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tLKÖGRETtMDE NtTELtK SORUNU

Prof. Dr. tbsan TuRGUT (*)

"Çiçekler mutlu olur mu?" diye çocuk satuyor. ÖAretmenide, "mutlu olur ya?"
diye cevap veriyor; "Peki çiçekler biç mutsuı olur mu1"diye öAretmeniçocula s0-
ruyor. O da, "olur ya öAretmenimonları kopanrsanızmutsuzolurlar."

Gelişmiş ülkelerde üniversitelerde yalnız çocuk psikolojisi bölümleri delil, aynı
zamandaçocuk felsefesi bölümleriaçılmaktadır.Hergünde sayıları irtmaktadır.Bura-
dan mezun olanlarilk okullara çocuk felsefesi derslerine girmektedirler. Amaç
çocukları düşündürmeye,akılyürütmeye alıştırmaktadır.Elitimin işlevi ~ budelil
midİr? Çoculun iihin ve duygu dünyasını geliştirmek, neden ve sonuç ilişkileri
içinde düşütıdürrtıeyealışbrmak. yaratıcıyapmakdelil midir? ilk ve ma okulda oku-
tu1acakyalnız çocUkfelsef~i,derslerinin~Ail, aynı zamandadiler derslerinde (mate-
matik vb...) işlevi bu delil midir? Tüıkçe, müzik, resim ve beden derslerinin de
işlevi, çoculun duygu dünyasını gelif1irip,yarabcı kııfiıak için delil midir? Bu ne-
denle gelişmiş ülkelerde en önemli dersler felsefe, matematik,resim, müzik ve spor
gibi derslerdir. .·

Biz, çoculun duygu dünyası gelişmeden zihin dünyasına alır programlar
yüklemekteyiz. ,Çoculu, tam oyun çalında, oyun. araçlarıyla, imgeleme ve
spekülasyon gücüo.ü geliştirme çalında. anadolu liseleri için test kitaplarıyla dersha-

ne ~hane, öAretmen öAretmen dolaştırarak yarış atı durumuna sokmaktayız. Bu ne-

denle tüm elitim,amacından uzak111V'1ıY<B"mu?

Tüm dersler çocupdaha akıllı, daha yaratıcı yapmakiçin delil mi? Kişilik sahi-

bi olma, yaratıcı olma, zihin ve duygu dünyalarının, ikisinin birden gelişmesini ge-
rektinniyor mu? Tüm elitim, çocula yaşama sanatını öAretmek için delil mi?

IlköAretim, 'genel öAretimin sadece ilk basamaAı delil, aynı zamanda yaşam boyu

elitimin ilk basamalıdır.' Bugün eler elinm sistemimizde önemli sorunlar varsa,

insan yetiştirme sonınumuz varsa, ilk öAretimde sorunlar var demektir. llköAretim
.
diler tüm öAretimlerden daha önemlidir.

(*) Dokuz Eylül üniversitesi Buca Elitim Fakültesi Ölretim üyesi.
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Çünkü, bu yaş ve ondan önceki yaş çocuAuntüm yaşamını belirler...

" Bu yaşta çocuAun beyin ve sinir sisteminin en faal, en hareketli oldugu bir
dönemdir; Çocuk çocuklugundan beri içine ablmış olduAu sofıayı bilmek, öArenmek
için, hayatta kalma mücadelesini kazanmak için, yoAun bir çalışma içindedir. Zihin
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"
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ve duygu oları:ık..: ı~.i1k ö~tim ilkıkez çoculdann resmlölteıriminiyapacak,
kişilik kazandıracak, yaratıcı yapacaktır. Daha üstkurumlarabü~ bir cesaret, şevk
ve sevgiye başlamak isteyecektir. Çocukta merak öAesi, düşünme öAesi, aile kuru-
mund8n sonra bufada gelişecektir. Demokfatiklik, laiklik, hoşgörü bu yaşta

.başlayacakbr. Çevre estetiAi bu yaşta verilecektir. Her türlü duyarlılık bu yaşta
oluşacaktır. Nitelikli eAitim bu ögeleri de içepnektedir. Nitelikli elitim çocugu, ve-

rilen programlann üzerine çıkarmak. _ oDJarda imgelerne ve. spekülasyon gücünli
arttırmakla mümküp olur. Bu arada çocula çevreye .uygun programlar

. hazırlanmalıdır.
.

