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Çocuk; yetenekleri, ilgileri, hevesleri, içindeki cev-
heriyle ortaya çıkmayı bekleyen büyük bir hazine-
dir. Bu hazinenin bulunması için kişi ve kurumlara 
ihtiyaç duyulur. Bu kişiler öğretmenlerdir, kurum ise 
okuldur. Çağlardan beri bu kurum, karşımıza farklı 
adlarla da olsa, “okul” olarak çıkmaktadır.
Okul, bir çocuğun hayatında aileden sonra en 
önemli yere sahip olan kurumdur. Okul; çocuklar 
için sosyalleşmenin, bilgi edinmenin, dostluklar 
kurmanın mekânıdır. Burada edinilen duygular 
ve düşünceler çocuğun yetişkinlik davranışlarını 
şekillendirir. Okulda ekilenler, yetişkinlikte biçilir. Bu 
nedenle okulu sadece taş duvar olarak düşünmek, 
günümüz eğitim anlayışına aykırıdır.
Çocuklar sosyal anlamda bir değişim içindedir. Her 
yeni kuşak yaşadığı çevrenin ve etkilendiği düşün-
celerin özelliklerinden izler taşır. 
1965-1979 arası doğanlara X kuşağı deniyordu. Bu 
kuşak uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye 
saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak 
olarak tanımlanıyor. 1980-1999 arası doğanlara Y 
Kuşağı deniyordu. Çok farklı kişisel özellikler taşı-
makta, uyumsuz, kendisinden farklı düşünenleri 
acımasızca eleştiri yağmuruna tutan kuşak olarak 
görülüyordu. Z kuşağı olarak isimlendirilen 1999-
2009 yılları arasında doğan çocukların çoğu inter-
netsiz hayatı bilmiyorlar. Akıllı telefonlara, akıllı 
tahtalara ve diğer cihazlar gibi teknolojiye sahip 
kuşaklardır. 

2010 yılından sonra doğan çocuklara ise alfa kuşağı 
denmektedir. Bu kuşak her şeyden hızla sıkılmakta, 
teknolojinin içinde doğmuş, teknoloji yerlileridir. 
Alfaların tamamen tabletlerin, mobil, giyilebilir ci-
hazların ve çeşitli tür ve boyutta ekranların olduğu, 
işaret parmağını kalem gibi kullanana nesil ola-
cakları düşünülmektedir. Alfa çocukları paylaşım, 
çalışma, eğlenme, haberleşme, sosyalleşme, oyun, 
öğrenme, eğitim diye anladıkları, algıları, olanakları 
ve araçları bugüne kadarki nesillerin gördüklerine 
hiç benzemiyor. Öyleyse değişen kuşaklara hızla 
değişen okul ancak uyum sağlayabilir. Öyleyse soru 
şu; Yeni kuşak okullar nasıl olmalı? Okulu yeni dün-
yada nasıl konumlandırmalıyız? Bu sorulara cevap 
ararken başka yeni sorular da karşımıza çıkıyor.
- Okul bir çocuğun hayatında neden vardır?
- Okulun tek amacı bilgi aktarmak mıdır?
- Okul sayesinde çocuk yeni deneyimler kazanır mı?
- Okul çocukların sosyalleşmesinde niçin bu kadar 
önemli?
- Okul eğlenceli mi olmalı?
- Okul dijital mi olmalı yoksa daha sade mi olmalı?
Bu sayımızda sizler için bu soruları araştırdık ve 
kapak konusunu “okul” kavramına ve “geleceğin 
okulu” konusuna ayırdık. Beğenerek okuyacağınızı 
düşünüyorum. İyi okumalar dilerim.

Coşkun ESEN
Samsun İl Milli Eğitim Müdürü

Bir şehrin kültürel hayatında dergilerin çok büyük yeri vardır. Dergiler ait olduğu şehrin ortamını, düşün-
ce yapısını, geleceğe bakışını tarih içerisinde taşıyabilme özelliğine sahiptir. Samsun Eğitim Dergisi de 
Samsun’un eğitime bakışını ve eğitim dünyasına olan katkısını gelecek nesillere aktaran bir nüsha olma 
özelliği taşıyacaktır. 

Elinizdeki bu dergi, Samsun Eğitim tarihi yazılırken hiç kuşkusuz, yazılan o tarihe yön veren ve kendisine 
önemli atıflar yapılan bir kaynak olacaktır. Buradaki her satır, süreç içerisinde, Samsun eğitim tarihinde 
geniş analizlerin kaynağını oluşturacaktır. 

Tam da günümüzde, 21. Yüzyılda, eğitim nitelik ve nicelik açısından farklılaşmış durumdadır. Hem Öğret-
menlerin hem de okulların kendilerini yenilemeleri ve geleceğin eğitim teknolojilerine ve eğitim yöntem-
lerine yabancı kalmamaları gerekmektedir. Bunun için, işin mutfağında olan, sahadan isimlerin yazdığı 
bilgiler, yaptığı araştırmalar oldukça önemlidir. Samsun Eğitim Dergisi, öğretmenlerin ihtiyacı olan bilgiyi 
yine öğretmenlerin kaleminden onlara ulaştırma misyonunu kendinde belirlemiştir. Bundan dolayı birçok 
eğitim dergisinden de farklılık göstermektedir. Çünkü bir tanıtım ve faaliyet dergisinden çok, bilgi akta-
ran, aktarmakla kalmayıp uygulama örnekleriyle yol gösteren bir yapıya sahip. Geleceğin mimarı olan 
öğretmenlerimizin, eğitimin geleceğine dair projeksiyonlar sunması, onu bu yönüyle diğer birçok dergi-
den ayırmaktadır. 

Bu derginin çıkmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki sayısını bütün 
öğretmen arkadaşlarım gibi merakla bekliyorum. 

Osman KAYMAK
Samsun  Valisi

OKUL
KAVRAMINI
YENİDEN
DÜŞÜNMEK

GELECEĞE 
YÖN 
VEREN 
OKULLAR

Samsun Eğitim
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Tasarım Beceri 
Atölyelerinde, 
28 Farklı Temada 
Atölye Çalışması 
Yapıldı.
2019Bu süreçte 600  

Öğretmenimize 
Eğitim Verildi.

350 Adet
“Tasarım Beceri 
Atölyesi” Açıldı.

TEMMUZ E Y L Ü L

ARAŞTIRMACI ÖĞRENCİ PROJESİ
O r t a ö ğ r e t i m  Öğ r e n c i l e r i n i n
Bilimsel Araştırma Sürecidir.

Samsun Eğitim
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Beyin temelli öğrenme yaklaşımı konusunda yapı-
lan araştırmalar, merak ettiğimizde beyin kimyası-
nın değiştiğini, bunun bizim daha iyi öğrenmemizi 
ve öğrendiklerimizi daha iyi aklımızda tutmamızı 
sağladığını ortaya koyuyor. Merak ettiğimizde tüm 
duyularımız harekete geçiyor: gözler daha net 
görüyor, kulaklar daha iyi duyuyor. Derste; şimdi 
daha iyi anlamanız için bir hikaye anlatacağım de-
diğinizde bilinçaltı bunu reddetmez, meraklanır ve 
öğrenme en üst seviyeye ulaşmış olur. Yani öğren-
cilerin merak etmelerini sağladığınızda direksiyona 
geçmiş olurlar. Kendi keşfettiği bilgiye ulaşan çocuk 
bu bilgiyi unutmayacak ve kendini iyi hissedecektir.

Merakın altında düşünme vardır, düşünen çocuk 
merak eder, soru sorar. Bir toplumda sorular azal-
dığında düşünme de azalıyor demektir. Üzülerek 
görüyorum ki toplum olarak merak duygumuz, TV 
dizilerinin sonraki bölümünde neler olacağı ya da 
kimin kiminle nerede olduğunu merak etmekle 
sınırlı durumda.

Unutmayın; anlamsız soru yoktur, öğrenmek 
soruyla başlar. Öğrenmek istiyorsanız merak edin, 
öğretmek istiyorsanız merak ettirin. Büyümeye baş-
ladıkça sorular soran çocuklarımızın içinde var olan 
merak duygusunu öldürmemek dileğiyle…

KAYNAKÇA:

1-ÇELEBİ, Kadriye (2008). Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğ-
renci Başarısı ve Tutumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversi-
tesi,Konya.

2-SÜRAL, Serhat(2014). Beyin Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrenci-
lerin Fen Bilimleri Dersine Erişisine Etkisi, Adnan Menderes Üniversi-

tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,4,33-42.

NURDAN ARMAN
CANİK TOPTEPE İLKOKULU

PDR

MERAKLI 
BEYİN

Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, LGS’nin öğrencile-
rin sonuç çıkarma ve parçaları birleştirme yetenek-
lerini ölçmeye odaklandığını ve bu türden sınavlara 
öğrencilerin pek de alışık olmadığını belirterek şu 
tavsiyelerde bulunmaktadır: “Bu yetenekleri geliş-
tirmek için her eve, her dönem için bir puzzle ilk 
tavsiyem. Odaklanarak bütünleştirme, parçaları
birleştirme ve zihni dikkatle temiz tutma açısından 
çok faydalı. Yine aynı amaç doğrultusunda görsel 
hafızayı güçlendirmek ve soruların zihinde fotoğ-
raflanmasını hızlandırmak adına, çocuklarımızın 
yaşlarına uygun çizgi roman okumalarını da tavsiye 
edebilirim. Göreceksiniz ki başarıları ve hızları arta-
cak. Yine her anne-baba LGS sorularına en benzer 
soru sistemine sahip olan ve yıllardır uygulanan 
ALES sorularının farklı yıllarından alıntılarını evinde 
bulundurmalı ve çocuklarına inceletmeli. Türkçe 
öğretmenleri bakanlığın yayınladığı örnek sorularla 
beraber ALES sorularından paragraflar okumalı, 
sayısal öğretmenleri şekilleri inceletmeli. Şüphesiz 
“Öğrenciler ALES soruları çözmeli” saf dilliliğinde 

değilim. Sadece inceleyip model hakkında daha 
hızlı bilgi sahibi olmak adına bunu öneriyorum”.

KAYNAKÇA:

1-CNN Türk. (2018). Başarı İçin 3 Altın Kural: Puzzle, Çizgi Roman, 
Ales Kitabı. https://www.cnnturk.com/video/egitim/basari-icin-3-al-
tin-kural-puzzle-cizgi-roman-ales-kitabi , 21.04.2019

2-Korkmaz, A. (2018). Lgs Üzerinden Sadeleşmek, Normalleşmek 
ve Bakanlığın Analiz Sonuçları, http://www.egitimveegitim.com/

soz_egitimcilerde/3312-ayhan_korkmaz.html 21.04.2019

ESRA ALIŞ
BAFRA -KANBERLİ İLYASLI ORTAOKULU

FEN BİLİMLERİ

LGS’DE 
BAŞARI İÇİN 3 
ALTIN KURAL: 
PUZZLE, 
ÇİZGİ ROMAN, 
ALES KİTABI

Samsun Eğitim
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Okullar öğrencilerin gelişmesine imkân tanıyan, bir 
topluluk hissi veren ve işbirliğini teşvik eden yerler-
dir. Okulun oluşturduğu toplum, insan ilişkilerinin, 
çalışma planlarının, programların ve günlük etkinlik-
lerin oluşturduğu karmaşık bir yapıdır. Okul binaları 
bu yapı için fiziksel bir çevre oluşturmaktadır. Do-
layısıyla binaların, okulda gerçekleşen etkinlikleri 
etkileme ihtimali de çok yüksektir. Okul binalarının 
okuldaki faaliyetleri sınırlayıcı veya destekleyici et-
kisi bulunmaktadır. Başka bir deyişle; okulun fiziksel 
çevresi, öğrencilerin okulda bulunmayı sevip sevme-
melerini, öğretimin kalitesini ve öğrenme sonuçları-
nı derinden etkilemektedir. Bu nedenle okul binası-
nın tasarımı, okul binasının etkili kullanımına olanak 
sağlayacak biçimde olmalıdır.
 Günümüzde okul binaları, üç ayrı çevre için-
de yer almaktadır. Bu çevrelerden ilki, okulun kendi 
bahçesinin içinde yer alan fiziksel çevredir. İkincisi, 
öğrencilerin bir şeyler öğrendiği eğitim-öğretim 
çevresidir. Üçüncü çevre ise okulun iletişim ve etki-
leşimde bulunduğu toplumsal ve fiziksel çevre olup, 
üç ekosistem birbiriyle ilişkilidirler. 21 yüzyıl okulları 
da temel olarak fiziksel çevre, sosyal/duygusal çevre 
ve akademik çevre olmak üzere üç çevre üzerine 
inşa edilmektedir. Fiziksel çevre; sınıfların, okulların 
ve kampüs alanının nasıl inşa edilmesi gerektiğini, 
sosyal ve duygusal çevre öğrencilerin birbirleriyle, 
toplum ve doğayla iletişimini, akademik çevre ise 
bilişim teknolojileri kullanılarak kaynakları hızlı ve 
etkili nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.
 Geleceğin okul binaları için gereken temel 
şartlar açıklık, netlik, şeffaflık, çeşitlilik ve esnekliktir. 
Okul binaları, yeniliğe açık bir mimari ile inşa edi-
lirse, teknolojinin, eğitim hedeflerinin ve müfredat 
programlarının gelecekteki muhtemel değişimlerine 
hazır hale getirilmiş olurlar. Son on yılda Avrupa 
Birliği ülkeleri, ABD ve Japonya da yoğun bir çalışma 
içerisine girilmiş olup, iki ana yöntemle (var olan 
okulların hızlı bir dönüştürülmesi ve yeni okullar 
yapılması),  geleceğin okulları inşa edilmeye baş-
lanmıştır. Örneğin ABD’de Green Schoolyard (yeşil 
okullar) eylem planı çıkarılmış, birçok okulda yaşam 
alanları; yaşayarak, deneyimleyerek eğitim verilecek 
okullara dönüştürülmüştür. İngiltere Hükümeti ise 
21. Yüzyıl Okullarının yapımı için, British Council ta-
rafından tasarlanan ve uygulanan toplam 10 milyon 
£ bir fon oluşturmuştur.

21. yüzyılla beraber özellikle gelişmiş ülkelerde 
okul binalarının sadece fiziksel çevre ile sınırlan-
dırılamayacağı, bunun yanında duygusal ve sos-
yal çevrenin de akademik çevreyi destekleyecek 
şekilde tasarlanması gerektiği düşüncesi hâkim 
olmuş ve yeni yapılacak binaların bu çerçevede 
tasarlanması belirtilmiştir. 21. Yüzyıl okullarında 
öğrenme alanları, kendine yönelik, bağımsız, ba-
ğımlı, otantik kişiselleştirilmiş ve farklılaştırılmış, 
pasif ve öğrenci destekli değil, etkin olan öğren-
meyi desteklemek için tasarlanmıştır.

21. yüzyılla beraber özellikle gelişmiş 
ülkelerde okul binalarının sadece fiziksel çevre 

ile sınırlandırılamayacağı, bunun yanında 
duygusal ve sosyal çevrenin de akademik çevreyi 
destekleyecek şekilde tasarlanması düşüncesi 
hâkim olmuş ve yeni yapılacak binaların bu 

çerçevede tasarlanması planlanmıştır.

21.YY OKULU
OLABİLMEK

Samsun Eğitim
Dergisi / Sayı-213www.samsun.meb.gov.tr 12



20. YÜZYIL İLE 21. YÜZYIL OKULLARINI 
VE EĞİTİM SİSTEMLERİNİ KARŞILAŞTIRACAK OLURSAK;

21. yüzyılın olanaklarından yararlanarak öğren-
cilerin güçlü bir doğru ve yanlış duygusu geliş-
tirmesi eğitim dünyasının en önemli amaçların-
dan biridir. Eğitimin olmazsa olmazı okulların 
çağın gereklerine ayak uydurmasının Ülkemizin 
geleceği için  en önemli unsurlardan birisidir. 
İnsanlık dördüncü sanayi devrimine girmesi ile 
akıllı teknolojiler ekonomide, iş piyasasında ve 
yaşamımızda önemli bir dizi değişiklikler  getir-
mektedir. Ülkemizin dördüncü sanayi devrimine 
adapte olabilmesi ancak yetişmiş, kaliteli ve 
kalifiye elemanlar ile münkün olacaktır. Bunun 
içinde 21 yüzyıl okullarının eleştirel düşünme, 
problem çözme, yaratıcılık ve günlük problem-
lere çözüm bulmada takım çalışmasını destekle-
yen bir yapı içerisinde planlanması ve uygulan-
ması gerekmektedir. Eğitim dünyasına düşen en 
önemli görev; okulların hızlı bir şekilde 21. yüzyıl 
okullarına dönüştürmesidir. 

KAYNAKÇA:
1- Anonim 2019a. http://www.21stcenturyschools.com/
framework-for-21st-century-schools.htmlErişim Tarihi: 
12.04.2019
2- Anonim , 2019b .https://www.britishcouncil.me/en/program-
mes/education/21st-century-schools
Erişim Tarihi: 12.04.2019
3- Anonim 2019c.https://www.calvary.edu/compari-
son-20th-21st-century-education/Erişim Tarihi: 12.04.2019
4-Aydoğan, İ. 2012. Okul Binalarının Özellikleri Ve Öğrenciler 
Üzerine Etkileri. Milli Eğitim sayı:193 Kış 2012.s 29-43.
5- Tapanien, R.(2006); www.aia.org. The nordic cooperation 
network: the school of tomorrow, Erişim Tarihi: 11.04.2006

 SEVİLAY ÖZATA 
HALİDE EDİP ADIVAR ANAOKULU
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OKUL KÜLTÜRÜ VE OKUL 
VERİMLİLİĞİNİN 

OLUŞTURULMASI

 Eğitim bireyin davranışlarında istendik de-
ğişiklikler meydana getirme sürecidir. Gü-
nümüzde insan hayatında ve çevremizde-
ki olağanüstü hızdaki değişim ve gelişim 

eğitimi de etkilemektedir. Eğitim sürecinde bu hıza 
ayak uydurmak çok yönlü bir çalışma ve planlama 
gerektirmektedir. Yazımızda, kurumlardaki eğitim 
ve bu sürecin gerçekleştiği yer olan okullarımız ele 
alınacaktır. Okullarda verimliliğin sağlanması konu-
suna geçmeden önce okul kültüründen bahsetmek 
yerinde olur. Birbiriyle bağlantılı olan bu kavramlar 
aynı zamanda birbirini tamamlar niteliktedir. Öyle ki 
okul kültürü olmadan verimlilikten söz etmek ya da 
verimliliği düşük bir okulun okul kültürüne sahip ol-
duğunu söylemek mümkün değildir.

Okul Kültürü ve Oluşumu:
Bir kurumda var olan ve yeni gelenlere öğretilen or-
tak kurallar ve değerler bütünü olarak kısaca tanım-
layabileceğimiz kurum kültürü, kurum birimlerini bir 
arada tutan birleştirici unsurlardan biridir. Kurumu 
diğer kurumlardan ayıran ve üyeler tarafından pay-
laşılan bir anlamlar sistemidir. Daha özelde okul kül-
türü de, okulun tarihi içinde oluşan değer ve inanç 
kalıplarıyla geleneklerden oluşur. Diğer bir deyişle, 
yönetici, öğretmen ve öğrencilerin; sahip oldukla-
rı yeteneklerini, süregelen alışkanlıklarını, değerler 
adına ortaya koyduklarını, davranışlarını, gelenekleş-
miş anlayışlarını, inançlarını, okul ortamlarında olay-
lara kattıkları anlamları ifade eder.

Okul kültürü, okulun özelliğini, 
karakterini tanımlamak için kullanılır 
ve okuldaki gelenekler, öyküler, kurum 
dili ve fiziksel semboller gibi 
belirleyicilerle oluşur. 

Bu sayede kurumun bir imajı oluşur. Bu imaj da gerek 
çalışmak için okulda bulunan öğretmenler, gerekse 
eğitim için gelen öğrenciler açısından belirleyici bir 
etkendir. İyi ve sağlam oluşturulmuş bir okul kültürü 

öğretmen, öğrenci ve velilerin okulun öz değerlerine 
bağlılığını artırır ve mutlu bir aile havasının oluşması-
nı sağlar. Karşılıklı destek ve güven, işbirliği duygusu-
nu pekiştirir. Zayıf olması ise, okulda öğretmen, öğ-
renci, veli ve yönetici arasındaki bağları ve diyaloğu 
zayıflatır. Koordinasyonun bozulmasına, okul üyeleri 
arasında kuşku ve düşmanlık hislerinin ortaya çıkma-
sına neden olur. Böylece, kimsenin neyi ne zaman 
yapması gerektiğini kestirmediği bir çalışma ortamı 
meydana gelir ki, buda okulu olumsuz etkileyecektir.

Okullarda Verimliliğin Sağlanması:
Okul kültürü konusundaki açıklamalardan sonra 
okulda verimliliğin nasıl sağlanacağı konusuna de-
ğinelim. Verimlilik, çeşitli kaynaklarla, bir mal ya da 
hizmeti elde etmek için katlanılan maliyetlerle, elde 
edilen çıktının oranı da çıktı/girdi oranı olarak ta-
nımlanmaktadır. Bunu okula uyarladığımızda okul-
larımızda eğitimin kalitesini ve öğrencilerimizin 
akademik-sosyal başarılarını artırmak için yapılan 
çalışmalar ile bunun sonucunda okulun ülke ve dün-
yadaki benzer okullar içindeki yeri ve zaman içindeki 
gelişimi arasındaki ilişki diyebiliriz.
Verimli okulun oluşması için eğitim sürecinin bütün 
dinamikleri iyice analiz edip çözümlenmelidir. Peki 
okullarımızda verimlilik nasıl sağlanır? Bunun için 
çeşitli alanlarda yapılabilecekler konusunda birkaç 
örnek verilebilir.
      
Yönetim: Günümüzde dünyadaki gelişmiş eğitim 
sistemlerinin olduğu ülkelere baktığımızda, başarılı 
kurumların ve eğitim kurumlarının içinde bulundu-
ğumuz çağın gerektirdiği bir yönetim anlayışı be-
nimsediği görülmektedir. Yöneticilerin yönetim bili-
mi açısından liyakat sahibi ve teknolojik bakımdan 
kendini geliştirmiş kişilerden oluşması verimlilik açı-
sından son derece önemlidir. 
Yöneticinin, okulu günümüz dinamizmine ayak uy-
durabilen, sahip olduğu kaynakları en etkili ve verimli 
şekilde kullanarak ilerleyen, öğrencilerin, öğretmen-
lerin ve çalışanların mutlu olduğu bir ortam haline 
getirebilmeleri beklenmektedir. Tabii ki tüm bunla-
rın olabilmesi için yöneticilerin profesyonelleşmesi, 
seçimlerinin iyi yapılması, mali ve özlük haklarının 
iyileştirilmesi gerekir. Yönetimde klişe olmuş bir ilke 
vardır: “Ölçemiyorsanız yönetemezsiniz.” Bu ilke doğ-
rultusunda okullarımızın ölçülebilir kriterlerle yöne-
tim ve işleyiş sürecinin değerlendirilmesi önemlidir.

Öğretmen: Bugün Finlandiya ya da Güney 
Kore gibi eğitim sistemi gelişmiş ve PISA, 
TIMMS gibi sınavlarda dünya sıralamasında 
üstlerde yer alan ülkelerde ortak olan bir 
sosyolojik tespit şudur ki; öğretmenlere ve 
akademik başarılarına derin saygı duyuluyor. 
Eğitimde öğretmen mutlu, istekli ve ileriye 
dönük hedefleri olan bir kişi değilse öğrenci 
ne kadar zeki ve hazır olursa olsun; eğitim or-
tamı ne kadar iyi olursa olsun tam anlamıyla 
bir eğitim ve öğretimden söz etmek zordur.  
Bu nedenle öğretmenin en başta kendisi rol 
model olarak davranışlarıyla ve mesleki açı-
dan yeterlilik sahibi olarak öğrenciye yol gös-
terici ve ufuk açıcı olmalıdır. Kendisini mutlu 
ve bulunduğu ortamda huzurlu hisseden bir 
öğretmen profiline ihtiyacımız var. İletişim 
becerisi yüksek ve kendini sürekli geliştiren, 
ortamda merak duygusunu canlı tutabilen 
öğretmen; öğrencilerin eğitim sürecine katı-
lımını teşvik ederken, kendiliğinden doğru bi

 

Ölçemiyorsanız, 
Yönemetezsiniz. 
bir öğrenme ortamı geliştirilmesine yardımcı 
olur. Öğretmen, öğrencilerine bir şey söyler-
ken söylediğinin aksine davranışlarda bulun-
maması önemlidir. Çünkü çocuk, dinlediğin-
den çok gördüğünü yapar. Bunun yanında 
empati bir öğretmenin öğrencileri anlama-
sı bakımında en fazla geliştirmesi gereken 
özelliklerdendir. Bunun içi öğretmenin yetiş-
tirilmesinden, mali ve sosyal statü olarak ol-
ması gereken yere kadar geniş kapsamlı bir 
yapılanmaya gidilip, bu mesleğin toplumda 
özellikle öğrenen kesimde değerinin yüksel-
tilmesi gereklidir.
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Rehberlik: Okullarımızda öğrencilerin okulu 
tanımaları, okula alışmaları kültürün oluşu-
mu açısından çok önemlidir. Bu anlamda 
da okul rehberliği ve sınıf rehberliğinin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Rehberlik servisi yeni ge-
len öğrencilere okulun kültürünü tanıtıcı faaliyetler 
yapmalı ve okula özel durumları öğrencilerin be-
nimsemesi için çalışmalar yürütmelidir. Her öğren-
cinin biricik ve tek olması, bu tek ve biriciklerin çok-
lar olabilmesi ve okullarımızın, çokluk içinde özel 
olmayı sağlayan bir yaşam merkezi haline gelmesi 
gerekir. Okul yönetimi ve öğretmenler öğrencilerini 
daha yakından tanıyarak onların dertleriyle dertle-
nebilmeli mutluluklarıyla sevinebilmelidir. Bu saye-
de öğrenci okula daha güçlü bağlarla bağlanacak 
ve aile hissiyatı gelişecektir. Bu da hem akademik 
hem de sosyal başarıyı beraberinde getirecektir.

Çevresini Tanıyan ve 
Gözlemleyen Okul Tipi

Veli ve Çevre: Okulun toplumla barışık olması, 
bulunduğu toplumsal yapıda meydana gelen 
fiziki ya da sosyal değişikliklerde söz sahibi olması 
gerekir. Bunun için de çevresini tanıyan ve gözlem-
leyen bir okul tipinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Böylece okul bulunduğu çevrede varlığını daha çok 
pekiştirecektir. Eğitim ortamları ve eğitim-öğretim 
süreci hayatın içine adapte edilmelidir. “Okullar 
Hayat Olsun” projesinde de bu amaçla yola çıkılmış 
ve okullarımızın toplumun her zaman canlı kalan 
bir unsuru olması amaçlanmıştır. Eğitim-öğretimde 
verimlilik konusunda en önemli unsurlarda birisi 
de velidir. Verimliliğin artması için velilerin eğitim 
sürecine katılmaları şarttır. Bu katılım sadece okula 
gelmek ya da faaliyetlerde görev almak değil daha 
geniş kapsamlı öğrencinin eğitim hayatı boyun-
ca okul ve öğretmenlerle koordinasyon içinde ve 
planlı olarak yapması gereken bir çalışmadır. Veli 
olarak, okulda öğrencisinin neler yaptığı, nasıl bir 
kişiliğe büründüğü, evdeki davranışlarıyla okulda-
kinin karşılaştırması ve buna göre okul ile işbirliği 
içerisinde kararların alınması son derece önemlidir.

