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i. KıSıM
1739 sayılı kanunla sekiz yıla çıkarılan temel e~titnin özellikleri, amaçları, ilkeleri, yöntem ve metodları, yönetim ve stratejileri, çıkarabilece~i sorunlar ve bazı

öneriler Türk Egitim Del1Jegi'nin 1977'de başlattıgı ve 6-7 Kasım 1980'de
dördüncüsü yapılan "Temel Egitim ve Sorunları" toplantısında geniş bir şekilde
tartışılmıştır. Aradan geçen on iki yıla yakın süre iç~ide genelde aynı kalan sorunlar
için önerilecek çözümlerin yararlı olacagı umudundayım.
.

Küçük ölçüde de olsa uygulanmayabaşlayan bu sistemdenülke çapında dönüş 01-

mayacagı varsayımından yola çıkarsak yapılacak ilk iş, en önce kırsal alanlarda temel
ögretimin başarıyla uygulanabilmesi için anne ve babaların ikna edilmesi olacaktır.
Bunun için, çocukların hayata çok daha iyi teçhiz edilmiş olarak atılacakları üzerinde
durulabilir. Hatta, her kesimde daha üst ögrenime devam ebney~ek ya da edemiyecek
kız- ve erkek ö~enciler için bir tür çırak egitimi, programların bir ölçüde yeniden
düzenlenmesiyle uygulanabilir. Bu hemen yapılamıyorsa günlük yaşamda yararlı
bilgi, beceri ve davranışlar ve teknölojiyle ilgili bazı düzeysel uygulamalar
sagıanabilir ki bunlar dahi bir kız ya da erkek çocugun daha kolay ve daha iyi iş bulabilmesinde ya da ev içi ve dıŞı hayatlarında daha verimli oimalarında yardımcı olacaktır. Uzatılan temel egitimin amaçları arasında okullardaki bazı çalışma ve faaliyet-

lerde demokrasi kurallannın uygulanması, insancıl ve sanatsal görüş ve
yaklaşımların üzerinde ısrarla durulmuştur;lIerkesin uyma dı-ıİ-umwıdaoldugu bu
görüş, yaklaşım. ve uygulamalar konusunda' yeni ögretmenlerin yetiştirilmesi ve
önceki ögretmeQlerinde bunlara intibaklarınınsaglanmasıgerekecektir.

.

Uzmanlar çok defa temel egitimle çırak egitimini aynı ya da benzeri bir çerçeve
içinde görmektedirler. Aslında ayn mütalaa edilmesi gereken bu iki programı, süre
(*) Hacettepe Üniversitesi E~itim Fakültesi Ölretim Üyesi.
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bakımından aşagı yukarı aynı oldukları için gerekli degişiklikleri ve ayarlamalan
yapmak şartıyla aynı çatı altında barındırm,akmümkündür;aynca hem mekan hem
ögretmen bakımından tasarrufsaglayacagı için de tavsiyeye şayandır. Ögretmenlerin
yetiştirilmesine hız verilmesiyle ve az bir zaman içinde hazırlanacak programlar
yardımıyla temel egitimle çırakegitimi arasında yatay geçiş imkanı ve mezunlara
daha gerçekçi ve daha yararlıiş fırsatt~lanabil~.
. Bir egitim sistemi, bir bütün olarak mütalftaedilecegi ve esastan taviz verilemiyecegi için kırsal ve kentsel kesimler arasındafarklılıga müsaadeedilmemesi gere~
kir. Ancak, ilkokulu bile tam olmayan her köye bir ortaokul açmayı düşünmek pratik, hatta mümkün olmayabilir. Bu taktirde ya biraz genişletilmiş bir ilkokul
binasına, ortaokuldaögretilmesi kesinlikle gerekli bulunanbazı dersleri okutabilecek
sınıf ögretmenleri tayin edilebilir, ya bu gibi ögretmenleraynı bölgedeki ortaokulları
dolaşarak görev yaparlar ya da butür bir ortaokulbi~kaçköye yakın büyük birköyde
kurulurve çocuklar yatılı olarak ders görürler.
Temel egitimde ortak dersler dışında, kızlara ve erkeklere meslege yönelik ayn
dersler verilmesi uygun görülmekte ve kızlar için biçlCi, dikiş, nakış, çamaşır,
yemek, ev idaresi, çocuk bakımı ve erkekler için tesviyecilik, demireilik, agaç işleri,
tanm, kooperatifçilik gibi konular önerilmektedir.Büyük kasaba ve şehirler için ticaret, sekreterlik, turizm gibi kızlara ve erkeklere hitap eden konulaı-işlenebilir ve uygulamaları yapılabilir.

