
İLKÖGRETİMOE KİTLESEL SEFERBERLİK
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New York'tanbu güzel kente orta Afrika üzerindengelmeme neden olan zorlu bir
seyahat programınamAmeo,bugün, buradasizlerle birlikteolmaktanbüyük bir mut-
luluk ve onur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti.Milli Egitim BakanlıAının ev sa-
hipligiyle Hacettepe pniversitesi'nde düzenlenen';uıusal Sempozyum"un ana teması
"ılköAretim". Temel egitim konusu, 1990'ın Mart ayında Jointien,Tayland'da
düzenlenen ve bir kilometre taşı n~teliAindeki.toplanhdan.yaklaşık iki yıl sonra, tüm
dünyadtıuluslararasıbagış kuruluşlannı~,planlama ve eAitimleilgili bakanlıkIanoın
giderek daha fazm ilgisini çekmektedir.Herkes ıçin Egitim ortak Bildirgesi'ni imza-
layan taraflann tümü ve topl~hya kahlan yaklaşık 155 kişi, .Jomtien'de saptanan
amaçlann gerçekleşmesi için gereken mali ve siyasi destegi saglamak üzere zaman ve
kaynak bulma yönünde olumlu adımlaratmışlardır.Egitim ortak Komitesi, eAitimin
başansına ilişkin göstergeler, eAitimeilişkin yenilikler, UNESCO, UNDP (BMKP)
VE UNICEF Masındaki eAitime ilişkin yönetsei bilişim sistemleri ile hizmet-içi
egitim alanlanndaki amaçlı etkinliklerieşgüdümlemeküzere kurulmuşbır.UNICEF,
Dünya Bankası ve bu amaca gönül .v,ermişbazı ikili kuruluşlar arasıl}da çocuk
'gelişimi, çok kanallı öArenim,. ilkölretimin erişilebilirliAinin ve niteliginin
arttıl1lmasıgibi alanlardaortak İşbirligi olanakIannınaraşhnlması için çalışma ~p-
leri.kurulmuştur. Hem ulusal, hem de uluslararasıdüzeydeki resmi olmayan büyük
kuruluşlarlagirişilen yakın işbirligi, kızlara ve kadınIaı:asaAlam.bir temel egitim
saAlama gibi özel bir odak noktası belirleyerek ilköAretimeöncelik verilmesi konu-
sundabir görÜşbirligine yol açmıştır. JCE'nin (Jomtien Egitim Konferansı) bir alt

.komitesi de dünyadaki 960 milyon okuma yazma bilmeyen insanın 705 milyondan
. fazlasının yaşadıgı en büyük 10 ülkede cehaletle başedebilmek ve temel eAitim
düzeyini yükseltmek amacıyla bir plan geliştirecektir. .

Jomtien'in ardından, Eylül 1990'da, Birleşmiş Milletler Gen~ı Konseyi bütün
çocuklarasaglam bir temel egitim verme sorumlulugunu,.kahlan devletlerin omuz-
lannayükleyen Çocuk Haklan Sözleşmesi'ni onaylamıştır. Sözleşmeyi imzalayan
Devletler, .çocugun egitim hakkını kabul ederler ve ilköAretimin, kız veya erkek,
bütün çocuklar için zorunlu ve. ücretsiz olmasını. saAlayacaklaı:ına söz, verirler.
Aynca, belki daha ,daönemli olarak,hem Jomtien~hem de Sözleşme, Dünya Çocuk
Zirvesi'nin temellerinin atılm;ıgına yardımcı olmuştur. Altı devlet ve hükümet

· UNICEF Temel Elitim Bölümü Baı Damımanı
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. -başkanının girişimiyle 29-30 Eylül 1990 tarihindeB.M. Genel Merkezi'nde toplanan
Dünya Zirvesi 159 ulusu biraraya getinniştir. Bunlardan71 ülke, Cumhurbaşkanınız
TurgutÖzal'ın da ara1anndaolduAudevletbaŞkanIanyadabaŞbakanIartarafındantemsil

. . . ~ .. edilmiştir. Sonuçta, diger şeylerin yanısıra, bu on yılın bitiminden önce cehalete, yeter-
siz beslçnmeye veönIeııebilir hı-stabkJara SOn venneye,yönelik bir hareket programını
içeren, dünya çocuklan için yeni bir düzenin ayrıntılı bir tanımı oluşturulmuştur.
Zirve'de egitim konusunda benimsenen yaklaşım, daha önce Jorotien'de şekillendirilmiş
olan yaklaşımdır.. Dünya Çocuk Zirvesi Herkes için Egitim yolunda verdigimiz

