmalarına geçiyoruz.
Önce sadece üçgenlerle çalışıyoruz, daha sonra üçgenin, karenin, dikdörtgenin
kullanıldığı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar, daire yapma eğilimde oldukları için araba
yapınca tekerleklerini daireden yapıyorlar. Ama “Hayır, bu çalışmamızda daire yoktu,
araba yapamayacağız, onun tekeri daire olduğu için” diyerek bu bilgilerimizle pek çok
oyun ve uygulamaları konuşuyoruz.

Sonrasında şekiller ve yorumlar dediğimiz serbest bir çalışmamız var. Bu çalışmada
ideal form şablonları var. Bu ideal formlarla resim yapılabiliyoruz. Bu şablonlar “ben
resim yapamıyorum, çöp adam dahi çizemiyorum” deme aşamasını hemen atlatıyor.
Çünkü o şekilleri birleştirerek pek çok obje çizebiliyoruz.

Programın sonuna doğru mekan çalışmalarımıza geçiyoruz. Tahtada yönerge olarak
önce mekanları belirliyoruz. Çalışmayı çocukların seçtiği mekana göre bir resimle
başlatıyorum. Diyelim ki mekan olarak “bahçe” seçildi,ortaya ev çizdim, daha sonra
sınıftaki bütün çocuklar teker teker tahtaya kalkarak ön-arka perspektifi konuşarak,
(bire bir perspektifi uygulamak değil,konuşmak önemli) resmi tamamlıyorlar. Daha
sonra sınıfta bu mekanı oluşturuyoruz. Sınıftaki minderlerle, sandalyelerle oyuneğitim materyalleriyle ve kendi bedenleriyle. Ağaç oluyorlar, ev yapıyorlar, evin
içinden herhangi bir obje olarak çıkıyorlar. Sonrasında çocuklar tahtadaki
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oluşturdukları resme bakarak yerlerini buluyorlar.Burada çok önemli bir şeyi halletmiş
oluyoruz. Mekan algısı ve iki boyuttan üç boyuta geçiş. Çalışmanın sonunda
tahtadaki resmin bütününü yada resimden seçtikleri bir kadrajı resimliyorlar.
“Öğretmenim hepsini çizebilir miyim?” diyorlar. “Hayır, bir kadrajda alabilirsin”
diyoruz. Bu arada kadraj almayı öğreniyorlar.Bir kağıdın ortasından dikdörtgen
parçayı çıkartıp,değişik açılardan bakıyoruz.Program sürecinde öyle bir noktaya
geliyorlar ki bir figür çizerken kendi bedenlerinde canlandırıyorlar. Umarım ki bu
özelliklerini hayatları boyunca kaybetmezler ve çok özgür kalırlar. Benim tek
temennim bu.

Dönemimizin sonunda üç boyutlu çalışmalarımıza geçiyoruz. Tabi bu arada pek çok
teknik öğreniyoruz, heykel teknikleri çalışıyoruz, doku çalışmaları yapıyoruz.
Burada görülen maket projesinin görselleri. Grup olarak çalışıldığında özellikle okul
öncesi gruplar da çok fazla kazanım oluyor. Bu maketi, önce hayal ediyorlar, neresi
olduğuna karar veriyorlar, daha sonra boyuyorlar. Hiç kimse kimseye “Şunu yap,
bunu yap” demiyor, belki sizler de bu şekilde zaten yapıyorsunuzdur. Onlar bunu
yaparken, burada hikayeler oluşuyor.Maketin üstünde herkes hayal ettiği hikayelerini
anlatıyor.Maketlerine eklemek istedikleri objelerini çizip,boyayıp,kesip,yapıştırıyorlar.
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Bu maket aşamasına geldiğinde ek olarak makine çalışması yaptırıyorum. Makine
nasıl çalışır? Makinenin parçası oluyoruz, zaten bu plastik sanat aşamasında “parçabütün ilişkisi” ile oluşuyor. Nasıl parmak izlerimiz ayrı ise çocuklarımızın hepsinin
yapabilirliği, algısı ve yansıması ayrıysa, biz de bu parçaların birleşimiyle tamamen
onların yansımaları olarak bir mekanizma ortaya koyuyoruz. Bu mekanizma uyum
içinde çalışıyor(bireysel başlayan çalışma grup çalışmasına dönüşüyor)
“Makine nasıl çalışır?” Örneğinde önce bir makinenin parçası olarak işler hale
geliyorlar ve daha sonrasında kendi makinelerini tasarlıyorlar.
Önce
çiziyorlar,maketini yapıyorlar daha sonra o makinenin nasıl çalıştığını anlattıkları
kullanım kılavuzlarını yazıyoruz.
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Sibel SAGNER
Londra Istesol-Trinity Kolej Öğretmen Eğitmeni
MASALLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Okul öncesi öğretmenlerinin bir araya geleceği bir seminere davet edildiğim gün
aklıma ilk gelen konu “masalların” derste etkin bir şekilde kullanılmasıydı. Bunun
başlıca iki sebebi vardı. Masallar hayal gücünü olabildiğince genişleten anlatımlardı
ve okul öncesi çocuklarımızın bunu diğer yaştaki öğrencilere göre çok daha etkin bir
şekilde ortaya koyabilmeleriydi.
Masallar deyince akla gelen bir çok başlık var ancak artık çocuklar okul öncesi
programlara başladıklarında çoğu masalı detaylarıyla birlikte öğrenmiş ve hatta
ezberlemiş oluyorlar. Bu sebeple derste yapılabilecek bazı aktiviteler öğrenci için çok
ilgi çekici ve düşündürücü olamayabiliyor. Bu sebepten dolayı masalların yeniden
yapılandırılarak öğrencilere sunulması çok uzun zaman üzerinde çalıştığım bir konu
oldu. Öğrencilerimize hazır olanı sunmak yerine onların da etkin katılımlarıyla
masalları nasıl farklı hale getirebiliriz düşüncesi üzerinde uzun süre çalıştıktan sonra
seminerin hazırlıklarına başladım.
Özellikle okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizin konsantrasyon sürelerinin kısalığını
ve ilgi alanlarının sürekli değişebileceğini göz önünde bulundurursak, derste
yapmamız gereken şeyin öğrenme için merak uyandırmak ve konuyu öğrencinin
kişiselleştirmesine yardımcı olmak olduğunu görürüz.
Gündelik hayatımıza bakacak olursak öğrenmek istediğimiz şeyler hakkında sürekli
soru ürettiğimizi ve öğrenmek istediğimiz şeyler hakkında seçici olduğumuzu görürüz.
Ancak nedense sınıf ortamında bunun tam tersi yapılmakta. Öğrencilerimiz sürekli
olarak bizlerin sorduğu sorulara cevap vermekte ve bunun sebebini
irdelememektedirler. Günümüzde ders planlarımıza eklemek istediğimiz aktivitelerin
ve alıştırmaların eleştirel düşünceyi tetiklemesini istememize rağmen, sürekli bizim
sorularımıza öğrencilerin cevap vermelerini beklemek amacımıza bizi hiçbir şekilde
yaklaştırmamaktadır. Eğer amaç masallar yoluyla öğrencinin düşünmesini sağlamak
ise, bu ancak kafasında sorular oluşturmasına yardımcı olmakla olur. Yani çocuğun
kendi sorusunu kendisinin üretmesine yardımcı olarak….
Bu tür bir yaklaşımda birbirini tetikleyen iki ana unsur var. Bizlerin öğrencideki merakı
uyandıracak ortamı yaratmamız ve doğru soruları sormamız. Öğrencinin ise
masaldaki olayları birleştirebilmesi için doğru soruları sorma yeteneğine sahip olma
yolunda ilerlemesi….Bu gerçekten söylendiği gibi kolay bir süreç değil. Yazmış
olduklarımı sınıf ortamına uyarlayabilmek için sizlerle bir aktivite örneğini paylaşmak
isterim.
Derste işlenecek konu tüm öğrencilerin çok iyi bildiği “Kırmızı Başlıklı Kız” masalıdır.
Buradaki en büyük problem öğrencilerin tüm soruların cevaplarını önceden bilmeleri
ve bu durumda merak yaratmanın çok zor olacağıdır. Bu sebeple yapılması gereken
en doğru şey ucu açık sorular sorarak öğrencilerin masalı hangi yönleriyle
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algıladıklarını görmek ve masalı yeniden kendi yorumlarıyla yapılandırmalarını
sağlamaktır.
Öğrenciler küçük gruplar halinde jüriler oluştururlar. Yılın Masal Kahramanına ödül
vereceklerdir. Ancak bunu yaparken hangi masal kahramanına ne ödülü vereceklerini
ve bunu neden yaptıklarını açıklamak durumundadırlar. Sizinle bu aktivitenin
uygulandığı bir öğrenci grubunda çıkan çok farklı iki sonucu paylaşmak isterim. Bir
grup anneye yılın en kötü annesi ödülünü layık görmüştür. Bunun sebebi ise kızını
küçük yaşta tehlikelerle dolu ormana tek başına yollamasıdır. Aynı sınıftan diğer bir
grup yine anneyi seçmiştir ancak bu sefer yılın en iyi annesi ödülüne layık görmüştür.
Bunun sebebi ise kızına küçük yaştan itibaren cesaret aşılamış olmasıdır. Yapılan
aktivitenin sonucuna bakacak olursak öğrencilerin bir olaya ne kadar farklı
boyutlardan yaklaşabileceklerini görebiliriz. Yeter ki..doğru düşünme becerilerini
işlevsel hale getirebilecek ortamı yaratalım….
Masaldan istedikleri bir karakteri çıkarmaları, yeni bir karakter eklemeleri, sonunu
değiştirmeleri, masaldaki karakterlerden hangisi ile arkadaş olmak isteyeceklerini
konuşmaları, karakterleri yeniden isimlendirmeleri, kendilerine en yakın hangi
karakteri bulduklarını ifade etmeleri, masal kahramanlarını gerçek hayata getirip
onlara uygun mesleği seçmeleri düşünme becerilerinin gelişimini sağlayarak
masalları kendi hayal güçlerinin el verdiği kadarıyla yeniden yapılandırmalarını
sağlayacaktır.
Tüm bunları başarıyla ve etkin bir şekilde yapabilmemiz için öğretmenler olarak
öğrencilerimize doğru zamanda doğru soruları sorarak onları istediğimiz seviyedeki
düşünceye sevk ettiğimizden emin olmalıyız. Ders planımız ne kadar eğlendirici
olursa olsun, doğru sorular sorulmadığı takdirde öğrencinin algı seviyesini kısıtlamış
oluruz. Bunu yapabilmek için de Bloom’un taksonomisindeki altı basamaktan oluşan
ve düşünme becerilerini adım adım geliştiren bir yaklaşım içine girmeliyiz.
1. Bilgi
2. Kavrama
3. Uygulama
4. Analiz
5. Sentez
6. Değerlendirme
Bu sorulara Üç küçük Domuzcuk masalından örnekler verecek olursak aşağıdaki
soruları sorabiliriz.
Bilgi: Kurt samandan evi yıkabildi mi?
Kavrama: Masaldaki baş kahraman hangisi?
Uygulama: Sen ikinci domuzcuk olsaydın birinci domuzcuğun evi yıkıldığı zaman ne
yapardın?
Analiz: Kurt neden domuzcukların evini üfleyerek yıkmaya çalışıyor?
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Sentez: Masalı tersine düşünürsek 3 küçük kurt yavrusu ve bir domuzcuktan
oluşsaydı olaylara tekrar böyle mi gerçekleşirdi?
Değerlendirme: Bu olaylar sırasında domuzcuklar ne hissetmiş olabilirler? Neden?
Yukarda yazmış olduğum sorulardan da anlaşılacağı gibi masalları yapılandırma ve
bunun için gerekli olan düşünme becerileri üzerinde çalışma sistematik bir
yaklaşımdan geçmektedir. Masallardaki her bir kahramanın ayrı bir masal
yaratabileceğini unutmayın. Masalları yeniden yapılandırarak öğrencilerimizle birlikte
yeni bir oluşuma adım atmak bizim için de bilinmeyene doğru bir yolculuğun
başlangıcı……çok keyifli bir yolculuğun başlangıcı…….
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Filiz Yaşar
Alev Anaokulu Koordinatörü
ORFF YAKLAŞIMI İLE MÜZİK VE HAREKET EĞİTİMİ