Demokratik elitimi ben'w,şekilde anlıyorum. Daha ilk ölı'etimdenitibaren
çocugaderslere veyötıetimekablmasını sallaımIkbr. Çocukmerkezde olacak; çeşitli.
seçenekter çocuklara sunulacak,onlardan İstedilini,anne-baba ve ögretnıel)

. Yardunıyla-rebberliAiyleseçmesini sagIamaktır. Otorite ile çocuk, öAretici ile öArenc1
arasındaki boşluk yani otoriteJiin istedikleriyle. öAreııcinin istedikleri arasındaki
OOşlukne kadar az ise, o kadar nitelikli ve denıQkratikbir eAitim olur. Bu da ancak
demokratik bir ,ortamdasöz konusu oIabilir.YııJnız)'erel. ya da ulusal standartlara
göredeiii, aynı zamanda dünya standartlarına-~ yetiştirmişoluruz..Dünyastan-'
darUannayetişmek, sadeceprogram benıerlikleriyle'olmaz, aynı zamandayönetim ve
yaklaşım biçimiyle mümkün olabilir. il

Çaldal el'itimde çocuk-merkezli elitimbudur işte... Biz hAli ilk ve orta
ölı'etimde 60-70 kişilik sınıflarda ders yapıyoruz. HALA ikili. üçlü öAretim.sürüyor.
HiIA ölretmenJeı <fenierini konferans ve nasihat biçimiluJe yapmaktadırlar. Yani mer- .

kezdeöjretmenvar... .

Çocuk dolac8kbirküpdelil. belkide boşalacakve taşacalcbirküp.~tmenin
görevi, Sokrat'ıngÖJevi gibi ondan fikir dotunnaktır. Çocukbir ~ur. bir mermer.
ya da mum ~deAiI, o başlı baş.andı-bir Yaratıktır.Katıbm OJafl hALAbit gizdir;

'ama çoculun bUYÜkyeteneklede d9Idulu~.

Tek ölretime mutlaka dönüşmeli. (Bunua .için,ülke çapında salııidı ı.ir nüfus
planlaması prttır.) Çoculun.geriye kalan zamanınıokulda. kampOsatmosferi içinde
geçirmelidir. Çocuk. geriye kalan diler yarım gününü-okuldaspor. sanat, kültür ve
kütüphane faaliyetleriyle geÇirmelidir.Bu ortaölretiPıin de sorunudur.Hele bu.yeni
ders geçme sistemindeçoc~, oldukça fazla olan boş vakitlerinisokaklarda.~ve-
lerde geçirmektedirler.
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Çocuk okulda bir kampüshayatı yaşamalıdır.Bu ilk ö~retimdenbaşlamalıdır.Bu
öyle bir kampüs olmalıdır ki. çocuk orada dersini yapabilmeli. rehber ö~tmeniyle
kütüphaneye gidebilmeli. spor yapabilineli. müzik odasında. resim atölyesinde
çalışabilmeli. Tiyatro faaliyetlerine katılabilmelidir.

llköAretimde de, belki ortaö~timde de önemli bir sorun daha var... O da veli
eAitimi... VelieAitimi gerçekten önemli bir sorun. Velilerle ilgili olarak. çocukların
yaş grubunagöre elitimi yapılmalıdir. Rehber ve uzmanöAretmenlerçocuklar kadar
velileri de elitmelidir.
,

Bir yerdeproblemliçocukvarsa,anne-babaproblemlidir.Bir okuldaproblemli
çocuk varsa. öAretmenlerve sistem problemlidir. Velilere. sık sık öAretmenve uz-
manlar tarafındanbilgiler verilmeli. seminerleryapılmalıdır.Gerçekten çocuklardaki
davranış bozukluklarının çoAu anne-babadan gelmektedir. Aile. ilköAretime
hazırlayıeı bir kurum olarak oldukça önemlidir. Eşler arasındaki ilişkiler. eşlerin

çocuklarla ilişkileri çocuAunruh saAlıAınıoldukçaetkilemektedir.

ÖAretmenlerin sık sık hizmet içi kurslanyla. başka yollarla yetiştirilmeleri
önemlidir. Özellikle yeni bilgiler, yöntemve yaklaşım biçimleri üzerindedurmak ge-
rekm~ktedir.ÖAretmenlerimizne yazık ki şu ya da bu nedenle kendilerini yenileme-
mektedirler. Çolu bir gazete d3hi okumuyor. ÖAreimenlerinçoltu ev hanımı, onlar
da ya mutfakta. ya televizyonun karşısında... Beyler de kahvede... Ögretmenler.
gerçekten okumuyor ve' kendi ~endilerini yenilemiyor. Burada sadece onları
suçlarnıyorum.Burada genel bir sorunvar. Bu sorunsadece ekonomik dedegil... Bu
bir yaklaşım biçimi. bir yöntem sorunudur.Anne-babaların,öAretmenlerinçocuklara
ayıracak çok zamanları olmalı;.onlar için kendilerini yetiştirmelidirler. Aksi halde.
] J .Rousseau'nun dediAigibi. elitim zararlı olur. Yararlı olmaktan çok zararlı insan-
lar yetiştirmiş oluruz. O ~an zorunlu bir öltretlm olan ilkögretime de orta ve
üniversiteöAretime de gerek kalmayacaktır. O zaman doganın okulu ve doganın
öAretmenidaha yararlıdogaçocukları yetiştirecektir.
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