. mücadeleyi bew:leyen ne olmalıdır? AraştumaIar, gelişmek~ olan ü1ke~ ilkölretim
yatırım1annın büyük ölçüdegeri döndügünü göstermektedir. En yüksek geri dönüşü ise'
egitimin ilk üç yılı saglamaktadır. 1991 Dünya Bankası Gelişme Raporu, egitimin ilk
üç yıllık döneminde işgücünün ortalama egitim süresindeki her fazla yılın, Gayrisafi
Yerel Hasılada (GDP) yüzde 91uk bir artış yaratmasının beklenebilecegini ve bu oranın
üretken işgücünün yeterince egitilmemiş ve 'ilunal edilmiş ögesi olan kadınlar ve LQZ1ar
için daha yüksek olabilecelini ~min etmektedir. IDeüç yıldan sonra egitimle geçirilen
bir yı~ geri dönüşü her yıl için yaklaşık yÜzde4'e düşmektedir. "Bu rakamJann ortaya
koydugu gerçek, egitimin ilk üç yılının ülkenin f.iretkenliginde yüzde ?:/ yada daha fazla

.bir artışa dönüştqgüve altı yıllık ilkögretimdönemindekiikinci üç yılın ancak yÜzde
121ik bir artışa yol açtıııdır. Egitim ve taninsalüretimalanındada bunabenzer destek-
leyici bulgular vardıf. Dünya BMkasI için yapılan ve düşük gelirli ülkelerde çiftçilerin
elitimiyle onların (ekin üre~imi ile ölçülen) tarımsal başanlan arasındaki ilişkiyi

- ölçmeyi amaçlayan onsekiz çalışmadan oluşan bir araştırma, çiftçinin 4 yıllık bir
ilkögretimi tamamlaması halinde,üretkenliginin hiç elitim görmemiş bir çiftçiden or-
talama olarak yüzde 8.7 oranındadaha yüksek oldugunu ortaya koymuştur. Am,tuma'da,
ayrıca, yeterli su am, gübre, yeni tohum çeşitleri ve tarım makioa1arı gibi tamamlayıÇı
girdilerin olması halinde elitimin katkısının, yüzde 13 oranında bir ürün artışı
sallayacakşekilde daha da yüksek oldulunu göstermiştir.,Diler çalışmalar delişit
sonuçlar verme~tedir, ama özeUijde'optimaldüzeyde üretimseçenekleri olan kUçpk
ölçekli çiftçilere saglanabilecek kredi ve işlenebilir topraAm varhlı halinde. elitimin
tarımsal üretkenlile olumlu katkİLarsallayabilecegine ilişkin genel sonucu destekler ni~
teliktedir. .

. Saglıkve temelegitimarasındakiilişki,özeDiktedeanneninelitimildüşükgelirli
ülkelerdeki bebek ölümlerinin, ana babaJann daha.elitimli oldulu durumlardatutarlı bir
biçimde daha düşük oldplunu gösteren son araştu1nalarla büyük ölçüde desteklenınekte
dir. Annenin eli tim inde ki het ilave yıl bebek ölümlerinde binde 9'luk, babanın
egitimindeki her ilave yıl ölüm hızlarındi yanya varan bir azalmaya neden otm~.
Dolayısıyla, annelerin egitimini üç yıldan sonra tam b~ temel elitim SaI1amak üzere
altı yıl arttırmakIa, bugünkü yÜksek'bebek ölüm oıan1annl yüzde SO oranındaar.altmak
mümkün olabilecektir ki, bU da dünya çocuklarının refahına büyük ve olumlu bir katkı
sallayacakbr. ADnelerin temel egitim düzeyi yÜkseldikçe, karar vermeye ilişkin rolleri
de delişmektedir.
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EAitimli annelerin ailelerinde. besleyici gıdalara. saAlık konularına ve saAbAı des-
tekleyen diAer girdi1eredaha fazla harcama yapma ve varolan hmnetleıden daha iyi yarar-
lanma eAilimi söz konusudur. Daha fazla eAitim gÖnnüş.olan ana babalar, özellikle bu
tür bilgilerin ders programlarına girdi~i ülkelerde, beslenmenin çocuk sa~h~ı üzerindeki
etkisinin daha fazla bilincinde olmaktadır. Çocukların beslenmesinin iyileştirilmesi,
böylece, okul başarısı ve pizaıumlarındi önemli bir rol oynayabilit. .

Bildirgesi ve Hareket Planı'nı bugüne kadar 123 devlet başkanııarafından imza-
lanınıştır. (Türkiye maalesefhenüz bu ülkeler arasındaki yerini almamıştır). Bu ülkeler,

kızlarla kOOınJanneıitimi. saAlık, yeterli beslenme ve temiz su gibi konulardaki eıitime
özelbiröncelik tanıyan temel eAitim dahil. çocukların temel ihtiyaçlarına özel bir
öncelikvermeyiamaçlamaktadır.'

BugjJnc dek, l00'den fazla ülke. bu vaadlm yerine getinne~ üzere hareket planları
oluşturmuş ve uygulamaya başlamıştır. DiAer ülkelerin de onları izleyece~ini umuyo-
ruz. UNICEFin geliş,mekte olan 128 ülkedeki tertısilcilikleri ile sanayileşmiş 33
ülkedekiulusal komiteleri. bu işin gerçekleşmesi için. farldı ölçülerde olmakla birlikte.
her yerde büyük bir coşku ve kararWık olduAımu bildirmektedir. Ayrıca birçok kişinin
yaygın kanısı. Zirve gündemimn gerçekleşebilir olduAu yönündedir. çünkü amaçlar

gerçekçidit ve bu amaçlam ulaşmak için belirlenmiş olan stratejiler düşük maliyetli ve
yüksek etkili müdahaleleri içennektedir. Temel e~itim politikamızın da temel taşlarını
oluşturan. eıitime ilişkin dört amaç şunlardır:. .