Aşağıdaki yazı Uluslar arası Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi sempozyumunda (16-18 Ocak
2003-istanbul) Ulrike E. Jungmair tarafından “Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve hareket eğitimi
Temel ilkeler başlığı altında sunulmuş, daha sonra yazı sempozyum kitapçığında 48-55. sayfalarında
yayınlanmıştır.
Kaynak: Ulrike E. Jungmair, Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Orff-Schulwerk Eğitim ve
Danışmanlık merkezi yay.istanbul,2003 s:48-55

Orff Yaklaşımı ile ilgili açıklama yapmadan önce Carl Orff hakkında kısaca
bilgilenmek sanırım doğru olacaktır.
Carl Orff 10 Temmuz 1895 tarihinde Münih’te doğdu ve 29 Mart 1982’de aynı yerde
öldü.Tanrıça “Fortuna”nın övüldüğü aşk ve zevk şarkılarından oluşan Carmina
Burana ile Carl Orff sanatının zirvesine çıkmıştır.
Bir dünya vatandaşı olan Orff’u bir yandan uzak doğunun ezgileri diğer yandan
Yunan mitolojisi, Latin dili büyülerken, Bavyera anadili vazgeçilmezliğini korumuştur.
Görsel sanatlardan etkilenmiş ve yabancı kültürlerin sanatı, müziği ve dansına ilgi
göstermiştir. Bunun sonunda vardığı görüşü tek bir cümle ile ifade etmiştir: “Müzik
insanın içinde başlar”. Yıllar sonra -1932 yılında- Orff bu cümleyi daha geniş
kullanmıştır: “Müzik ve müziğin öğrenilmesi insanın içinde başlar. Çalgıyla, ilk parmak
dokunuşuyla veya şu veya bu akortla başlamaz. İlk önce insanın kendi sessizliği
vardır; kendini dinlemek, müziğe hazır olmak, kendi yüreğinin vuruşunu veya nefesini
duymak.. Çocuklar da yetişkinler de müziğe böyle başlamalıdır; bu kadar yalın,
böylesine kapsamlı ve kendiliğinden dışa vuran biçimde*”
Kendi kalp atışının ve iç ritminin belirlemesiyle müzik yapan kimse Carl Orff’un
anlayışına göre elementer hareket içindeki insandır. Temel olarak yanlış anlaşılan
dahası, yanlış yorumlanan “elementer” kavramıyla ilgili bazı açıklamalar getirmek
isterim, çünkü Orff anlayışındaki müzik ve dans eğitiminin biricik olma özelliğini bu
kavram belirlemektedir.
“Element” kavramı günümüzde kullanılmayan “Elan” sözcüğü ile ilintilidir. Elan
Yunanca’dan gelmektedir ve “Yaratmak” olarak çevirebiliriz. Elementer müzik
yapmakla bağlantılı olarak kullanılan “insanın içinde olan elemeter olan”ın
başlangıçtaki sözcük anlamı kendiliğinden yapılan, içten gelerek etkinleşen,
kendiliğinden oluşan, gerçekleşen olay, kendiliğinden oluşan gerçekleştirme süreci
diye tanımlanabilir. Malzeme ve tekniği bilerek, gerçekleştirilen duruma serbestçe bir
biçim verebilme yetisine sahip olmak, yaratıcı süreç boyunca yapılanları çalarak,
oynayarak, çalışarak birbirleriyle kaynaştırmaktır.**
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“Elementer müzik ve dans eğitimi” ile müziksel meslek eğitimi anlaşılmamalıdır. Orff
un sürekli vurguladığı gibi söz konusu sadece müzik eğitimi değildir, “insan
yetiştirmek” her şeyden önce gelir.
Kısa bir tanımlama gerekirse; “Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi/ Orff-Schulwerk
kapsamında müzik ve dans pedogojisi” müziğe bir giriş yolu arayan çocukların
yetişkinlerin müzik ve dansla ilgili çeşitli temel deneyimler edinmelerini sağlamayı
hedefler. “Elementer müzik ve hareket eğitimi” insanı bütün antropolojik boyutlarıyla
ele alır ve tüm duyularıyla öğrenmesini sağlar. Ses çalışmalarından, hareket ve
danstan, çalgı çalmaktan, bilinçli müzik dinlemekten, çizmekten, nota yazmaktan ve
zihinsel kavrayıştan yola çıkılarak bütünlük içinde öğrenmenin olanaklarını araştırır,
müzik, dil ve hareket birliğini yaşamanın yolu açılır, müzik ve dansta sürekli
farklılaşan ifade biçimleri kullanılır.
Orff-Schulwerk yaklaşımının pedogojik prensipleri aşağıda özetlenerek verilmiştir.
1. Oyunda birlikte ve Birbirinden öğrenme
Müzik ve dans çalışması gruplarla yapılır. Öğrenciyle öğrencinin ya da öğrenciyle
öğretmenin sürekli yer değiştirerek sürdürdüğü oyunda konu aktarılır, bireysellik
teşvik edilir, ilişki düzeyi dikkate alınır.
2. Bireye ve eyleme yönelik çok boyutlu çalışma
Müzik ve dans insanı tüm antropolojik boyutlarıyla, psikomotor, duygusal, bilişsel ve
sosyal olarak içine alır. Müzik yapan / dans eden insan üretim, yeniden üretim, alıntı
ve yansıtma gibi çok değişik çalışmalarda kendi yaratıcı kişiliğini ve birlikte oluşturma
becerisini görür.
3. Bir bütün olarak hareket, söz / şarkı ve müzik
Söz, müzik ve dans içsel hareketin, insanın bireysel iç ritminin, yürek ve nabız
atışının bireysel sanatsal ifade biçimi olarak görülür. Ancak insan aynı zamanda
başka insanlarla etkileşim içinde salınma yeteneğine de sahiptir. Bunun dışında
dans, söz / şarkı ve müzik eğitsel anlamda birbirini tamamlayan ve birçok disiplini
birden kapsayan çalışma sahalarıdır.
4. Elementer yaratıya olanak sağlayan enstrümanlar
Küçük vurmalılar ve davullar gibi Orff-Schulwerk’te kullanılan basit çalgılar ve Carl
Orff ile Karl Maedler’in birlikte çalışması sonucunda geliştirilen ksilofon, metalofon ve
glockenspiel gibi tını çubukları vb içsel hareketlerin doğrudan tınıya
dönüştürülmesine olanak sağlar. Bu çalgılar insanın kendini ifade etmesine yarayan
organları gibidir, hem grup içinde müzik yapmak için hem de bireysel doğaçlama ve
beste yapmak için kullanılırlar.