Okulda verimliliğin sağlanması konusunda örnek-
leri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte ilk akla 
gelenlerden bahsettik. Çağımızın gelişmeleri göz 
önüne alınarak ileri seviyedeki eğitim kurumlarına 
bakıldığında her yönüyle profesyonelliğin ön plana 
çıktığı ve iyi bir analiz ve planlamanın yapılması ge-
rektiği açıktır. Okullarda başarının ya da verimliliğin 
düşük olmasını tek başına ne öğrenciye, ne okula
(yönetim-öğretmenler), ne de veliye bağlanabilir. 
Belki de sorun tek tek ele alınmaya çalışıldığı için, 
sürecin yönetilmesinde bu kadar zorluk yaşanıyor. 
Okulu oluşturan bileşenlerin birbirinden ayrılmaz 
bir bütün olduğunu ve yapılacak her türlü iyileştir-
me çalışmalarının bu bütünlük çerçevesinde değer-
lendirilmesi gerektiğini göz önünde bulundurmak 
gerekir.
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunda da belir-
tildiği gibi “Eğitim sisteminde tüm iyileştirmelere 
yönelik politika, strateji ve eylemlerin başarı ka-
zanmasında, en temel birimler sınıf ve okuldur.” 
Başka bir deyişle, toplumda aile ne ise eğitimde de 
okul odur. Bu düşünce ile milli ve ahlaki değerlerle 
donatılmış bir eğitim ortamı olarak okullarımızı 
eğitimin yapıtaşı haline getirmeliyiz. Okullarımızın 
özgün yapılara dönüşerek şahsiyet bulmasını sağ-
lamalı ve bu sayede öğretmenlerimizin ekip olarak 
aile ruhunu kazanmasını pekiştirmeliyiz.

Erkan ULAŞIR
VEZİRKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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“Çocuk,
dinlediğinden çok 
gördüğünü yapar”
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OKUL TÜKENMİŞLİĞİ
ÜZERİNE

Tükenmişlik Nedir?

İlk kez 1974’te Herbert Freudenberger tarafından 
başarısız olma, yıpranma, enerji ve gücünün 
azalması vb. etkenlere bağlı olarak bireyin iç 
kaynaklarında meydana gelen tükenme duru-

mu olarak tanımlanmış, günümüzde ise; işi gereği 
yoğun duygusal taleplere maruz kalan ve sürekli 
insanlarla yüz yüze çalışmak durumunda olan 
kişilerde görülen, çaresizlik ve umutsuzluk duygu-
larının; yapılan işe, hayata ve diğer insanlara karşı 
olumsuz tutumlarla yansıması ile oluşan bir send-
rom olarak, daha ön plana çıkan bir olgu durumuna 
gelmiştir. Tükenmişlik durumunda bireyde ruhsal 
ve zihinsel belirtiler yanında, başta sırt ağrısı olmak 
üzere kronik bedensel şikâyetler tarzında belirtiler 
görülmektedir.

Okul Tükenmişliği Nasıl Olur?
İlk zamanlarda daha çok iş yaşamı ile ilgili bir sorun 
olarak tanımlansa da, sonradan öğrenciler için de 
kullanılmaya başlanmış, çalışanların örgütsel ve 
mesleki tükenmişliğine benzer şekilde günümüzde 
aşırı beklentilerle karşılaşan öğrencilerin de tüken-
mişlik yaşadıkları görülmüş ve okul tükenmişliği 
fikri literatüre girmiştir. Okul tükenmişliği, okulun 
ve bu bağlamda aile ve çevrenin taleplerine bağlı 
olarak öğrencide strese ve sürekli kaygıya bağlı 
olarak ortaya çıkan tükenme, okula karşı olum-
suz tutum geliştirme, okula bağlılığın azalması ve 
öğrenci olarak kişisel yetersizlik duygusu yaşama 
olarak tanımlanmaktadır.
Yapılan tanımlardan da anlaşıldığı üzere tükenmiş-
lik daha çok bireyin içinde bulunduğu ortam ve 
şartların etkisiyle oluşmaktadır. Eğitim ve öğrencile-
rimiz açısından değerlendirdiğimizde, bu olumsuz 
durumun büyük bir kısmının, eğitim ortamı olan 
okullarımız ve eğitim sürecinden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim hayatına 
başladıkları ilk yıllardan itibaren sürekli bir yarış 
içerisinde olmaları, okullarımızdaki imkan yetersiz-
likleri ve aralarındaki farklar; çocuklarımızı ilgi ve 
yeteneklerinin ortaya çıkmadığı ve şartların ken-
dilerine çizdiği yolda ilerlemek zorunda kaldıkları 
bir isteksizlik ve motivasyon düşüklüğü sarmalının 
içine atmıştır. 

Tükenmişlik Sadece Başarısızlıkta Olmaz!
Öğretmenlerimizin gayretleri ve genel manada 
yapılan tüm çalışmalara rağmen hala daha öğrenci-
lerimize tam manasıyla erişip onlara dokunabilmiş 

değiliz. Ana unsurumuzun “İnsan” olduğu ve çocuk-
larımıza düşünen, önce kendisine ve sonra da diğer 
varlıklara değer veren bir insan olmayı öğretebilen 
bir eğitim anlayışını yerleştirmemiz gerekmektedir. 
Olayı sadece  “tükenmişlik” kelimesinin olumsuz an-
lamından yola çıkarak, başarısı düşük öğrencilerin, 
imkanları yetersiz okullarda karşı karşıya kaldıkları 
bir durum olarak düşünmemek gerekiyor. En iyi 
okullardaki başarı düzeyi yüksek öğrencilerde bile 
farklı boyutlarda da olsa tükenmişlik durumu görü-
lebilmektedir. Aşırı beklenti ve mükemmeliyetçilik 
nedeniyle strese ve sürekli kaygıya bağlı olarak öğ-
rencilerde; okula ilgi, sevgi ve bağlılık azalmakta ve 
bu da  tükenmişlik duygusunun oluşmasına neden 
olmaktadır. Bu durum, öğrencinin okula yönelik 
alaycı ve umursamaz tutumlar geliştirmesine ve ye-
tersizlik duygusuna kapılmasına da yol açmaktadır.

“En iyi okullardaki başarı 
düzeyi yüksek öğrencilerde 
bile farklı boyutlarda da olsa 
tükenmişlik durumu 
görülebilmektedir.”

Aile Faktörü Önemli
Okul Tükenmişliğinin ortaya çıkmasında ailenin 
de rolü büyüktür. Aile ortamında çocuğun takdir 
edilmemesi ve sorumlulukların paylaşılmaması, 
çocukta özgüven eksikliğine ve ümitsizlik duygu-
sunun gelişmesine neden olacaktır. Bu şekildeki 
çocuk okulda dengeyi kuramamakta ve stres altına 
girmektedir. Bu da motivasyonunu ve başarısını 
olumsuz etkileyip tükenmişliğini tetiklemektedir. 
Yapılan araştırmalarda öğrencilerin ödeve ayırdık-
ları zaman arttıkça okul tükenmişliğinin de arttığı 
görülmüştür. Yine okul ortamının yetersiz oluşu 
ve ders yükünün fazlalığı da okul tükenmişliğini 
artırmaktadır. Ayrıca okulun ve ailenin öğrenciden 
beklentilerinin yüksekliği ile okul tükenmişliği 
doğru orantılı olarak artmaktadır. Bunun yanında 
okula bağlılık arttıkça okul tükenmişliğinin azaldığı 
görülmüştür.
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“Tükenmişlik, daha çok 
bireyin içinde 
bulunduğu ortam ve 
şartların  etkisiyle 
oluşmaktadır”

“Aile ortamında çocuğun takdir 
edilmemesi ve sorumlulukların 
paylaşılmaması, çocukta 
özgüven eksikliğine ve 
ümitsizlik duygusunun 
gelişmesine neden olacaktır”

Neler Yapılmalı? 
O halde okul tükenmişliğinin önüne geçmek için 
yapılması gerekenlerin başında, öğrencilerimizin 
okula bağlılığını artırıcı tedbirlerin alınması gel-
mektedir. Öğrencilerimizin okulu, aile baskısından 
uzak, ders ve not kaygısı olmadan, yeni bir şeyler 
öğrenme ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetler yapabileceği ikinci bir 
yuva olarak görebilmesi, hem kişisel hem de sosyal 
gelişimi için oldukça önemlidir. 
Okullarımızda öğrencilerimizi sıkmadan, milli ve 
ahlaki değerlerimizi özümsemelerini sağlamalı ve 
sosyalleşme süreçlerinin en zararsız, içinde yaşadık-
ları toplumun bilincinde ve dış dünyaya açılmaya 
hazır olarak tamamlamaları konusunda yardımcı 
olmalıyız. Ancak o zaman okullarımızda yetişen 
öğrencilerimiz, birey olarak özgün yeteneklerinin 
ortaya çıkarıp ilgi alanlarına yönelebilecektir. Aksi 
taktirde yoğun ders ortamında, her şeyin notla 
ölçüldüğü, okulun ve ailelerin en üst seviyeden bir 
beklentiye girdiği bir süreç olarak eğitime başlayan 
öğrenci; bütün bunların hepsinin kaynağını okul 
olarak görüp, okula sevgisi ve bağlılığı azalacak ve 
okulda yapılan her türlü çalışma ve etkinliğe direnç 
gösterecektir. Bu da beraberinde Okul Tükenmişli-
ğini doğuracaktır.
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Okulda Akran İlişkileri Neden Önemlidir?
İlk sosyal çevresi aile olan çocuk; sevgiyi, saygıyı, 
sorumluluğu, dürüstlüğü, iyiyi, kötüyü bu kurum-
da öğrenir. Okulda ise bu öğrendiklerini pekiştirir, 
geliştirir ve böylece kendi kişiliğini oluşturur. Öğren-
cilerin okulda en çok etkileşim hâlinde olduğu grup 
akranlarıdır. Bu süreçte öğretmenin çocuğun yanın-
da durması, ona yol gösterici olması gerekmektedir. 
Öğretmen, öğrencilerine sosyal duygusal, iletişim 
ve düşünme becerileri kazandırabilmelidir. İşte bu 
noktada 21. yüzyıl becerilerinden söz edilmektedir. 
Bu beceriler şöyle sıralanabilir: Yaratıcılık, eleştirel 
düşünme, problem çözme, iletişim, iş birliği, bilgi 
okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, bilgi ve iletişim 
teknolojileri okuryazarlığı, uyum, girişimcilik, üret-
kenlik, liderlik, sorumluluk. Söz konusu beceriler 
incelendiğinde öğrencinin tek başına kazanabilmesi 
mümkün gözükmemektedir. Söz gelimi bir öğrenci-
nin özgün çalışmalar yapması arkadaşları ile kurduğu 
iletişime bağlıdır. Zira birey, sosyalliği ölçüsünde 
yenilikler üretebilir.

“Öğrencilerden okulda 
olumlu sosyal davranış 

geliştirmesi istenmektedir”

Okulda Akran İlişkilerinde Yaşanan Sorunların 
Nedenleri:
Akran ilişkilerinde yaşanan sıkıntıların birçok se-
bebi olabilir. Öğretmenlerin bu nedenleri bilmesi 
okulda akran ilişkilerinin olumlu hâle çevrilmesine 
fayda sağlayacaktır. Hem ülkemizde hem de dünya-
da konuyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan 
çalışmalar neticesinde bu sebepler; sosyal davranış, 
farklılık, aile problemleri, itibar şeklinde ele alınmıştır. 
Sosyal Davranış:
Sosyal davranış, bireyin içinde bulunduğu toplum-
dan etkilenerek toplumun beklentilerine uygun tep-
kilerde bulunmasıdır. Öğrencilerden okulda olumlu 
sosyal davranış geliştirmesi istenmektedir. Ancak 
bazı çocuklar, kavgacı tavır ve tutumları sebebiyle 

akranları tarafından reddedilirler. Diğer yandan bazı 
çocuklar ise duygusal sebeplerle olumlu akran iliş-
kileri geliştiremezler. Başka bir deyişle akran ilişkileri 
konusunda korku ve endişe içinde olan çocuklar 
akran ilişkilerinde sıkıntı yaşarlar. Ayrıca akademik 
sorunlar yaşayan öğrenciler de etkisiz sosyal davranış 
geliştirme eğilimindedirler ve çalışmalarında başarılı 
olamadığında akranlarını rahatsız ederler. 

Farklılık:
Benzerlik sosyal ilişkileri etkilemektedir. Zira akran-
larından farklı oldukları düşünülen çocuklar, akran-
larının dışlaması ile karşılaşabilirler. Bu farklılıklardan 
bazıları şöyle ifade edilebilir: farklı bir etnik grup, 
cinsiyet, fiziksel olarak farklı olma… Bu noktada kap-
sayıcı eğitim çalışmalarından faydalanılması isabetli 
olacaktır. Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencilerin tercih 
ettikleri okullarda kendi akranları ile eğitim almasını, 
okul hayatına tam anlamıyla katılmasını hedefler.

   

Aile Problemleri:
Aile içinde yaşanan sorunlar öğrencilerin akran 
ilişkilerini etkileyebilir. Zira aile birliğinin zedelen-
mesi öğrencinin okuldaki durumunu etkilemek-
tedir.  Aile sorunları yaşayan öğrenciler akranları 
ile yakın ilişki kurmakta zorlanmaktadır. Ailesi 
ile problem yaşayan öğrencilerin moral ve moti-
vasyonları bozulur. Dolayısıyla söz konusu öğ-
renciler; sosyal, duygusal beceriler geliştirmekte 
zorlanırlar. 

İtibar:
Toplumsal dışlanma hissi öğrencilerin akran ilişki-
lerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.    İtibar 
kaygısı yaşayan öğrenciler, kendilerini akranları 
karşısında güçsüz hissederler. Böylece bu öğ-
renciler, akranlarıyla iletişimi keserler. Bir başka 
deyişle itibar kaygısı, öğrencinin kendini fiziksel 
veya sosyal olarak akranlarına göre yetersiz gör-
mesidir.

Peki, Okulda Akran İlişkilerini Güçlendirmek 
İçin Neler Yapılabilir?
İşbirliği yapma becerisine sahip olmayan öğren-
ciler, okula uyum noktasında sıkıntı çekebilmek-
tedir. Öğrenciler takım sporları, drama çalışmaları 
gibi birlikte yapılan etkinliklere yönlendirilebilir. 
Akran öğrenmesi söz konusu olduğunda, çeşitli 
eğitsel yöntem ve tekniklerden faydalanılması 
okuldaki akran ilişkilerini güçlendirecektir. Beyin 
fırtınası, münazara, altı şapkalı düşünme, konuş-
ma halkası, istasyon gibi yöntem ve teknikler 
öğrencilerin birbirlerinden öğrenmesine katkı 
sağlayacaktır. 

“Beyin fırtınası, 
münazara, altı 
şapkalı düşünme, 
konuşma halkası, 
istasyon gibi   
yöntem ve teknik-
ler öğrencilerin 
birbirlerinden 
öğrenmesine 
katkı 
sağlayacaktır” 

OKULDA AKRAN İLİŞKİLERİ            VE AKRAN ÖĞRENMESİ
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Öğrencilerinizle Uygulayabileceğiniz Etkinlik 
Örnekleri (Teknik Temelli)

1. İstasyon Tekniği ile Akran Öğrenmesi
Öncelikle sınıftaki öğrenciler beş gruba ayrılır. Daha 
sonra beş masa yan yana konulur. Masaların her biri 
istasyon olarak kabul edilir. İstasyonlara isim verilir. 
Şiir İstasyonu, Hikâye İstasyonu, Afiş İstasyonu, Re-
sim İstasyonu, Slogan İstasyonu… Bu çalışmaların 
hangi konuda yapılacağı belirlenir. Ardından öğ-
renciler istasyonlara yerleştirilir. Öğrenciler, öğret-
menin “başla” komutuyla bulundukları istasyonda 
kendi gruplarıyla çalışırlar. Öğretmenin “değiştir” 
komutuyla öğrenciler diğer istasyonları da gezerler. 
Böylece öğrenciler, birlik ve beraberlik içinde ortak 
ürünler ortaya koyarlar. Ürettikleri özgün çalışma-
ları birlikte yorumlar, üzerinde fikirler üretirler. Bu 
etkinlik sayesinde öğrencilerin iletişim becerileri de 
geliştirdikleri söylenebilir.
2. Münazara Tekniği İle Akran Öğrenmesi
Öğrencilerin ilgi ve dikkatini çekecek münazara ko-
nusu belirlenir. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Her grup 
kendi savunacağı konuya grup arkadaşları ile çalışır. 
Öğrenciler, münazara esnasında karşı tarafın araş-
tırdıklarını da öğrenme fırsatı yakalayacaktır. Etkin-
lik, öğrencilerin sorgulama, yorumlama, eleştirel ve 
yaratıcı düşünme, öğrendiklerini birbirine aktarma 
becerilerini geliştirecektir.
3. Drama Tekniği ile Akran Öğrenmesi
 Üst sınıflar ve alt sınıflar okulda kurulan drama 
atölyesi ile bir araya getirilebilir. Hazırlanan çalış-
malar, işbirlikçi öğrenmeyi gerekli kıldığından söz 
konusu etkinlikler akran öğrenmesini sağlayacaktır. 
Alt sınıflar, üst sınıflar sayesinde özgüven becerisi 
geliştirecek, üst sınıflar ise alt sınıflar sayesinde 
liderlik becerileri geliştirecektir.
Sonuç olarak; her öğrencinin ilgi, yetenek, duygu 
ve düşünceleri farklıdır. İşte bu noktada öğretme-
nin, akran öğrenmesine fırsat verecek etkinlikler 
tasarlamasında fayda vardır.

KAYNAKÇA: 
1- Sönmez, Veysel (2014). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı 
Yayıncılık.

2- https://www.tzv.org.tr/#/haber/204 
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“Akran öğrenmesi 
söz konusu olduğunda, çeşitli eğitsel 

yöntem ve tekniklerden faydalanılması  
okuldaki akran ilişkilerini 

güçlendirecektir”
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Eğitim bireyin doğumdan başlayarak hayatı-
nın sonuna kadar olan süreci kapsayan bir 
eğitim yolculuğudur. Bu eğitim süreci 
ailede başlayarak eğitim kurumu 
olan okulda devam eder. Okul, 
bireyin toplumsal yaşama hazır-
layan en önemli dönemlerin geçi-
rildiği yerdir. Eğitim ve öğretimin zaman, 
teknoloji ve toplumsal değişiklikler sonucunda 
farklılıklarla beraber eğitim mekânlarının kendini yeni-
leme ihtiyacı doğmuştur.
Okullar sadece bilginin aktarıldığı yer midir? Yoksa bireyin ken-
dini keşfettiği, kendini bulduğu yerler midir? Birey için okul bir 
yaşam alanına nasıl dönüştürülebilir? Bu sorulara verilebilecek 
en güzel cevap; okul iklimi nedir ve nasıl olmalı sorularına yanıt 
bulmaktan geçer. Okul iklimiyle ilgili birçok araştırma ve çalışma 
yapılmış olup bir çok tanım yapılmıştır.

Okul sistemi içerisinde paydaşların tutumları, duyguları ve et-
kileşimleri okul iklimini oluşturmaktadır. Okul iklimi, öğrenciler, 
öğretmenler ve yöneticiler arasında etkileşimin biçimini belirle-
yen ve yazılı olmayan inanç, değer ve tutumları kapsar şeklinde 
tanımlamaktadır.

Bir diğer tanımda; bir okulun iklimi okulun kişiliği olarak düşü-
nülebilir. Yani “birey için kişilik ne ise, örgüt için de iklim odur” 
görüşü sunulmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkarak okul iklimi-
nin; okuldaki bireylerin algılarına göre gelişen ve tüm paydaşları 
etkileyen ve ona göre şekillenen ortam olarak ifade edebiliriz.

OKUL İKLİMİNİ
DÖNÜŞTÜRME VE

İYİLEŞTİRME

Eğitim kurumlarında ortamları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar;

· Eğitim kurumunun bulunduğu yerin kırsal alanda olması,
· Eğitim alanının merkeze yakınlığı ve uzaklığı,

· Toplu yaşam alanlarına uzaklığı,
· Personelin eğitim alanında ikamet etmemesi,

· Personelin uzun süre aynı kurumda görev yapması,
· . Öğrencinin okula ulaşımı ve aidiyeti,
· . Velinin okula bakışı ve tutumu gibi sebepleri düşünebiliriz.

Bunun yanında eğitim kurumlarındaki paydaşların; 
hizmetli, memur, öğretmen ve idarecilerin çalıştıkları 

kuruma bakışı ve aidiyetleri önemlidir. Eğitim 
kurumu faaliyetlerini gerekli bir şekilde 

yürütememesinin en önemli sebebi 
kurumun enerjisinin doğru yöne 

kullanamaması ve iç çekişmeler 
diyebiliriz. Bu tip eğitim kuru-

mundaki bilgi, tecrübe ve enerji 
kısır çekişmelerle heba edilmemelidir. 

Eğitim kurumlarındaki zaman içerisinde
oluşan ortamları bir sinerjiye dönüştürecek, kurumu 

harekete geçirecek aktör okulun lideri olan kurumun idare-
cisidir. Geçmişten gelen alışkanlık, kronikleşmiş yapılar bir an 
önce tespit edilip küçük dokunuşlarla değişime yön vermelidir. 
Eğitim kurumlarında oluşan okul iklimini iki başlığa ayıra biliriz;

· Olumsuz ( Kapalı ) Okul İklimi

· Olumlu ( Açık ) Okul İklimi

Kapalı okul iklimlerinin olumsuzlıuklarına değinmek gerekirse;

· Mesleki yorgunluk,
· Orada olmaktan mutsuz olma,
· Kendini yenileyememe,
· Yılların bıkkınlığı,
· Biran önce kurumdan çıkmak,
· Heyecanını kaybetme,
· İdari kadronun sık sık değişmesi,
· Diğer çalışanların aynı kurumda uzun süre görev yapmasını 

söyleyebiliriz.

Kurumda oluşmuş olan okul iklimini değiştirmek için zamana                
  ve enerjiye ihtiyaç vardır.“Birey için okul bir yaşam 

alanına nasıl dönüştürüle bilir?”
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Açık okul ikliminin temel özelliklerini de ifade et-
mek gerekirse;

· Mesleki gelişime açık,
· Yenilikleri takip eden,
· Kendini yenileyebilen,
· Kurum kültürünü benimseyen,
· Kuruma aidiyet besleyen,
· Kurumda olmaktan mutlu olan,
· Yapılan çalışmalara katılan şeklinde düşünebiliriz.

“Çalışanlarını iyi tanıyan 
yönetici, personellerinin 
özelliklerine uygun görevler 
verirse personelinin
eksikliklerinden kaynakla-
nan sorunların önüne geçer”
Eğitim kurumlarında oluşan kapalı okul iklimi ve 
açık okul iklimi zaman içeresinde okulun kimliğini 
oluşturur. Oluşan bu okul ikliminde okulun liderinin 
kurumdaki tüm çalışanlarını iyi tanıması gerekmek-
tedir. Eğitim kurumundaki personelini iyi tanıyan 
yönetici, okulun aksayan yönlerini ve müdahale 
alanlarını kısa zamanda tespit edip kurumun ener-
jisini doğru alanda kullanarak kargaşa ve belirsizliği 
ortadan kaldıracaktır.

Kurumundaki çalışanları iyi tanıyan yönetici, per-
sonellerine özelliklerine uygun görevler verir ve 
personelinin eksikliklerinden kaynaklanan sorunla-
rın önüne geçer. Ayrıca kurumundaki çalışanlarının 
kuruma aidiyetini sağlamak için motive edici etkin-
likler planlar, fikir alışverişinde bulunur ve alınan 
kararlara çalışanlarını dâhil eder.

Bu çalışmaların yapıldığı eğitim kurumlarındaki 
personel;

· Kuruma karşı bakış açısını değiştirir,
· Kuruma karşı aidiyet oluşturur,
· Kurumda olmaktan mutlu olur,
· Motivasyonu kazanır,
· Kendini değerli hisseder,
· Kuruma yeni kimlik kazandırır,

Bunun sonuçlarını artırmak mümkündür. Bu se-
beple, okul iklimini dönüştürme ve iyileştirme için, 
eğitim kurumunun paydaşları arasında iletişim güç-
lü tutulmalı, paydaşlar arasındaki birliktelik ortak 
amaçlar doğrultusunda birleştirilmelidir.

KAYNAKÇA:

Welsh, W.N.(2000) The Effects of school climate on school disorder. 
Annals. Aapss, 567

Hoy, W.K & Miskel,C.G.(2010)Eğitim Yönetim Teorileri Araştırma 
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SINIF ÖĞRETMENİ

Akreditasyon Nedir?

Latince kökenli, Fransızca bir sözcük olan “Accrédita-
tion” kelimesi, genel anlamda topluma sunulan mal 
ve hizmetlerin belirli mükemmeliyet standartların-
da sunulduğunu güvence altına almaya yönelik bir 
sistem olarak tarif edilmektedir. Türkçe’de ise kuru-
luşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçüt-
lere göre çalıştığının bağımsız ve tarafsız bir kuruluş 
tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denet-
lenmesi anlamındadır.

İlgili literatürde “akreditasyon,” mesleki bir dernek ya 
da özel bir kuruluşun, periyodik olarak yapılan de-
ğerlendirmeler sonucunda, belli standart ve nitelik-
leri karşılayan bir meslek eğitimi programını ya da 
bir eğitim kurumunu onaylayarak kamuya tanıtma 
süreci olarak tanımlanmaktadır.

İlk kez 20.yy’ın başlarında ABD’de ortaya çıkan ak-
reditasyon sistemi, ilerleyen dönemde İngiltere ve 
Anglosakson ülkelerinde uygulanmıştır. Avrupa Bir-

liğinin resmen oluşumu ile birlikte üye ülkelerin de 
gündemine girmiştir. İlerleyen dönemde (1985 yılı) 
ürünlerin kalite ve standardizasyonu ile ilgili test ve 
belgelendirme mevzuatı Avrupa Birliğinin bu bağ-
lamda kabul ettiği ortak ölçüt olmuştur.

Eğitimde Akreditasyon Nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde 
de sağlık kuruluşları, laboratuvarlar, eğitim kurum-
ları, mühendislik, sanayi ve sosyal bilimler alanında 
çalışma yapan kuruşlar, hizmet verdikleri alanlarda, 
verdikleri hizmetin uluslararası standartlardaki kri-
terlere uygun olup olmadığının denetlenmesi için, 
bu alanda hizmet veren akreditasyon kurumlarına 
başvurmaktadırlar. Gerekli incelemelerin, test ve 
denetimlerin ardından ilgili alana “Uluslararası Stan-
dartlara Uygunluk” yani akreditasyon belgesi veril-
mektedir.

OKULLARIN AKREDİTASYONU
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Eğitimde akreditasyon ise, eğitim veren kurumlarda uygulanan eğitim programlarının ve öğretmen eği-
timlerinin dünya standartlarına uygun olup olmadığının denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bu sayede 
akredite edilmiş eğitim kurumunun bütün dünyada aynı eğitimi veren okullarla eğitim kalitesi açısından 
denk olduğunu anlayabiliriz.

Eğitimde iki tür akreditasyon bulunmaktadır:

Bir Okulun Akreditasyon Almasının Okula Katkı-
ları Nelerdir?

Akreditasyon, okulun tüm paydaşlarına karşı say-
dam olmasını, velilerin ve öğrencilerin tam, doğru 
bilgi almasını kolaylaştırır. Dünyada tanınan ve 
saygı duyulan akreditasyon kurumları, kamu ku-
rumlarından bağımsız kurumlardır. Devlet, açılışını 
yaptığı kurumu denetleme görevine de sahiptir, 
fakat bu kurumun uluslararası standartlarda olup 
olmadığını belirleme işlemleri tarafsız kurumlarca 
yapılmaktadır.
Bu bağlamda en önemli katkı okulun paydaşları-
na vadettiğini gerçekleştirmesi ve bunu mümkün 
olduğunca ölçülebilir hale getirmesidir. Örneğin 
öğrencilerini üniversite giriş sınavına hazırlayacağı-
nı veya sanat yönüyle geliştireceğini taahhüt eden 
bir okul, bu hedeflerini öğrenme ortamlarına ve 
programlarına yansıtıyorsa, kaynaklarını bu yönde 
kullanıyorsa ve gelişmeyi sürekli olarak ölçüyorsa 
akredite olabilir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, okul öncesinden or-
taöğretime kadar tüm kurumların dünya standart-
larında eğitim vermesi için bağımsız akreditasyon 
kurumlarınca denkliğinin belirlenmesi gerekmekte-

dir. Türkiye’de akreditasyon kurumlarına başvuran 
okullar şimdilik özel okullar olmaktadır. Üniversite 
düzeyinde ise birçok kurum akreditasyon belgesi 
almış durumdadır ve sayıları gün geçtikçe artmak-
tadır.