\

Konuyu tartışan uzmanların, üzerinde ısrarla durdugu bir nokta, meslek
seçimimidir ve bu işin beş yerine sddz yıl içinde yapılması muhakkak ki gençler
için daha sıhhatli ve mutlu sonuçlar verirken yanlış seçimlerin dogurdugu israf ülke
çapında önlenecektir.
Uzmanlar, ögretmenlerin,
velileri bu konuda
yönlendirmelerinin gerektigine inanmaktldırlar; ancak rehberlik 'hizmetlerinin ,
düzenledmesi ve bazı önemli yeniliklerin getirilmesi hususundaki önerileri, uzman
arkadaşlanma bırakmakistiyorum.
,

.

Yeni sistemin yapısı hakkında yaygın bir düşünce, süreyi 3-2-3 yıl şeklinde
düzenlemektir. Yani ilk üç yılda müfredaf ortak olarak yürütülecek, ögrenimini
sürdürecek olanlara daha sonraki. yıllarda kuramsal, sadece temel egitim i tamamlıyacak olanlara ise pratik bilgiler verilecektir. Yani bıtgibi çocuklar için ortaokul artık üst ögrenime degil hayata hazırlayan bir süreç olacaktır. Ancak bu görüş,
beraberinde bir sorun getirmektedir ki bu da biri temel egitime, digeri ise lise ve
y~ksek ögrenme yönelik iki ortaokul inodeli gerektirmesidir. Burada yapılacak şey,
önceden iki modelin programlarınıhazırlamakve ortak derslerindışında seçmeli (ya
da zorunlu-seçmeli) dersler koyarak bunları her iki modele de uygulanabilen tek bir
programa dönüştürmektir. Bu şekilde saglanacak esneklik içinde, çok defa aynı
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öAretmenlerin verecekleri seçmeli dersler sayesinde, gerekti~inde aynı çatı altında bile
bir tür yatay geçiş sa~lanacaktır. Uzmanlarca sık sık üzerinde duru1an yardımcı dallar,
artık tabanı teşkil edecek ve bugünkü hatta yarınki haYiitın gerçekleri göz önüne
alınarak gerçekçi bir şekilde seçilmiş olan bu konular sayesinde, yeterli düzeyde genel
.

.

kültüre sahip, çevre sorunlarını ülke ve dünya düzeyinde kavramış olan, medyanın
çok defa olumsuz yönlerde kullanılan gücünün farkında olan ve ona göre hareket edebilen, pozitif

düşünce tarzını özümsemiş

vatandaşlar

ve insanlar yetiştirmek

mümkün olacaktır. Bunun için gerekli önlem, özellikle sosyal içerikli derslerin
muJre~atını ve kitaplarını gözden geçirmek ve ö~rencileri ezberleme~e de~il
düşünmege ve dogru sonuçlar çıkarma~a teşvik etmektir.
. Adi geçen iki ortaokul modt<live hatta bunlara ilaveten ç~rakokulu arasında yatay
geçiş yapılabilirken bunların ~erhangi birinden m~zun olmadan önce ayrılmış fakat
geri dönmek isteyen öArencilere bu imkan verilmeli, fazlaca ara vermişlere bazı dersleri yeniden almaları sa~lanmalıdır. Televizyonda, önemli konularda yayın yapacak
özel bir kanal ayrılabilir. Anadolu Üniversitesi bu tür yayınları en yararlı şekilde yapacak ve ögrencilerin yanında yetişkinlere de hitap edecek ve faydalı olac~ düzeye
ulaşmıştır.