5. Doğaçlama Rizikosu
Doğaçlamada insanın kendi buluşu ve icadı uygun teknik ve donanımla biraraya
gelerek sanatsal yaratıcı ifadesini bulur. Her doğaçlama bir rizikodur: Kendi içinde
olanı müzik ve dans yoluyla ortaya çıkarmak, ifade etmek. Sosyal güvenlik ve
esenlik, yapabilmekle yapamamak arasındaki sınırı öğrenip tanımanın ve böylece
kendi yeteneğini geliştirmenin ön koşuludur.
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6. Estetik zenginleşme – Kişisel nota yazımı – Kompozisyon ve Yaratma
Öğrenciler, bir konunun “basit gözleminden” yola çıkılarak estetik deneyimlerini
artırabilecekleri ve kendi “içsel notalarını” açıklayabilecekleri durumlar ve süreçler
içine çekilirler. Böylece düş gücü, hayal kurma, estetik ve düşünceyi yansıtma yoluyla
sanatsal bütünlük, estetik tutum ve üretken düşünmeye adım atarak kendi doğaçlama
veya kompozisyonlarına yahut grupla ortak bir yaratıya varırlar.
* Carl Orff: Gedanken über müzik mit kindern und laien. İn:Die Müzik,24. Berlin 1932
** Ulrike E. Jungmair: Das Elementare. Zur Müzik und Bewegungserziehung im sine Carl Orffs.Mainz
1992,p133-136
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Prof. Dr. İsmihan Artan
Hacettepe Üniversitesi

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE MÜZİKLE ÖĞRENME
Araştırmalar hemen hemen tüm insanların müziğe bir şekilde tepki verdiğini ortaya
koymaktadır. Buna yeni doğmuş bebekler, okulöncesi dönem çocukları, hatta ağır engelliler
de dahildir. Bu bulgu, çocuk gelişiminde ve eğitiminde müzikten yararlanmamız gerektiğini
açıkca ortaya koymaktadır. Ancak bu noktada bir karmaşa yaşanmaktadır. “Çocukların müzik
eğitimi” dendiği zaman nota bilgisi, çalgı becerisi ve çok güzel bir ses akla gelmektedir. Oysa
gelişimciler için önemli olan müziği çocuk eğitiminde bir teknik olarak kullanmaktır. Çünkü;
♪ Müzik çocuklara başarıyı tattırır. Örneğin; çocuklar bir çalgıya vurup ondan
herhangibir ses çıkardıkları zaman kendilerini başarılı hissederler. Burada doğruyanlış, iyi-kötü gibi bir takım etiketlemeler yoktur. Müzik bu özelliği nedeniyle
başarıyı tattıran bir etkinliktir.
♪ Müzik etkinlikleri, yarışmaya ve rekabete dayalı değildir. Örneğin; çocuklar grupla
beraber şarkı söylerken, okul öncesi dönem çalgılarını çalarken veya dans ederken
aralarında bir rekabet yoktur. Aksine paylaşım ve işbirliği vardır. Bu nedenle
öğretmenler “güzel dans eden çocuk”, “sesi güzel çocuk”, “sesi kötü çocuk”, “dans
edemeyen çocuk” gibi birtakım olumlu veya olumsuz etiketlemeler yaparak, müzik
etkinliklerini rekabete dönüştürmemelidirler.
♪

Müzik çalışmaları eğlencelidir. Çocuklar eğlenerek, hareket ederek pekçok bilgi ve
beceri öğrenirler.

♪ Müzik çalışmaları yaratıcılığı destekler. Örneğin yaratıcı dans çalışmalarında
çocuklar özgürce dans eder, yeni hareketler üretir, kendilerini ifade ederler. Yaratıcı
dans çalışmalarında ezbere dayalı bir takım hareketler, mutlaka yapmaları gereken
örüntüler, kısıtlayıcı kurallar yoktur. Halk dansları, step dans gibi bazı danslar, yaratıcı
dans olarak düşünülmemelidir.
♪ Müzik çalışmaları ile çocukların gelişimleri desteklenebilmektedir. Son yıllarda
yapılan araştırmalar kaliteli müziklerin çocukların beyin gelişimi üzerinde olumlu
etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca müzik çalışmaları motor, sosyal-duygusal,
dil, bilişsel gelişim alanlarının desteklenmesinde kullanılabilir. MEB Okul Öncesi
Genel Müdürlüğü’nün belirlediği 36-72 aylık çocukların eğitimleri için belirlenen
amaç ve kazanımların hepsi müzik etkinlikleri içine yerleştirilebilir.
Sözü edilen tüm bu özelliklerine karşın “Okul öncesi dönemde müzik” dendiğinde
öğretmenler kendilerini yetersiz hisedebilmekte, müzik çalışmalarından kaçınabilmektedirler.
Çünkü müzik eğitimi için iyi bir nota bilgisi olması ve bir çalgı çalabilmeleri gerektiğini
düşünmektedirler. Elbette ki bu beceriler daha güzel ve sağlıklı müzik çalışmaları yapmamızı
sağlayacaktır. Ancak bu düşünce nedeniyle müzik çalışmalarını gözardı etmek, çocukları da
müzikten mahrum etmek anlamına gelmektedir. Aslında pekçok çalışma, öğretmenin müzik
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sevgisi, içindeki coşku, çocuklarıyla beraber eğlenme isteği ve müziğe karşı duyarlı
çabalarıyla çok başarılı bir şekilde yürütülebilir. İmkan varsa bir müzik öğretmeninden destek
almak her zaman iyi bir yönlendirici olacaktır. Ancak sınıfta müziği çocuklarla paylaşması
gereken kişi, sınıfın öğretmenidir. Aksi halde müzik, haftada sadece bir veya iki gün, bir veya
iki saat yapılan bir etkinlik olarak kalacaktır.
Okul öncesi dönem çocukları ile çalışan gelişimci ve eğitimciler “okul öncesi dönem
çocuklarının müzik eğitimi”nde pekçok tekniğin yer alması gerektiğini unutmamalıdırlar.
Aslında bu tekniklerle sınıfta gün içinde pekçok kez karşılaşırız. Örneğin “ses dinleme
çalışmaları” zaten sınıfta sıklıkla yapılmaktadır. Ya da “şarkı söyleme” gün içinde
kendiliğinden karşımıza çıkabilir. Öğretmenlerin yapması gereken bunların gelişimdeki
rollerinin farkına vararak, bilinçli bir şekilde planlamaları ve programa yerleştirmeleridir.
Okul öncesi dönem çocuklarının müzik eğitiminde kullanılacak teknikler şunlardır:
♪
♪
♪
♪