İlköğretim ve Lise düzeyindeki okulların, öngörülen 
kalitede eğitim verip vermediğini denetleyen kuru-
luşlardan biri de Uluslararası Okullar Birliği’dir (CIS). 
1965 yılında kurulmuş olan CIS (İlk adı ECIS, ‘Avrupa 
Uluslararası Okullar Birliği’dir), kâr amacı gütmeyen 
ve üyelik bazında faaliyet gösteren bir birliktir. Dün-
yanın birçok farklı bölgesinden İlköğretim ve lise 
düzeyinde 650’den fazla okul CIS’e üyedir. 

Bu kuruluşun sunduğu hizmetler şöyle özetlenebi-
lir:
-Okullara, öğretim kadrolarını oluşturmada yardım-
cı olmak,
- Öğretmenler için hizmet-içi eğitim etkinlikleri 
düzenlemek,
- Hazırladığı yayınlar ve kaynaklarla bilgilendirme 
işlevini yerine getirmek,
- Okulları akredite etmek
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Akreditasyon sayesinde; dünyanın herhangi bir 
yerinde, uluslararası standartlara sahip bir okuldan 
mezun olan öğrenci ile Türkiye’de akreditasyonu 
yapılmış bir okuldan mezun olan öğrencinin aynı 
kalitede eğitim aldığı tescillenecek, böylece dünya 
standartlarında eğitim ve kalite sağlanacaktır. 

Hali hazırda, Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların  
Akreditasyonu için bir çalışma başlatmış durumda-
dır. Fakat, Devlet okullarının dünya standartlarında 
eğitim verebilmesi ve kalitesinin artırılması için bu 
yönde hizmet veren bir birimi bulunmamaktadır.  
Eğitimde akreditasyonun devlet okullarında da 
yapılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 
“Milli Eğitim Akreditasyon” kurumu kurulabilir ya 
da bu konuda hizmet veren uluslararası/bağımsız 
akreditasyon kuruluşlarından faydalanılabilir.

“Akreditasyon ile  dünya-
nın herhangi bir yerinde, 
uluslararası standartlara 
sahip bir okuldan mezun 

olan öğrenci ile Türkiye’de 
akreditasyonu yapılmış 
bir okuldan mezun olan 
öğrencinin aynı eğitimi 

aldığı tescillenecek, böyle-
ce dünya standartlarında 

eğitim ve kalite 
sağlanacaktır”
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Değer Kavramı Nedir?

Değer kavramı ekonomiden felsefeye, sosyolojiden psikolojiye, siyasal bilimlerden ilahiyata kadar birçok 
bilim alanı tarafından kullanılmaktadır. Bu kadar çok kullanılması değer kavramına birçok anlam katmıştır. 
Değerler, bir kimsenin değişik durumlarda gösterdiği sürekli davranışlarına yön veren köklü inançlardır. 
Değerlerin kaynağını toplumun gelenek ve görenekleri oluşturmaktadır. Zaman içinde ortaya çıkan değişim-
ler, değer algılarında ve uygulamalarda da farklılıklara yol açmaktadır.  Sosyolojik açıdan ise değer, kişiye ve 
gruba yararlı, istenilir, kişi veya beğenilen şey olarak tanımlanabilir. 
Yukarıda ifade ettiğimiz değer tanımlarından yola çıkarak değerlerin özelliklerini, özet olarak belirtmek gere-
kirse; 

Değerler Nasıl Sınıflandırılır?
Değerler farklı araştırmacılara, farklı bilim dallarına, farklı bakış açılarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmış-
tır. Bu sınırlandırmayı şu şekilde özetlemek mümkündür :

Değerler Eğitimi Nedir?
İnsanoğlu, dünyaya gözlerini açtığından itibaren 
kendisini ailesinin benimsediği, yaşamakta olduğu 
değerler dünyasında bulur. Bu doğal süreç, bireyin 
yaşamı boyunca devam eder. Erken çocukluk dö-
neminde ailede kazandırılmaya başlayan bu süreç 
kişiliğinin oluştuğu dönemlere kadar devam eder.  
Ailenin yanı sıra medya, akran grupları, oyun grup-
ları, yerel topluluklar ve diğer kurumlar da bu sürece 
katılır. 
Okullar ise, ailede kazanılan değerlerin daha da 
pekiştirileceği ve yeni bazı değerlerin kazanılacağı, 
oluşacağı ortamlardır. Ailede olduğu gibi okulda da 
değerler eğitimi yaşantıların bir parçası haline getiri-
lerek verilmeye çalışılır. 
Değerler Eğitiminin amaçları şu şekilde sıralana-
bilir:
a) Öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik 
oluşturma.
b) Her öğrenciyi yeteneklerine göre yetiştirerek haya-
ta hazırlama
c) İyi bir insan ve vatandaş olabilmelerini sağlamak 
için gerekli bilgi, tutum ve davranışları kazandırma
d) Olayları akıl süzgecinden geçirerek akli tavırlar 
ortaya koyabilme ve çözüm sunabilme yetenekleri 
kazandırma.

Okullarda Değerler Eğitiminin Gerekliliği:
Değerler öğrenilebilen ve öğretilebilen kavramlardır. 
Çocuklar yaşamlarının ilk yıllarında değerleri ailele-
rinden, akranlarından, oyun gruplarından, yaşadıkları 
çevreden, medyadan ve çevrelerindeki diğer kurum-
lardan öğrenmeye başlarlar. Bu yüzden değerler eği-
timinin başlangıcı ve en etkili olduğu yer ailedir. An-
ne-baba ve diğer aile büyüklerinin kuralları, tavırları 
ve davranışları sayesinde çocuğun vicdanı oluşmaya 
başlar. Bu sebeple aile; iyinin, güzelin doğrunun, 
kutsalın fark edilip öğrenilmesinde ve içselleştirilerek 
benimsenmesinde en etkili kaynaklardan biridir. 
Ancak günümüzde baş döndürücü bir şekilde ger-
çekleşen hızlı değişimler, ailenin bu işlevini sekteye 
uğratmıştır. Çocuğun sağlam bir karakter geliştirebil-
mesi için aile ve toplumun değerlerinin birbiri ile tu-
tarlı ve birbirini tamamlayıcı nitelikte olması gerekir. 
Günümüzde  maalesef bunun aksine pek çok boşluk, 
çelişki ve zıtlık vardır.  
Günümüzde bireyler zamanlarının büyük kısmını 
okullarda geçirmektedir. Bireyin hayatında önemli bir 

yeri olan okullarda, öğretmenler öğrencilere yalnız 
öğretim programlarında yer alan salt bilgileri öğret-
mekle kalmamalı; bunların yanı sıra iyi ile kötüyü, 
doğru ile yanlışı anlatan ve canlı olarak yaşayan bir 
örnek olmalıdırlar. 
Okullarda değer eğitiminin etkili olabilmesi için bazı 
öneriler:
- Değer öğretiminde tek bir yaklaşımı benimsemek 
yerine hem doğrudan hem de dolaylı öğretim yakla-
şımların benimsenmelidir.
- Değer eğitiminin kalıcı ve anlamlı olabilmesi için 
sınıf, okul ve aile ortamı olumlu bir havaya sahip 
olması gerekir.
- Değer eğitimi sadece planlanmış eğitim programla-
rı olarak değil okulun örtük programı aracılığıyla da 
gerçekleştirilmelidir.
- Değer eğitiminde okul ve aile işbirliği içinde olma-
lıdır. 
Sonuç olarak, okullarda değerler eğitimine yer veril-
mesi çok önemlidir ancak değerler eğitiminin sadece 
ders müfredatı içerisine sıkıştırılmış bir konu olarak 
verilmesinden ziyade, okul ve sınıf içindeki uygula-
malardan, davranış modellerine kadar, her alanda 
örtük veya planlı bir şekilde öğrencilere verilmesi, 
ebeveynlerin de bu öğrenmeleri evde destekleyerek, 
davranışların pekiştirilmesinde eğitim kurumlarına 
destek olmaları gerekmektedir.
 

Furkan SOBİ 
ATAKUM-YAVUZ SELİM İHO 
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BİR KİTAP: 
“KÜÇÜK İNSANLAR BÜYÜK HAYALLER”

Bu sayımızda bir değil 10 kitaptan oluşan bir 
çocuk serisinden bahsedeceğim. Masallara, öykü-
lere alternatif  “Küçük İnsanlar & Büyük Hayaller”, 
1900’lere damgasını vuran on sıradışı kadının 
çocukluğundan gelen hayalleri ile kişiliklerinin olu-
şumunu anlatan bir kitap serisi. Kadınlar gibi kitap 
da sıradışı. Bu kitaplar öğrencilerle tanıştırılmalı. 
Neden derseniz, derim ki okumayı yeni öğrenen 
çocuklar hep masal mı okumak zorunda? 
Bu kitap dizisi hem olaylar, hem de kişiler hakkında 
bilgi verirken, konuyu çok yalın bir şekilde, basitçe 
anlatıyor. Deneyimlerimden yola çıkarak illüstras-
yonlarının çocukların ilgisini çektiğini de söyleyebi-
lirim. 

Bu seri, okumayı yeni öğrenmiş öğrenciler için ma-
sallara alternatif basit biyografik eserler. 
Bir ders saatinde rahatlıkla okuyup bitirilebilecek 
kitapların, okuma alışkanlığı kazandırmada da 
etkin rolü var. Düşünün ki her gün birini okumak 
için yarışıyorlar. Tekrar tekrar okunmak 
istendiği de bir gerçek. 

Kitaplar 26 sayfalık, renkli ve büyük boy. 
Martı Yayınlarından, Martı Çocuk logosuyla 
çıkmış. Serinin büyük kısmı Maria Isabel 
Sanchez Vagara tarafından kaleme alınmış.
 İki kitap ise Lisbeth Kaiser imzasını taşıyor. 
Tasarımcılardan sanatçılara, bilim 
insanlarından yazarlara bu özel kişilerin 
hayat hikâyelerini keşfetmesini istediğiniz 
çocuklarınızı, öğrencilerinizi bu seri ile 
tanıştırmaktan büyük keyif alacaksınız. 
Ebat: 19,5x24
1.Baskı, Eylül 2018
Martı Yayıncılık

BİR KİTAP
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DOĞAYI TAKLİT EDEREK
ÖĞRETMEK

Eğitimde yaparak yaşayarak öğrenmek kalıcı 
öğrenmeyi sağlayan en önemli faktördür. İyi bir 
öğretmen doğru yönlendirmeler ile en güzel 
öğretimi sağlayabilir. Doğanın kendisi de aslın-
da bir öğretmendir. Doğa yavaş yavaş

 ama temelden öğretir. Sınıf dışında açık alanda 
öğretim yapan bir öğretmenin doğayı taklit 
edebiliyor olması, doğa nasıl öğretiyorsa öyle 
öğretebilmesi, bu etkili öğretme gücüne sahip, 
ortamı akıllıca öğrencilerle birleştirebilmesi as-
lında geleceği şekillendirmesi ile eşdeğerdedir.

Doğa ile savaş halindeyiz, 
kazanırsak kaybedeceğiz.

BİR FİLM:
  “THE BOY WHO HARNESSES THE”
(RÜZGÂRI DİZGİNLEYEN ÇOCUK)

Gerçek bir hayat hikâyesi, bir kitap, bir film hepsi 
bir arada. Kitaba birkaç kez rastlayıp her nedense 
satın almayı tercih etmemiştim. Kitabın herhan-
gi bir yerde eleştirisine rastlamamış ya da dikkat 
etmemiştim. Filmi ise abone olduğum bir internet 
kanalının mart ayı önerisiyle izlemeye karar verdim. 
İyi ki izlemişim.

Bir filmde umutsuzluk ve umut, cehalet ve bilim, 
korku ve cesaret, yokluk ve yaratıcılık bir arada 
ancak böyle verilebilirdi. Eğitimin önemi, parasız 
eğitim gerekliliği, kendine ve bilime güven böyle 
anlatılabilirdi. Yönetmen Chiwetel Ejiofor,  yazar  
William Kamkwanba’nın  yaşadıklarını çok net ola-
rak izleyiciye aktarmayı başarmış. 

Filmin konusu William Kamkwamba’nın hayatının 
bir bölümü. “Denersem yapabilirim, düşüncesiyle 
yola çıktığımda henüz 14 yaşındaydım. Yaşadığı-
mız bölgedeki kıtlık artık dayanılmaz olmuştu ve 
etrafımdaki insanlar teker teker ölüyordu. Buna bir 
son vermeli, en azından denemeliydim. Çevremde-
ki insanların, hatta ailemin bile bana deli gözüyle 
bakmasını hiç umursamadan sadece amacıma 
odaklandım. Ve başardım da!” diyor William Kam-
kwamba aynı adlı kitabında.

Çevre, tarım, eğitim, sosyal hayat, gelenekler, 
sevgi, aile, arkadaşlık,  güven… Hepsinden bir şey-
ler bulabileceğiniz film, yaşadığımız 
dünyayı en doğru şekilde kullanmamız için ihtiyacı-
mız olan her şeyi gözlerimizin önüne 
seriyor. Ayrıca filmde aynı topluluk 
üzerinde üç farklı inanç sistemi 
görüyoruz. Bu da filmi ilginç kılan 
diğer öğelerden biri.

Yönetmen Chiwetel Ejiofor,  filmde
 William Kamkwamba’nın babası 
Trywell Kamkwamba rolünü de 

üstlenmiş. William Kamkwamba 
rolünde ise Maxwell Simba’yı 
görüyoruz. Anne Agnes Kamkwamba rolündeki 
Aïssa Maïga de rolünün hakkını veriyor. William’ı 
destekleyen, pozitif bilime inanan ve aileyi bir ara-
da tutan kişi anne Agnes. Bu film, oldukça başarılı 
bir iş çıkartan Simba’nın ilk filmi. 
Film tüm bunlarla seyredilmeyi hak ediyor.

Belgin TUNÇ
TEKKEKÖY-KUTLUKENT 80. YIL İLKOKULU
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Doğada yapılabilecek eğitimi biraz daha somutlaş-
tırarak açıklayabiliriz. Örneğin sınıfta sulak alanda 
canlıların üreme şanslarını artırdığı gerçeğinin, 
öğrencilere anlatılması sadece bilgi akışıdır. Oysaki 
bu bilginin bir sulak alanda verilmesi, bu esnada 
çalıların aralarına giren ördeklerin gözlenmesi, öğ-
retmene neden bu ördeklerin çalıların arasına gir-
miş olabileceği sorusunu sormasını sağlar. Sorularla 
öğrencilerini yönlendiren öğretmen, öğrencilerin 
yorumlamalarını sağlayarak ördeklerin, yumurta-
larını çalıların arasına bırakarak üreme şanslarını 
artırdığını bulmalarını sağlayacaktır.
  Doğada farklı disiplinlerle de çalışmalar yapılabilir.

Doğadaki birçok düzen ve estetik,matematiksel 
kurallara dayanır. Dolayısıyla matematik, doğada 
eğitim yapılabilecek kazanımlara sahiptir. Örneğin 
bir ağaca bakıldığında yaprakların diziliminde bir 
düzen, bir ahenk olduğu fark edilebilir. Öğrencileri 
ile bir ağacın yapraklarını gözlemleyen öğretmen, 
daldan bir yaprak seçebilir, seçilen yaprağın önün-
de tekrar bir yaprağa rastlayana kadar geçen tur 
sayısı ile yaprak sayısını hesaplatabilir. Öğretmen 
bu şekilde Fibonacci dizisini kavratmış olacaktır. (Fi-
bonacci dizisi, her sayının kendisinden önce gelen 
sayı ile toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir.)

“Doğadaki birçok 
düzen ve estetik 
matematiksel
kurallara dayanır”
Çocuklarla doğada eğitim, okulun bahçesinde bile 
gerçekleştirilebilir. Okul bahçesindeki tek bir ağaç 
bile çocuğun beş duyusunu kullanarak oldukça 
verimli bir öğrenme alanı oluşturabilecek potan-
siyele sahiptir. Richard Louv ‘Doğadaki Son Çocuk’ 
adlı kitabında “Tutku bilgisayar oyunlarıyla, CD’lerle 
gelmez; o kişiseldir. Tutku toprağın kendisinden, 
çocukların çamurlu elleriyle çıkar; çimen lekeli giysi 
kollarından geçip yüreğe varır. Çevreciliği ve çevre-
yi korumak istiyorsak, soyu tehlike altında olan bir 
türü de korumalıyız: doğada oyun oynayan çocuk-
ları da” diyor. O halde sadece fen bilimleri ve Hayat 
Bilgisi dersleri ile sınırlandırmadan tüm disiplinler 
ile birlikte, doğa içinde oynayan, merak eden, öğ-
renen çocukların sayısını artırmak, gelecek nesiller 
için bırakılacak en büyük miras olacaktır.

KAYNAKÇA:

1-Waldorf Yöntemiyle Harika Çocuk Nasıl yetiştirilir? /Christopher 
Clouder- Janni Nicol /Kaknüs Yayınları
2-Doğadaki Son Çocuk-Richard Louv

        
  MEHTAP YILMAZ

BAFRA-ATATÜRK ORTAOKULU
FEN BİLİMLERİ

‘Doğa ile savaş halindeyiz, kazanırsak kaybedece-
ğiz’ demiş Hubert Reeves. Söylenen bu cümlenin 
ne denli doğru olduğu tartışılmaz olmakla birlikte 
doğaya karşı açtığımız bu savaşı kazanmamız duru-
munda nelerle karşılaşabileceğimizi tahmin etmek 
pek de güç değil. Peki ne yapılmalıdır da bu savaş 
kaybedilmemelidir? Bu sorunun cevabının eğitim-
den geçtiği, eğitimin şart olduğu da aşikârdır. Şim-
dilerde kırklı yaşlarda olan bireylerinin çocuklukla-
rına dönülse hepsinin günlerinin büyük bölümünü 
bahçede, sokakta yani dışarıda geçirdikleri görülür. 
Şimdilerde ise çocuklar gelişen teknoloji ile birlikte 
evlerine hapsolmuş, dijital oyunlarla mutlu olmaya 
çalışır olmuşlardır. Oysa dışarıda oynanan her oyun 
yeni bir kazanım, yeni bir öğrenmeyi sağlayacaktır. 
Çocuk yeni oyunlar öğrenecek, yeni sorunlar ile 
karşılaşacak ve bu sorunları kendi başına çözmeyi 
öğrenecektir. 

Dışarıda oynanan her oyun 
yeni bir kazanım, yeni bir 
öğrenmeyi sağlayacaktır.

 
Ayrıca çocuklar deneyimlerini özümseyebilmek için 
kendi başlarına kalabilecekleri alanlara gereksinim 
duyarlar. Doğaya bayılırlar çünkü doğa kendilerine 
yeni keşifler yapma fırsatı sunar. Durum böyle iken

yapılabilecek aslında en güzel şey çocukların evle-
rinden çıktıktan sonraki ikinci adresleri olan okul-
larda, çocukları dört duvar arasına hapsetmemek, 
sınıfı dışarıya, doğaya taşıyabilmektir. İşte duvarsız 
eğitim tam da bu şekilde başlar. 

Günümüzde çocuklara doğayla iç içe olacakları 
ortamlar sağlamak artık toplumsal bir sorumluluk 
haline gelmiştir. Hollanda’da yapılan araştırmalar 
çocuklar için daha iyi oyun alanları sunan topluluk-
larda suç oranlarının azaldığını göstermektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı da Şubat 2019 da “Okul Dışı 
Öğrenme Ortamları” ile ilgili bir proje çalışması 
başlatmıştır. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 
hazırlanan bu proje, öğretimin daha etkin hale ge-
tirilebilmesi için, yerinde yaparak, yaşayarak öğren-
me amacıyla hazırlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.02.2019 ta-
rihli 2830032 sayılı ‘’Okul Dışı Öğrenme Ortamları’’ 
konulu resmi yazıya göre ‘’2023 Eğitim Vizyonu’nda 
Temel Eğitim temasında yer alan yenilikçi Uygu-
lamalara İmkân sağlanacak’’ şeklindeki 2.hedefin 
2.eyleminde ‘’Okulların, bölgelerindeki bilim mer-
kezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve 
üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır’’ denilmekte 
ve  ‘’Doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim 
sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme 
ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar 
doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacak-
tır’’ hükümleri yer almaktadır. Buradan da anlaşı-
lacağı üzere olabilecek tüm imkânlar öğretmen 
tarafından değerlendirilmek üzere programla-
nacak, öğrencilerin daha çok sınıf dışı ortamlarla 
buluşması sağlanacaktır.
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21. YÜZYILIN ÖĞRETMEN 
MODELİ: 

ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ
21. yüzyılın bilim ve teknoloji yüzyılı olarak kabul 
edilmesiyle birlikte önem kazanan sektörlerin ba-
şında “Eğitim” sektörü gelmektedir. Eğitim, önceki 
yüzyıllara nazaran daha kuramsal ve planlı hale 
gelirken, eğitim adına atılan adımlar da, ülkelerin 
gelecek stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu sebeple ülkeler, bir taraftan eğitimle gelecek-
lerini planlarken, diğer taraftan da küresel eğitim 
modellerinden yararlanmaktadır. 

Eğitim ve öğretimin üç te-
mel sacayağından biri olan 
öğretmen, ülkenin eğitim 

planını sınıfa götüren, çeşitli 
yöntemlerle uygulayan, ölçen ve 
değerlendiren, eğitim stratejileri-
nin işleyişi hakkında geri bildirim 
veren en temel aktördür. 
Bu sebeple öğretmenlerin görev alanını sadece 
sınıfta eğitim veren biri olarak görmek imkânsızdır. 
1973 yılında çıkarılan, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 43. Maddesine göre, Öğretmenlik, 
devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim 
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.  
Ancak bu kanunun XX. Yüzyılın ikinci yarısında çık-
tığını düşünürsek öğretmenliğin tanımının sadece 
işveren tarafından yapılmış sığ bir tanım olduğu 
ortaya çıkacaktır. Nasıl ki 21. yüzyıl becerileri çerçe-
vesinde eğitim modelleri yenileniyorsa, öğretmen-
lik modelleri de güncellenmekte ve her geçen gün 
yenilenmektedir.

Pek çok bilim adamı 21. Yüzyıla okulsuz ve öğ-
retmensiz girilebileceğini öngörmüşlerdir. Alvin 
Toffler  “3. Dalga” isimli eserinde sağlık, adalet, 
ekonomi kurumlarında olduğu gibi eğitim-
de de köklü değişimlerin olacağını, okulların 
kapanabileceğini ve yeni mesleklerin ortaya 
çıkacağını iddia etmiştir. Onlara göre öğret-
menin rolleri ve imajı da kökünden değişecek, 
yetenekli olmayanlar ve değişime uyum sağla-
yamayanlar elenecek; yüksek teknolojiye uyum 
sağlayanlar ve kullananlar ise ayakta kalacaktı. 
Nitekim bilişim teknolojisini geliştiren büyük 
firmalar (Microsoft, Apple gibi) daha seksenli 
yıllarda okula, öğretmene ve öğrenciye yönelik 
yeni teknolojiler geliştirmeye ve yatırım yapma-
ya başlamışlardı. 

Günümüz Öğretmenlerinden beklenenler ise, 
araştıran, rehberlik eden, anlayan, dinleyen, öğ-
renen ve öğreten, hatta liderlik yapan kimseler 
olmalarıdır. İşte tam bu noktada incelenmesi en 
gerekli husus olarak;  “Öğretmen Liderliği” öne 
çıkmaktadır. 

Liderlik kelimesinin Türkçe’ye İngilizce “Leader” 
kelimesinden geçtiği belirtilmektedir. Tarihte en 
eski kaynak Mehmet Bahaettin’e ait Yeni Türkçe 
Lügat (1924) tır. Bu kaynak kelime ile ilgili kayıt-
lara geçmiş ilk yazılı kaynaktır. Fakat daha önce-
sinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın 
olarak kullanıldığı düşünülmektedir.  Lider 
sözcüğü hakkında çok fazla tanım yapılmakta-
dır. Liderlikle ilgili yapılan tanımlarda, liderliğin 
farklı yönlerini ele almıştır. Liderlik bazen bir 
kişilik özelliği, bazen belli bir makamın niteliği, 
bazen de bir davranış türü olarak kullanılmıştır.  
Liderlik, belirli koşullar altında, belirli bir kişi 

veya grup amaçlarını gerçekleştirmek 
üzere, bir kimsenin başkaları-

nın faaliyetlerini et-
kilemesi ve 

yönlendirmesi süreci olarak tarif edilmektedir. 
Başka bir tanımda ise Liderlik, belli bir durum-
da, belli bir anda ve belli koşullar altında; bir 
grup içerisindeki insanların örgütsel hedeflere 
ulaşmak için gönüllü olarak çabalamasını teşvik 
eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan, 
deneyimlerini aktaran ve uygulanan liderlik 
türünden hoşnut olmalarını sağlayan etkileme 
süreci olarak tarif edilebilir. 

a. Öğretmen liderliği nedir?

Öğretmen liderliği elbette yeni bir kavram 
değildir. Öğretmenler uzun zamandır takım 
lideri, zümre başkanı ve program geliştiricisi 
gibi roller üstlenmişlerdir. Fakat öğretmenler 
bu rollerde karar verici ya da değişimi başlatıcı 
olmaktan çok, temsilci olmuşlardır. Son zaman-
larda okul gelişimi ve değişimi üzerine yapılan 
çalışmalar, liderliği de içeren değişik ve güçlü 
öğretmen rollerini ortaya çıkarmıştır.  Öğret-
men liderliği, örgütsel değişme ve gelişme 
süreçlerinde yaratıcı düşünceler ortaya koyan, 
çevresini etkileyen, onlardan etkilenen bir lider-
lik yaklaşımıdır. 

Lider öğretmenler, hem öğrencileri hem de 
meslektaşları üzerinde sahip oldukları etki gü-
cüyle, olumlu okul ikliminin oluşmasında, okul 
işleyişinde, okulun gelişimi ve ilerlemesi süreç-
lerinde oldukça etkin rollere sahiptirler.  
Berry ve Ginsberg (1990), öğretmenin liderlik 
rollerini üç grupta incelemiştir: 
- Diğer öğretmenlere rehberlik ve akıl hocalığı 
yapma,
- Mesleki açıdan kendini geliştirme ve okuldaki 
uygulamaları sürekli inceleme,
-Okul düzeyinde karar verme sürecine katılma. 
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Öğretmen liderliği modelleri ise şu şekilde sınıflandırılabilir:

b. Öğretmen liderliği için gerekli koşullar nelerdir?
Öğretmenlerin liderlik özelliklerini ortaya çıkarmak, lider pozisyonlarını korumak ve  desteklemek için 
koşullar gereklidir. Bu koşulları şu şekilde sınıflandırabiliriz 

c. Öğretmen Liderliğinin Etkileri Nelerdir?
Araştırmalar Lider Öğretmenlerin okul, öğretmen ve öğrenci düzeyinde çok önemli etkilerinin 
olduğunu gösteriyor.  Bu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz;

Sonuç olarak, son iki yüzyıldır sözü edilen “liderlik” kavramında, öğretmen liderliği modelleri de 
yerini almış, buna dair çalışmalar literatüre girmiş ve araştırmalar hala devam etmektedir. Eğitim 
öğretimde kalitenin artırılmasında lider öğretmenlere ne kadar ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu sebeple 
lider öğretmen özellikleri taşıyan eğitimciler desteklenmeli, teşvik edilmeli ve okul için bir katalizör 
görevi gördüğü unutulmamalıdır.