- .2000 yılpıa kadar. temel eıitime erişilebilirliAin evrenselleştirilmesi ~e örgün

yada yaygıneaitim yoluyla vekızlann eaitimine öncelik verilerek. ilkokul Çaaı
çocuklarının en az % SOınin ilkö!tretimin görmesinin sa~lanması.

.:- Erken çocukluk gelişimi etkinliklerinin. Aileyi ve toplumu temel alan uygun ve
düşük maliyetli müdahalalerde yaygJ$şbnlması.

-;- Yine kadınların okur yazarhgına aaırlık verilerek. yetişkinler arasındaki cehalet ·
oranınınen azından1990'dakidüzeyininyarısına~dirilmesi. '

i

- Bireylerin ve ailelerin. daha iyi bir yaşam için ihtiyaç duydukları ve kitle iletişim
araçları. mAer çaadaş ve gelen~l iletişim biçimleri ve 'toplumsal hareketleri
içeren,tüm egitim kanallarıyla sunulan bilgi.. beceri ve deAerleri edinmelerinin
saAlanması. "

Daha önce sözü edilen uluslararası üç büyük toplanbilın etkileri. azım~mayacak .
kadar çok sayıda önemli izle~e faaliyetlerine yol açmıştır. Bunlardan bazıları: Eylül
199O'da Paris'te yapılan En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı, Herkes ıçin EAitim
amaçlarını benimsemiştir. Jomtien Hareket çerçevesini izlemek üzere birçok ulusal ve
bölgesel konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. UNDP'nin (Birleşmiş
Milletler Kalkınma Progtamı) 1~91 ınsan Gelişimi Raporlarında kesinlikle destekle-
nen tosanGelişimi Girişimi ileDünya Bankası'nın aynı paraleldeki son iki yıllık Dünya
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Gelişme Raporları, uzunvadeli kalıcı gelişmeniniki kilit unsuru,yani temel egitimi ve
ekonomik büyümeyi içeren insan gelişimini,' temel alması gerektigini vurgulamak-
tadır.

"Temel egitim, özellikle kadınların ve kızların egitim i, saglık ve tarımsal
. üretkenlik arasındaki, daha ör{ce sözü'edilen son araştırmanındestekleli güçlü ve
olumlu karşılıklı ilişki, UNICEP'i özelolarak kırsal alandaki kadınları ve kız
çocuklarını. hedef alan temel egitim ve okur yazarlık somnuyla başetmeye yönelik
stratejiler seçmeyeyöneltmiştir. Dünyanın en yoksul topluluklarınıngeniş bir kesi-
minin egitimine öncelik veren bu yaklaşım, şu anda dünya nüfusunun Üçte ikisinin
kırsal alanlarda yaşadıgı ve günlük, yaşamları için tarıma ,bagımlı oldukları
düşünüldügündedaha da haklılık kazanmaktadır.Mrika, Asya ve Güney Amerika'da
küçük ölçekli tarımsal aile işletmelerin ayakta kalması için, gerekli olan emegin
büyük bir bölümü kOOınlarve çocuklar tarafıdansaglanmaktadır.'Aynca, her ülkede
devletin sundugp egitim, saglık ve su ve temizlikle ilgili toplumsal hizmetlerden
geçim sınırındakiçiftçilerden oluşan bu kırsal gmba düşen pay dörtte birinden daha
azsa, bu yoksunluk bu hedef grubundesteklenmesinidahada gereklikılmaktadır.

UNESCO 1992'de 15 yaş ve daha üierindeki nüfustahiç okuma yazma bilmeyen-
Ierin sayİsının 960 milyon oldugunu tahm~ etmektedir. Bunlardan 640 milyonu
kadındır. Aynı şekildeşuanda herhangi bir ilkögretimimkanına sahip olmayan
yaklaşık 1'30 milyon çocugun 81 milyonu kız. çocuklardır.,Erkek ve kadın nüfus
içinde ilkögretim gören insanların oranı ile okuma yazma bilenlerin oranının en
düşük göründügü iki bölg~, kadınl,arınortalama okuma yaz~a oratıının yüzde' 38
oldugu Afrika Sahrası ile kadınlann"okumayazma oranınınyüZde 28 oldugu Güney
Asya'dır. Dolayısıyla, eAer,sadece kadınlarıve kızları hedef almayı seçeceksek, bütün
<:>larakdünya ölçegindeki'cehalet soruna agır bir darbe indiime yolunda önemli bir
adım atmış, aynca saglık, bebek ölümü, nüfus artış hızlan ve beslenme gibi hayatın
devamına ilişkin canalıcı konularda kalıcı ve uzun vadeli gelişme temellerinin
ahlmasına da yardımetmiş olacagıı.