Ses dinleme, ayırdetme, ses üretme ve ritim çalışmaları
Nefes açma ve şarkı söyleme
Yaratıcı hareket ve dans
Müzikli öyküler

SES DİNLEME, AYIRDETME, SES ÜRETME VE RİTİM ÇALIŞMALARI
Araştırmalar, anne karnında iken bile duyabildiğimizi göstermektedir. Doğduğumuz andan
itibaren de çevremizdeki sesleri duyabiliriz. Ancak henüz bilinçli bir dinleme, ayırdetme
yoktur. Okul öncesinde dinleme becerisi çok önemlidir. Çünkü pekçok bilgi, dinleme yoluyla
öğrenilir. Aynı zamanda etkili iletişim kurma, çevreyi tanıma, şarkı söyleme, müzik yapma,
okuma, yazma becerilerinin gelişiminde dinleme becerisi önemlidir. O halde programlarımıza
mutlaka “dinleme, ses üretme, ritim çalışmaları” yerleştirmeliyiz.
Bu çalışmalarda ses dinleme, sesi kaynağı ile eşleştirme, sesin yönünü tayin etme, dinlediği
sesi tekrarlama, yeni sesler üretme çalışmalarına yer verilmelidir.
Ses dinleme, ayırdetme, ses üretme ve ritim çalışmaları planlanırken dikkat edilecek noktalar:
♪ Çalışılan ortamın genişliği ve şekli ses çalışmalarını etkileyebileceği için ortamın
fiziksel özellikleri gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin “dinlediği sesin yönünü
tayin etme” çalışması için okulun bahçesi veya spor salonu uygun değildir. Bu çalışma
seslerden uzak ve uygun genişlikte bir alanda yapılmalıdır. Ortam planlanırken
çocuklarla göz kontağı kurulup kurulamayacağı, çocukların rahat, birbirlerine
çarpmadan hareket edip edemeyecekleri gibi noktalara da dikkat edilmelidir.
♪ Çok sayıda ses kaynağı ile çalışılmalıdır. Bunların bir kısmı kaydedilmiş sesler
olabilir. Zaman zaman da canlı seslerle çalışılmalıdır. Eğer kaydedilmiş seslerle
çalışılacaksa bunların ses düzeyi ve netliğine dikkat etmelidir. Eğer kayıt cızırtılı ise
çocuklar sesi anlayamayacak ve tanıyamayacaklardır.
♪ Ses dinleme çalışmalarına çocukların tanıdıkları, bildikleri seslerle başlanmalıdır.
Çalışmalar ilerledikçe yeni seslerle çalışılmalıdır.
NEFES AÇMA VE ŞARKI SÖYLEME
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Şarkı söyleme, çocukların en sevdikleri etkinliklerdendir. Sınıf içinde sıklıkla şarkı söylerler.
Ancak, çocukların çoğunlukla popüler şarkıları dinlemeyi ve söylemeyi sevdikleri görülür.
Çünkü bunlar evde, sokakta, anne-babalarının arabasında, toplu taşıma araçlarında,
mağazalarda, marketlerde ve pekçok yerde sıklıkla duydukları ve bu nedenle bildikleri
şarkılardır. “Çocuklar bunu istiyor” diyerek popüler şarkılara yönelmek büyük bir hatadır.
Çocukların zaten başka bir seçeneği yoktur. Onlar günlük yaşamlarında popüler şarkıları
duydukları için onları tanır ve bilirler. Çocuklara yeni, kaliteli, yaşlarına ve seslerine uygun,
anlayabilecekleri, söyleyebilecekleri ve yeni bilgiler öğrenebilecekleri şarkılar sunma
sorumluluğu öğretmenlerindir. Bunlar çocuk şarkılarıdır. Bunun yanısıra ülkemizin değişik
yörelerine ait şarkılar ve değişik ülkelerin şarkıları da dinletilmelidir. Bu şarkıların
herbirindeki farklı ezgiler ve çalgılar çocuklara zenginlik katacaktır.
Şarkı söyleme çalışmalarına geçmeden önce nefes açma çalışmaları yapılmalıdır. Nefes açma
çalışmalarının amacı diyafram kasının çalıştırılması, böylece doğru nefes alma-vermenin
sağlanmasıdır. Nefes açma amacıyla şunlar yaptırılabilir.
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪

Kesik kesik üfleme (örn: balon şişirme, sıcak içeceği soğutmak için üfleme…)
Burundan derin nefes alıp verme (örn: çiçek koklama, yemek kokusu koklama…)
Sürekli derin üfleme (örn: mum söndürme…)
Tısssssssssss sesi çıkarma (örn: sürekli yılan sesi…)
Fs fs fs sesi çıkarma (örn: kesik kesik bisiklet lastiği şişirme…)
Çuh çuh çuh, puh puh puh sesleri (örn: tren sesi...)
Ağızdan kesik nefes alıp verme (örn: koşup yorulma...)
Ayak parmak uçları üzerinde yükselip kolları kaldırarak yukarı uzanma (örn: ağaçtan
elma toplama)
♪ Esnemek
♪ Öksürmek
♪ Hapşurmak...
*Etkinlik örnekleri arasında yer alan BERKE VE ALARA OYUNCAKLARINI ARARKEN
adlı çalışma bir nefes açma çalışmasıdır ve çalışma sonunda açıklayıcı bilgi verilmiştir.
YARATICI HAREKET VE DANS
Hareket edebilme becerisinin temeli de duyma becerisi gibi anne karnında atılmaktadır.
Bebekler doğdukları andan itibaren hareket edebilmektedirler. Çocuklar büyüdükçe hareket
etmeyi ne kadar sevdikleri görülür. Küçük yaşlardaki hoplama, zıplama, eğilme, bükülme,
dönme hareketleri daha sonraki dansın temel taşlarıdır. Gelişimciler ve eğitimciler çocuklara,
uygun müzik ve uygun mekan sağlamalıdırlar. Onları dans etmeleri, bir anlamda yaratmaları
için özgür bırakmalıdırlar. Gerekmedikçe çok fazla yönlendirme ve model olmaktan
kaçınmalıdırlar. Çocuklar yaratıcı hareket ve dans çalışmalarında bedenin nerede, hangi yöne
doğru, hangi hızla, hangi beden kısmı kullanılarak, hangi şekillerde hareket ettiğini
deneyimlerler.
MÜZİKLİ ÖYKÜLER
Müzikli öyküler, doğal veya çevremizde duyduğumuz seslerin, farklı şekillerde örneğin
çocukların kendi sesleri, bedenleri veya çalgılarla ifade edilmesidir. Örneğin bir filin yürüme
sesi filin yürümesine uygun olarak ağır ve güçlü çıkarılır. Bir karıncanın yürüme sesi, daha
sık aralıklarla, daha güçsüz çıkarılır. Bu sesler ister çocukların kendi sesleriyle, ister bedenle,
ister çalgılarla çıkarılabilir. Bazen tek bir çift ritim sopasıyla bile farklı farklı pekçok ses

216

çıkarılabilir. Örneğin çadır kurmak için büyük boy çiviler çakarken ritim sopalarına güçlü
vurmaları gerekir. Aynı anda, adeta büyük boy bir çivi çakıyormuşcasına kollarını kaldırıp,
arkaya götürüp sonra vurmalarını isteyebiliriz. Burada güç ve süreyi anlamaları önemlidir.
Küçük boy çiviler çakıyorsak daha hafif bir güçle ve daha kısa aralıklarla, adeta küçük boy bir
çivi çakıyormuşcasına vurmalarını isteriz.
Müzikli öyküler anlaşılması biraz daha zor çalışmalardır. Bu nedenle basitten zora doğru bir
sıra izlemesine dikkat etmeli, çocukların gelişim düzeyi ve hazırbulunuşlukları gözönünde
bulundurulmalıdır.
Sözü geçen tüm bu teknikler birbirinden ayrı ve bağımsız bir şekilde yazılsa da aslında hepsi
birbiri ile ilişkilidir, içiçedir ve müzik programlarının vazgeçilmez çalışmalarıdır.