Muhammet Yavuz TUNCER
   VEZİRKÖPRÜ GÖL İMAM-HATİP ORTAOKULU

                                                                                             TÜRKÇE
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Eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda 
öğrencilere bilgi, beceri ve davranışların kazandı-
rıldığı, eğitim hizmetinin üretilip sunulduğu yerdir 
okul. Ve okullar, bir eğitim sisteminin eylemsel 
sınırlarını ve çevresini belirler. Bu nedenle okul-
ların işleyişi, eğitim sisteminin başarısı açısından 
oldukça önemlidir. Bu işleyişten de birinci derecede 
sorumlu olan kişiler, okul yöneticileridir. “Bir okul, 
müdürü kadar okuldur.” sözü de yöneticilerin öne-
mini vurgulamaktadır. Kaldı ki son yıllarda yapılan 
çalışmalar da okullarda başarının anahtarının okul 
yöneticilerinde olduğu sonucunu doğrulamaktadır. 
Özellikle, 1970’li yıllarda İngiltere ve Kuzey Ameri-
ka’daki araştırmacılar, ilkokullar üzerinde yaptıkları 
gözlemlerde, bazı okulların öğrenme çıktılarındaki 
başarılarının diğer okullardan daha yüksek olduğu-
nu tespit etmişlerdir. Bu durumun sadece öğren-
cilerin farklı bireysel ve sosyal özellikleriyle açık-
lanamayacağını dolayısıyla etkili okullar ve etkili 
olmayan okullar arasındaki farkın, okul yöneticileri-
nin göstermiş olduğu liderlik tutum ve davranışla-
rıyla ilgili olabileceğini belirtmişlerdir. Böylece okul 
liderliği, literatürde üzerinde çokça tartışılmaya 
başlanan bir kavram olmuştur.

Peki nedir okul liderliği? 
Okul liderliği, okullarda, insan gücü ve mali kay-
nakların etkili kullanılmasını ve eğitim personelinin 

karar alma sürecine katılımını sağlayarak onları 
yetkilendiren, okulun geleceğine yönelik vizyonun 
çalışanlarca anlaşılmasını sağlayan, uygulamalarda 
etik değerleri ön planda tutan ve öğrenci başarısını 
yükseltmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Okul lider-
leri, eğitim ve öğretim faaliyetlerini, çalışanların işe 
yönelik motivasyonlarını çalışma koşulları üzerin-
den dolaylı ve en iyi şekilde geliştirirler. Liderler, 
geniş makam odalarında değil, sınıf ve koridorlarda 
bulunurlar. Zamanlarının büyük bir kısmını öğreti-
min gerçekleştiği ortamlarda geçirirler. Eğitimle il-
gili sorunları yerinde görerek müdahale ederler. Bu 
zamanları kendilerine yaratabilmek için yönetimle 
ilgili işlerin bir kısmını astlarına devrederler. Yöneti-
cinin okuldaki tüm etkinlikleri, okulun varlık nedeni 
olan öğrenme ve öğretme süreçleri üzerinedir.
Günümüzde de okul yöneticilerinden beklenenler 
bunlardır aslında. Onların da okuldaki kriz duru-
muyla başa çıkması, çatışmayı yönetmesi, vizyon 
sahibi olması, çalışanları motive etmesi, güvenilir 
kararlar vermesi ve problem çözme yeteneğine 
sahip kişiler olmaları beklenmektedir. Bu beklenti-
lerin ne derecede gerçekleştiğini saptamak için ya-
pılan bir araştırmada okullarda görevli öğretmenle-
re, çalışanlara, öğrenci ve velilere “Okul Müdürü ne 
iş yapar?” diye sorulmuştur.  Alınan yanıtlar, biraz 
mizahi olmakla birlikte biraz da düşündürücüdür.

OKUL YÖNETİMİ Mİ OKUL LİDERLİĞİ Mİ?

LİDER ÖĞRETMEN
özellikleri taşıyan eğitimciler desteklenmeli, teşvik edilmeli ve onların okul için bir katalizör

görevi gördüğü unutulmamalıdır.
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Yöneticilik 
işleri doğru yapmak, 
liderlik ise 
doğru işler yapmaktır.  
                                                                                                                          Peter DRUCKER

Bunlar arasında: “Öğrencilerin dadılığını yapar, 
öğretmenlerin ve velilerin kahrını çeker.”, “Okulda 
disiplini sağlar”, “Akşama kadar odasında kahve 
içer”, “Öğretmenleri çalıştırır”, “Koltuk meraklısıdır”, 
“Belgeleri imzalar”, “Geç kalan öğrencileri cezalan-
dırır”, “Toplantılara başkanlık eder”, “Yönetmelik 
hastasıdır” ve “Okulu yönetir” gibi yanıtlar da yer 
almaktadır. Bütün bunlar, müdürlerin yaptığı ya da 
yaptığını sandığı işlerden sadece bazılarıdır. 
Bu izlenimlerin ne derecede tutarlı ve doğru oldu-
ğu tartışılır. Fakat şu bir gerçek ki okul yöneticile-
rinin mevcut yasa ve kurallar çerçevesinde okula 
kaynak sağlayan, okul amaçlarının gerçekleşmesi 
için okul çalışanlarını örgütleyen, onlara emirler ve-
ren, okuldaki çalışmaları yönlendirip koordine eden 
ve denetleyen bir yönetici rolünden sıyrılıp yöne-
timde ve okulda liderlik görevini üstlenen, liderlik 
yapabilen bir role sahip olması gerekmektedir. Bu 
iki kavram yani yöneticilik ve liderlik birbirinden 
tamamen farklı da olsa okul bina yöneticisi, hem 
yönetimi hem de liderlik aktivitelerini destekleme-
lidir.
Liderlik, insanlara özgü bir yetenek olduğu için, 
özellikleri yerine getiren herkesin lider olma şansı 

vardır. Okul yöneticilerinin eğitim lideri vasfına 
erişebilmesi için de atama ve istihdam süreçlerinin 
bu doğrultuda düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Çün-
kü iyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir lider olmak 
zorundadır. Yani ne sadece yönetici olmak, ne de 
sadece lider olmak yeterli değildir. Hem iyi bir koor-
dinatör hem de çalışanları peşinden sürükleyebile-
cek bir lider olmalısınız. Kısaca “lider yönetici”. 
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Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sevim KUĞU
KUTLUKENT ŞEHİT UĞUR BİRİNCİ İLKOKULU

Peki Ya Siz?
Yetkisini kullanan bir yönetici mi olmak istersiniz?
Yoksa etkisini kullanan bir lider mi?
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DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
ÖĞRETMENLERİN SAYGINLIK STATÜSÜ

Eğitimin toplum tarafından daha az ulaşılabilir 
olduğu ilk zamanlarda öğretmenin tek bilgi kayna-
ğı olması  öğretmenlik mesleğinin daha saygın ve 
daha yüksek statülü olmasını sağlamıştır. Değişen 
zaman ve gelişen teknolojiler ile öğrencilerin bil-
giye tek tuşla ulaşabilir hale gelmesi, bir zamanlar 
tek bilgi kaynağı olan öğretmenin rolünü aşındır-
mıştır. Öğretmenliğin artık öğretim işinden çok, 
bir çeşit yarı zamanlı ebeveynlik ve danışmanlık 
rolüne büründüğü görülmektedir. Bunun sonucu 
olarak literatürde yaygın görüş artık öğretmenliğin 
mesleki ve sosyal statüsünün düşük olduğu yönün-
dedir. Mevcut durumun bu şekilde olması, dünya 
ölçeğinde öğretmenlik mesleğinin saygınlık sta-
tüsünü ortaya koyan ve durumun daha iyi bir hale 
getirilmesi için çalışmalar yapan kurum, kuruluş ve 
araştırmacıların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 

Öğretmenlerin dünya ölçeğinde statülerinin kar-
şılaştırılmasına yönelik ilk kapsamlı çalışma, 2013 
yılında Varkey GEMS Vakfı aracılığı ile Sussex Üni-
versitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Peter Dolton ve 
Malaga Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oscar 
Marcenaro Gutierrez tarafından, 21 ülke ve 1000 
katılımcı ile halkın öğretmenlere yönelik tutumları-
nı ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Aynı vakıf 
2018 yılında Küresel Öğretmen Durumu Endeksi 
(GTSI 2018) anketi kapsamında çalışmasını yenile-
di. Çalışmada, 35 ülke genelinde bir öğretmen için 
ortalama saygı sıralamasının 14 meslekten 7. sırada 
olduğu görüldü. Öğretmenlik mesleği saygınlık sta-
tüsünü neyin belirlediği konusunda uluslararası bir 
fikir birliği olmadığı ancak ülkelerin çoğunda öğret-
menlerin sosyal statüsünün en çok sosyal hizmet 
uzmanlarına benzetildiği belirlendi. İkinci en yakın 
statü ise kütüphanecilerdi. Gana, Fransa, Brezilya, 
İspanya, Güney Kore, Uganda, ABD, Türkiye, Maca-
ristan, Hindistan ve Peru’da insanlar meslek olarak 
öğretmenlerin kütüphanecilere benzer olduğunu 
belirtti.

Bir mesleğin nasıl değerlendirileceğine dair önemli 
bir boyut sosyal statü ile bağlantılı olarak ücrettir. 
Birçok insan için bir toplumdaki statü, mutlak veya 
göreceli olarak ne kadar ödeme yaptığınıza bağlı-
dır. İnsanlar yüksek statü sahibi oldukları meslekle-
re yüksek maaşları atama eğilimindedir. Singapur, 
İspanya, Almanya, İsviçre, Finlandiya ve İtalya’da 
öğretmenler insanların düşündüğünden daha fazla 
kazanmaktadır. Yapılan çalışmada, ülkelerin % 95’i 
öğretmenlere aldıkları asıl ücretten daha fazla bir 
ücret ödenmesi gerektiğini söylemiştir. Ülkelerin 
%50’si, öğretmenlere ödenen ücretin öğrencilerinin 
performansına göre olması gerektiğini belirtmiştir. 
Bu oran Mısır, Peru ve Uganda’da %80’in üzerinde-
dir. Performansla ilgili maaşa destek veren bu raka-
mın, İngiltere İsrail ve Yeni Zelanda’da 2013 yılında 
yapılan ilk çalışmaya göre düştüğü görülmüştür.

Çalışmada araştırılan bir diğer konu ise ebeveynle-
rin genç nesilleri öğretmen olmaya ne ölçüde teş-
vik ettiğidir. Çin, Hindistan, Gana ve Malezya’daki 
ebeveynlerin % 50’sinden fazlası bu hususta olum-
lu teşvik sağlarken, İsrail ve Rusya’da % 8’inden azı 
bunu yapmaktadır. Mantıksal olarak, çocuklarını 
öğretmen olmaya teşvik eden ebeveynleri olan 
ülkeler, aynı zamanda öğrencilerin öğretmenlerine 
saygı duyduğuna dair daha yüksek bir inanç gös-
termektedir. Buna karşın, ankete katılan Avrupa 
ülkelerinin çoğunda, daha fazla sayıda katılımcı 
öğrencilerin öğretmenlere saygı duymaktan çok 
saygısızlık ettiğini düşünmektedir.

Öğretmen çalışma saatleri ile ilgili bulunan bulgu-
lar da oldukça ilginçtir. Öğretmenlerin en uzun sa-
atlerle çalıştıkları ülkelerin; Japonya, Yeni Zelanda, 
Uganda, İngiltere ve Singapur olduğu; Malezya’da 
çalışan öğretmenlerin ise bu ülkelerin yarısı kadar 
çalıştığı görülmektedir. Ankete katılan ülkelerin 
tümü öğretmenlerin çalıştıkları saatleri sistematik 
olarak az bulmuştur.
 

Eğitimin toplum tarafından daha az ulaşılabilir olduğu ilk zamanlarda 
öğretmenin tek bilgi kaynağı olması, öğretmenlik mesleğinin daha saygın ve 

daha yüksek statülü olmasını sağlamıştır.
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Bir mesleğin nasıl 
değerlendirileceğine dair 

önemli bir boyut sosyal 
statü ile bağlantılı olarak 

ücrettir.
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belirlenmektedir. Fakat GTSI 2018'de öğretmen ödemesi ve PISA öğrenci performansı 

arasındaki ilişkiye bakıldığında doğru orantı olduğu görülmektedir. 2013 yılındaki verilerde de 

durum benzer şekildedir. Bu durum, öğretmenlere sunulan ücretlerin daha yüksek olması 

durumunda bir sistemin işe aldığı öğretmenlerin göreceli kalitesi arasında doğrusal bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Bu durum öğretmen ücretlerinin yüksek olduğu yerlerde öğretmen 

statüsünün de yüksek olacağı ve dolayısıyla bu ülkelerde daha iyi öğrenci sonuçlarının 

görülebileceğini göstermektedir (Varkey GEMS Foundation, 2018). 
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Büşra KURT
VEZİRKÖPRÜ-SOFULAR İLKOKULU

OKULÖNCESİ

Çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri 
de PISA başarısı ile öğretmen statüsü arasındaki 
ilişkidir. GTSI 2018 ile ortaya çıkan yüksek öğretmen 
statüsünün, PISA puanlarıyla ölçülen öğrenci 
performansı ile oldukça korele olduğu görülmek-
tedir. Elbette her ülkedeki öğretmen maaşları, farklı 
eğitim sistemleri, hükümet ve mali kısıtlamalar, 
eğitim kurumları ve ekonomideki zenginlik 
tarafından şekillendirilen ülkeye özgü kuvvetler 
tarafından belirlenmektedir. Fakat GTSI 2018’de 
öğretmen ödemesi ve PISA öğrenci performansı 

arasındaki ilişkiye bakıldığında doğru orantı olduğu 
görülmektedir. 2013 yılındaki verilerde de durum 
benzer şekildedir. Bu durum, öğretmenlere sunu-
lan ücretlerin daha yüksek olması durumunda bir 
sistemin işe aldığı öğretmenlerin göreceli kalitesi 
arasında doğrusal bir ilişki olduğunu gösterme-
ktedir. Bu durum öğretmen ücretlerinin yüksek 
olduğu yerlerde öğretmen statüsünün de yüksek 
olacağı ve dolayısıyla bu ülkelerde daha iyi öğrenci 
sonuçlarının görülebileceğini göstermektedir (Var-
key GEMS Foundation, 2018).

Değişen zaman ve 
gelişen teknolojiler
ile öğrencilerin bilgiye 
tek tuşla ulaşabilir 
hale gelmesi, 
bir zamanlar tek 
bilgi kaynağı olan 
öğretmenin 
rolünü aşındırmıştır. 
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SINIFTA ZAMAN YÖNETİMİ
Zaman su misali akıp gidiyor. Her yeni gün, bizim 
için 86400 saniyelik bir zaman dilimini kullanımı-
mıza sunuyor ve biz bu zamanı çoğu kez bonkörce 
harcıyoruz.  Öğretmen için ise dersin işlendiği 40 
dakika, birçoğumuza göre dersin hakkını verme 
noktasında oldukça kısıtlı bir zamanı ifade ediyor. 
Zaman yönetiminin kurgulanmadığı bir ders adeta 
anlatılanın yarım kaldığı bir hikayeye benzeyebili-
yor. 
Dersin işleyişindeki zaman yönetimi iyi bir süreç 
planlamasıyla mümkündür. Ülkemizde eğitim ca-
miası olarak plan denilince akla yıllardır hazırlanan 
günlük ve yıllık planlar gelmektedir. Sırf teftiş kay-
gısıyla üstünkörü hazırlanan, sadece kâğıt üzerinde 
kalan planlar yıllardır öğretmen ve idareciler için 
ek bir yükümlülük olmaktan öteye gidememiştir. 
Oysaki uygulanabilir bir ders planı öğretmenin işini 
kolaylaştıran ve elini güçlendiren bir meta olması 
yönüyle büyük önem arz eder.  
Öğretmen eğitim sürecinin her alanını planlamalı-
dır, ama nasıl?

“Derse hazırlık yaparak giren 
öğretmenin dersinin oldukça 

verimli geçtiği ve ders esnasın-
da meydana gelebilecek 

disiplin problemlerinin de en 
alt düzeyde ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir”

Yapılan araştırmalarda derse hazırlık yaparak 
giren öğretmenin dersinin oldukça verimli geçtiği 
ve ders esnasında meydana gelebilecek disiplin 
problemlerinin de en alt düzeyde ortaya çıktığı 
gözlemlenmiştir. Şöyle ki  40 dakikayı konu ve kaza-
nım odaklı planlayan öğretmen süreci iyi yönettiği 
için  öğrencinin boşa çıkmasını engelleyerek olası  
disiplinsizliklerin de önüne geçmiş olacaktır. Ayrıca 
ders kitaplarındaki gereksiz ve kazanım dışı bölüm-

leri de tasnif etmek suretiyle planlama esnasında 
gereksiz yoğunlukların yaşanmasını da engelle-
miş olacaktır.   Bu durumda öğretmenin derse ve 
konuya hâkim olma düzeyi de üst düzeyde olacak-
tır.  Ayrıca “ödevler deftere mi, ayrı bir kağıda mı 
yazılacak?”, “İsim nereye yazılacak?”, “Renkli kalem 
kullanılabilir mi?” gibi soruların yanıtları, rutin 
haline gelinceye kadar her seferinde sorulan ve 
zaman çalan sorulardır. Şüphesiz soruların yanıtları 
her sorulduğunda değişiyorsa bir rutin oluşmaz. 
Bir kere sınıfça ortak oluşturulacak bir rutin zaman 
kaybını azaltacaktır.
Dersin ilk anlarında sınıfın genel kontrolü ve hazır 
bulunuşluk düzeyi ile ilgili çalışma yapılmalıdır. 
Daha sonra derste verilecek konu ve kazanımların 
net bir şekilde ifade edilmesi ve tahtaya yazılması 
zaman yönetimi açısından hem öğretmene konuya 
odaklanma adına yarar sağlar hem de öğrencinin 
derse olan ilgisi ve bilinç düzeyi üst seviyeye ulaşır.  
Bu aşamadan sonra konunun birçok açıdan derinle-
mesine ele alınarak gerekli çalışmanın yapılmasına 
geçilmelidir. Bu aşamada konunun özelliğine göre 
anlatım, not aldırma, uygulama gibi birçok farklı 
yöntemler uygulanarak ders tamamlanmış olur. 
Dersin son bölümünde ise son tekrar ya da genel 
değerlendirme amaçlı kazanımı ölçmeye yönelik 
etkinlik,  soru ya da ödevlendirme planlanmalıdır.
Etkili zaman kullanma alışkanlığının gelişmesi için, 
ders sonunda, zamanın kullanılmasına yönelik ola-
rak bir değerlendirmenin yapılması faydalı olabilir. 
Bu amaçla bir dersi baz alarak aşağıdaki sorular 
cevaplanmalıdır:
- Ders süresince ne yapılacaktı?
- Ne kadarı yapıldı?
- Ne kadarı yapılabilirdi?
- Aradaki farkın nedenleri nelerdir?

Bu şekilde kısa gibi görünen 40 dakikalık ders süresi, 
planlı bir şekilde işlendiğinde görülecektir ki he-
defe ulaşma noktasında oldukça yeterli bir zaman 
aralığını ifade edebilmektedir.
Zaten “dikkat toplama” süreleri de göz önüne 
alındığını düşündüğümüzde bu hususun da plan-
lama yaparken ele alınması, gerekli manevralarla bu 
sürecin azami yararlı hale getirilmesi çok önem taşır. 
Çünkü 40 dakika boyunca dersi sıradan bir anlatımla 
işleme şekli verimden uzak 
bir ders işlemeden öt-
eye gidemez. Konu-
nun sunuşunun 
kurgulanması 
oldukça önemlidir. 
Bu bağlamda 
öğretimin içine 
öğrencileri de ak-
tif olarak katmak 
verim açısından 
büyük önem 
taşır.  Başarılı 
planlama yapan 
öğretmenlerin 
öğrencilerin 
öğrenme 
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zamanlarının bir günde 23 ile 34 dk artmasını 
dolayısıyla yılda 10 ile 16 gün daha fazla öğrenme 
zamanı kazanmalarını sağladıklarını göstermektedir.
Bütün bu tespitler sınıf ortamında zaman yöneti-
minin ve dersi planlamanın, eğitimin temel gerek-
sinimleri arasında olduğunu ortaya koymaktadır. 
Unutmamak gerekir ki ne kadar çok bilgi sahibi ol-
sak da bunu ancak karşımızdakine aktarabildiğimiz 
ölçüde faydalı olabiliriz. Birçok değişkenin 
olduğu sınıf ortamı, ancak iyi bir hazırlık ve süreç 
planlamasıyla amacına uygun bir ortam haline get-

irilebilir. Bu süreçte en önemli görev ise eğitimin 
merkezinde olması gereken öğretmene aittir. 

İyi bir planlama ile öğretilemeyecek bilgi ve 
kazanım yoktur.

       
  MURAT AKSOY

HAVZA-BEKDİĞİN ORTAOKULU
SOSYAL BİLGİLER
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Eğitimciler İçin Beslenme Yöntemleri
“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” sözünü 
atalarımız boşuna söylememişlerdir. Beslenme 
yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için 
besinlerin kullanılmasıdır. Beslenmenin amacı ise 
bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik 
ortama göre gerekli olan besin öğelerinin yeterince 
alınmasıdır. Bu durum, yeterli ve dengeli beslenme 
olarak açıklanmaktadır. Öğretmen olarak, yaşamın 
her evresinde bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı 
olmak ve sağlığı devam ettirmek için yeterli ve 
dengeli beslenmek gerekmektedir. Bizler söyledik-
lerimizle ve yaptıklarımızla örnek olan bir meslek 
grubuyuz. Tüm meslek gruplarını yetiştiren insan-
larız. Bu nedenle sağlıklı beslenme bizim için çok 
önemlidir.
Yapılan araştırmaya göre kadınlar günük 1600-
1700 kcal, erkekler 1800-2000 kcal harcamaktadır-
lar.  Güne zinde ve enerjik başlamanın temeli de 
kahvaltıdır. 

“Ara öğünler vücut kan şeke-
ri dengesini sağlama, dikkati 
toplama, performansı yüksek 

seviyede tutmak açısından 
önemlidir”

Öğretmenin günlük kahvaltısı nasıl olmalıdır?
- Peynir 1 dilim (kadın), 2 dilim (erkek)
- Yumurta 1 adet
- Zeytin 5 adet
- Ceviz 1 adet tercihe göre (fındık 3 – 4 adet) 
- Mevsim yeşillikleri (Maydanoz, Roka)
- Tam buğday ekmeği 2 dilim
Gün içerisinde enerjimizi korumak için ara öğün-
lerimize de dikkat etmemiz gereklidir. Çünkü ara 
öğünler vücut kan şekeri dengesini sağlama, dik-
kati toplama, per- formansı yüksek 
seviye de tutmak açısından 
önemlidir. 

Öğretmenin ilk ara öğünü;
- Kuru meyve 3 - 4 adet kayısı (Tercihe göre dut 
kurusu 1 avuç) 
Kuru meyveler, sinir sistemini korur, enerji verir, 
kan yapıcı özelliğe sahiptir. Besleyici ve potasyum 
açısından çok zengindir ve sindirim sorunlarına iyi 
gelir. Kuru meyveler sadece pratik bir seçim olmak-
la kalmayıp besin değeri açısından da zengindirler. 
Kuru meyveler vücudumuza zarar veren hastalık-
lara yol açan serbest radikallere karşı bizleri korur. 
Mesela bizleri diyabet(şeker) rahatsızlığından, 
insülin direncinden, kabızlıktan, ateşli(yangı) has-
talıklarından, gripten, böbrek rahatsızlıklarından 
korur. Bir besinin sağlıklı olması limitsiz tüketilebilir 
anlamı taşımamaktadır. Kuru meyve tüketiminde 
tek seferde 1 porsiyon miktarına dikkat edilmelidir.

Öğretmenin öğle yemeği;
- 1 kâse çorba 
- 1 porsiyon sebze yemeği (Tercihe göre kurubakla-
gil yemeği) 
- 1 kâse yoğurt (cacık, ayran)
- 1 porsiyon pilav (makarna)
- Salata
- Tam buğday ekmeği 2 dilim
Özellikle öğünlerimizde kurubaklagiller, sbze mey-
ve gibi kompleks karbonhidratlar tüketilmelidir. 
Kompleks karbonhidrat kan şekeri dalgalanma-
larımızı aza indirecek ve gün içerisinde derslerde 
kendimizi daha aktif hissettirecektir. Ders sunum-
larımızda uzun süre ayakta durduğumuzda gerekli 
olan enerjiyi bize sağlayacaklardır. 

Öğretmenin 2. Ara öğü;
- Yaş meyve elma 1 adet (Tercihe göre leblebi 1 
avuç)
Gün boyunca fazla çay ve kahve tüketilmemelidir. 
Günlük kahve tüketimi 2 fincanı geçmemelidir. Bu-
nun haricinde çay, kahve şekerli tüketiliyorsa kalori 
alımını da artıracaktır. Her gün 100 kalori fazlalı, 
ayda 3000 kaloriye denk gelmektedir. Bu durum 
kilomuzun yıl sonunda 5 kilo birden artmasına 
neden olur. Bu yüzden ders saatleri dışında şekerli 
çay ve kahve yerine bitki çayları özellikle yeşil çay, 
rezene, adaçayı, ıhlamur tercih edilmeli ve su tüke-
timi unutulmamalıdır. 

ÖĞRETMENLERİN BESLENMESİ
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Öğretmenin akşam yemeği;
- 1 kâse çorba
- 1 porsiyon et yemeği (Haşlama, ızgara)
- 1 kâse yoğurt (Cacık, ayran)
- Salata
- Tam buğday ekmeği 2 dilim
Sebze ağırlıklı posalı yiyeceklerin tüketimini artır-
makta yarar var. Posa yönünden zengin beslenme, 
kolesterolü düşürme, bağırsaklarda su tutulmasınısağ-
lama, kabızlıktan koruma, midede tokluk hissi yapma, 
sindirim hızını yavaşlatma sonucu kan şekerimizi hep 
dengede tutacaktır.Bu nedenle beslenme listemizde; 
sebze, meyve, kepekli ekmek, kuru baklagiller ve sa-
lata çeşitleri mutlaka olmalıdır. Öğünlerimiz ne kadar 
çok posa yönünden zengin olursa mide kazınmaların-
dan ve açlık hissinden eser kalmayacaktır ve perfor-
mansımız hiçbir zaman düşmeyecektir.

En önemli noktalardan biride yeterli su tüketimi-
dir. Günlük asgari 1.5 – 2 litre su içmek zorundayız. 
Vücudumuzun yaklaşık % 60-65’ini su oluşturmak-
tadır. Toplam sıvı miktarındaki %1’lik bile değişiklik 
kendini susama ile gösterirken, daha fazla kayıp ise 
ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Normal bir 
erişkin, terleme ile nefes alıp verme ile idrar ve dışkı 
ile sıvı kaybeder. Bu sıvılar ile vücudun sıvı dengesi-
ni düzenleyen sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi 
elektrolitler de yitirilir. Ancak yediğimiz içtiğimiz 
besinlerle ve içeceklerle kaybettiğimiz sıvı ve elekt-
rolitleri yerine koyarız ve herhangi bir sağlık proble-
mi ortaya çıkmaz.
Bir diğer önemli faktörlerden biri de aşırı tuz tüketi-
minden kaçınmak gerektiğidir. Tuz ile yüksek tansi-
yon arasında doğru orantı vardır. Bunun için çok az 
kullanılmalıdır. Zaten yediğimiz yiyecekler içerisinde 
tuz mevcuttur. Ayrıca eklemeye hiç gerek yoktur. 
Günlük tuz tüketimi 1 çay kaşığını (ekmek, içecek, 
yemeklerde dâhil) geçmemelidir. 

Beslenmemize verdiğimiz önem hayat sürecimizi 
dengede tutacağı gibi yaşam kalitemizi de arttırmış 
olacaktır. 