Türkiye'de Temel EAitim
Cumhuriyetin kuruluşundanbu yana, herkesin egitimi ülke anayasanın temel il-

kelerinden biri olarak kutsallaşbrılmıştır. Erkek ve kız çocukları için eşit egitim
fırsatJ8n saglanması için de önlemler alınmışbr. Türkiye 1970'den bu yana egitim ve
okuryazarlık alanındakicinsiyet farklarınıazaltma konusundaönemli gelişmeler kay-
detmiştir. Kadın işgücü içindeki okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1970'de % 69
iken 1990!da % 29'ainmiştir. Bu oran erkekler için % 29 ve % g'dir. Ne var ki,
kadınların. okullara' kaydolma ve okuma yazma oranları arasındaki, bölgesel
farklılıklar hala önemli'boyuttadır. Türkiye'de Kızların Okula Devamını Etkileyen
unsurlar ile ilgili yeni bir çalışmada araştırmacılar,ekonomik, kültürel ve ulaşım et-
menierininkızların okula devamınıbüyük ölçüde etkiledigini ortaya koymuşlardırve
hedeflenen müdahalelerin özellikle kırsal al8!llarda kızların okula kaydolmasını ve
devamını desteklerbiçimde yenidentasarlanmasınıtavsiye etmişlerdir.
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"İlkögretim" sorununun ele alınmasında iki strateji önerilmektedir. Birincisi,
özellikle azınlık gruplarına ve marjinalleşmiş topluluklara daha iyi ulaşmayı .
saglayacak esnek ve yaratıcı yollann bulunması, ikincisi de, her ülkede, varolan
egitim durumununötenli bir analizinden yola çıkarak varolan okulların niteligini
yükseltecek düşük maliyetli yapılabilir politikalarınuygulanması.

ı. tlkölretime Erişilebilirlilia Arttırılması.

Kızların ~gitime katılmalarını arttırmakiçin'egitime ilişkin ne ti,irmüdahaleler
yapılabilir? -

.

Artan nüfus ve azalan' egitim bütçeleri karşısında, egitim plancıları ilkögretim
olanaklarını arttırmayayönelik çeşitli çözümler üretmişlerdir..Ne var ki, bu yenilik-
lerden çogunun kızlar-üzerindeki etkisi hala bilinmektedir, am~bazılarının kızları
ok~la çekme ve devam etmelerini saglamakonusundaetkili oldugu ortaya çıkmıştır.
Bunların bir kısmı Türkiye'de zatendenenmişolabilir,digerleride Türlciye'dekikırs;ıi
ve m..jinalleşmiş ilkokullann çogunda hala büyük ölçüde varlıgını sürdürenokulu
terk etme ve sınıfta kalma olgusuyla mücadelede yapılabileceklere ilişkin yapıcı
öneriler oluşturabilir.

a) Okulların cogrnfi olarak en çok ihtiyaç duyulan yerler~ açılması: Okulun
uzakhgı kızların egitime katılmasını belirleyen en önemli etmenler arasında
sık sık dile getirilmektedir.

b) Yatılı okuma imkanlannı sagtanması: Düşük gelirli ülkelerde, uzaklık
kızlarınpkula gönderilmesindeönemli bir kısıtlayıcı etmen olabilir..Stratejik
olarak belirlenmiş yerlerde -kızlariçin.yatılı okullar açılması konusuda bazı
girişimlerde bulunulmuştur.

. . .
c) .Çoklu tedrisat, daha büyük sın~flarve birleşik sınıflar: Birçok ülkede, okul-

ların kapasitesini, dolayısıyla kız ve erkek ögrenci sayısını arttırmak için
düşük maliyetli bu yollardan bir yada birkaçı benimsenmiştir. Ancak,
önlemlerin, kızların egitimini nasıl etkiledi!ini ~österenveri sayısı henüz ye-
tersizdir.

~ Programlanmışögrenim:Programlanmışögrenimyada ögrenciyimerlcez olan
ögretim okul kapaSitesini arttırmave ola!an koşullarda okulun erişemedigi
gruplara nitelikli ögrenimmalzemesi saglamaya yönelik, düşük maliyetli ve
etkili bir seçenek sunmaktadır. Kore, Güney Amerika ve diger ,yerlerde
yapılmışaraştırmanın sayısız sonuçları, bu yaklaşımın başarı ve ögrenme
sonuçıan üzerindeolumlubir etkisi oldugunugöstermektedir.

e) İnteraktif radyo ögretimi: Bu yaklaşım, sınıf içindeki ögretimin niteti!ini
yükseltmek ve ö~tmenaracılıgıyla yapılan ögretimin yetersizliklerini ta-
mamlamak amacıylaprogramlanmış ögrenimIebirleştirildiginde. Kenya, Bo-
livya, Honduras, Nikaragua ve başka yerlerde olumlu sonuçlara yol açmış
görünmektedir.,
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t) Esnek ders programları vç özendirme: Esnek programlama ve özendirme,
özellikle kızları okula göndermenint)rsat maliyetlerinin yüksek oldugu daha
yoksul toplumlarda, çocuklanıi evdeki, tarladaki ve digergörevlerindeki so-
rumluluklarırui ilişkin gerçege yanıt vermektedir. .