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
♪ NASIL OTURDUĞUNA DİKKAT ET
Çocuklar oturur pozisyonda iken “şimdi olduğunuz şekli hiç bozmadan heykel gibi donun”
yönergesi verin. Daha sonra çocuklardan sıra ile başlarına, omuzlarına, kollarına, ellerine,
karınlarına, popolarına, bacaklarına ve ayaklarına dikkat etmelerini isteyin. Herbir vücut
kısmını söyledikten sonra çocuklara söyleneni yapmaları ve hissetmeleri için yeterli süre
tanımalısınız. Çocuklara şu yönergeleri verebilirsiniz:
-Başınız nasıl duruyor, düz mü, hafif yana mı eğik, rahat mı,...
-Elleriniz nerede duruyor, nasıl duruyor, iki eliniz birbirine değiyor mu, parmaklarınız açık
mı,
......................
......................
Tüm bedenle bu şekilde çalıştıktan sonra “şimdi başınızı yavaşca yana çevirin ve yanınızdaki
arkadaşlarınıza bakın, nasıl oturuyorlar, size benzer bir şekilde mi oturuyorlar, neresi
benziyor, neresi benzemiyor...” şeklinde yönergelerle birbirlerinin oturuşlarını incelemelerini
isteyin.
Çocuklar ilgi gösterdiği sürece birkaç kez daha tekrar edilebilir.
Müzik çalışmalarına ilk olarak beden çalışmaları ile başlamak yararlıdır. Çünkü beden ve
ses birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Müzik çalışmalarında bedenlerini sıkça kullanacakları
için öncelikle bedenleri ile tanışmaları gereklidir.
♪ KUTUDA NE VAR?
Kapağı olan teneke veya karton bir kutunun kapağına yaklaşık 1TL büyüklüğünde bir delik
delin. (Bazı yerlerde bu amaçla kullanabileceğiniz, kendinden delik olan kutular
satılmaktadır). Kutunun içine büyükçe bir yün yumağı koyun. Yumağınız çok ince yünden
olmasın. Çocuklarınızla halka olun. Halkaya girerek elinizdeki kutuda birşey olup
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olmadığını, varsa ne olduğunu tahmin etmelerini isteyin. Mümkün olduğunca çok şey
söylemelerini sağlayın. Yaratıcılık açısından çok keyifli bir süreç olacaktır.
Daha sonra kutuyu sallayın ve bir kez daha tahmin etmelerini isteyin. Sonunda kutunun
kapağını açarak içindeki yün yumağını gösterin.
Yumağı tekrar kutuya koyun, kapağını kapatın ve yumağın ucunu deldiğiniz delikten çıkarın.
Çocuklara “şimdi yünün ucunu size vereceğim. Sıra ile elden ele geçireceksiniz. Kimin eline
geliyorsa o adını söyleyip yanındaki akadaşına verecek. Ben de size adlarınızı nasıl
söylemeniz gerektiğini belirteceğim. Adlarımızı değişik şekillerde söyleyeceğiz. Örneğin
bağırarak, fısıltı ile, kızgın bir şekilde, korkmuş bir şekilde, mutlu bir şekilde, komik bir
şekilde... gibi” denir. Oyun bu şekilde tüm çocuklar adlarını birkaç kez söyleyecek şekilde
devam eder. Sınıfta işlenen konu veya kavrama uygun olarak farklı şeyler söylemelerini de
isteyebilirsiniz. Örneğin en sevdiğin rengi mutlu bir şekilde söyle, en çok yediğin meyveyi
fısıltıyla söyle... gibi.
Daha sonra kutudan çıkan yünle farklı oyunlar oynanabilir.
♪ SESLİ AYNA
Drama çalışmalarındaki ayna oyununu pekçoğumuz biliriz. Bu oyunda iki kişi karşılıklı geçer.
Biri ayna olur. Ayna olan kişi, karşısındakinin yaptığı hareketleri adeta aynaymışcasına taklit
eder. Hareketleri yapan kişiden çok hızlı olmaması istenir. Hareketler aynanın neredeyse aynı
anda yapabileceği bir hızda olmalıdır.
Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır ve önce ayna oyunu oynatılır. Bir süre oynadıktan sonra
rol değiştirmeleri ve hareketleri yapan kişinin ayna rolü alması istenir.
Oyunun ikinci aşamasında hareketi yapan çocuklardan bu kez sadece bedenlerini kullanarak
(ağızları ile herhangibir ses çıkarmadan) sesler çıkarmaları istenir. Aynalardan da bu sesleri
taklit etmeleri istenir. Bunun dışında herhangibir hareket üretmeleri beklenmez. Bir süre sonra
yine rol değişimi yapılmalıdır.
Oyunun üçüncü aşamasında ise çocuklara ağızları ile sesler çıkarmaları söylenir. Aynalar bu
sesleri taklit edecektir. Yine bedenleri ile hareket üretmeleri beklenmez.
Son aşamada ise çocuklara hem ağızlarını, hem bedenleri kullanarak sesler çıkarmaları
söylenir. Ayna rolündeki çocuklar taklit eder.
Bu oyun drama çalışmalarında çok bilinen bir tekniğin “ses”e uyarlanmış halidir. Çocuklar
çalışmanın ilk uygulanışında hemen sesler üretememekte, şaşırmakta, bazıları ses üretmeye
utanmaktadırlar. Ancak çalışmalar ilerledikçe yeni sesler üretebildiklerini görüp
cesaretlenmektedirler. Çalışma sırasında öğretmen mutlaka çocukların arasında bulunmalı,
cesaretsiz çocukları cesaretlendirmeli, gerekiyorsa model olmalıdır.
♪ MIKNATIS DANSI
Sınıfa bir mıknatıs getirilir, çocuklarla beraber mıknatısla oynanır, çeşitli metalleri çektiği
konuşulur, sınıftaki metaller ve mıknatısla çalışmalar yapılır.
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Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır. “Şimdi ben size bedenlerinizin bir yerinde mıknatıs
olduğunu söyleyeceğim. Siz serbest dans edeceksiniz. Mıknatıs bedeninizin neresinde dersem
o kısımları birbirine yapışacak” diye yönerge verilir.
Uygun müzik açılır ve çocuklara mıknatıs “elinizde, kolunuzda, sırtınızda, ayağınızda,
bacağınızda... şeklinde yönergeler verilir”.
Her aşamayı gerçekleştirebilecekleri kadar süre tanınmalıdır. Örneğin “mıknatıs sırtınızda”
komutundan sonra çocukların bunu anlamaları, uygun pozisyon almaları ve yeterli süre bu
şekilde dans etmeleri için uygun süre tanınmalıdır. Sonra yeni bir komuta geçilmelidir.
♪ SES TOMBALASI
İnternetten veya radyo/televizyon kanallarının arşivlerinden bazı sesler CD’ye kaydedilir.
(Buna uygun bazı CD’ler satılmaktadır).
Yaklaşık 20x20cmlik kartlar hazırlanır. Kartların üzeri 9 eşit parçaya ayrılır. Her bir parçanın
içine bir resim yapıştırlır veya çizilir. Bu herhangibir sesin resmi olabilir. Örneğin hayvanlar,
çalgılar, doğa olayları, ev aletleri... gibi.
Bu bir ses tombalasıdır. Öğretmen bir ses dinletir, çocuklardan sesini duyduğu resmin üstünü
kapatmasını ister. Çocukların bireysel kartları olabileceği gibi küçük gruplar halinde de
oynanabilir.
Öğretmen, kartları “canlı seslerle” oynanacak şekilde planlayabilir. Örneğin bozuk para, alkış,
parmak şıklatma, su dökme, kağıt yırtma... sesi gibi sesleri canlı olarak bir pano arkasından
çıkararak oynayabilirler.
♪ BERKE VE ALARA OYUNCAKLARINI ARARKEN
(NEFES AÇMA ÇALIŞMASI ÖRNEĞİ)
Çocuklarla ayakta halka olunur ve nefes açma amacıyla hazırlanmış olan öykü anlatılır.
Alara ve abisi Berke birgün evde otururken akıllarına eski oyuncakları gelmiş. “Acaba
küçükken oynadığımız eski oyuncaklarımız nerede” diye düşünmeye başlamışlar. Sizce eski
oyuncakları nerede olabilir?
(Çocukların cevap vermeleri istenir ve cevapları dinlenir)
........................
Sizin dediğiniz her yere bakmışlar ama oyuncaklarını bulamamışlar.
Sonunda oturma odasında duran kocaman dolap ve kocaman sandıkta olabileceğini karar
vermişler. Koşarak oturma odasına gitmişler.
Oyuncaklarını bulmak için oradaki kocaman dolabın üzerine uzanmaya çalışmışlar (ayak
parmak uçlarının üzerinde yükselerek, kolları ile uzanma). Uzanmışlaar, uzanmışlaar ama bir
türlü dolabın üstüne yetişememişler. “Herhalde dolabın üzerinde değildir. Önce sandığa
bakalım” demişler ve sandığa gitmişler. Sandığın üstü çok tozluymuş. Kapağı açmadan önce
tozları üflemişler (derin derin üfleme). Ama o kadar tozluymuş ki, tozlar boğazlarına kaçmış
ve öksürmeye başlamışlar (öksürme). Tam öksürmeleri kesilmiş, bu kez de hapşırmaya
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başlamazlar mı (hapşırma). Hapşırmaları kesilince heyecanla sandığın kapağını açmışlar. En
üstte annelerinin eski bir sprey kutusu duruyormuş. Bunun neden burada durduğunu
anlamamışlar. Kutuyu alıp sıkmaya başlamışlar (fıs, fıs, fıs). Dibinde kalan çok az sprey de
bitmiş. Sonra kutuyu geri sandığa koymuşlar. Bu kez Berkeyle Alara’nın küçükken gittikleri
bir yolculuğun fotoğrafını görmüşler. Fotoğrafta Berkeyle Alara bir trenin penceresinden el
sallıyorlarmış. Birden o tren yolculuğu akıllarına gelmiş ve trenin nasıl çuh çuh gittiğini
konuşmaya ve sesini çıkarmaya başlamışlar (çuh çuh çuh).
O sırada içeriden güzel bir koku geldiğini farketmişler ve koklamaya başlamışlar (koklama
şeklinde nefes alma verme). İçeriden bir kek kokusu geliyormuş. Kek kokusu onlara
oyuncakları unutturmuş. “Oyuncakları sonra buluruz” demişler ve mutfağa koşmuşlar. Ama
odada yorulmuş oldukları için mutfağa kadar koşarken nefes nefese kalmışlar (ağızdan kesik
kesik nefes alma verme). Mutfağa gelince anneleri “ne bu haliniz nefes nefese kalmışsınız”
diye sormuş. Onlar da annelerine eski oyuncaklarını aradıklarını söyleyince anneleri gülmüş.
“Siz artık kocaman çocuklar oldunuz. O oyuncaklarla oynamıyorsunuz, daha farklı şeylerle
ilgileniyorsunuz. Oyuncaklarınız da kullanılmadan, kimse onlarla oynamadan öylece
duruyordu. Ben de oyuncaklarınızı onları sevecek ve oynayacak başka çocuklara verdim”
demiş. Berke ve Alara oyuncaklarının bir dolapta yada sandıkta hapis kalmadığına ve
çocuklarla beraber olduklarına çok sevinmişler ve nefis kokan kekten yemek üzere masaya
oturmuşlar.
Nefes açma çalışmalarından sonra bir şarkıya geçilir.
Nefes açma çalışmaları çocuklara cimnastik yaptırıyor gibi “şimdi uzanın, nefes alın,...”
komutlarıyla verilebilir. Ancak öyküleştirdiğimizde çocuklar daha keyifle katılmakta ve
hareketleri daha fazla sayıda yapmaktadırlar. Kullanılan hareketler birkaç kez
yaptırılmalıdır. Bu bir cimnastik çalışması değildir, çocukları yormadan uygun sayıda
yaptırılmalıdır.
Nefes açma çalışmasını söyleteceğimiz şarkıya göre planlamak gerekir. Ardından kolayca
şarkıya geçiş yapabiliriz. Örneğin yukarıdaki örnek oyuncaklar, büyümek gibi bir konu için
hazırlanmış olabilir. Yani önce şarkıyı seçmek sonra ona uygun bir nefes açma çalışması
planlamak gerekir.