Hacer KARAMUK
BAFRA İBN-İ SİNA MTAL

SAĞLIK HİZMETLERİ ÖĞRETMENİ

“Bir besinin sağlıklı 
olması limitsiz 

tüketilebilir anlamı 
taşımamaktadır”
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Uğur ALAMAN
TEKKEKÖY-19 MAYIS  ORTAOKULU 

SINIF ÖĞRETMENI

Dünya 
artık çok hızlı 
bir şekilde değişim 
geçiriyor ve bu değişim 
de ihtiyaçları şekillendirmeye 
başlıyor. İhtiyaçlarımızın değişmesi 
ister istemez eğitimin de bu ihtiyaçlara 
göre dizayn edilmesini ve farklı kazanımların oluş-
turulması gerekliliğini doğuruyor. Çocuklarımızın 
bu hızlı değişime ayak uydurabilmeleri adına farklı 
eğitim stratejilerinin geliştirilmesi ise önem arz 
etmektedir.
Günümüz dünyası artık bilgiyi, ulaşılması zor bir ko-
numdan çıkarttı. Fakat nasıl kullanılması gerektiği 
ile ilgilenmeye başladı. Bu bağlamda şimdiye kadar 
önemli olan IQ (Bireylerin zeka testinde sağladığı 
zeka yaşını, takvimsel yaşına bölüp çıkan sonucun 
100 ile çarpılarak elde edilen zeka gelişim düzeyi) 
seviyesinin, EQ (Bireylerin kendi ve diğer kişilerin 
duygularını idrak edebilme, farklı duyguları birbi-
rinden ayırıp doğru tanımlayabilme, ve bu veriler 
ışığında kendi davranış ve düşüncelerini yönlendi-
rebilme seviyesi) ile birlikte ölçülmesi gerekliliği 

artık 
çok net bir şekilde gözükmektedir.
Tam da bu noktada zekâ ve akıl oyunlarının, çocuk-
larda çeşitli zekâ türlerine hitap ettiğini ve düzey-
lerini geliştirdiğini görebiliyoruz. Çocuklar zekâ ve 
akıl oyunları oynayarak;
1.Bilinçaltında; tanıma, kavrama, kıyaslama gibi 
terimleri pekiştirerek öğrenecek.
2.Bazen grupla bazen bireysel etkinlikler sırasında 
sürekli kendini yenileyecek.
3.Oyunların farklı alanlarda beceri gerektirmesin-
den dolayı kendini tanımasına yardımcı olacak.
 4.Akran değerlendirmesini yapabilmek için önün-
de çok fırsat olacak.
5.Zamanı etkili kullanması gerektiğini anlayacak.

6.Kurallara uyulmadığı takdirde sonuçları yaşaya-
rak öğrenecek.
7.Hata yapmayı öğrenecek, doğruyu kendi kendi-
ne bulacak.
8.Kendini hayal kurmaya zorlayarak ufkunu geliş-
tirecek.
9.En önemlisi düşünmeyle tanışacak; doğru, farklı, 
alternatifli ve birlikte düşünme gibi her alanda 
düşünme becerilerini geliştirecek ve belki de 
saymadığım birçok kazanımları ister istemez kendi 
kendine kazanacak.

Atölye çalışmalarının, zekâ ve akıl oyunları ile 
zenginleştirilmesi gereklidir. Okul sıralarında zekâ 
ve akıl oyunları dersi alan bir çocuğun; kendini 
tanıması ve yeteneklerini keşfetmesi daha kolay 
olmaktadır. Ayrıca bu çocuklar, ortaokul ve lise 
eğitiminde; önünü gören, ne istediğini bilen ve 
yeteneklerini geliştirmesi için neler yapacağını 
öngören bir çocuk olarak karşımıza çıkacaktır.
Çocuklarımızı özgüveni tam, ne istediğini bilen, 
daha iyi nasıl olabilirim diye sorgulayan bireyler 
yapabiliriz. Bu bizim elimizde. Şimdi sizlerle akıl 
zeka oyunlarından biri olan Kare Karalamaca oyu-
nunu tanıtacağız.

KARE KARALAMACA OYUNU

Zekâ ve akıl oyunları denilince akla gelen genelde 
stratejik oyunlar (mangala, koridor, reversi v.b) 
oluyor. Fakat ilkokuldan başlayarak hayatın her dö-
neminde rahatlıkla oynayabileceğimiz akıl yürüt-
me ve işlem oyunları, bireysel oynamakla birlikte 
farklı düşünme becerilerini de geliştirmektedir. Bu 
sayımızda size kare karalamaca oyununu tanıtma-
ya çalışacağım.
Kare karalamaca oyunu; basit seviye 5x5 , orta 
seviye 10x10, ileri seviye 15x15  veya 20x20 kare-
ler üzerinde oynanabilen akıl yürütme ve işlem 
oyunudur.
Yanda görülen 5x5 basit oyun ile kuralları an-
latmaya çalışalım:
Satırda ve sütünlarda yazılan sayılar o satırda ve 
sütünda sırası ile kaç karenin blok şeklinde karala-
nacağını belirtir. Örnek soruda, ilk satırda 2 yazıyor 
bunun anlamı sadece 2 kare yan yana karalanacak. 
4. sütünda yazılan 3 – 1 ise ilk önce 3 kare yan yana 

karalanacağını sonra en az 1 boşluk bırakılıp 1 kare 
karalanacağını belirtir. Boşluk olacağı kesin olan 
karelere de (x) konur.
  Soruyu çözerken ilk önce 4. sütündan başlamalı-
yız. Çünkü istenilen karalamacalar kesindir. (3 kare 
karalanacak 1 boşluk ve 1 kare karalanacak) Sonra 
5. satırdaki 4 kare karalama için şöyle düşünme-
liyiz: Ya baştan 4 kare karalanacak ya da sondan 
4 kare karalanacak.Her iki olasılıkta da 2. 3. ve 4. 
kareler karalanıyor. O zaman ortadaki 3 kare kesin 
karalanacaktır. Bu 3 kare karalandıktan sonra sü-
tunlardaki diğer karalamaları ve boşlukları buldu-
ğumuzda soru çözülecektir.

Uğur ALAMAN
TEKKEKÖY-19 MAYIS ORTAOKULU

SINIF ÖĞRETMENİ
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Oyunlarla verilen eğitim ise ilgi çekici olmasının 
yanı sıra hem kalıcıdır hem de yüksek düzeyde 
öğrenme sağlar. Dolayısıyla mangala da bir oyun 
olarak bu anlamda kullanılabilir. Pek çok faydasın-
dan birkaçını şu şekilde özetleyebiliriz:
• Analitik düşünme becerisini geliştirir, 
• Hafızayı güçlendirir, 
• Stratejik düşünme yeteneğini kazandırır, 
• Doğru planlama yeteneği kazandırır, 
• Matematiksel hesaplama yeteneği kazandırır, 
• Ön görme yeteneğini geliştirir, 
•Hızlı ve doğru karar verebilme yeteneği kazandırır, 
• Mücadele gücünün gelişmesini sağlar, 
• Dikkati ve konsantrasyonu artırır. 

Metin And’ın Townshend’den aktardığı gibi, bir 
toplumu oluşturan kişilerde en fazla örnek alınan 
niteliklerden yedisi mangala oyununda mevcuttur:  
- Kurnazlık: Oyunun stratejisini planlamak ve oyun 
kurallarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanabil-
mek. 
- Uyanıklık: Karşısındakinin kurnazlığına karşı 
savunma ve önlem. 
- Önceden görme: Hazırladığı oyun manevrasına 
karşı hasmının tepkisini kestirebilme yeteneği. 
- Esneklik: Beklenmedik durumlarda hemen tepki 
gösterebilme yeteneği. 
-Direnme: Tüm şaşırtmalara karşın kendi planını 
sonuna dek sürdürebilme yeteneği. 
-Sağ görü: Plan ve gücünü hasmından gizleyebil-
me yeteneği. 
-Bellek: Hasmının sağgörüsüne karşı, onun duru-
munu ve gücünü -hasım ne denli saklarsa saklasın- 
kestirebilme yeteneği

“Oyunlarla verilen eğitim ise ilgi çekici 
olmasının yanı sıra hem kalıcıdır hem de 
yüksek düzeyde öğrenme sağlar”

Mangalanın Yaş Sınırı ve Kuralları 
Geniş bir coğrafyada (Ortadoğu, Uzakdoğu ve 
Afrika’da) oynanan mangalanın en doğru ve geçerli 
kurallarına Dünya Etnospor Konfederasyonu web 
adresinden ve kaynakçalardan ulaşabilir, nasıl oy-
nandığını izleyerek öğrenebilirsiniz. Bu kurallar çok 
uzun zamandır bilinmekte, asıl önemli olan man-
gala ile diğer akıl ve zeka oyunlarının hak ettiği 

ilgiyi  tam görememesidir. Bu nedenle burada 
amaç, mangalanın daha çok ilk öğretmenler 
(ebeveynler) ve eğitimci kitlesi tarafından fark 
edilmesine, tüm evlere, okullara girmesine, akıl ve 
zekâ oyunu olarak seçmeli derslerde hak ettiği yeri 
almasına, turnuvalarının yaygınlaşmasına Samsun 
Eğitim dergisi aracılığı ile seslenerek dikkat çek-
mektir. 
Mangala sadece çocukların oynaması için bir 
oyun değil, içeriğindeki planlama, taktik ve strateji 
kazandırıcı özelliği ile her yaş grubunun faydala-
nabileceği bir ata oyunudur.  Ana sınıfı çağından 
itibaren her yaş grubu için oynanabilir ve çeşitli 
kazanımlar elde edilebilir.      
     
   Mangala Turnuvası Düzenleyen Kurum ve 
Kuruluşlar 
Mangala Federasyonu, üniversiteler, gençlik kulüp-
leri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 
yerel ve ulusal bazda mangala turnuvaları düzen-
lenmektedir.     

Bülent KOCAMAN 
ASARCIK / SINIF ÖĞRETMENİ 

 KAYNAKÇA: 
1. http://www.eba.gov.tr 
2. T.C.Kültür ve Turizm Bak. Sinema Genel Müd. Mangala oyunu  
belgesel filmi 
3. Metin AND, Çocuk Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi, 
Ankara, Ulusal Kültür, Nisan 1979, S.4 

DOKUZ KUMALAK 
YA DA DİĞER ADIYLA 

MANGALA
Mangalanın Tarihçesi:

Mangala, 4000 yıldan fazla geçmişe sahip olup 
dokuz kumalak da dâhil pek çok farklı adla anılan 
bir zekâ ve strateji oyunudur. En başta 162 taş, 
18 kuyu  ile oynanarak Orta Asya’dan yola çıkmış, 
Şanlıurfa Göbeklitepe’de yapılan kazılar sonucun-
da gün ışığına ulaşmış, minyatürlerde ise tesadü-
fen fark edilerek araştırmalara konu olmuştur. Gü-
nümüzde ise 48 taş ve 12 kuyu ile oynanmaktadır.
Arapça kökenli bir kelime olan “Mankala”; ak-

tarma, taşıma anlamlarına gelmektedir. Manga 
kelimesi de küçük askeri birlik anlamındadır. Taş-
ların sıralanışı ve çukurlar arası taşların aktarılması 
düşünülerek bu oyuna mangala ismi verilmiştir. 
Araştırmalara göre mangalanın satrançla akrabalık 
bağının olduğu, hatta bu oyunun satrancın teme-
lini oluşturduğu düşünülmektedir. 
Mangalayı Neden Öğrenmeli ve Öğretmeliyiz?
Yaşamımızda ilk öğretmen olan anne babadan, 
okuldaki öğretmenlere kadar çocukların eğiti-
minde yeri olan kimselere önemli bir görev düş-
mektedir. Sokaklarda oyunlarla büyümüş, eve zor 
giren  bir nesilden evden sokağa çıkartılamayan, 
ekranlara hapsolmuş, sosyal ilişki kurmakta zorla-
nan  bir  nesle doğru hızla gidilmekte. Toplumun 
geleceği olan çocukların kişisel ve sosyal gelişim-
lerini sağlamak en başta ebeveynler sonrasında 
da öğretmenler için bir zorunluluktur. 
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                             Türkiye’de, son dönemlerde                                             
             yetişmiş en önemli fikir adamlarından    

birisi olan Cemil Meriç, Dimetoka göçmeni bir 
ailenin çocuğu olarak Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sinde dünyaya gelmiştir. O dönemde Fransız 
idaresindeki Hatay’da Fransız eğitimi veren 
bir okulda eğitim görmüştür. Fransız kültürüy-
le yetişen ve Fransız eğitim veren okullarda 
okumasına rağmen Cemil Meriç, beklenenin 
tam tersine, yönünü ve araştırmalarını ilk önce 
doğuya çevirmişir. 
Hem Doğu’yu da, hem de Batı’yı yakından 
tanıyan Meriç’in ayakları kendi toprağına bas-
maktadır. Cemil Meriç, aydın insanı “bir ayağı 
kendi topraklarına basan, diğer ayağıyla dün-
yayı gezen” şeklinde tanımlayan Mevlana’nın 
tasvirine tam olarak uymaktadır. Meriç, hiçbir 
kalıbın ya da kategorinin adamı olmayan ve 
hiçbir “izm” e yakın durmayan Cemil Meriç’i ai-
diyet ve kimlik açısından tiplendirmek gerekir-
se, herhalde o en fazla “dünya vatandaşı” ola-
rak nitelenmeye layık, kozmopolit bir aydındır. 
Meriç eğer her kesimden insanın ilgisine 
mazharsa bunun nedeni birçok yönü kendin-
de özgürce barındırmasından ve ayakları yere 
basan bir Türk aydını olmasından ötürüdür.  
Hayatının bazı dönemlerini eğitimci olarak 
geçiren Meriç, ilkokul öğretmenliği, lisede 
Fransızca öğretmenliği ve İstanbul Üniversitesi 
yabancı diller okulunda okutmanlık yapmıştır. 

Meriç, eğitimin öğretmekle bitmediğine, 
hoca-talebe  ilişkisinin sadece sınıfla ve ders 
saatiyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanan 
bir hocaydı. Meriç, eğitimin bir sabır işi oldu-
ğunu biliyordu. Eğitim bir süreçse ve bir insanı 
sıfırdan alıp üst bir noktaya getirmek amaçsa 
bu sadece belli bir zamana ve yere sığdırıla-
mazdı. Bu sebeple eğitim hayatın kendisidir ve 
bunun içine hayatın bir yönünü dâhil edip bir 
yönü dâhil etmemek olmaz.
Yaratılanı yaratandan ötürü sevme anlayışını 
kendine şiar edinmiş olan Meriç, öğrencile-
rini çok sevmiş ve kendini onlara adamıştır. 
Meriç’in rahlesiden geçen pek çok öğrenci 
adeta bir yıldız gibi parlamıştır. Cemil Meriç’in 
öğrenci galaksisinde yer alan en parlak yıldız-
lardan biri olan Berke Vardar, oldukça zor ve 
haylaz bir öğrenci olmasına rağmen Meriç’in 
eğitiminden sonra hayret verecek bir değişim 
geçirmiş ve bir dil-bilim profesörü olmuştur. 
Hiçbir hocanın uğraşmak istemediği bir çocu-
ğu Meriç kazanmıştır. 
1952–54 yılları arasında, çocukları Mahmut Ali 
ve Ümit, Şişli Terakki Lisesi’nin ilkokul kısmında 
okurken, Işık Lisesi’nde Fransızca Öğretmenliği 
yapar. Okula ilk gittiği gün Müdür Sacit Bey, 
“On ikinci sınıfımız çok iyidir. Ancak o sınıfta 
haylaz bir öğrenci var, ona pek ilişmeyin. Adı 
Berke’dir.” der. Cemil Meriç de bu nasihati tam 
tersinden uygulayarak sınıfa girer girmez 
derhal Berke Vardar’ı derse kaldırır. Bu uçarı 
öğrenci şaşırır, itiraz etmek ister gibi olur fakat 
kaderinin belki de o gün değişeceğini hisset-
tiği için kara tahtanın başına kalkarak Cemil 
Meriç’e ilk okumasını yapar.

Cemil Meriç, 
eğitimin öğretmekle bitmediğine, 

hoca-talebe  ilişkisinin sadece sınıfla ve ders 
saatiyle sınırlı kalmaması gerektiğine inanan bir 

hocaydı.
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Eğitim, 
yaşamın tümünü 
kapsamaktadır

Babası Kabataş Lisesi’nin eski tarih öğretmeni Galip 
Vardar olan bu zeki ve şımarık delikanlı, Cemil 
Meriç’i tanıdıktan sonra, Tophane’de barbut oyna-
yan bir insan iken, ilim aşkını tatmış ve kendini ilme 
adayarak ülkemizin dünya çapında yetiştirdiği bir 
dil-bilim profesörü olmuştur. Galip Vardar, Nacak 
sokaktaki evi ziyaretinde, yaşına başına bakmadan 
genç Cemil Meriç’in elini öpmüş ve “oğlumu bana 
kazandırdınız. Ömrümde sadece iki el öptüm, biri 
Mustafa Kemal’in eli, diğeri sizin eliniz” diyerek 
ağlamıştır. 
Eğitimin bir süreç ve sabır işi olduğunun en üst 
düzeyde farkında olan Meriç, eğitimin sadece dört 
duvar arasında olmayacağını, okulun zorunluluk 
olmasına rağmen her şeyin de okulda öğrenile-
meyeceğini ifade etmektedir. “Eğitim, yaşamın 
tümünü kapsamaktadır” düsturuyla hareket eden 
Meriç, öğrencileriyle sadece okulu değil evini ve 
hatta sofrasını paylaşmış ve bu sayede hoca-talebe 
ilişkisinin en iyi örneklerini gözler önüne sermiştir.
Oğlu Mahmut Ali Meriç’in tabiriyle babası; insana 
sadece bir şeyler öğretmekle yetinmeyen, ona yol 
gösteren, ufkunu açan bir eğitimcidir. Babasını için: 
“Cemil Meriç bir ideolog değil, bir demagog değil, 
bir politikacı değil. Çok üst düzeyde bir öğretmen, 

bir hatip, bir yöntem koyucu, bir 
yol gösterici, bir ufuk açıcı, bir 
irşat edicidir” ifadelerini kullanır. 
Genç yaşta gözlerini kaybetme-
sine rağmen hayata küsmeyip 
hocalık vasfıyla birlikte aydın 
bir yazar olarak yüzlerce öğren-
ci yetiştiren ve kendi imzasını 
taşıyan bu öğrencileri topluma 
hediye eden Meriç, eğitimcinin 
nasıl olması gerektiğini gören 
gözler, işiten kulaklar ve anlayan 

zihinlere göstermeye çalışmıştır. Amacına ulaşmış, 
ardından onun çizdiği yolda ilerleyen birçok öğren-
ci bırakmıştır.
        
 AYŞE VURAL YILMAZ
 HAVZA/ MAKBULE YUSUF ÖLÇER YBO

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAYNAKÇA 
1- GENCER, Tülay; “Cemil Meriç ile Türk Modernleşmesine Bir Bakış”, 
BEU SBE Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 1,  ss. 19-33.
2- MIZRAK, İsmet; Cemil Meriç ve Eğitim, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2004.
3- PALGIN, Asil Eser Gökhan; Cemil Meriç’te Etik Değerler ve Eğitim, 
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“Mutluluk 
varılacak bir durak değil, 

hiç bitmeyen bir yolculuktur.” 
Margaret Lee Runbeck

Psikoloji bilimi yakın zamana kadar Psikanalitik 
yaklaşımın kurucusu Sigmund Freud’un öncülü-
ğünde ruhsal bozuklukları tanımlama ve tedavi 
teknikleri geliştirme odaklı ilerlemiştir. Günü-
müzde teknoloji, üretim ve bilimde yaşanan 
hızlı gelişmelere bağlı olarak 21. Yüzyıl insanının 
alışkanlıklarında, kişisel ihtiyaçlarında ve duygusal 
gelişiminde çok büyük değişiklikler yaşanmıştır. 
Tüm bu değişimlere bağlı olarak psikoloji bilimi de 
çağımız insanının ihtiyaçlarını gözeten farklı bakış 
açıları geliştirmeye başlamıştır. Ruh sağlığı yerinde 
olan bireylerin de kişisel yeteneklerini geliştir-
meye ve yaşam doğumunu arttırmaya ihtiyaçları 
olduğunu tespit eden Prof. Dr. Martin Seligman, 
Pozitif Psikoloji yaklaşımını geliştirmiştir.

Pozitif Psikoloji, bireyle-
rin olumlu duygularına 
ve yeteneklerine odakla-
nan, kişisel potansiyelle-
rini ortaya çıkaran, güçlü 
yanlarını geliştirmesini 
amaçlayan bir yaklaşım-
dır. Pozitif Psikoloji yak-
laşımı, insanların psiko-
lojik sağlamlığını arttıran 
ve onların daha mutlu 
bireyler olmalarını des-
tekleyen bir yol izlemek-
tedir. 

Pozitif Psikoloji ve Mutluluk
İnsanlık tarihinde “mutluluk” kavramı her zaman 
ilgi odağı olmuştur. Pozitif Psikoloji kuramında da 
özellikle üzerinde durulan kavram “öznel iyi oluş” 
olarak da nitelendirilen “Mutluluk” kavramıdır. Po-
zitif psikolojinin temelinde mutluluk yani “bireyin 
esenlik durumu” yer almaktadır. Bireyin olumlu ve 
olumsuz duygularını ve yaşam doyumunu de-
ğerlendirerek bir iç görü kazanması ve bu yönde 
yaşam farkındalığı geliştirmesi pozitif psikolojinin 
mutluluk temelli çalışmalarının içinde yer almak-
tadır. Olumlu duygulara sık, olumsuz duygulara 
daha az odaklanılması ve yaşamın her alanından 
(aile, iş, arkadaşlık, sosyal çevre vb) doyum alın-
masını sağlamak pozitif psikolojinin mutluluğa 
ulaşmak için gereken boyutlardır. 

Ailede Mutlu Çocuk 
Mutlu bireyler yetiştirmenin temelleri çocukluk 
çağında başlayarak ailede atılmaktadır. Mutlu ve 
geleceğe umutla bakan sağlıklı çocuklar yetiş-
tirmek tüm ailelerin ortak amacıdır. Bu uğurda 
ebeveynler çocuklarını yetiştirirken tedirginlik ve 
endişe hissederler. Bilinçli ebeveynler çocuklarının 
küçük yaşlarda yaşayacakları bütün olumlu ve 
olumsuz duyguların onların kişiliğine etki ettiğinin 
farkındadır. Tüm ebeveynlerin ortak hedefi mutlu 
ve hayatından keyif alan bir çocuk yetiştirmektir.

Peki, mutlu çocuğun özellikleri nelerdir? 
Mutlu bir çocuk; oyun oynar, eğlenir, kendi başı-
na oyun kurar, arkadaş edinir, düştüğünde ağlar 
ve tekrar ayağa kalkmaya çalışır. Ailesiyle vakit 
geçirmekten keyif alır, kirlenmekten çok eğlenme-
ye önem verir, hayatı beş duyusu ile kavramaya 
çalışır, doğaya ve hayvanlara karşı merhamet duy-
guları gelişmiştir, yalansız ve yansızdır, deneyim-
leyerek öğrenir,  meraklıdır, daima soru sorar, iyi 
bir gözlemcidir, gözleri sevgi ile bakar ve en temel 
ihtiyacı ise koşulsuz sevgidir.

POZİTİF PSİKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE MUTLULUK 
VE 

MUTLU EĞİTİM
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Çocuk mutlu olmak konusunda doğuştan bece-
riklidir. Fakat büyüdükçe ve sorumluluklar arttıkça 
mutlu olmak ikinci hatta üçüncü, dördüncü aşama-
da yer alır. Ailenin yanlış yönlendirmesi, yetenekleri 
desteklemeyen eğitim sistemi, engelleyici sosyal 
çevre çocuğun önceliklerini ve mutlu olmaya karşı 
bakışını değiştirir.
Çocuğumuz saygın ve dolgun maaşlı bir meslek 
sahibi olunca değil kendini iyi hissettiği mesleği 
yapınca mutlu olur. Ya da saatlerce ders çalışıp 
test çözerek elde edeceği sınav başarılarıyla değil 
yeteneklerini geliştirerek katıldığı bir resim sergisi, 
müzik dinletisi veya spor müsabakasında verdiği 
özveriden mutlu olur. Arkadaş ilişkilerinde yaşadığı 
mutsuzluk ve kırgınlıkları zaman kaybı olarak gör-
meyen onu ilgiyle dinleyen anne babası ile mutlu 
olur. 
Okulda Mutlu Çocuk
Elbette tüm bu becerileri çocuklara kazandıracak, 
gelişimlerini destekleyici dokunuşu yapan aileden 
sonraki kurum okullardır. Eğitim hayatı dediğimiz-
de akla gelen ilk kelime “başarı” olur. Başarı için de 
çalışmak gereklidir. Ancak başarı mutluluğu değil, 
mutluluk başarıyı getirdiği göz ardı edilmektedir. 
Pozitif Psikolojinin desteklediği “Pozitif Eğitim” bu 
noktada, başarıyı merkeze alan geleneksel eğitim 
modelinin dışında öğrencilerin ve eğitimcilerin 
mutluluğunu ön koşul olarak ele almakta, uygula-
nacak eğitim içeriklerinin bu hassasiyetle hazırlan-
ması gerektiğini savunmaktadır.
Eğitimin pozitifi, negatifi olur mu? 
Türkiye’de okul ve mutluluk arasındaki ilişkiye 
yönelik çok fazla çalışmaya rastlanmamakla birlikte 
öğrencilerle yapılan bazı araştırma sonuçları dolaylı 
olarak okul ve mutluluk arasındaki ilişkiyi çıkara-
biliriz. Örneğin, son yıllarda yapılan araştırmalar-

da kendini başarılı bir öğrenci olarak görmeyen 
ortaokul öğrencilerinin %26sının okulu bırakmayı 
düşündüğü, (TEGV,2016), eğitim sisteminden 
memnun olmayan lise öğrencilerinin %36,9’unun 
okulu bırakma eğiliminde olduğu (Şimşek, 2011), 
liselerde öğrenim gören öğrencilerin okul bağlılık 
düzeylerinin orta düzeyde olduğu (Özdemir ve Ka-
laycı,2013) sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca Öğrenci 
Değerlendirme Programı’nın (PISA) üçüncü raporu 
olan 2018 yılı Öğrenci Refahı Raporu’nda 72 ülkede 
15 yaş düzeyindeki öğrencilerin refah durumlarının 
incelenmiş, Türkiye 28 OECD ülkesi içinde ‘yaşam 
memnuniyeti’ sıralamasında 10 üzerinden 6.12 
puanla son sırada yer almıştır. 
Tüm bu araştırma verileri değerlendirildiğinde şu 
anki eğitim sisteminin öğrencilerin psikolojik sağ-
lıklarını ve öğrenme kapasitelerini destekleyen bir 
seviyede olmadığı görülmektedir. Özellikle mutlu 
bir gelecek inşa etmek hedefinde olan bir Türkiye 
modelinde eğitimin ulaşılmak istenen doğrultu-
da olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda Pozitif 
Eğitim ile çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı 
sağlanması,  duygusal sorunların daha kolay 
aşılması, yaşamı anlamlı kılacak adımları 
daha doğru atması için çabalayan ve 
uygulamalarını bu bakış açısıyla ge-
liştiren bir düşünce kazandırılabilir.