. g) Okulları kızlara dost bir ortamhaline getirmek için:

. Okulu cami yada kilise'de ya da onlarınhimayesindeaçmak.
. .

. Anne ve babalarıngüvenlikve kızlarınözel ihtiyaçlarınailişkin
kaygılarını gidermek için musluk suyu, tuvalet, bahçe duvarı vb. uygun
donanımısaglamak.

. Sadece kızlarındevam ettigi okullarya da sınıflaraçmak.

. Sadece kızlarındevam ettigi sınıflardaögretmenlikyapmak"veokul dışında
mesleki bir rol arayan k.ızlaraörnek olacak bir liderlik görevi üstlenmek
üzere iyi egitilmiş bir ka<İ1nögretmenlerkadrosuoluşturmak.

. Müfredabn içerigini geliştirerekve kızlarınklişeleştirilmesine son vererek,
sınıfta kızlar için daha olı1mlubir ögrenme ortamı oluşbırmak:

. Düşük nitelikli egitimin, ogullannı degil de kızlarını okuldan almaya daha
egilımli olan ana babalar üzerindeo~umsuzbir etki yaphgını belirten bazı
belirtiler oldugundan,nitelikli okullar açmak.

. Ana babalarıkızlarını ilkokula göndermeyeve okutmaya teşvik etmek için
parasaldestek ve buislar saglamak.

. Üniforma ve ders kitabı sabnalmaihtiyacınıo~dan kaldırmak.

. Yoksulların çocuklarınıokula göndermelerini,çocuklarında okulda kalma-
larını saglamak üzere okulun yemek vermesi gibi teşvikler geliştirmek.

. c Okullan keO(~iortamlarını kızların hoşuna gidecek temel hizmetleri
.

içerecek biçimde geliştirmeye teşvik edecek okul geliştirme fonian
saglamak.

Okula erişme sorunununyenilikçi, esnek ve yarabeı çözümlerine ilişkin varolan
örneklere, kızların egitim sorunuyla ilgilenirken kanıtlanmış yaklaşım seçenekleri
olarak kısaca deginilecektir.Bunlar:

. Nepal'de 1983 yılında başlablmış olan Cheli Beti Proj~si, 6-13 yaş
arasındaki kızlara temelokuma yazma ve aritmetik egitimi sunmaktadır.
Agır ev işleri nedeniyle ilkokula kaydolamayan kırsal bölgelerdeki kızlar,
ev işlerine başlamadan önce sabah 6-9 arasında yapılan özel derslere devam
etmektedirler. Sınıf olarak genellikle bir ev kullanılır, ögretmende aynı
yörede yaşayan ortaokul ögrencisi bir kızdır.

. Yine Nepal'deki Naulo Bihana Projesi, esas olaıak kırsal alandaki kızları
hedef alır ve 8-14 yaş arasındaki okulu terketmiş kızlar için dokuz aylık bir
program uygular. Bu programda, etkin ögrenim, yaşıbna öAretme, anahtar
kelimelere ve afişlere dayalı grup tarbşma1ann1 temel alan bir ögretim strate-
jisini temel alan ulusal ölçekte geliştirilmiş malzemeler kullanılır.
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. Bangladeş'deki BRAC, yaygın ilkö~retimprojesi, kırsal yoksulların
çocuklarına egitim saglanmasınailişkin isteklerinikarşılamak üzere resmi
olmayan ulusal bir.kuruluş'tarafındariyaratılmıştır.Bugün, bu programlar
45.000 (4.500) deneme okulunda çogu topraksız köylü ailelerin egitim
olanaklarından yoksun kıilarından oluşan (% 70'i kız) 100.000 ögrenci
egitilmektedir. BRAC ilkokulun'ilk üç yılına denk e~itim veren, iki yaş
grubuna yönelik, iki modeldenoluşmaktadır.Yaygıne~itim 8-11 yaş gııı-
buna yöneliktir, daha büyük çocukların ilkögretimi için uygulanan proje
11-14 yaşındakilerihedef almaktadır.(% 75'i kız).

. Hindistan'daki Tilonia Projesi Racistan'daki okuldan ayrılmış çocuklara
yönelik bir yaygın bir egitim projesidir. Okula devam eden çocuklar için
gündüz ökullarının yanısıra günd,üzçalışan çocuklar için gece okulları
açılmıştır. Program örgünokullardakimüfre9atı,bazı degişikliklerle aynen
uygular. Degiştirilmiş müfredatta, tarım ve hayvancılıga agırıık veril-
miştir ve ders kitaplarıkullanılmaz. Ögrenİm yöntemlerindeanahtarolarak
ögretmen, oyunlar,.yerel topluluk liderleri ve tartışmalarkullanılır.