♪ RÜZGARLI BİR GÜN
Bu öykü çocukların dikkat becerisini artırmaya yönelik hazırlanmıştır. Çocuklara öyküde
geçen “rüzgar” sözcüğüne dikkat etmeleri söylenir. “Ben rüzgar dediğim her sefer, siz de
rüzgar sesi çıkaracaksınız” şeklinde bir yönerge verilir. Çocuklardan rüzgar sözcüğünü her
duyduklarında diledikleri şekilde bir rüzgar sesi çıkarmaları istenir. Bu öykü sadece bir
örnektir. Daha basit veya daha zor pekçok öykü oluşturabilirsiniz. Seçilebilecek ve çocukları
çok eğlendirecek kelimelerden bazıları hapşırık, telefon, kedi, bebek, yağmur...olabilir.
Çocuklar bu sesleri ağızları ile veya farklı şekillerde çıkarabilir. Örneğin rüzgar için “vuuu”
şeklinde bir ses çıkarabilirler. Bunun yanısıra ellerini birbirine sürterek, ellerini kıyafetlerine
sürerek, ellerindeki herhangibir şeyi sallayarak veya farklı bir şekilde de rüzgar sesi
çıkarabilirler.
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Bu sabah başıma neler geldi, biliyormusunuz? Size anlatayım. Tam kahvaltıya oturacakken
bir de baktım ki evde ekmek kalmamış. Bakkala gitmek için evden çıktım. Dışarıda inanılmaz
bir rüzgar vardı. Rüzgar birden başımdaki şapkayı uçurdu, ben de şapkamın peşinden
koşmaya başladım. Tam şapkamı yakalıyordum ki, rüzgar bir daha esti ve şapkam yine uzağa
gitti. Bu kez daha hızlı koştum ve şapkamı yakaladım. Ama rüzgar o kadar kuvvetli esiyordu
ki, herkesin şapkasını uçurduğunu gördüm. Herkes şapkasını yakalamak için şapkasının
peşinden gidiyordu. Bu çok komikti doğrusu. Neyse sonunda bakkala geldim ve kendimi içeri
attım. Rüzgardan bir süreliğine de olsa kurtulmuştum. Bugüne kadar gördüğüm en kuvvetli
rüzgardı.
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OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOKLU ZEKA TEORİSİ
Çağdaş toplum ile birlikte günlük yaşam hızla gelişip değişmekte; toplumun ihtiyaçları da bu
değişimle birlikte farklılaşmaktadır. Bu değişimden en çok etkilenen eğitim kurumlar da
kendini yenilemek durumundadır. Çünkü eğitim sürekli gelişen, değişen, dinamik bir süreçtir.
Bu değişimler tüm eğitim kademeleri için çok önemli olduğu gibi eğitimin temel taşını
oluşturan okul öncesi eğitim için daha da büyük bir önem taşımaktadır. Toplumsal yaşamdaki
değişim ile birlikte okul öncesi dönemden itibaren yeni nesillerin de bu beklentiler
doğrultusunda yetiştirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Çoklu zeka teorisi gerek içeriği gerekse süreç ağırlıklı bir program önermesi
dolayısıyla 3-6 yaş grubu çocukların kendilerini ifade etmeleri, yeni deneyimler kazanmaları,
farklı biçimlerde öğrenme yaşantılarından yararlanabilmeleri açısından okul öncesi eğitim
programlarına kolaylıkla entegre edilebilecek bir teoridir. Özellikle günümüz okullarının dil
ve matematik ağırlıklı programlar uyguladıkları göz önünde bulundurulursa; programların tek
bir zeka alanına yönelik değil bir çok zeka alanını kapsaması çağdaş eğitim anlayışının
yerleşmesinde çok önemli bir aşama olacaktır. Öğretmenlerin tüm etkinlikleri bunlara yönelik
olarak düzenlemesi çağdaş topluma uyum sağlayacak nesillerin yetişmesi açısından son
derece önemlidir.
Geçtiğimiz on yıl boyunca Gardner ve Zero Projesi’nde onunla birlikte çalışan diğer
meslektaşları, başarının altında yatan temeller üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışmalar sonucu,
eğitimin anlaşılır ve kalıcı olabilmesi için, birçok zeka bölümünü araştırmak üzere her zeka
bölümüne ait özelliklerin bulunduğu kişisel program, öğretim ve değerlendirme sisteminin
olması gerektiği fikrine ulaşmışlardır.
ÇOKLU ZEKA TEORİSİNİN TEMEL SAVUNULARI
1. Hepimiz tümüyle aynı değiliz;
2.