Pozitif Eğitim =Mutlu ve Başarılı Bir Gelecek
Teneffüs sürelerinin düzenlendiği, ders 
sayısı ve içeriklerinin zenginleştiği, müfredat 
kazanımlarının sınav odaklı değil keşfetme ve 
deneyimleme odaklı olduğu, sınav haricinde 
başka ölçme metotlarının da kullanıldığı 
bir eğitim sistemi pozitif eğitimin getirdiği 
yaklaşımlardan bazılarıdır. Pozitif eğitim, 
ödül-ceza temelli bir davranış değişikliği mod-
elinin yerine içsel motivasyonu artırmaya 
dönük karakter oluşumunun desteklenmesi, 
öğrencilerin öz yönetim becerisi kazanması için 
sorumluluk almalarını daha çok teşvik eden, 
problemlerin çözümü için keşif temelli bir süreç 
izleyen, depresyona dayanıklı, olumlu duygulara 
odaklanan, güçlü bir karakter ve erdeme sahip 
öğrenciler yetiştirme hedefindedir.
Pozitif eğitim uygulamaları ile mutluluk düzeyi 
yükselen çocuklar okulu daha çekici bir yer 

olarak görmeye başlar, 
okulda kendini iyi 

hisseder ve 
okulda 

öğretmenleri, arkadaşları ile olan ilişkileri daha 
sağlıklı olur. Pozitif eğitim uygulamaları ile iyi 
oluş düzeyi yükselen öğrenciler okulu daha ilgi 
çekici bulur, okulda kendini iyi hisseder, daha 
çok şey öğrenmeye ihtiyaç duyar, okula daha 
istekli gelir, okulda sağlıklı ilişkiler geliştirir. 
Bu yönde yapılan bilimsel araştırmalar da 
pozitif psikoloji temelli okul uygulamalarının 
öğrencilerin okula bağlılığını (Seligman ve 
ark.,2009), yaşam doyum düzeyini ve olumlu 
duyguları (Proctor ve ark.,2011), umut düzeyini 
(Marquez ve Pais-Ribeiro,2011), depresyon 
semptomlarını azalttığı (Green, Anthony ve 
Rynsaardt, 2007) ile ilgili verilere ulaşılmıştır. Son 
birkaç yıldır Yale ve Harvard Üniversitelerinde 
Pozitif Psikoloji temelli oluşturulan “Psikoloji ve 
İyi Yaşam” ve “Mutluluk” seçmeli dersleri en fazla 
tercih edilen seçmeli dersler olmuştur. 
Tüm bu veriler, olumlu ilişkilerin geliştiği 
güvenli okul ortamlarında gerçekleşir. Öğrenci 
ve öğretmenin olumlu iletişimi ve etkileşimi 
sayesinde oluşan bir güven ortamıdır bu. Mutlu 
okul ortamları, yaratıcı sınıflar oluşturmak da 
yine öğretmenlerin pozitif eğitim yöntemlerini 
kullanmaları ile gerçekleşebilir. 
Örneğin, farklı renklerin kullanıldığı, okuma, din-
lenme ve yaratıcılıklarını keşfetme materyaller-
inin bulunduğu sınıflar oluşturmak gibi. Bilişsel 
kuralların oluşturulduğu sınıf kuralları yerine 
duygu temelli sınıf kuralların oluşturulması 
da yine mutlu sınıf ortamı oluşturmak için 
denenebilir. Okul bahçesinde oluşturulacak 
küçük bir sera, çiftlik gibi uygulamalar ile 
öğrencilere doğa ve hayvan sevgisini, so-
rumluluk alma ve şefkat duygularını 
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kazanmalarını sağlayacaktır. Öğrencilerin yetenek-
lerinin farkına varması ve öğrendiği bilgileri uy-
gulama fırsatı bulacakları beceri atölyeleri de aynı 
pozitif eğitimin gerekliliklerindendir.  
Mutlu Eğitim Ortamlarının sağlanması ve pozitif 
eğitimi uygulama noktasında işin büyük bir bölü-
mü eğitim yöneticileri ve öğretmenlere düşmek-
tedir. Başarılı ülkeleri incelediğimizde öğretmen 
niteliğini ve yetkinliğinin de yüksek olduğunu gör-
mekteyiz. Kendini sürekli geliştiren ve başarı temel-
li bir yaklaşımdan çok mutluluk temelli bir eğitimi 
ön koşul olarak ele alan bir eğitim planlamasının 
en temel şart ve gereklilik olduğu ortadadır. Bu 
durumda tüm eğitim çalışanlarının eğitim yakla-
şımı yeniden şekillenmeli ve çağın gerekliliklerini 
gözeten, geleceğin ihtiyaçlarının farkında olan bir 
değişim sürecine girmelidir.

Faruk GÜLŞEN
BAFRA-REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
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Eğitim 
hayatı dediğimizde 

akla gelen ilk kelime
“başarı” olur. 

Başarı için de çalışmak 
gereklidir. Ancak başarı 

mutluluğu değil, mutluluğun 
başarıyı getirdiği 

göz ardı 
edilmektedir.

“Mutlu Eğitim Ortamlarının 
sağlanması ve pozitif eğitim uy-

gulama noktasında işin büyük bir 
bölümü eğitim yöneticileri ve 
öğretmenlere düşmektedir.”
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Öfke, basit bir “sinirlilik” veya “kızgınlık” halinden, 
yoğun hiddet durumuna kadar değişen dereceli, 
duygusal bir durumdur. Her şeyde olduğu gibi “azı 
karar çoğu zarar” ilkesi tıpkı kaygı ve streste oldu-
ğu gibi öfkede de geçerlidir. Kontrol edilmez  ve 
aşırıya kaçarsa bu faydalı duygumuz yıkıcı duyguya 
dönüşebilir.
Öfke Kontrolü: Öfkenin işe yarar aşamadan ken-
dimize ve çevremize zarar aşamasına geçtiğinde 
devreye girmesi gereken farkındalık becerimizi 
geliştirme etkinliğimizdir.
Manipüle edilerek toplumsal şiddete evirilebilen 
öfke hakkında hiçbir duygumuzda olmadığı kadar 
duygusal farkındalığımızı artırıcı uygulamalar sade-
ce aile ya da okulun değil tüm kamu alanında etkili 
kurum kuruluşların, yerel yönetim ve STK’ların ilgi 
alanına sokulmalıdır. 
“Öfkeyle kalkan zararla oturur, pireye kızıp yorgan 
yakma” gibi atasözleri toplumu öfke kontrole yön-
lendirmektedir. Amerika’ya kızıp bir aylık maaşıyla 
aldığı telefonu öfkeyle yere çalan adamın duru-
munda öfkelenmek normal ancak öfke, bir canlıya 
ya da eşyalara zarara dönüşürse normal değildir.
Yaşa ve gelişim evrelerine göre öfke konusunda 
duygusal farkındalığımızı artırıcı uygulamalar da 
çeşitlenecektir. Her uygulama herkes için yukarda 
saydığımız gerekçelerden dolayı; öfkeyi amaç mı 
araç mı olarak kullandığına göre, öfke tetikleyici 
türüne göre, öfke çeşidine göre değişik etki edecek 
ya da işe yaramayacaktır. Belki de büsbütün yeni 
yaklaşım gerektirecektir.
ÖFKEMİZE NASIL HÂKİM OLABİLİRİZ? 
Etkin bir öfke kontrolü için aşağıda sıraladığımız 
öfke kontrol uygulamalırı kişisel farklılıklara ve öfke

 ortamının özelliğine dikkat edilerek uygulanırsa 
etkili olacaktır:
1. Oto Telkin: Kendine “rahatla”, “sinirlenecek bir 
şey yok”, “seni manipüle etmesine izin verme”, 
“pireye kızıp yorgan yakma”, “öfkeyle kalkan zararla 
oturur” sözlerini hatırlat.
2. Spor: Birikmiş öfkenin potansiyel patlamalarını 
önleme adına spor yapmak işlevsel bir önlemdir.
3. Derin Nefes Alma: Derin nefes alma beyne ok-
sijen akışını artıracak, kalp atışlarını dengeleyecek 
sağlıklı düşünme için bir fırsat veriecektir. 1-3-10 
Tekniği; Öfkeye kapılacağınızı anladığınızda; 1 

defa “sakin ol” de, 3 derin nefes al, yavaş yavaş 10’a 
kadar say.
4. Ayaktaysan otur: Ayaktayken ayaklara biriken 
kan tedirginliği artıracaktır. Kürsünün arkasına geç 
ya da otur. Olmadı imkân varsa ayakları uzat.
5. Doğru İfade: Karşı tarafın etki alanında olmadan 
makul ifadelerle kendinizi, hislerinizi doğru ifade 
edin. Böyle bir durumda önceden ayna karşısında 
egzersizde bulunmaktır. “Çok kırıldım, bu duruma 
üzülüyorum, derse odaklanamıyorum” gibi ben 
dilini kullanın.
6. Kartlar çıksın: Sınıf ortamında öğretmenin 
öfkesini tetikleyici davranışları önce görmezden 
gelmesi, ikinci defa aynı kişide gördüğü olumsuz 
örnek teşkil edecek davranışa sarı kart, yinelenmesi 
halinde kırmızı kartlara isim yazma. Daha sonra 
ekstra inglizce kelime ezberleme gibi pedagojik 
değeri olan görevler verme.
7.Yoğunluk Molası: İş yükünün arttığı noktada 
gerginliği hissettiğiniz anda kısa süreli molalar, ses-
siz ortamda gözlerini kapayarak dinlenme, el yüz 
yıkama ferahlık sağlayacaktır.
8. Affedici olmak: Affedici ol, kindarlığı seçme 
ki günün sonunda mutlu kal. Bunun meziyetine 
bilişsel anlamda inancını artırıcı örnekleri hatırla. 
Affediciliğin değerler eğitimi kapsamında önemini 
hatırlamak da teskin edici olacaktır.
9. Mizah: Olayı tebessümle karşılamak, mizah aklı-
nızın öfkenin kontrolüne girmesine mani olacaktır. 
Size doğru tutum için süre kazandıracaktır.
10. İletişim Becerilerinizi Güçlendirin: Öfke gü-
venirliğinizi kemirmesine müsaade etmemek için 
iletişim becerileriniz önemli olacaktır. Diğer 
seyircilere izleme şansı yerine ders verme şansınızı

 kullanın. “Kesinlikle sizi anlıyorum, bütün sakin-
liğimle ve dikkatimle sizi dinlemeye hazırım” gibi 
başlangıç cümlelerinizi jest ve mimikleriniz de 
desteklesin. Ayna hücreler karşı tarafın etkisinde 
kalma riskini artırır. Bu yüzden doğrudan cepheniz 
öfke kaynağına dönük olmasın. Yüzünüz çevreyi 
kontrole hazır gözünüz muhatabınızda olsun. Çok 
da önemli bir durum yok imajından yararlanın.
11.Bilişsel yöntemler kullan: Olumlu düşünme 
becerinizi geliştirin, olumlu yönergelerle öfkenin 
sizi ele geçirmesini engelleyin. 

12.Misafir Duygu Muamelesi: Misafir ev sahibi-
nin kurallarına göre davranır. Öfkemizi de isten-
meyen ya da istenen misafir olarak ağırlamasını 
bilmek, onun bütün günümüzü iptal edeme-
yeceğini, geçici olduğunu bilmek rahatlatıcı 
olacaktır.
13.Oto Kontrol: Başkalarının öfkesini te-
tikleyici tutum ve davranışlarınızın farkın-
da olun ve karşı tarafa saygı duyduğu-
nuzun göstergesi olarak bu konuda titiz 
davranın. Kişileri üzecek, korkutacak, 
çaresiz bırakacak, utandıracak, öz say-
gılarını, öz güvenlerini tehdit edecek, 
hayal kırıklığına uğratacak vb. tetikleyici 
tepkilerden uzak durmakta fayda var.
14.Listeleme: Sizi sinirlendiren 3-5 dav-
ranışı ve karşısında nedeni yazarak her 
sabah ya da akşam listeleyin. Başınıza 
geldiğinde nasıl davranacağınızı tekrar 
edin. Senaryoya zihinsel canlandırmay-
la çalışın.
15.Yaratıcı Çatışma Yönetimi Tek-
nikleri: Kazan-kazan yöntemi, ara-
buluculuk gibi çözüm diplomasisine 
açık olun. 
16. Duygusal farkındalık: Duygu-
sal deneyimlerin bilinci ve tüm duy-
guları uygun bir şekilde yönetme 
yeteneğinin ve çatışmayı çözebilme 
sürecinin temelidir.

Duygusal farkındalık nasıl yardımcı 
olur?
Sizi ve diğer insanları gerçekten 
neyin rahatsız ettiğini anlamaya, açık 
ve etkili iletişim kurmaya ve çatışma 
çözülene kadar motivasyonu canlı 
tutmaya yarar.

İyi bir öfke kontrol eğitimi için öfke 
nedir, ne değildir, çeşitleri, nedenleri, 
tetikleyicileri, faydaları, geçici ve kalıcı 
zararları muhatabın gelişim evresine göre 
belirlenmelidir. Bölgesel, yöresel, bireysel ve 
sosyo-ekonomik farklılıklara göre daha güncel 
bilimsel, disiplinler arası işbirliği ile çalıştaylar 
yapılarak elde edilen veriler ışığında bu stratejik, 
manipüle edilebilir duygumuzu tanıma seferberli-
ği başlatılmak zorunda.

ASIM KURUMAHMUT
GENÇ ADIM KOLEJİ/ MD. YARD.
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Küreselleşme günümüzde yabancı dile olan 
ilgiyi arttırmıştır. İletişimin olmazsa olmaz oldu-
ğu dünyada, İngilizce ortak yabancı dil olarak 
önemsenirken artık Türkçe de yabancı dil olarak 
dikkat çekmeye başlamıştır. Çevremizdeki siya-
sal, toplumsal değişmeler, ülkemizin uluslararası 
alanda yürüttüğü kültürel ve ticari çalışmalar 
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi hususu-
nu ön plana çıkarmıştır. 
Türkiye’ye ve Türkçeye olan meraka karşılık vere-
bilmek, Türkçenin öğrenilmesini yaygınlaştırmak 
için, yabancı dil olarak Türkçe eğitim-öğretim 
alanında yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 
Dünyanın farklı ülkelerindeki üniversiteler 
ile Türkiye’deki üniversiteler arasında yapı-
lan ikili anlaşmalar sayesinde binlerce 

öğrenci Tür-
kiye’ye ge-
lerek Türkçe 
eğitim 
almışlardır. 
Gerek üni-
versitelerde 
kurulan 
Türkçe öğ-
retim mer-
kezlerinde, 
gerekse 
özel dil öğ-
retim mer-

kezlerinde 
yabancı ülkeler-

den eğitim amacıyla 
ya da turistik amaçla 
gelen insanlara Türkçe 
öğretilmektedir. Türki-
ye’nin resmi kurumu 
olan Türk İşbirliği ve 
Kalkınma İdaresi de 
dünyanın farklı ülkele-
rinde açtığı Türk kültür 
merkezlerinde Türkçe 
öğretimi alanında 
faaliyet göstermek-
tedir. Bununla birlikte 
Yunus Emre Enstitüsü 
bünyesinde kurulan 
YETEM’ ler aracılığıyla 
çok geniş bir yelpazede 

yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi konusunu 
gündeminde tutmaktadır. TÖMER de yabancıla-
ra Türkçe öğretimi işini modern anlamda yapan 
önemli kurumlardan bir tanesidir.
Yabancılara Türkçeyi öğretmek, onların motivas-
yonunu yükseltmek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için yapılması gerekenler vardır.  Yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminin başlı başına bir alan 
olarak kabul edildiği günümüzde, bu alanda 
yapılacak her türlü çalışma önemli bir boşluğu 
dolduracaktır. Türkçe öğrenmeye olan talebin 
artmasıyla birlikte ders materyallerine olan ihti-
yaç da artmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminin 
kaliteli olabilmesi için farklı yaş grupları ve farklı 
amaçlar için ders kitapları hazırlanmalıdır. Ders 
kitaplarının hazırlanma aşamasında görev ala-
cak kişilerin, işin sadece teorik değil aynı zaman-
da bizzat yabancılara Türkçe öğretiminde görev 
alan kişilerden seçilmesi faydalı olacaktır. Türkçe 
öğretimi yapılırken öğrencinin herhangi bir 
konudaki anlama-kavrama düzeyi gözlemleye-
rek ihtiyaca yönelik materyaller tasarlanmalıdır. 
Böyle bir yaklaşım sayesinde hem öğretmenin 
hem de öğrencinin işi kolaylaşacaktır. Yabancı dil 
olarak Türkçe öğretiminde kelime öğretiminin 
önemi iyi kavranmalıdır. Bu yüzden seçilen keli-
melerin, kitabın hitap ettiği gruba uygun olma-
sına ve öğrencinin ihtiyacını karşılamaya yönelik 
olmasına dikkat edilmelidir. Kelimeler seçilirken, 
günlük hayatta karşılığı olanlara öncelik verilme-
lidir. 
Yabancılara Türkçe öğretilirken onlara uygun 
olan yol ve yöntemlere başvurulmalıdır. Yabancı 
bir dil öğretilirken hangi hedef kitleye ne kadar 
süre içerisinde ve hangi ihtiyaca dayalı olarak 
öğretimin yapılması gerektiği önceden plan-
lanmalıdır. Dil öğretiminde dört temel beceri 
olarak adlandırılan dinleme, okuma, konuşma ve 
yazma eğitimin ilk basamağından itibaren birlik-
te ele alınmalıdır. Çünkü, iletişimin temeli olan 
dilin kullanımı sırasında bu dört temel beceriye 
her an ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancılara Türkçe 
öğretimi konusunda yazılacak olan ders kitapla-
rında bu özelliklere ilk üniteden itibaren ağırlıklı 
olarak yer verilmesi şarttır. Bir yabancıya Türkçe 
öğretirken öncelikle görebileceği ve çevresiyle 
ilişki kurabileceği kelimeler öğretilmelidir

YABANCILARA 
TÜRKÇE 
ÖĞRETİMİ

“Çevremizdeki siyasal, toplumsal değişmeler, 
ülkemizin uluslararası alanda yürüttüğü 

kültürel ve ticari çalışmalar, Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretilmesi hususunu 

ön plana çıkarmıştır”
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“Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçenin ve Türk kültürünün geniş 
alanlara yayılması, yaşatılması açısından büyük bir öneme sahiptir.”

Somut bilgiler öğretilmeden soyut düşüncele-
rin kavratılamayacağı gerçeğinden hareketle 
tümevarıma dayalı bir sistem içinde Türkçe 
öğretmeye çalışılmalı, kalıplaşmış diyaloglar ve 
söz kalıpları verileceği için tümdengelime de yer 
verileceği unutulmamalıdır. 
Yabancılara Türkçe öğretirken dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta öğrenciye bir dil bilgisi 
kazanımı verilmeden yeni bir kazanıma geçil-
memesi gereğidir. Aynı anda birden fazla kaza-
nımı öğrenciye aktarmaya çalışmak, verilmek 
istenenin tam anlaşılamamasına neden olabilir. 
Belirli zaman geçtikten sonra unutulup diğer 
kazanımlarla karıştırılmasına neden olabilir. Ve-
rilen kazanımlar iletişimde kullanıldığı biçimiyle 
örneklerle desteklenmelidir. Çünkü, uygula-
ması yapılamayan bilgi, çabuk unutulacaktır. 
Yabancılara Türkçe öğretirken verilen bilgilerin 
ve örneklerin teorik değil pratikte kullanıldığı 
gibi olması şarttır. Çünkü, dili öğrenen yaban-
cı, toplum arasına karıştığında öğrendiklerini 
uygulamaya dökebilmeli ve çevresiyle doğru bir 
iletişim kurabilmelidir. İletişimden kopuk bir dil 
öğretimi, öğrenciyi çok çabuk dilden ve dolayı-
sıyla kültürden uzaklaştıracaktır. 

“Türkçe öğretilecek bir 
sınıfta en çok üzerin-

de durulması gereken 
konu, Türkçeyi telaffuz, 

vurgu ve tonlamaya 
uygun öğretmektir”

Dil öğretiminde amaç yaşayarak öğrenmedir. 
Çünkü, insan duyduklarının büyük bir bölümünü 
unutur. Okuduklarının bir kısmını hatırlar ama 
yaptıklarını çok daha büyük bir oranda hatırlar. 
Sınıf içi uygulamalarının tamamının öğrenciye 
dönük ve dolayısı ile öğrenciyi her an aktif du-
rumda tutacak biçimde olması gerekir. İletişim 
araçlarının çok öne çıktığı günümüzde dil öğre-

tirken televizyon, video, bilgisayar gibi araçlar-
dan yararlanarak dört temel becerinin daha iyi 
kavratılacağı, öğrenilenlerin daha kalıcı olacağı 
herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. De-
ğişik milletlerden kişilerin Türkçe öğreneceği bir 
sınıfta en çok üzerinde durulması gereken konu, 
Türkçeyi telaffuz, vurgu ve tonlamaya uygun 
olarak öğretmektir. Alfabe öğretilirken verilecek 
olan örneklerden başlayarak bunun üzerinde 
çok önemle durulması gerekir. Buna çok dikkat 
edilmezse aynı sınıfta birden fazla söyleyiş biçi-
miyle karşı karşıya kalınacaktır.
Dil öğretimi, belirli kurallar doğrultusunda yapıl-
malıdır. Yabancılara Türkçe öğretimi, Türkçenin 
ve Türk kültürünün geniş alanlara yayılması, 
yaşatılması açısından büyük bir öneme sahiptir. 
Bu alanın ayrı bir disiplin olduğu unutulmamalı 
ve bu konuda uzman öğretim elemanlarının 
yetiştirilmesine de çok büyük önem verilmelidir. 
Yabancılara Türkçe öğretiminde çok önemli olan 
temel ve genel ilkelerin her biri ayrı bir dikkat ve 
titizlik gerektirmektedir. Bu ilkelere bağlı kalına-
rak seçilecek yöntem ve kullanılacak teknikler 
belirlenmeli ve ders ortamındaki uygulamalarda 
bunlar göz önüne alınmalıdır.
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Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen 
ailenin insan yaşamında özellikle Türk toplumunda 
vazgeçilmez bir önemi vardır. İnsanın ihtiyaçlarını 
karşılayabildiği, kendini rahatlıkla ifade edebilece-
ği, gelişiminde önemli bir etkinin olduğu doğal yer 
kendi ailesidir.  Yapılan araştırmalarda, dünyada ve 
ülkemizde toplumsal bir değişimin olduğu, bu du-
rumdan ailenin yapısının da etkilendiği, eşlerin ara-
larında çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen 
anlaşmazlıkların boşanma kararı ile sonuçlandığı 
görülmektedir. Boşanma sonrasında aile yapısında 
büyük değişimler olmaktadır. Bu değişimler sonu-
cunda aile içerisindeki tüm bireyler, özellikle de 
çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenmektedir.
Boşanma istatistiklerine bakacak olursak Türkiye’de 
boşanma sayısı yıldan yıla değişmekle birlikte son 
on beş yılda sürekli bir şekilde arttığı görülmekte-
dir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 
2016 yılında gerçekleşen boşanma sayısı 2001 yılıy-
la kıyaslandığında yaklaşık olarak %72.92 oranında 
yükseldiği tespit edilmiştir. 
Konu ile ilgili yapılan çalışmalar incelediğinde, 

anne ve babası boşanmış çocukların, anne-baba-
sı birlikte olan çocuklara göre psikolojik sorunlar 
açısından daha fazla risk altında olduğu konusunda 
fikir birliği vardır. Konu ile ilgili birkaç araştırmadan 
örnek vermek gerekirse;
Babalis ve diğerleri (2014) okul öncesi çocuklar 
üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, anne babası 
boşanmış çocukların, çekirdek ailelerdeki çocuk-
larla karşılaştırıldığında davranış problemleri ve 
okul performansında belirgin farklılıklar olduğunu 
ve boşanmanın çocuklarının duygusal gelişimi-
ni olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirmiştir. 
Lansford (2009) boşanmanın çocukların kısa ve 
uzun vadeli uyumuna etkisini incelediği literatür 
taraması sonucunda, boşanmış aile çocuklarının içe 
yönelim ve dışa yönelim sorunları, sosyal ilişkilerde 
problemler ve düşük akademik başarı riskiyle karşı 
karşıya kalabileceklerini bildirmiştir. Demir-Dagdas 
ve diğerleri (2017) çocuklarda boşanma deneyimi 
yaşamanın aile ilişkilerinde, eğitsel kazanımlarında 
ve ruh sağlığında problemlere neden olabileceğini 
belirtmiştir.

BOŞANMIŞ AİLE ÇOCULARININ ETKİLENME DURUMU 
VE 

ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

boşanmış çocukların, çekirdek ailelerdeki çocuk-
larla karşılaştırıldığında davranış problemleri ve 
okul performansında belirgin farklılıklar olduğunu 
ve boşanmanın çocuklarının duygusal gelişimini 
olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirmiştir. 
Lansford (2009) boşanmanın çocukların kısa ve 
uzun vadeli uyumuna etkisini incelediği literatür 
taraması sonucunda, boşanmış aile çocukları-
nın içe yönelim ve dışa yönelim sorunları, sosyal 
ilişkilerde problemler ve düşük akademik başarı 
riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini bildirmiş-
tir. Demir-Dagdas ve diğerleri (2017) çocuklarda 
boşanma deneyimi yaşamanın aile ilişkilerinde, 
eğitsel kazanımlarında ve ruh sağlığında prob-
lemlere neden olabileceğini belirtmiştir.
Boşanma sonrasında karşılaştığımız bir olumsuz 
durum da akademik başarısızlıktır. Dominion 
(1974), anne-baba, çocuk okula başladıktan sonra 
boşanmışlar ise, çocuğun akademik başarısını 
daha çok olumsuz etkileyeceğini belirtmiştir. 
Boşanma olayı esnasında, çocuk okula devam 
ederken, hem boşanma sürecinin hem de boşan-
ma öncesinde aile içindeki yaşadığı geçimsizlik ve 
çatışmalara şahit olmaktadır. Bu durum çocuğu 
daha da  etkilemektedir (Tüzün, 2004 : 58).
Aile büyükleri tarafından desteklenen çocukta, 
ders çalışmayı istemek, akademik başarısını yük-
seltmek, geleceğe ilişkin hedefler koyma düşün-
cesi olmaktadır. Bu davranışlar, çocuğun eğitim 
sürecini doğrudan etkileyerek okuldaki başarısını 
yükseltmektedir. Ancak ailenin boşanma sonucu 
parçalanması, çocuğun eğitimini aksatmakta ve 
hedeflerinde değişiklikler oluşturmaktadır. Kendi-
siyle yeterince ilgilenilmeyen, bedensel, zihinsel 
ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmayan çocuk, iyi 
bir eğitim süreciyle tanışamamakta ve bunlara 
bağlı olarak da okuldaki başarısında düşüş görül-
mektedir.
Okullarımızda bu durumda olan birçok öğrenciyle 
karşılaşmaktayız. Peki öğretmen olarak öğrenci-
lere yönelik yaklaşımlarımız nasıl olmalı ve onlara 
karşı nasıl davranmalıyız? 
1. Yapacağımız çalışmaların daha etkin ve verimli 
olabilmesi için öncelikle öğrencimizin hayat hika-
yesini iyi bilmeliyiz.
 
2.Sınıf içerinde veya okulla ilgili sosyal faaliyet-
lerde özellikle bu çocukların aktif görev almaları 
sağlanmalıyız. Böylelikle çocuğun benlik saygısını 

geliştirmesine yardımcı olabiliriz.

3. Çocuğun yaşadığı bu değişimin anlamı konu-
sunda duyarlılık kazandırma adına sınıfta konu-
şurken kelimeleri seçerek kullanmalıyız. 

4. Ders programındaki etkinlikleri sınıf içerisinde 
uygularken biraz değiştirerek uygulayabiliriz. 

5. Öğretmenler olarak sınıfta problem çözme 
becerileri ile ilgili etkinlikler uygulayarak öğrenci-
lerin kendi başlarına problem çözme becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olabiliriz.

6. Anne-babası boşanmış durumda olan öğrenci-
lerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyet-
lere yönlendirebiliriz.
7. Öğrencilerimizi hedefleri yönünde başarılı ol-
ması için destek vererek motive edebiliriz.

8. Öğrencimizin bu süreç içerisinde yardım alması 
konusunda okulumuzdaki Psikolojik Danışmana 
yönlendirmemiz daha iyi olacaktır. Eğer okulu-
muzda Psikolojik Danışman yoksa, Rehberlik ve 
Araştırma Merkezinden bu konuda yardım alabi-
liriz.
Sağlıklı ruh yapısına sahip bireyler ve onların ye-
tiştireceği çocuklarla birlikte çalışmalar yapılarak 
sağlıklı toplum oluşturabiliriz. Öğretmenler olarak 
bizler herhangi bir  travmatik olayla başa çıkma 
yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Böy-
lece hem ebeveynlere hem de çocuklara bu konu-
da yardımcı ve yol gösterici olabiliriz. Ancak bizler 
bu yöntemleri kullanarak sağlıklı, kendini tanıyan 
ve kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirebiliriz. 

Yasemin EROĞLU
BAFRA-İSMAİL AHISKALI MESLEKİ EĞİTİM 
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-MIŞ GİBİNİN DİJİTALDE KENDİNİ BULMUŞ HALİ 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
(AUGMENTED REALITY)

Dünyayı sınıfınıza getirin!