2. Ilkokul Niteliainin Yükseltilmesi. .
Okulu terketme, sınıf ta kalma ve devamsız1lk düzeyinin yüksek olması gibi so-

runların yanısıra kızların bu düzeydeki örgün egitİme devam oranının düşüklügü,
okulun niteHgiyle yakından ilgili konulardır. Aşagıda sıralanan etmenlerin,

. Türkiye'de hala, okula kaydolma düzeyinindüşük, okulu'terk etme düzeyinin yüksek
oldugu Güney-Dogu'daki kırsal alanlarda.e~timin niteligindeki genel düşüşe yol
açması söz konusu olabilir.

ögretmen/ögrenci oranının yüksekliginden kaynaklanan aşırı kalabalık

ögretim malzemelerinin ciddi ölçüde eksik olması

çocukların ö~renme faaliyetlerini sürdürdükleri kırsal ortamı yansıtmayan ilgisiz
bir müfre<hit

.

düşük nitelikli, düşük ücretli ve yeterince yönlendirilmemiş ögretmenler

. Bunların tümü Afrika, Güney Amerika, Güney Asya ve Asya'daki köy okul-
'larınınortak (izeIlikleridirve benzer kapsamlardakiörgün egitimin genel niteliginin
yükseltilmesine ilişkin amaçlı müdahaleleriiçeren aşagıdaki önerilerin incelenip de-
nenmesi gerekli olabilir.

.

Araştınnalar ve kanıtlanmış uygulamalar aşagıda belirtilen kilit niteligindeki po-
litika seçeneklerinin tüm dünyadaki ilkö~retim sistemlerinin genel "niteliklerinin"
yükseltilmesi açısından büyük önem taşıdıgını göstermektedir. "Politika seçenekleri
paketi" bir ortamdandigerine göre degişebilir,ama aşagıdakialanlardanherhangibiri-
ne yada tümüne yatırım yapılması, bu düzeyde ilkögretime erişilebilirligin. ve
ilkögretimin niteHgininyükseltilmesinl saglamanın en düşük maliyetli yolu olabi-
&

.
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A. Gerekli girdileri arttırmak ve iyileştirmek

. Müfredatın uygun bir biçimde saptanması

.. Yererli miktarlardaucuz ama dayanıklıögrenim malzemesininüretilmesi

. Ö~renim zamanın daha iyi kullanılmasınınsa~lanması

. Hizmet içi e~itimleö~retmenlerinperformansınınyiikseltilmesi

B. Tesislere ilişkin koşidlarlO iyileştirilmesi

. Toplumun okullarla ilgili kararverme sürecinekatılmaları

. Müdürleri bı.ıgörevi yapacak biçimde e~iterek okulu temel alan yönetim ve
organizasyonun geliştirilmesi -

C. İş yapma istetini hareketegeçirmek

. Degişime savunun ve yeni bir ulusal bakı~ açısı sa~layın

. Denetim odagını ve karar verme sürecini merkezi olmaktan çıkararak toplu-
mun sisteme sahip çıkmasını saglayın

Bunun sık sık dile getirjlen. en önemli ömegi, Kolombiya'daki "Eskuela Nueva"
yani Yeni Okul hareketidir. Bu hareket, 1976 yılında, KoIombiya'nın kırsal alan-
larındaki gözlenen yüksek terk oranları, egitim hizmetlerinin düşük niteligi ve büyük
boyutlardaki ögretmen sıkıntısı karşısında, kırsal e~itim sorununa düşük maliyetli
bir çözüm bulmak zorunda kalan bir grup egitimcinin girişimiyle, küçük bir pilot
proje olarak başlatılmıştı. Düşük maliyetli ögrenim .malzemesi kullanan birleşik
sınıflı okullar model alınmıştı. Ögretmenler, temel davranışlar ve becemer konusun-

da yeniden egitilmiş ve okullar daha etkin bir biçimde çalıştınlmıştı. Sınıftarda açık
planlı ögretim alanları, bir kütüphane, okul ve köy haritaları, öwetmen için bir ma-
say la bir sandalye gibi basit ama etkili yenilikler sa~lanmıştı. Etkinliklerin yogun,
oldugu keşfederek ögrenme tarzı uygulanmış, çocuklar, düzeylerine ve ihtiyaçlanna
göre, alaanlarından oluşan ögrenme gruplan oluşturmaya reşvik edilmiştir. Daha ye-
tenekli çocukların kendi hızlarıyle ilerlemelerini saglamak için kendi kendine
ögrenmeyi saglayan malzemeler geliştirilmiştir. Ana babalar ve toplum, çocuklannın
ögrenme sürecine etkin olarak katılmaya teşvik edilmişler ye müfredat toplumun
yerel ihtiyaçlarına uygun 'biçimdetasarlanmıştır. DevamWık büyük ölçüde artmış ve
çocuklarokuldan zevk almaya, bitirinceye kadar devam etmeye, daha sonra da ortao-
kula gitmeye başlamışlardır. Şu anda Kolombiya'daki yaklaşık 20.000 köy ilkokulu
bu yaklaşımı başarıyla uygulamaktadır.