hepimiz aynı tür zihne sahip değiliz;

3. eğer zihinselleştirmedeki ve güçlü yanlardaki bu farklılıklar, yadsınacak ya da göz
ardı edilecek yerde dikkate alınırsa eğitimin bireylerin çoğu için çok etkin bir
işlevi olacaktır.
4. her zaman insan farklılıklarının ciddi olarak ele alınmasının, çoklu zeka
perspektifinin –teori ve pratikteki- özünü oluşturduğuna inandım.
5. Teori üzerinde, bütün bireylerin tek bir zeka boyutunda sıralanmasının faydalı
olmayacağı kabul edilmelidir.
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6. Uygulama düzeyinde her türlü tek tip eğitsel yaklaşımın, çocukların yalnızca
küçük bir azınlığına sesleneceği kabul edilmelidir.
Bugün yaygın olarak kabul edilen klasik zekâ tanımı, birkaç araştırmacının çalışmasını
temel almaktadır. Bu tanıma göre zekâ tek parçalı, tek unsurludur. Bu temel varsayımın yanı
sıra insanların sabit bir zekâ ile doğduğu ve zekânın yaşam boyunca çok az değişim geçirdiği
inancı geçerliydi.
Gardner tek bir insan zekası olduğu kavramını eleştirmekte ve standart zeka tanımını
değiştirmektedir. Çoklu zeka teorisinde zekanın çeşitli bölümlerinden söz etmektedir.
Howard Gardner, insanoğlunun IQ ile tanımlanan tek parçalı bir zekâdan çok, 8 hatta 9
çeşit zekâya sahip olduğunu ileri sürüyor. İnsan zekâsının daha geniş, daha evrensel ve daha
zengin bir içeriği olduğu kanısını taşımaktadır.
Gardner’a göre yaşamın ilk 7 yılında çocuklar çok çeşitli alanlarda deneyime teşvik
edilmelidir. Sonraki 7 yılda (ortalama 7-14 yaş) çocuklar bazı temel beceriler, okur-yazarlık
ve kültürleri ile uyumlu bilgiler edinmelidirler. Ancak bir sanat dalında, bir fiziksel alanda ve
derinliğine araştırmak istedikleri akademik bir konuda uzmanlaşma yoluna da girmiş
olmalıdır. Bu dönemi izleyen lise ve üniversite yılları bir genelleme devresidir ki, bu devrede
öğrenciler çok çeşitli kitaplar ve yayınlar okumalı, çeşitli dersler almalı, öğretim programının
tüm alanlarında etkinliklerde bulunmalıdırlar. Hayatın izleyen evresi (21-28 yaş arası)
uzmanlaşmaya yöneliktir.
Bu aşamalar ile Gardner 7
yıllık aralıklarla bir gelişimsel çizgiden bahsetmekle birlikte eğitimin önemini vurgular. Her
bireyin kendini heyecanlandıracak, güdümleyecek, vaktini ayıracağı bir etkinliğin olması
gerektiğinden bahsederek, en çok ilgi duyduğu bir alanda gerçek temas kurduğu bir dönemi
yaşaması gerektiğini söyler (Gardner, 1999).

8 Zekanın Gelişimde Üç Önemli Faktör
1. Biyolojik kalıtımsal veri: Genetik faktörler doğumdan önce, doğum sırası ve
doğumdan sonra beyinde vuku bulan hasarlar neticesinde ortaya çıkan durum.
2. Kişisel yaşam geçmişi: Aile içindeki deneyimler, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla,
yaşıtlarıyla ilişkisi sonucu zekasını geliştirici ya da engelleyici durumlar.
3. 3. Kültürel ve tarihsel temeli: İçine doğduğu tarihsel durum zaman ve mekan
içinde büyüdüğü kültürel ve tarihsel gelişiminin, durum ve türü önemli
(www.searchalot.com:multiple intelligence.com).
Çoklu zekâ teorisi iki önemli koşul üzerine kurguludur.
 Birincisi, insanlar tüm zekâ alanlarına sahiptir;
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İkincisi herkes farklıdır, çünkü herkesin farklı bir kişiliği, mizacı ve zekâ profili vardır.
İkizlerin,

hatta

klonların

bile

profilleri

farklıdır.

(www.google.com.

www.aktarim.com/cumhuriyet/15.htm - 10k)
Gardner’a göre genelleştirilmiş bir bellek yoktur. Dil belleği, müzik belleği, mekansal
çevre belleği vs. vardır. Zeka ise bireyin neyi bildiğinin değil neyi nasıl yaptığının
göstergesidir. Önemli olan çocuğun öğrenme etkinliği sırasındaki performansıdır(Gardner,
1993 s.68).
Gardner zeka türlerini ve ip uçlarını söyle sıralar:
1. Dilsel Zeka
-

Hikayeler anlatır, espriler yapar, olaylar uydurur.

-

Hafızası iyidir.

-

Kelime oyunlarını sever.

-

Okuma yazmayı sever.

-

Yaşına göre sözcük dağarcığı zengindir.

2. Mantıksal / Matematiksel Zeka
-

Herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını sorgular.

-

Aklından hesabı çabuk yapar.

-

Matematik etkinliklerini sever.

-

Strateji oyunlarını sever.

-

Mantık oyunlarını yap bozları sever.

-

Üst düzey düşünce becerilerini kullanır.

3. Görsel / Alansal Zeka
-

Net zihinsel imaj gördüğünü söyler.

-

Harita, çizelge, şemaları rahatlıkla okur.

-

Yaşıtlarından daha hayalcidir.

-

Sanat etkinliklerinden zevk alır.

-

Görsel gösterimleri sever.

-

Boz yap oyunlarını ve bul oyunlarını sever.

-

Okurken kelimelerden çok resimlerden öğrenir.

-

Sayfaları farkında olmadan resimler.

4. Bedensel / Kinestetik Zeka
-

Bir veya birden fazla sporda başarılıdır.
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-

Uzun süre oturunca kıpırdanır, elini ayağını sallar vs.

-

Bir şeyleri parçalayıp tekrar birleştirmeyi sever.

-

Yeni şeyleri eller.

-

Kendini dramatik şekilde ifade etmeyi sever.

5. Müziksel Zeka
-

Detone müziği tanır.

-

Melodileri hatırlar.

-

Koroda söyler veya bir enstrüman çalar.

-

Ritmik şekilde konuşur veya hareket eder.

-

Çalışırken ritmik tempo tutar.

-

Çevre seslerine duyarlıdır.

-

Müziğe olumlu tepkiler verir.