Artırılmış gerçeklik yani  “Dijital dünyanın” biz-
lere verdiği sınırsızlık. Tanımı, “Ses, video, grafik 
veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretil-
dikten sonra duyusal girdi ile artırılıp canlandırı-
lan elemanların, fiziksel, gerçek dünya ortamıyla 
birleştirilmesi sonucu oluşturulan yeni bir algı 
ortamının canlı, doğrudan ya da dolaylı görünü-
müdür.” olarak verilen artırılmış gerçeklik, özetle 
gerçekte olmayan olayı veya olguyu tablet ya da 
telefonumuz aracılığı ile oluyormuş gibi görme-
mize imkan sağlayan bir teknolojidir.
Oldukça karmaşık ve zor gibi görünen bu tekno-
loji aslında hayatımızın pek çok alanına çoktan 
girmiş durumda. Etrafımıza şöyle bir baktığımız-
da, pazarlamadan emlak piyasasına, cihaz kuru-
lum ve tamirlerinden dekorasyona, turizmden 
alışverişe, lojistikten sanat ve müzelere, oyun-
lardan ordu hizmetlerine, inşaat sektöründen 
elbette eğitime kadar yerini almış ve hayatımızı 
kolaylaştırıyor olduğunu görmekteyiz.
Eğitimde nasıl kullanılıyor, isterseniz ona şöyle 
bir göz atalım.

EĞİTİMİN HOKUS POKUSU “QUIVER”

AR (Augmentedreality-artırılmış gerçeklik) nin 
eğitimde uygulanması, en temel haliyle Quiver 
la karşımıza çıkıyor ve sınıflarımızda 3-7 yaş arası 
öğrencilerin ilgisini çekerek temel kavramların 
akılda kalmasına yardımcı oluyor. Web ortamın-
dan alacağınız Quiver boyama sayfasında bu-
lunan QR code, telefon ya da tabletinize indir-

diğiniz aynı adlı uygulama sayesinde tanınıyor 
ve öğrenilmesi istenen kavramın 4D ile hayat 
bulması gerçekleşiyor. Kısacası daha önceden 
öğrencilerin çalışma kâğıtlarında kalan olgu 
ve olaylar, kare kodlar ile canlanıyor. Öğrenme 
zevkli ve kalıcı hale geliyor.
Maalesef ki pek çok Quiver sayfası ücretli. Eğitim 
aracı olarak hazırlanmış başka 4D materyaller 
var mı diye baktığımızda görüyoruz ki artırılmış 
gerçeklikle öğrenmeyi kalıcı hale getiren ders 
materyalleri çoktan piyasalarda yerini almış. 
Vücudumuz, uzay ve biz, dinozorlar, dünya ve 
katmanları gibi pek çok konuda hazırlanmış 4D 
teknolojili kartlar derslerimizde gidemediğimiz 
yer ve imgeleri bize getiriyor.

BU UYGULAMALAR SİZİ İÇİNE ÇEKECEK

Dijitalde dünya devlerinden biri olan Google’da 
materyal ve uygulamalarıyla bu alanda “Ben de 
varım!”, diyor. Telefonlara indirilen Cardboard  ve 
Google Expeditions uygulamaları ile bir akciğe-
rin içine girebiliyor, Çin Seddi’nde yürüyebiliyo-
ruz.
Google bu uygulaması ve setleri için şöyle haklı 
bir cümle kullanıyor:  “Dünyayı sınıfınıza getirin!”
Sınıfınıza tozu dumana katan bir hortum ya da 
vızıldayan bir arı kovanı getirdiğinizi hayal edin. 
Expeditions uygulamasının artırılmış gerçeklik 
modu sayesinde soyut kavramlara hayat verebi-
lirsiniz. 100’ün üzerinde Artırılmış Gerçeklik Keşif 
Seferiyle nelerin mümkün olduğunu görün.
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 SERGİ VE SUNUMLARDA 
YENİ DÖNEM KOLAYLIĞI 

“AURASMA”

Görsel:1

Bu konuda son bahsedeceğim uygulama “Auras-
ma”. Daha çok lise öğrencilerinin kullanımına uygun 
olduğunu düşündüğüm ve gerçekte yapılan bir 3D 
sergiyi 4D ye taşıyabilen bir uygulama. Bunun daha 
kolay anlaşılması açısından çalışma prensibini bir 
örnekle ifade edeceğim. Örneğimizde bir Türkiye 
haritamız olsun. Bu harita üzerinde Kapadokya /
Nevşehir işaretlenmiş ve kısaca açılamalar bulu-
nan bir not iliştirilmiş. Amacımız Kapadokya’daki 
toprak-kaya oluşumlarını hem coğrafi olarak ifade 
etmek hem de bölgenin turistik önemini belirtmek 
olsun. Bu nedenle haritada Kapadokya’ya bir peri 
bacası modeli çizilmiş ya da konulmuş da olabilir. 
Buraya kadar her şey 25 yıl öncesiyle aynı. 
Günümüzün farkını oluşturacak olan uygulama; 
“Aurasma”
Bu uygulamayla,
1;  Peri bacası modelini tanıtabilir
2; Yöre hakkında gerek coğrafi gerek turistik duru-
mu anlatan bir video ekleyebilir
3; Uygulamanın o modeli her gördüğünde bu vide-
onun açılarak o bölgeyi bir belgesel gibi anlatması-
nı sağlayabilirsiniz. 

Tabii ki bunun için tablet ya da telefon kullanımı 
gerekli. Böylece belki bir sergide veya bir sunum 
alanında gün boyu aynı tanıtımı onlarca kez yapma 
işini o peri bacasını gördüğünde açılacak olan vide-
oyla, Aurasma uygulamasına yaptırmış olur-

sunuz. Aynı konuyu onlarca, yüzlerce kez anlatma-
nın gerekli olduğu sergi ortamlarında kullanılabi-
lecek mükemmel bir uygulama olan Aurasma’nın 
uygulanmasına ilişkin açıklamalar, sosyal medyada 
kolayca bulunabilir.
Dijital teknolojilerde gördüğümüz tüm bu gelişme-
ler eğitimde öğretmenin yardımcısı olurken, günü-
müz öğretmenlerinin geçmiş yüzyılın öğretmen-
leriyle olan farkını ortaya koyuyor. Bu teknoloji ile 
buluşan öğretmenler, 21. Yüzyıl gereklerini yerine 
getirmenin haklı gururunu yaşıyor.

Görsel 1: Google Cardboard Expeditions vide-
osundan alınmıştır.

Belgin TUNÇ
KUTLUKENT 80. YIL İLKOKULU

SINIF ÖĞT.
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EĞİTİM İÇİN 
CEP TELEFONU UYGULAMALARI

21. yüzyılda öğretmen olmak, elbette bize geçtiğimiz yüzyılın sonunda öğretmen olmaktan farklı alan-
larda kendimizi geliştirme zorunluluğu getiriyor.  Günümüzde öğretmenler eğitimde kolaylık sağlayan 
ve verimliliği artıran dijital uygulamalar kullanıyorlar. Bu sayımızda sadece öğretmenlerin değil aynı 
zamanda öğrencilerin de kullanabileceği bir uygulamaya göz atacağız.

“Sanal kimlik, kendini temsil için seçilen bir görüntü” olarak tanımlanan dijital avatarlar, burada 
anlatacağımız “Voki” uygulaması ile kolayca oluşturulabilir hale geliyor. Kendilerini ifade etmek ve vurgu-
lamak isteyen öğrencilerimiz için “Voki” kullanımı çok kolay bir dijital araç.

Voki ile oluşturulan bir avatarda; avatarın türü, arka planı, renkleri değiştirilebilir, kendi oluşturduğunuz 
arka planlar eklenerek karakterler bir öykünün içine sokulabilir. Öğrenciler kendi hobilerini de işin içine 
katabilirler. Kendi sesleriyle kayıt yapabilir, konuşturabilir ya da metin olarak yazıp, karakter sesi seçerek 
avatarlarına ses verebilirler. Oluşturulan bu avatar sosyal medyada paylaşılabilir ya da cep telefonuna 
indirilebilir.

Samsun Eğitim
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Bu Uygulamayı Nerede – Nasıl Kullanabiliriz?
- Kişilerin yapacakları bir sunumda anlatacaklarını avatarlarına yaptırmak istediğinde, 
- Yazdığı bir öyküyü avatarına anlattırmak isterseniz,
- Anılarını anlatırken zorlanan ancak ifade etmesini istediğiniz kişi için,
- Bir konu hakkında değerlendirme yapmasını isteyip kendini daha rahat ifade edeceğine inandığınız 
öğrencileriniz için,
- Yabancı dil öğretimindeki kalıp yapıları pekiştirmek için kullanabilirsiniz.
Öğrencilerin voki kullanarak her hangi bir konuyu anlatmalarını, tekrarlamalarını isteyebilir ve böylece 
hem dijital, hem akademik, hem psikolojik tamamlanmalarına yardımcı olabiliriz. Ayrıca öğrencilerimiz-
den günlük tekrar çalışmalarını bu şekilde vokilerle hazırlayarak, daha önce oluşturabileceğimiz bir padle-
te (önceki sayımızda anlatılmıştı) yüklemelerini isteyebiliriz.
Hem padlet hem de vokinin, web wersiyonu , android ve ios uygulamaları bulunmaktadır.

21. yüzyılda öğretmen olmak, 
elbette bize geçtiğimiz yüzyılın sonunda 

öğretmen olmaktan farklı alanlarda 
kendimizi geliştirme zorunluluğu getiriyor.

Belgin TUNÇ
KUTLUKENT 80. YIL İLKOKULU

SINIF  ÖĞRT.
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BİR DÜŞÜNÜR 
BİR EĞİTİM GÖRÜŞÜ

EL-CEZERÎ 
Batı dünyasında Cazari (Gazari) olarak bilinen 
“Ismail Ebul-Iz Bin Razzaz El-Cezeri” bugünkü 
Cizre dolaylarında 1153 yılında dünyaya geldi. 
Artuklu Sarayında 1181-1206 yılları arasında 
saray mühendisliği görevini sürdürmüş olan 
Cezeri, Pnömatik ve Hiyel biliminin güçlü bir 
temsilcisidir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı 
tarafından Türkçeye çevrilmiş ve basılmış olan, 
“Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında 
Kitap” (El-Câmi‘ Beyne’l-‘İlm ve’l-‘Amel En-Nâfi‘ Fî 
Es-Sınaâ‘ti’l-Hiyel) adlı eseri, Cezerî’nin en önem-
li çalışmasıdır.

Cezerî, 1205-1206 yıllarında yazdığı kitabında su 
saatleri, içecek otomatları ve oyunlar, kan aldır-
ma ve kan toplama, fıskiyeler, havuzlar ve müzik 
otomatları, su çıkaran tulumbalar ile kaldırma 
düzenleri ve saray hizmeti gören çeşitli maki-
neler, şifreli kilitler, kasalar ve oymacılık ürünleri 
gibi başlıklarda kendi tasarımı olan üç yüze 
yakın otomatik makine ve sistem ile ilgili bilgi 
vermiştir. Çalışmaların şemalarını da esere ekle-
yerek eğitimde detaylı anlatım, tasnif ve gör-
sel-şekil çiziminin önemini bizlere göstermiştir.

Cezeri’nin kurucusu kabul edildiği; haberleşme, 
denge kurma ve ayarlama bilimi olarak tanımla-
nan ve insanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, 
kontrolü ve denge durumunu inceleyen bilim 
dalı olan Sibernetik, zamanla gelişerek bugün 
hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren bilgi-
sayarların ortaya çıkmasına imkân tanımıştır.

Cezeri, öğrenme öncesi yapılan ön çalışmalara 
çok önem vermektedir. Kendinden önce yapı-
lanları incelemeden, teorik altyapı edinmeden 
başlayacak çalışmaların temelsiz kaldığının ve 
sağlam olmadığının farkındadır.

Kitabında “Benden çok evvel gelen âlimlerin 
kitaplarını ve onları takip edenlerin çalışmalarını 
gözden geçirdim. Nihayet nakillerden kurtul-
dum, başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve 
problemlere kendi gözümle bakabildim.” 

“Benden çok evvel gelen âlimlerin kitaplarını ve onları takip 
edenlerin çalışmalarını gözden geçirdim. Nihayet nakillerden 

kurtuldum, başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve problemlere 
kendi gözümle bakabildim.”
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diyen Cezerî; kendisinden önce birçok çalışma yap-
mış Ctesibius, Heron, Philon, Arşimet, Ben-i Musa 
Kardeşler, Harezmî, Rıdvan gibi bilim adamlarının 
mevcut teori ve tekniklerini geliştirmek ve mü-
kemmelleştirmek zorunda olduğunun farkındadır. 
Günümüzde İnovasyon olarak tanımlanan değişen 
koşullara uyabilmek için yeni yöntemlerin kullanıl-
ması prensibini bundan 800 yıl önce benimseyen 
Cezeri, “Yapmak istediğim makineleri evvela Arşimet 
kanunlarına göre tasarladım, lakin bu prensiplerle o 
makineleri çalıştırmak mümkün olmadığı için ken-
di geliştirdiğim prensiplerle bu makineleri yaptım.” 
diyerek eğitimde başarılı olmak için özgünlüğün ve 
kendine olan güvenin önemini dile getirmiştir.

Cezeri, kitabının önsözünde; “ Gelmiş geçmiş 
âlimler ve düşünürler, çok sayıda düzenek (sistem) 
ve problemden söz etmişlerdir. Ancak, bunların 
tümünü gerçekleştirmeye fırsat bulamadıkları gibi, 
bu düzenekleri kontrol edecek yöntemleri de geliş-
tirememişlerdir. Uygulamaya dönüştürülmeyen her 
teknik ilmin, doğru ile yanlış arasında kaldığını gör-
düm.” şeklindeki ifadesiyle şimdilerde yaygınlaşan 
Tasarım ve Beceri Atölyeleri marifetiyle yeni fikir ve 
çalışmaları uygulayarak öğrenmenin önemini ifade 
etmiştir.  

“Eserim hakkında karara varılırken bazı kişilerin bel-
li işleri daha kolay yapabilecek yaratılışta oldukları 
unutulmamalıdır. Herkes, bildiği şeyleri başkalarına 
iletmekle yükümlüdür. Hiç kimse faydalı olabile-
cek bilgileri başkasından esirgeyemeyeceği gibi, 
yapabileceğinden daha fazlasından da sorumlu 
tutulamaz.” cümlesiyle de bilginin paylaşılmasının 
gerekliliğini ve kişilerin eğilim, yetenek ve becerile-
rine uygun alanlarda daha başarılı olabileceklerini 
çağlar öncesinden bize iletmiştir.
“Otomatik Sistemlerde İlmî ve Fayd
alı Pratiği Bir Araya Getirmek” olarak çevrilen kita-
bının isminde ilim ve uygulamayı kuşatan bir tanım 
kullanmak suretiyle, teori ve pratiğe eşit önem 
verdiğini vurgular. Onda teori ve pratik hep eşit 
ağırlıkta, at başı gider. Tüm çalışmalarının günlük 
hayata bir değer ve payda katması gerektiğine 
inanır. Tasarımlarını geliştirdikten sonra maketlerini 
yaparak kontrol etmesi, tasarım metodolojisi açısın-
dan önemli bir yaklaşımdır.

Eserleri bize göstermektedir ki Cezeri, çok boyutlu 
düşünebilen ve düşündüğünü fiilî  pratik düzleme 
yansıtmayı başarabilen bir mühendis âlimdir.

KAYNAKÇA:
1- Akman T., (1976). İlk Türk Sibernetik Bilgini Eb-Ül-İz. Bilim ve Tek-
nik, 9, 103, 1-4.
2- Bir A., (1977). Eb-ü-İz al Gazari’nin Otomatlar Kitabı. Bilim ve 
Teknik, 110, 1-3. 
3- Hill D.R., (1974). Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında 
Kitap. Tıpkı Basım, Kültür Bakanlığı Yayınları 1207, Bilim ve Teknoloji 
Dizisi 2, Ankara 1990.
4- Uzun A., (2011). İsmail El Cezeri ve Otomasyon Sistemleri. Konya 
Kültür A.Ş.

MARTİN
HEİDEGGER

(1889-1976)

1889 ile 1976 yılları arasında yaşayan varoluşçu 
Alman filozof Heidegger için, eğitimin temeli 
sorgulamadır. Sorgulama bilmenin en yüce for-
mudur. Çünkü sorgulamada, varoluşa gelen her 
ne ise “o, en açık haliyle bize gelir” . O halde sorgu-
lama bilimlerin tüm ayrılığını silebilecek ve onları 
amaçsız, özgür köklerinde yeniden bir araya get-
irecek tek unsurdur.
“Işığın özü kendisi yoluyla göstermektir. 
Öğretmenin özü de ışık gibi kendisi yoluyla 
öğrenmeye davet etmektir.”
Heidegger’in amacı; Platon’un “Mağara Benzet-
mesi” aracılığıyla bize öğrenmenin bir oluşum 
olduğunu ve daima açık olandan gizlenene, 
karanlık ve sessiz hakikate yol aldığını anlatmaktır. 
O, öğrencilerine nasıl düşünebileceklerini 
öğretmekte ve öğrencilerinin her birinden tek bir 
şey istemektedir: “İnsan olmanın anlamını yeniden 
düşünerek yola çıkmak. Düşünmeyi harekete 
geçirecek ve uyandıracak ilk ya da öncelikli şey 
budur.” 
Heidegger için bireysel varoluşun dönüşümü 
ve hakikatin kökensel olarak kendini açması, 
eğitimin felsefesini hakkıyla yapabilmeyi zorunlu 
kılmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak tartışılması 
zorunlu görünen, felsefenin ve eğitimin en te-
mel sorunu olduğu yukarıda vurgulanmış olan 
“İnsan olmanın anlamı” sorusudur. Çünkü insan 
varoluşuna ilişkin bir çözümleme ya da sorgulama 
yapılmaksızın onun nasıl eğitilebileceği üzerine 
konuşmanın bir anlamı ve yararı olmayacaktır. 
Öğrencilere sorulması varoluşsal olarak zorunlu 
başlangıç sorusu şöyle ifade edilebilir: “Eğitilmiş 
biri olmak benim için ne anlam taşıyor?”
Heidegger’e göre Eğitim; görünenin sınırlarını 
bozup onun ardında gizlenmekte olan için yani 
sessiz ve karanlıkta varlığını sürdüren için yeni yol-
lar açan bir şekilde olmalı, sunacağı bilgi; bir şeyin 
ne olduğundan çok nasıl olduğuna ilişkin olmalıdır. 
Aksi halde bilgi; ölü bir şey, bilim yalnızca bu ölü 

bilginin toplamı, eğitim de onları yalnızca aktaran 
ve dayatan bir şey olarak kalmaya mahkûmdur. 
Ona göre sorgulayıcı düşünme; özgür bir şekilde, 
özgür alanlarda ve özgür lider eğitimcilerin yol 
göstericiliğinde mümkün olacaktır.

“Işığın özü kendisi 
yoluyla göstermektir. 

Öğretmenin özü de 
ışık gibi kendisi 

yoluyla öğrenmeye 
davet etmektir.”
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SINIFLARIN DÖNÜŞÜRÜLMESİ;
SINIFINIZ NE KADAR ÖĞRENCİ MERKEZLİ

Okullarda öğrencilerin eğitim alanlarının büyük kıs-
mını sınıflar oluşturur. Sınıfların, çocukların eğitim 
ihtiyaçlarını karşılar özellikler barındıracak şekilde 
tasarlanması eğitim kalitesinin artmasında son 
derece önemlidir.
Geleneksel eğitim anlayışında sınıf içinde öğretme-
nin aktif, öğrencilerin daha pasif olduğu bir eğitim 
ortamı vardır. Bu anlayışa göre öğrenciler sınıfta 
sırasına oturur defterini kitabını hazırlar ve öğret-
meni bekler. Öğretmen, öğreten kişi olarak sınıfa 
gelir, çoğunlukla düz anlatım yöntemini kullanarak 
dersi işler. Öğretmen merkezde, öznedir, etkin ve 
bilgi aktaran konumundadır; öğrenci ise bir nesne 
gibidir, pasiftir ve bilgiyi depolayan kişi konumun-
dadır. Çağımızda teknolojinin gelişmesiyle çocuklar 
değişmekte ve buna bağlı olarak farklı eğitim yakla-
şımları geliştirilmektedir. Bu nedenle sınıf ortamı-
nın monotonluktan kurtulması gerektiği ve sınıf ile 
ilgili dönüşüme olan ihtiyaç daha fazla hissedilme-
ye başlanmıştır.
Yapılandırmacı yaklaşımı benimsediğimiz günü-
müzde merkezde öğretmen değil öğrenci vardır. 
Sınıf tasarımında çocukların etkin öğrenmelerine 
fırsatlar sunan, dikkatle ve özenle oluşturulmuş eği-
tim ortamları olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun 
gelişimine uygun olarak tasarlanmış ve düzenlen-
miş, çocukların merak ve ilgi duydukları, eğitimin 
tanımındaki kendi yaşantıları yoluyla ifadesindeki 
gibi kendileri keşfederek, nitelikli ortamlarda ger-
çekleştirilecek eğitim, eğitimin kalitesini daha da 
arttıracaktır. 

Sınıf ortamının öğrenci merkezli olmasında en 
büyük rol öğretmenindir. Öğretmen öğrencileri-
nin gelişim özelliklerine, müfredatına göre sınıf 
ortamını dönüştürmelidir.  Bu dönüşüm, sınıfların 
kalabalık oluşu, müfredat çerçevesinin sınırlı olma-
sı, kısıtlı imkanlar, sadece sınava odaklanma gibi 
etkenlerden dolayı kolay olmayacaktır. Ancak bazı 
ufak tefek değişikliklerle, çocukları eğitim süreci-
ne dâhil ederek, sorular sorup çocukların bilgiye 
kendilerinin ulaşmalarını sağlayarak sınıfları de-
ğiştirmek mümkün. İnanç ve umutla yapılan, ufak 
değişimlerle oluşan küçük kıvılcımların büyüyüp, 
çocukların; öğrenmeyi keşfeden, meraklı, ilgili, far-
kındalık sahibi bireyler olarak yetişmesinde büyük 
rol oynayacaktır.

Yapılandırmacı yaklaşımda 
merkezde öğretmen değil
öğrenci vardır.

Öğrenci merkezli bir sınıf yaratmak öğretmenler 
için çok zor değil. Ezbere dayalı olmayan, öğ-
renci katılımını teşvik eden ders içi etkinlikleri 
önemli bir başlangıçtır. Sınıflarımızı dönüştürür-
ken yeniliklere açık olmalıyız. Çocukların görsel, 
işitsel, duyuşsal alanlarını destekleyen, deneyler 
gözlemler yapmasına olanak sağlayan eğitim 
ortamında çocuğun birçok öğrenme metodu-
nu kullanmasını sağlamalıyız. Öğrenci merkezli 
sınıflar dersin sıkıcı geçmesini engeller ve her 
çocuğun katılımını sağlar. Her çocuğun öğren-
me hızı ve seviyesi farklıdır.  Sınıfta oluşturulan 
öğrenme merkezleri birçok zeka alanına hitap 
ettiği için her çocuk katılımda bulunur ve birey-
sel farklılıklardan kaynaklanan öğrenme eksiklik-
leri de en aza iner.
Örneğin bir anasınıfını ele alalım:
- Sınıfta fen, kitap okuma, sanat, oyun, blok mer-
kezleri gibi çocukları farklı ilgi alanlarına yönlen-
direbilecek birçok merkez olsun. 
- Hangi kavram verilecekse onunla ilgili öğret-
men, çocukların dikkatini çekecek, onlarda me-
rak uyandıracak bir materyal hazırlar ve merkez-
leri o kavrama göre düzenler.
- Çocuklar sınıfa girdiğinde sınıftaki değişiklik 
ilgilerini çeker ve o gün tüm merkezlerde kav-
ramla ilgili etkinlikler yapılır. 
- Çocuklar sınıftaki değişim ile ilgili öğretmene 
sorular sorarlar ve öğretmenin yönlendirmele-
riyle kavramı kendileri keşfederler.
- Çocuklar bazen bireysel bazen de grup halinde 
etkinlikleri kendileri tasarlayıp geliştirirler. 
- Öğretmenin asıl amacı öğrenme farkındalığı 
yaratmak ve bilgiyi keşfetmelerini sağlamaktır. 
- Gerek yönlendirmelerle gerek kendi yaşantıları 
yoluyla birçok etkinliği farklı şekillerde ( görsel, 
işitsel, sözel,..) deneyimleme şansı bulurlar.
Bu, okul öncesinde sınıf dönüştürmeye bir 
örnekti. Öğretimin her kademesinde sınıfları 
dönüştürmek mümkün. 

Sorular sorarak, çocukların hem birbirleriyle 
hem de öğretmenle ders içi etkileşimini arttı-
rarak bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlamalı-
yız. Öğrencileri ne kadar eğitime dahil edersek 
eğitimden de o kadar verim alırız. 
Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları 
yoluyla istendik ve kasıtlı davranış değişikliği 
meydana getirme süreci. Bu bir süreç ve öğrenci 
bu süreçte ne kadar aktif rol oynarsa o kadar 
kalıcı öğrenme gerçekleşir. Öğrenci merkezli 
sınıflarda öğrenciler bilgiyi kendileri keşfederler. 
Keşfetmenin mutluluğu, çocukların öğrenmeyi 
öğrenme motivasyonunu arttırır. İstekli, meraklı, 
deney ve gözlem yapan, sonucunda bilgiyi öğre-
nen ve üreten, kendine güvenen bireyler yetişir.
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YAĞMUR GÜLŞAH ERDEM
HENDEK ANAOKULU/ ANASINIFI ÖĞRETMENİ 

Sınıf ortamının
öğrenci merkezli
olmasında en 
büyük rol
öğretmenindir.
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DEĞİŞEN TOPLUM VE YENİ NESİL KÜTÜPHANE
Bilmek, bilgiye erişmek, hayal gücünü geliştirmek, 
üretmek, sorgulayıcı olmak ve kültürel açıdan 
gelişmek bireylerin bugünü ve geleceği için ol-
dukça önem taşımaktadır. Popüler ifadeyle “Bilgi 
Çağı” olarak tanımlanan günümüzde, hemen her 
şey bilgi ile ilişkilendirilerek anlam kazanmakta ve 
“güç” unsuruna dönüşmektedir. Yaşamın her anın-
da belirleyici olan bu etkileşimde asıl rol oynaması 
beklenen dinamiklerden biri de kütüphaneler ve 
bilgi merkezleridir.
Bilginin ve bilgi ekonomisinin öne geçtiği bilgi 
toplumunda, bireylerin de bilgiye erişmeleri, bilgiyi 
üretmeleri, güncellemeleri, kullanmaları ve bunla-
rın yanı sıra enformasyon okuryazarlığı becerileri ile 
yaşam boyu öğrenme becerilerini de geliştirmeleri 
gerekmektedir. İşte bu nedenle bilgi toplumunda 
kütüphaneler önemli bir işleve sahiptirler; çünkü 
bilginin toplandığı, derlendiği ve dağıtıldığı kurum-
ların başında kütüphaneler gelmektedir.
Geçmişten itibaren kütüphaneler okullarda sür-
dürülen eğitim çabalarının dışında; daha bağımsız 
kütüphane salonlarında ve bireylerin kendi ken-
dine öğrenme çabalarını destekleyecek biçimde 
işlevlerini yerine getirmiştir. Bu bakımdan toplu-
mun eğitilmesinde kendilerine özgü ve önemli bir 
görevi de üstlenmişlerdir. 

Kütüphane kültürü İslam Türk geleneği içinde 
tarihsel açıdan da önemli bir yere sahiptir. 2005 
tarihinde yapılan VI. Uluslararası Türk Kültürü 
Kongresi’nde Osmanlı’da kütüphaneciliğin tarihsel 
gelişiminden bahsedilmiştir. Kütüphaneler Osmanlı 
Devleti’nin farklı dönemlerinde içinde bulunulan 
ekonomik, kültürel ve siyasi olaylardan ve politika-
lardan etkilenmişler, kendilerini bu unsurlara göre 
yeniden kurgulamışlardır. Osmanlılarda, kütüp-
haneler hem kültürün bir parçası hem de oluşan 
kültürü aktaran ve gelişmesini sağlayan kurumlar 
olarak varlıklarını sürdürmüşler, kuruldukları tarih-
ten itibaren de bilimsel yaşamın en büyük destekçi-
leri olmuşlardır.