UNICEF, kızlann ve kadınların egitim ihtiyaçlanna özel bir dikkat göstermeyi
seçmekle, özellikl~ cehalet oranlarının en yüksek oldugu ülkeierde, hem kırsal hem
de kentsel toplumlardaki kalıcı, uzun vadeli gelişmeyi en olumlu biçimde etkileye-

. cegini düşünmektedir. Bu nedenle, ilk hedefimiz, dünyanınnüfusu enkalabaIık; aynı
zamanda da cehalet sÇ>runununen büyük oldugu on ülkesindeki temel egitim soru-
nuyla başedebilmek üzere sa~İambir hareketplanı geliştirmekolacaktır. Kısıtlı ener-
jiyi ve kaynakları bu konudaodaklaştırarak,sorunuhızla büyük ölçüde etkileyebilme
şansımlzı arttırabiliriz. MevcutUNESCO istatistikleri dünyadaıd okuma yazma bil-
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meyene 960 milyon insandan 705 milyonun Çin, Hindistan, Pakistan, Bengladeş,
Nijerya, En~nezya, Brezilya, Mısır, İranve Sudan'dayaşadıgını gÖ$termektedir.Bazı
istisnalarla, hepsinde,hala nüfusunun.yüzdealtmıştanfazlası kırsal alanlardayaşayan
büyük tarım ekonomileri hakimdir. Temel egitim ve okuma yazma sorununun
çözümü için önerilen stratejiler, kız çocuklar engellenmesine dikkat çekmenin'bir
yolu olarak "kızların dostu okullar" kavramının geliştirilmesi ve uygulanması ile
okulların ilkögretime erişemeyen okul çagındaki nüfusun büyük bir kesiminin
ögrenme ihtiyaçlannın daha fazla bilincinde olmasını saglamayı içermektedir. İkinci
yaklaşım çok 'çalışan yada yogun tarımsal görevleri ve ev işlerinden zaman bula-
mayan okuma yazma bilmeyen kadınlarındaha üretkençiftçiler ve daha iyi ebeveyn-
ler halinegelmesi için işlevsel okuma-yazma, aritmetik beCerileri kazanmasına
yönelik uygun bir yololarak "yeni işlevselokur yazarlık stratejileri" geliştirmek ola-
cWdır.

.

Son olarak, Jomtien ve herkes için saglık ve beslenmenin geliştirilmesiyle ilgili
benzer çabaların birinci elden.edinilmiş engin deneyimleri bize, Herkes için Egitim
gibi bir &örevin, özenle planlanmış bir savunma stratejisi ve hem ulusal hem de
uluslararası düzeydeki ortaklarımızın destegi olmadan başarılmasının imkansız
oldugunu gösterıhiştir. Dolayısıyla, onyılın sonuna kadar yapmayı üstlendigimiz
zorlu ama mümkün Dünya.Çocuk Zirvesiamaçlarını gerçekleştirmek için gereken
yenilikçi stratejilerin tasarlanması,planlanmasıve uygulanmasındabize katılmak is-
teyen güçlü bir ortaklıklar ve yandaşlar agı oıuşuırma çalışmalarına bailanm~tır.
Kızların ve kadınların egitimi konusuyla ilgilenmek üzere New York'taki B.M.'de
üslenmiş olan Herkesİçin Egitim Resmi Olmayan Kuruluşlar Ortak Eşgüdüm
Grubu çalİşmalarına başlamıştır. Özellikle cinsiyetten kaynaklanan büyük
eşitsizliklerin ulusal gelişme yolundaki önemli adımları engeller nitelikte oldugu
bölgelerde kadınlarla kızların ihtiyaçlarınaözel bir öncelik vermek üzere UNESCO,
UNDP ve Dünya Bankası'nda benzer çalışmalar' başlatılmıştır. Afrika ve Güney
Asya'ya ek olarak, Orta Dogu ve Dogu Asya'daki bazı ülkeler de kadınların ve
kızlarıntemelegitimikonusundaözelbirilgiyehedefolacaklardır. '

Frank' Dalı: Yaşam Öyküsü

Frank Dallll Mart1943'te Barraiıca Bermeja Kolombiya'da İsviçreli ve İngiliz
ana-babadan dogmuştur. Kendisiİn'giliz vatandaşıolmakla birlikte, 25 yılı aşkın bir'
süredir 4 ayn kıtada yaşaıınş ve egitim, iletişim v~ ulu~lararaslgelişme konularında
çalışmalar yapmıştır.

Bristol Üniversitesi'nden Dinbilim ve Latin Amerika çalışmaları alanında lisans
diploması, Zambiya ve Londra Üniversiteleri'ndenAfrika agırlıklı Gelişmede Egitim
lisans üstü yeterliligi ve Tallahassee, Florida'daki Florida Eyalet Üniversitesi'nden
sosyal bilim yüksek lisans 'ile Uluslararası KültürlerarasıGelişme Egitimi doktorası
almıştır. ,

.