6. Kişiler Arası Zeka
-

Yaşıtları ile konuşmaktan zevk alır.

-

Doğal bir lider olarak davranır.

-

Sorunları olan arkadaşlarına önerilerde bulunur.

-

Klüplere, komitelere ve diğer organizasyonlara katılır.

-

Başka çocuklarla oynamayı sever.

-

Bir veya birden fazla yakın arkadaşı vardır.

-

Başkalarına ilgi gösterir.

-

Pratik yaşam tecrübesi vardır. (Sokak yaşamını kıvırır)

7. Kişiye Dönük Zeka
-

Bağımsızlık gösterir.
Kuvvetli yönlerini gerçekçi olarak bilir.

-

Kendini yönlendirebilir.

-

Grup ile çalışmaktansa yalnız çalışmayı tercih eder.

-

Özgüveni ve öz tanımı yüksektir. (Gardner, 1999)

8. Natüralist Zeka
-

Doğal çevreyi gözlemler.

-

Doğayı, anlama ve organize etme becerisine sahiptir.

-

Bitkileri ve hayvanları tanıma ve sınıflandırmada uzmanlık gösterir.
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- Doğadaki önemli ayırımı yapabilme yeteneğini üretici bir şekilde avcılık, çiftçilik,
biyolojik

bilimler

alanında

kullanabilme

yeteneklerini

içermektedir.

(www.searchalot.com:multiple intelligence.com).

Anahtar (Ortak) Noktalar
1. Her insan bu 8 zekayı kendinde barındırır. Fakat bunların bazılarında bu alanlar
gelişmiş, orta, gelişmemiş durabiliyor.
2. Birçok insan bu alanları yeterince işlevsel bir beceriye ulaştırabilir. Bunun için
gerekli olan uygun teşvik, zengin bir ortam ve eğitimdir.

Zekaları Geliştirmek İçin Yapılacak Etkinlikler


Meslek sahibi kişilerin mesleklerini tanıtmaları. Kullandıkları aletleri vs.



Geziler (kütüphane, laboratuar, el sanatları tezgahları, müzik icra edilen bir yer vs.)



Biyografiler okunabilir, hikayeleştirilebilir. Deneyimler anlatılır.

Pratik yaşam deneyimleri sağlayabileceği aktiviteler sağlanabilir. Resim yapmak, bir
şarkı söylemek, bir şeyi paylaşmak (paylaşılmış deneyimi anlattırmak) bir durum hakkında
düşündürmek, en mutlu anını anlat. Koşmak, pişirmek, duvar panoları hazırlamak, çocukların
ürünlerini asmak, yapılan üç boyutlu ürünleri sergilemek, yazdıkları hikayeleri, şarkıları,
skeçleri, oyunları dile getirmek, söylemek. (www.searchalot.com:multiple intelligence.com).
Okul öncesi eğitim yaşamdaki en temel dönem olup insan yaşamındaki kritik noktaları
içerir. O halde öncelikle çağdaş eğitime geçiş sürecinin bu dönemde başlayıp hızla
geliştirilmesi gerekir. Bu temel eğitim döneminde çok yönlü olarak yani tüm zeka alanlarına
yönelik olarak hazırlanacak olan programlar çağımızda beklenen insan modelinin
yetiştirilmesini kolaylaştıracaktır. Buradan hareketle Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının
uyguladıkları programlarda Çoklu Zeka teorisine ne kadar yer verdikleri ülkemizde çağdaş
eğitim programlarının düzenlenebilmesi açısından önem kazanmaktadır.
Öneriler
1. Tüm zeka alanlarına yönelik çalışmaların yapılması,
2. Geleneksel uygulamaların yavaş yavaş terk edilerek çocukların bireysel
özelliklerinin ve farklılıklarının dikkate alındığı uygulamalar yapılması,
3. Eğitim programları oluşturulurken Çoklu Zeka teorisindeki zeka alanlarının
dikkate alınarak, etkinliklerin düzenlenmesi,
4. Öğretmenlere bu teori ile ilgili seminerler verilmesi son derece önemlidir.
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Okul Öncesi Eğitiminde Farklı
Yaklaşımlar ve Uygulamaları
Sempozyumu

SONUÇ BİLDİRGESİ
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Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Uygulamaları
Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından 4-5 Aralık 2010 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenen ’Okul Öncesi Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve
Uygulamaları’ başlıklı sempozyumda ülkemizin önde gelen eğitimcileri ve bilim
insanları bir araya gelmiştir.
Yaklaşık 520 civarında özel okul öncesi eğitimi kurucusu, yöneticisi ve
öğretmenin katıldığı sempozyumda yer alan 2 konferans, 4 panel ve 17 çalıştay da;
farklı gelişen çocuklar, okul öncesi eğitimde öğretmen yetkinlikleri, öğrenci
değerlendirme süreçleri, değişik eğitim yaklaşımları ve uygulama süreçleri ile okul
öncesi eğitimde yaratıcılık konuları tartışıldı ve değerlendirildi.
Sempozyumda alınan kararlar aşağıdadır;
 Eğitimde öğretmenin yetkinliği ve yeterliliği doğru hedeflere ulaşmada çok
önemlidir. Okullarda tüm öğretmenler arasında eğitim yaklaşımı ve
uyguladıkları programlar arasında bir yön birliği olmalıdır.
 Bireyin sağlıklı gelişebilmesi için tüm gelişim alanları irdelenmeli, bölgesel
ve bireysel gereksinimler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
 Başkaları ile ilişkilerimizi yönetebilmek için öncelikle kendimizi
yönetebilmemiz gerekir. Bu amaçla okul öncesi eğitimi alanında öğretmen
yetiştirmede koçluk ve mentorluk sistemi kurulmalı, uygulamada sahadaki
yetkin kurumlardan destek alınmalıdır. Öğretmen değerlendirmelerinde
yeni yaklaşımlar kullanılmalıdır.
 Okul öncesi öğretmenlerini yetiştiren fakültelerin müfredatlarını çağdaş ve
yeni yaklaşımlara açık bir biçimde gözden geçirmeli, toplum ihtiyacına göre
yeniden yapılandırmalıdır.
 Eğitimde müzelerden yaralanmak; hem çocuklara farklı öğrenme ortamları
sunmak hem de geçmişi anlama ve geleceği tasarlamalarına fırsat
tanımalarını sağlayacaktır. Kalıcı, nitelikli öğrenmenin bir yolu da Drama ile
anı yaşamaktır. Müzik, hareket ve dansla birlikte, lisan gelişimini de
destekleyen bir etkinliktir. Dinlemenin yanısıra mutlaka uygulamalı olarak
verilmelidir.
 Kişilik kazanma ile sanat eğitimi doğrudan ilişkili olduğu için bugün okul
öncesinde verilen sanat eğitimi ve uygulamaları yarının ‘’kişilikli toplum’’
anlayışının aynasıdır.
 Öğreneceğine güvenen her çocuk öğrenebilir.. Çocukların kendilerini bu
fikre inandırmasını sağlamak eğitimcinin başarısıdır. Her çocuk farklı gelişir
ve gelişirken yakın çevresindeki kişilerden etkilenir. Bu nedenle çocuğun
gelişiminde etken olan bu kişiler de eğitime dahil edilmelidir.
 Farklılıkları anlamak, özümsemek, farklı olana saygı duymak, destek
olmayı öğrenmek okul öncesi eğitimde kazandırılacak bir anlayış olmalıdır.
 Güçlü dil becerileri güçlü akademik beceriler demektir. Yabancı dil öğrenimi
ne denli erken başlarsa o denli etkin olur.
 Okul öncesi dönemde yapılan olumlu ve olumsuz yönlendirmelerin
çocuğun yetişkinlik dönemine önemli etkileri vardır. Okul öncesi dönemde
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kazanılan sosyal beceriler gelecekte de yönetme becerileri açısından
büyük önem taşımaktadır.
İlköğretimde daha hızlı okumak ve daha güzel yazabilmek için okul
öncesinde eğlenceli ve bilinçli bir hazırlık süreci oluşturulmalı, ancak
okuma ve yazma öğretimi ilköğretimde gerçekleşmelidir.
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