Ben cenneti her 
zaman bir bahçe 
olarak değil,  bir 

kütüphane olarak 
düşünmüşümdür.                                                                                                                                   

                                               Jorge Luis Borges

Kütüphaneler geleceği yaratır

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmelerin 
bireyleri sosyal ve kültürel değerlerinden uzak-
laştırarak tek tip bir yaşam tarzına sürüklediği 
görülmektedir. Buna bağlı olarak toplumun kül-
türel yapısında ve şehir kültürünün oluşumunda 
birtakım aksaklıkların yaşanabileceği ve bireylerin 
kendilerine bırakılan kültürel mirası koruma ve 
geliştirme konusunda ilgisiz ve yetersiz kalacakları 
öngörülmektedir.
Kütüphaneler geçmişi günümüze aktaran ve 
günümüzü de geleceğe aktaracak olan toplumsal 
kurumlardır. Bu aktarımın iyi ve kaliteli yapılabilme-
si kütüphanelerinin içerik açısından beslenmesi ve 
şartların iyileştirilmesiyle mümkün olacaktır. Aksi 
takdirde, kütüphaneler, birkaç okuyucunun kitap 
alıp verdiği, kitapların sergilendiği basit birer yapı 
olarak kalacaktır.
Kütüphaneleri Google öncesi arama makineleri 
olarak gören uzmanlara göre, kütüphaneler özel-
likle de değişen dünyamızda ve katlanarak artan 
bilgi karşısında sosyal uyum ve yeni sorunlarla baş 
etme kapasitesi bakımından eskisinden daha da 
önemlidir.
Yeni nesil kütüphane anlayışı kütüphaneleri kitap 
okunan bilgi sahibi olunan, araştırma inceleme 
yapılan bir kurum olmanın dışında hatta bunun 
ötesinde sosyal ilişkilerin kurulabileceği alan olarak 
görmektedir. Bu yaklaşımı uygulayan çok az sayıda 
halk kütüphanemiz mevcuttur. Daha çok sosyalle-
şen ve kitapla buluşan bir toplum istiyorsak bunu 
yaygınlaştırmak zorundayız çünkü gelecek bilgiyi 
elinde tutan bunu paylaşan bireylerle şekillenecek-
tir. Okuyan toplum için değişen dönüşen yeni nesil 
kütüphane  anlayışına ihtiyacımız vardır. 
Evet dijital yayıncılık ve sosyal 
medya gün geçtikçe önem kazanıyor
 fakat hala çok kısıtlı. Belki de ne 
kadar genişlerse genişlesin, hiçbir

zaman yeterli olamayacaktır. O 
zaman da bilginin değeri artacaktır. 
Şu anda dijital çağa ayak uydurmaya
 çalışan kütüphaneler diğerlerine göre 
bir tık önde gözükmektedir. Bu süre içinde kütüp-
hanelerden beklenen hizmetler de azalmak şöyle 
dursun, kapsamlı görevlere yenileri eklenmiştir. 
Fakat her şeye, her yerde, her an online erişim sağ-
lanabildiği bir dönemde kütüphaneler sadece bilgi 
sağlayarak varlıklarını sürdüremezler. 
 Yaştan ve toplumsal statüden bağımsız olarak 
insanlara bu bilgi bolluğuyla baş etmeyi öğretmek 
giderek daha önemli hale gelmektedir. Dünya-
mızdaki bilgi bolluğu ile baş etme ve sosyalleş-
me mekânları olmak üzere kurulacak yeni nesil 
kütüphaneler, bu mekânların yüzyıllardır olduğu 
gibi ayakta kalmasını sağlayacaktır. Google öncesi 
arama motoru olan kütüphaneler, Google’ın yapa-
madığını yapmak zorundadır. 
Yeni nesillerimizi geleceğe hazırlamak için bu 
gelişmeleri iyi algılamak ve değişimi bir an önce 
yapmak zorundayız. Gerek kütüphanelerin dijital-
leşmesi ve çağa ayak uydurması gerekse kütüpha-
neye erişim noktasında eğitimcilere büyük görev 
düşmektedir. Bu geçiş sürecini fark etmeli, yeni ne-
sil için yeni nesil kütüphane modelleri üretmeliyiz. 

Havanur TAFLAN
İLKADIM-MİTHATPAŞA ANADOLU LİSESİ
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“Eşitlik mi, yoksa hakkaniyet mi? Eğitimde hangisi 
daha önemli? Eşitliği sağlamak hakkaniyeti de sağlar 

mı? Toplumların gelişiminde hakkaniyetin etkisi 
nedir? ” Son zamanlarda aklıma takılan bu sorulara 

cevap ararken karşıma Pası Sahlberg’in ” Eğitimde Fin-
landiya Modeli ” adlı kitabı çıktı. Finlandiya hepimizin 

bildiği gibi az nüfuslu, yeraltı zenginliklerinden yoksun, 
soğuk bir kuzey ülkesi. Ancak yıllardır PISA ve TIMSS 

sınavlarında hep üst sıralarda yer alan ve eğitim modeli her 
yerde örnek gösterilen bir ülke. Bu özelliklerinden dolayı 

tüm dünyada bakışlar Finlandiya’ya ve Fin Eğitim Sistemi’ne 
çevrilmiş durumda. Peki Finlandiya Eğitim Modelinde hakkani-

yetin yeri ne? Finlandiya hakkaniyeti nasıl sağlıyor ? Hakkaniyet 
sayesinde mi uluslararası sınavlarda bu denli başarılı Finlandiya ?

Nedir peki hakkaniyet? Kısaca ”adalete uygun-
luk, adillik ”şeklinde tanımlasak yanlış olmaz 
sanırım. Modern dünyanın her alanda ulaşmak 
istediği, hedeflediği bir olgudur aynı zamanda. 
Bu kavram eğitim özelinde düşünüldüğünde 
çoğu insanın aklına eğitimde eşitlik, yani her 
bireye aynı eğitimi verme, gelebiliyor. Hâl-
buki eğitimde hakkaniyet farklı seviyelerdeki 
öğrencilere, ihtiyaçlarına ve koşullara göre 
farklılaştırılmış eğitimi sunmakla çok daha 
yakından ilgili. Dünyada her alanda olduğu 
gibi eğitim alanında da hakkaniyet arayışları 
her geçen gün artmakta. Bazı ülkeler eğitimde 
hakkaniyet arayışının henüz çok başında iken 
bazıları ise eğitim modellerinin içine bu olguyu 
uygulanabilir bir şekilde yerleştirmeyi başarmış. 
İşte bu ülkelerden birisi de Finlandiya…
Yeraltı zenginliği olmayan ve nüfusu az olan 
Finlandiya’nın her bir bireyi çok değerli ve özel. 
Bu yüzden hiçbir çocuğu kaybetmek istemiyor-
lar. Eğitimle ilgili bir rüyaları var : ”Ailevi, sosyal 
veya kişisel şartları ne olursa olsun tüm çocuklar 
için her mahallede iyi bir okul” ve bu rüyalarını 
gerçeğe dönüştürebilmişler. Çünkü şunu bili-
yorlar: Okullar, çocukların eğitimde izleyecekleri 
yolu ve geleceğe dair beklentilerini etkiliyorsa 
eğer, o halde çocukların her gün evden okula 
taşıdıkları eşitsizliklerle baş edebilecek kapasit-
eye sahip olmalılar.

Yakın bir zamana kadar tüm öğrencilere bire-
bir aynı eğitimi verip ardından aynı hedeflere 
ulaşmalarını beklemenin hakkaniyet anlamına 
geldiği düşünülüyordu. Ancak bunun yanlış 
olduğunu ilk fark eden ülkelerden birisi Fin-
landiya oldu. Eğitimde hakkaniyetin adalet ve 
kaynaştırma kavramlarından ayrılamayacağını 
fikrini ortaya koydular ve eğitimlerini varlık, gelir, 
statü ve ailevi şartlardan arındırdılar. Bu sayede 
eğitimde adilliği ve kapsayıcılığı yakaladılar ve 
Finlandiya, öğrenim sürecinin sosyoekonomik 
şartlardan minimum seviyede etkilendiği OECD 
ülkelerinden biri oldu. (OECD,2016b) Peki Fin-
landiya bütün bunları nasıl yaptı ?

Finlandiya’nın Hakkaniyet Stratejisi
Yakın geçmişte Finlandiya eğitimine 
baktığımızda hakkaniyeti yakalama çabalarında 
iki dönem görüyoruz. İlki 70’li ve 80’li yıllarda 
okulların sıkı bir şekilde merkezden yönetilmesi 
ve denetimi. Bu dönemde bakanlıkça belirlenen 
müfredat ve ders programları, okul teftişleri, 
emir ve yasakları içeren ayrıntılı yönetmelikler 
başroldeydi. Bu dönemin özellikleri size de 
tanıdık gelmiştir. Zira halihazırda ülkemizde 
uygulanan sistemin ikizi adeta. Ve bir sır vermek 
gerekirse Finlandiya bu dönemde hakkaniyet 
açısından istediği seviyeye maalesef gelemedi.

Samsun Eğitim
Dergisi / Sayı-2103www.samsun.meb.gov.tr 102



90’lı yıllardan günümüze dek süregelen ikinci dö-
nemdeyse (ki bu dönem Finlandiya’nın hakkaniyet 
anlamında hedeflerine ulaştığı dönemdir)  yerel 
yönetim birimlerinin güçlendiğini, ademi merkezi-
yetçi reformların öncü olduğunu ve okullara özerlik 
yetkileri verildiğini görüyoruz. Bu dönemde okullar 
kendi müfredatlarının planlaması, ölçme-değer-
lendirme ve kendi gelişimlerinde sorumluluğu 
devraldılar. Kendilerini teftiş etmeye başladılar.  Bu 
teftişlerin yöntemi ”öz değerlendirme, meslektaş 
denetimi ve kişiye özel mesleki destek programları” 
şeklinde oldu.
Okulların mali denetimleri belediyelere ve hatta 
pek çok yerde yine okullara bırakıldı. Örneklem 
tabanlı öğrenci değerlendirme sistemi güçlendi ve 
bu sayede okulların üzerindeki rekabet ve başa-
rı sıralaması baskısı da kalktı. Bu dönemdeki en 
radikal değişimlerden biri ise öğretmenlerce okul 
bazında belirlenen müfredat oldu. Her okul kendi 
misyonunu, genel eğitim hedeflerini ve değerlerini 
tanımladı ve en önemlisi tanımlamakla kalmayıp 
uyguladı. Bu sayede okul müfredatlarının termino-
lojisi ve üslubu son derece gerçekçi ve pratik hale 
geldi. Müfredat, bürokratların elinden çıkma politi-
ka metinlerine benzeyen siyasi retoriklerden arındı. 
Çünkü şunu keşfetmişlerdi: Öğrencisinin başarılı 
olması hedefiyle hareket eden bir öğretmenin ça-
baları, parlamento üyelerinin ve bürokratların aynı 
niyetle attıkları adımlardan çok daha anlamlıydı.
Hakkaniyeti sağlama çabalarında diğer bir adım ise 
öğretmenlerin kesintisiz bir şekilde mesleki eğitime 
erişebilir olması. Bu amaçla her sene Finlandiya 
Merkezi Bütçesinden 30 milyon dolar öğretmen 
eğitimine ayrılmaktadır. Bunun yanında beledi-
yeler bu alanda okullara destek vermekte. Finlan-
diya merkezi sınavlara, teftişlere, merkezi yönetim 
faaliyetlerine ayıracağı parayı öğretmenlerin mesle-
ki gelişimine aktarıyor. Ayrıca her bir öğretmen yılın 
ortalama on gününü mesleki gelişimine ayırıyor ve 
bu günlerin çoğu öğretmenlerin boş zamanlarına 
ait.

“Bu dönemdeki en radikal 
değişimlerden biri ise 

öğretmenlerce okul bazında belirle-
nen müfredat oldu”

Hakkaniyeti Sağlamak İçin Fikirler, Öneriler, 
Somut Adımlar

Hakkaniyeti sağlamak için kolektif ve çoklu koor-
dine edilen hamleler şart. Eğitim, toplumun her 
alanıyla entegre olduğu için sağlık, gençlik, toplum 
bilimleriyle beraber çalışmak gerekiyor. Burada 
sistem yöneticilerine, okul idarecilerine ve öğret-
menlere önemli görevler düşüyor:

–Sistem Yöneticilerine Öneriler: 

Öğrenci ve aile profilinin çeşitli olduğu , özel ihtiya-
cı bulunan okullara ayrılan maddi ve beşeri kaynak-
lara pozitif ayrımcılık tanıyın. Nitelikli ve deneyimli 
öğretmenleri kritik durumdaki okullarda çalışmaya 
teşvik edecek politikalar geliştirin. Okullarda ruh ve 
beden sağlığı hizmetlerini geliştirin ve bu alanda 
diğer kamu görevlileri ve sivil toplum örgütleri ile 
işbirliğine gidin.  Müfredat planlaması ve uygu-
laması süreçlerinde okullara daha fazla görev ve 
sorumluluk verin.

-Okul Yöneticilerine Öneriler: 

Karşılıklı sorumluluk kültürüne zemin hazırlayın. 
Öğretmen ve öğrencilerin hakkaniyetli eğitim 
kapsamında ihtiyaç duyduğu koşulları sağla-
mak için çaba gösterin. Öğretmenlerin mesleki 
gelişimleri için akran ve meslek koçluğundan 
faydalanmalarına fırsat verin. Öğrenciler açı-
sından daha kaynaştırıcı olun, sorunlara karşı 
erken müdahaleyi ve önleyici hizmetleri devreye 
sokun.

-Öğretmenlere Öneriler: 

Sınıfınızdaki ve okulunuzdaki tüm öğrencilerin 
sağlıklı ve güvende olduğundan, katılım göster-
diğinden, destek aldığından, çabalamaya teşvik 
edildiğinden emin olun. Her alana dokunan 
zengin bir müfredat için meslektaşlarınızla ortak 
çalışın. Öğrencilerinize çoklu zeka kuramını 
anlatın, yetenek ve başarının çeşitli biçimlerde 
oluşabildiğini anlamalarını sağlayın. Öğretimde 
her öğrenciyi aktif kılacak ve aidiyet hissini geliş-
tirecek işbirlikçi öğrenme yöntemlerini kullanın.

Finlandiya örneğinde görüldüğü gibi iyi bir 
eğitim sisteminde sadece eşitlik yeterli gelmiyor, 
hakkaniyete de çok önem vermek gerekli. Her 
çocuğun işlenmesi gereken bir cevher olduğunu 
baştan kabul etmek  de gerekiyor.  Tüm bu bah-
sedilenleri bizim eğitimcilerimizin de bildiğine 
eminim. Ama Finlandiya tüm bunları uygularken 
biz neden uygula(ya) mıyoruz ? Finlandiyalıların 
insana ve eğitime dair inançları mı farklı ? Yoksa 
bizim düşünce sistemimizi mi değiştirmemiz 
gerekiyor ? Ne dersiniz ?

Öğrencisinin 
başarılı olması 
hedefiyle hareket 
eden bir öğretme-
nin çabaları, par-
lamento üyeleri 
ve bürokratların 
aynı niyetle attık-
ları adımlardan çok 
daha anlamlıdır.

KAYNAKÇA:
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Ülkemizde gerek ortaöğretime gerekse yük-
seköğretime geçişte çoktan seçmeli test tekniği 
uygulanmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak 
öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim alanında faali-
yet gösteren kamu ve özel kuruluşlar öğrencilerin 
yetiştirilmesinde bu yönde haklı olarak daha fazla 
çaba harcar duruma gelmiştir. Bu durum öğrenci-
lerin sosyal etkinlik, toplum hizmeti, panel, sunum 
gibi ders dışı etkinliklere yönelimini sınırlandırmak-
tadır. 

Araştırmacılar, okuldaki ders dışı fiziksel etkinliklere 
katılan öğrencilerin, katılmayan öğrencilere kıyasla 
daha olumlu benlik algısına sahip olduklarını, stres-
le baş etme becerilerinin ve özsaygılarının ise daha 
yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu 
etkinlikler, öğrencilerin öznel iyi oluşlarına da katkı 
sağlamaktadır (Daley ve Leahy, 2003).

Akademik başarıları yüksek öğrencilerin sosyal et-
kinliklere katılımının sınırlandırılması gerektiği gibi 
yanlış bir yönlendirme,  kişisel gelişiminin eksik ve 
toplumsal değerleri tam algılayamamış bireylerin 
yetişmesine sebep olmaktadır.  Ülkemizde meslek 
edinme ve üniversiteye girişte yalnızca akademik 
başarının kıstas olarak alınması az önce bahsettiği-
miz öğrenci grubunun toplumun lokomotifi sayılan 
görevlere gelmesi ile sonuçlanan bir süreci başlat-
maktadır.

Okullar öğrencilerin yaşam boyu kullanacakları 
yararlı davranışları edinecekleri yaşam ortamlarıdır. 
Yaşamın ve toplumun küçük bir modelidir.  Bu yönü 
ile öğrencilerin gelecekleri ile doğrudan ilişkilidir.

Ölçemediğimizi geliştiremeyiz ve yönetemeyiz…
Üst politika belgelerinde eğitimde kalitenin art-
tırılması temel hedeflerden biri olarak ortaya 
konulmuştur. Eğitimin en zor ölçülebilen değeri 
olan kişilik gelişimini ölçme ihtiyacı üniversiteye 
giriş sınavının test tekniğine dayalı olması sebebi 
ile üzerinde fazlaca durulmayan bir konu olmuş-
tur. Kişilik gelişiminde rol alan sosyal etkinliklerin 
hesaplanabilir ölçütlerle donatılması ve seçme 
sınavlarında kendilerine fayda sağlayacak puanlara 
dönüştürülmesi akademik başarı ile sosyal etkinlik-
ler arasındaki dengeyi kuracaktır.

Öğrencilerin akademik başarıları analitik ve somut 
olarak değerlendirilirken, belki de yaşamda başarılı 
olmak yönünde atılmış adımlar olarak değerlendi-
rebileceğimiz sosyal etkinlikler geçiştirilmektedir. 
Öğrencilerin öğrenim hayatları süresinde gerçek-
leştirmiş oldukları ders dışı etkinlikler mezuniyet-
ten sonra unutuluyor ve öğrencinin CV’sinde yer 
alamıyor.  Bu durum büyük emeklerle yapılan top-
lum hizmeti ve sosyal etkinliklerin göz ardı edilme-
sine sebep olmaktadır. Hâlbuki bu tip çalışmaların 
da puana dönüştürülmesi öğrencilerin toplumsal 
olaylara duyarlılığını arttıracak ve daha ileriki aşa-
mada üniversiteye öğrenci seçmede alternatif bir 
modelin doğmasına zemin hazırlayacaktır.  

SOSYAL ETKİNLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ Problem Durumu:

Öğrencilerimizin toplum hizmetleri ile yaşamı 
tanıma faaliyetlerinin okullarımızda ikinci planda 
kalmasının sebepleri bulunmaktadır. Öğrenci gözü 
ile olaya bakacak olursak bu sebepleri şöyle sırala-
yabiliriz.
Sosyal Etkinliklere Hep Aynı Öğrenciler Katılıyor, 
Sosyal Etkinliklerden Haberim Olmuyor, Sosyal 
Etkinlikler Sonunda Elime Kalıcı Bir şey Geçmiyor, 
Derslerden Geri kalıyorum, Sosyal Etkinlikler Ge-
reksiz… vb. Liste uzatılabilir. Ancak sonuç olarak 
problem durumu değerlendirilecek olursak kişilik 
gelişiminin ve toplumsal entegrasyonun bir parça-
sı olan toplum hizmetleri okullarımızda hak ettiği 
değeri görmüyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın son 
günlerde başlattığı “Sosyal Etkinlikler Modülü”  
okullarımızda eksiği giderecek bir bakış açısının 
oluşmasına imkân verecektir. 

Sosyal etkinlik ve toplum hizmetlerinin önünde-
ki bir diğer engel örgün eğitim sistemimizde bu 
alana zaman ayırılmamış olmasıdır. Öğrencilerin 
derslerden arta kalan zamanlarda bu tip etkinlik-
leri yapmalarını beklemek baştan bu çalışmaların 
önemsizliğini belirtmek anlamına gelmektedir. 
Kişilik gelişiminin tamamlayıcısı olan bu tip etkin-
liklerin okullarda gereken itibarı görmemesinin 
bir diğer sebebi de üniversiteye giriş sisteminde 
herhangi bir etkisinin bulunmamasıdır. Bu konuda 
etkinliklerin puana çevrilip yükseköğretime girişte 
kullanılan kıstas haline getirilmesi faydalı olacaktır.
Sosyal etkinliklerin akademik başarıyı düşürdüğü 
şeklindeki yaklaşımda öğrenciler arasında sosyal 
etkinliklerin itibar görmemesinin bir diğer nedeni-
dir. 

Milli eğitim bakanlığına bağlı bir okulumuzda 7 
yıl uygulanmış “ETKİNKAL” isimli proje ile yukarıda 
bahsedilen sorunların çoğu çözülmüş,  öğrenci-
lerin yapmış oldukları etkinlikler puana çevrilmiş 
ve yeterli puan alan öğrencilere sertifika düzen-
lenmiştir. Böylece öğrencilerin sosyal etkinlikleri 
hayatları boyunca kullanabilecekleri referanslara 
dönüştürülmüştür. 

Ülkemizde MEB’in konu üzerine eğildiği şu günler-
de sosyal etkinliklerin ölçülmesi konusunun öne-
mini vurgulayan bu yazımızın siz okuyucularımıza 
yararlı olması dileğiyle. Esen kalın.

KAYNAKÇA:
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Geçmişten günümüze kadar yaşanılan dünya da 
her şey kendisini değişime adapte etmiştir. Sanatta, 
teknolojide, tarımda aklımıza gelen her ne varsa 
belli bir değişim ve gelişim göstermiştir. Değişen ve 
gelişen dünya ile birlikte eğitimde sürekli kendisini 
yenileyerek değişimini devam ettirmektedir ve bu 
değişim insan var oldukça devam edecektir. Tür-
kiye’de son dönemlerde eğitim programları hazır-
lanırken insanın merkeze alındığı yapılandırmacı 
yaklaşım sonucunda dünya genelinde Kuantum 
öğrenme yaklaşımı dikkat çekmeye başlamıştır.
Kuantum öğrenme yaklaşımı; “Dr.Lazonov tarafın-
dan temelleri atılan ve 1980’li yıllarda Bobbi De 
Porter tarafından geliştirilen bir öğrenme kuramı-
dır. Kuantum öğrenme Kuantum fiziğinin bulgu 
ve varsayımlarından yola çıkarak bir bireyin bütün 
olarak kendini gerçekleştirmesini, olası doğruları 
soruşturması, tümdengelimci bir anlayış kazana-
rak gerçeklerin bir bütün olarak algılanması, öznel 
yargıların oluşturulması, kesin yargılardan kaçınıl-
ması önemlidir.” yaklaşımını savunmaktadır. Kuan-
tum öğrenme yaklaşımı çağdaş ve günümüzdeki 
yapılandırmacı yaklaşım anlayışına uygun olarak 
görüldüğünden birçok insan tarafından araştırma 
konusu olarak tercih edilmiştir.

Eğitimde alanındaki en iyi uygu-
lamaları seçerek sentezleyip bir 
araya getiren kuantum öğrenme 
yaklaşımı, öğretmenlerin sınıf 
içi yönetimlerini en iyi şekilde 
değerlendirmelerini ve bunu da 
eğlenerek eğlendirerek yapma-
larını sağlayan yaklaşımdır.

Kuantum Yaklaşımında Sınıf İçi Durum
Eğitimde alanındaki en iyi uygulamaları seçerek 
sentezleyip bir araya getiren kuantum öğrenme 
yaklaşımı, öğretmenlerin sınıf içi yönetimlerini en 

iyi şekilde değerlendirmelerini ve bunu da eğlene-
rek eğlendirerek yapmalarını sağlayan yaklaşımdır. 
Aslında öğretmenler bu yaklaşım ile birlikte kendi 
öğretim tarzlarını sistemli halde geliştirmektedirler. 
Bu yaklaşımla birlikte öğretmenler bir yerlere bağlı 
kalmadan elindeki imkân ve öğrenciler ile birlikte 
kendi yol haritalarını kendileri belirlemektedir. Bu 
yaklaşımı aslında eğitimde yer alan işleve takılma-
ma noktasında da değerlendirmemiz mümkündür. 
Bir bakıma bazı branşlar da yer alan stem yaklaşımı 
da kuantum öğrenme yaklaşımı ile yürütülebilir 
durumdadır. Bu da bizlere kuantum öğrenme yak-
laşımının aslında birden fazla öğrenme yaklaşımını 
içerdiğini göstermektedir.
Kuantum öğrenme yaklaşımı; Akademik beceriler 
ve yaşam boyu öğrenme becerileri olarak öğretme 
becerilerini ikiye ayırmaktadır. Akademik beceri-
ler; not alma, hafıza eğitimi, yazma ve hızlı oku-
ma becerilerini kapsarken yaşam boyu öğrenme 
becerileri ise, yaratıcı problem çözme becerileri ve 
iletişim becerilerini kapsamaktadır. Bu yaklaşımda 
öğrenmeyi öğrenme, öğrenme noktasında aktif 
olma ve öğrenme stillerini keşfetmek önemlidir. Ya-
pılandırmacı yaklaşımda olduğu şekilde burada da 
aktif olarak öğrenme söz konusudur. Genel olarak 
bakıldığı zaman çoklu zekâ kuramını da kapsayan 
kuantum öğrenme yaklaşımının son yıllarda ilgi 
odağı olması da kaçınılmazdır. Baktığımız zaman 
eğitim de kabul gören son dönemlerin yaklaşımla-
rının bir arada toplanmış olduğu bu yaklaşım eği-
tim camiasında bu bakımdan değer görmektedir.

Mükemmelliğin Sekiz Anahtarı 
Kuantum öğrenme yaklaşımındaki akademik ve 
yaşam boyu öğrenme becerileri mükemmelliğin 
sekiz anahtarı olarak kabul görmektedir.
• Kişinin davranışlarından sorumlu olduğundan 
bahseden sahiplik,
• Konuşmadan önce düşünmeyi ve samimi olmayı 
gerektiren güzel amaçla konuş
• Kişinin kendi vizyonunu takip etmesini ifade eden 
kararlılık
• Her türlü yeniliğe açık olması, esneklik

KUANTUM ÖĞRENME YAKLAŞIMI • Hayatındaki şeylere odaklanırken etrafını da 
düşünmesi denge
• Başarısızlıklarını geri dönüt olarak kabul etmesi 
hatalar başarıya yol açar
• Davranışları ile değerlerinin örtüşmesi, gerçek-
çi olması bütünlük
• Elinden gelenin en iyisini yapması hedefine 
odaklan anahtarları olarak kabul görmektedir. 
Bu anahtarlar başarı için tanımlanırken kuantum 
öğrenme yaklaşımının öğrenme şekli olarak; ta-
nımlamadan önce deneyimle her şeyin bir amacı 
vardır, her çaba takdire değerdir, her şey bir şey 
anlatır ve eğer öğrenmeye değerse kutlamaya 
da değer yaklaşımları öğrenmenin beş öğretisi 
olarak sunulmaktadır.

Kuantum Öğrenme Yaklaşımı’nda Amaç

Kuantum öğrenme yaklaşımı ile ilgili yapılan 
araştırmalar sonucunda tutum, duyuşsal ve 
motivasyona vurgu yapıldığı görülmektedir. 
Kuantum öğrenme yaklaşımının amaçların-
dan biriside öğrenciler üzerinde olumlu etkiler 
bırakarak öğrencilerin hayat boyu öğrenmelerini 
sağlamaktır. 
Bu yaklaşımda öğretmen geri planda görülse 
bile aslında; öğretmenlerin rehberliğinde öğ-
renciler yaparak yaşayarak öğrenmenin verdiği 
hazzı da tatmış oluyor. Bu rehberlik durumu 
öğretmenin otoritesini rahat bir şekilde sağlaya-
bileceğini göstermektedir. Öğretmen bu nokta-
da fazla müdahil olmasa da aslında işin merke-
zinde bir durum sergilemektedir ve bu durum 
da öğretmen merkezli olarak görülebilir. Sınıf 
içerisindeki düzen, etkinliklerin düzenlenmesi, 
görevlerin dağıtılması gibi öğrenmenin oldu-
ğu her konuda öğretmen rehber konumunda 
görülmektedir.
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