İngiltere'de DES'e kayıtlı bir ögretRıenolan Frank, ögretmenlik meslegine 1966
yılında, Overseas DevelopmentAdministration(DenizaşırıGelişme İdaresi) ile yaptıgı
bir sözleşme uyarınca Zambiya Hükümeti adına, bölüm başkanı ve yatılı okul
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müdürlügü görevlerini yürütmenin yanısıra büyük bir köy karma ortaokulunun
oluşturulmasınaöncülükettigi,Narnwalaisimlibirkenteyakın güneydekiücrabirkırsal
ilde başladı. '1970'de Ingiltere'yedöndügünde,egitimle ilgili Film ve TelevizYQnkonu-
sundaegitim gördüve Yayıncılık EAltimGörevlisi olarakTavistock Square'dekiCentre
for Education Development Overseas (Denizaşm ~itim Geliştirme Merkezine)
katılmadanönceWandsworth'dakiInnerLondonEducatiooAuthority'de(LondraMerlcez
Egitim Müdürıügü) Egitim Teknolojisi ögretmeni olarak çalıştı. Merkezin, Ingiliz

.Kültür'e devredilinesindensonra, 1974'de, LondraCroydonBelediyesi Göçmen Egitimi'
bünyesinde kısa bir süre için Gezici Danışmanlık yapmak Üzere oradan ayrıldı, ve
göçmen çocuklarınındil ögrenmegüçlüklerinindegependirilmesindekullanılmaküzere
ögrenim malzemeleriile tanısaltestleringe1iştirilmeşineyardımcıoldu. .

1975'de, Overseas Development Adminastrationkendisiniyeniden Orta Afrika'da
çalışmaya davet etmesi üzerine beş yıl boyunca burada Egitim ve lIetişim dersleri
verdi ve Zambiya Üniversitesi ÖgrenmeKaynaklan Merkezi'nin yöneticiligini yaptı
ve Üniversite Yayınlarını başlattı. Doktoraegitimi için ABD'den aldıgı davet üzerine
Amerika'ya gitti. Doktorasını tamamladıktan sonra, Amerikan Yardımı/ABD
tarafından, Peru Amazonu'nda, ücra bölgelere egitim saglamak Üzere uydu iletişimi
(telekonferans) kullanan ve diger tele-iletişim uygulamalarıaracılıgıyla bu teknoloji-
nin kırsal topluluklarıngelişmesi üzerindekietkilerini degerledirmeye çalışan, kırsal
bir pilot proje uygulamasında yardımcı olmaya davet edildi. Projenin başansı,
Peru'daki USAID grubununFrank'tan "caje de selva"daki büyük bir ente~ kırsal
gelişim projesine Proje Koordinatör'üolarak yardımcı olmasını istemesine yol açtı.
on ana bileşeni ve yaklaşık 38 milyon dolarlık bir bütçesi olan proje, Peru Amazo-
nu'ndaki 20.000 kilometrekarelik bir alanda yer alan 300 ücra cangıl topluluguna
saglık, temizılk, su, egitim ve daha iyi bir tarımsal üretim saglamayı içeren hizmet-
ler götürmeyi amaçlıyordu. Bu, Kokain Mafyası ve Senıjero LuminoSö'nun tesisleri
havaya uçumıaya çalışmadıgıdönemlerdeçok coşkulubir deneyimoldu.

1987'de Peru'dandöndüktensonra,ThıivardInstitııteof !nternationalDevelopment
(Harvard UluslararasıGelişme EnstitüsÜ)tarafındangelişmekte olan 8 ülkeninegitim
kurumları ve bakanlıklarına temel egitim sistemlerinin niteligi ve etkisini artırmak
için uygulanabilir politika seçenekleri tanımlamak üzere uygun araştırma önerileri
geliştirmeleri için yardım eden uluslararası eAitim araştırmacılarından oluşan bir
ekibe yardımcı olmaya çalışarak üç buçuk yıl çalışbAı BRIDGES (Basic Research in
Developing Education Systems/Egitim Sistemlerinin Geliştirilmesi için Teınel
Araştırma) Proje Yöneticisi ve Bölüm Sorumlusuol~ çalışmaya davet edildi.

Frank danışman,araştırmacıya da fülen ÖgretmenlEgitimci olarak Zambiya, Ma-
lavi, Botsvana, Zimbabve, Burundi,. Kenya, Kamerun, Senegal, Mali, Gambiya,
Togo, Fas, Mısır, Tayland, Kosta Rika, Guatemala, Kolombiya, Peru, Bolivya ve
Nambiya'da çalıştı. Son olarak da UNlCEF "Egitim Bölümü"nün Herkes Için Egitim
küresel amacını geliştirmesineyardım etmek üzere Zimbabve, Kenya, Suriye, Ürdün,
Tunus, Ekvator, Fransa, Norveç ve Hollanda'ya gitti. 1990 Araıık ayı sonunda
teşkilatın yeni Egitim Bölümü'ne Egitim Baş Danışmanı olmak üzere Harvarıdan
ayrılıp UNICEFe katıldı.

.
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