Yeni temel eAitim için gerekli öAretmenlerinyetiştirilmesi ve istihdamın büyük
önemi anlaşılmakta ve ortaya çeşitli fikirler atılmaktadır. Yeni tip ögretmen okullarının açılması bile gündC\Degelebilir. Tartışılan konulararasındabaşlıcaları köy ve
kent okulları öAretmenlerinin farklı mı aynı mı yetiştirilmesi, eski köy enstitülerinde ol~uAu gibi Qrta okullarda sınıf ögretmenlerinin istihdam edilmesi mi
yoksa ilkokul dördüncü sınıftanitibaren sadece dal ögretmenlerininmi daha yararlı
olacaAı, yoksa toplu dersler bölümü öAretmenlerininaynı çerçeve içine alın'bilecek
sosyal konular, dil-edebiyat, matematik, fen bilgileri, güzel sanatlar, din ve ahlak
bilgileri gibi k.onulardansorumlu olması mı gereldiligi karşımıza çıkmaktadır. Özel
konular için yüksek okul mezunlarının uygun olabilece~i de ileri sürülmüştür ve
bunundogru olduAuaçıktır.
Köy ve kent okulları ögretmenleri aynı tip okullardan aynı işleri yapmak için
mezun olmuş olsalar bile hiç olmazsa bir süre için derslerinifarklı agırlıklarda okutacaklardır. İlkokulda dal ögretmenlerl ögrencilere,alma~a hazır olduklarından daha
fazla ve daha aAır bilgi vermeAe egilimli olurlarken orta okullardaki sınıf
öAretmenleri,öArencilerinbilgi açlıAını40yurmada yetersiz kalabilirler. Toplu dersler
öAretmenliAigenelde başarılı olmuştur ve tasarruf amacıyla sürdürülebilirler. Özel .
konular için uzmanlıga yaklaşan yüksek okul mezunlarından yararlanmak
öArencilerin ufuklarını bir anda genişletip onlara başka alemleri tanıtacaktır.
İngiltere'den küçük bir örnek vermekgerekirse, ilkokullardabile haftada bİrersaatlik

.
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ınitbloji dersi için en yakın üniversitenin Klasik Filoloji bölümünden bir öArenci
davet edilir, götürüp teknik yüzme ö~retir,futbol antrenörü.erkek çocuklara futbol
öAretirkenbayan 'hockey' ögretmenikız çocuklara'hockey' derslen verir.

.

'

II. KısıM
1Ikö~retim Okullarında İngilizce Egitimi
Yabancı dil e~itiminun ulusal ölçülerde başladıgı ilk günden beri bilimsel bulgularla uygulama arasındaki en büyük çelişme yabancı dil ö~renimine başlama yaşı
olmuştur. Bilimsel bulgular, yabancı dil ögrenimine başlandıgında ögrencinin yaşı
ne kadar küçükse başarı oranının o kadar artaca~ıl\l söylerken, uygulamadaki koşullar
ancakortaokul çagına gelmiş ögrencilerle yabancı dil.e~itimine başlamayı mümkün
kılmaktaydı. Bugün <fegenelde ayın dunım sürmektedir.
.

İLKÖÖRETİM

okulları şimdi bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. Yabancı dil

egitiminin, bilimsel bulgulara uygun bir şekilde daha erken yaşlarda ~aşlatılabilmesi
mümkün olabilec~ktir. Bu konuda genel egilim, ilkokul 4. ve 5. sıınflardahaftada
.

saate kadarİngilizce dersiokutulabilmesiyönündedir.
Yabancı

dil egitimi, bilim dışı egilimlerin

ve modaların uygulamayı

.

10

büyük

ölçülerde etkileyebildigi bir alan olmaktan kurtulamamıştır. Alan, oluşturdugu
büyük pazar nedeniyle yatırımcılar için Ç9k çekici olmakta, sürekli yenilikler sunulmaya çalışılmaktadır. Bu yenilikler bilimsel bir tabana oturmamaktadır. Hatta çogu
zaman, uygulamada yapılabilen işlere bilimsel kılıflar uydurulpıaya çalışılmaktadır.
ıLKÖÖRETİM
okullarının sundugu' bu tarihi fırsatı gerektigi gibi degerledirebilmek
için bilimsel yaklaşımlarla, dogrudan ticari kaygılardan dogan bilimsel görünşülü
ama bilimdışı olan yaklaşımları ayırdetmek gerekmektedir.
Yurdumuzaa yabancı dil egitimi ne yazık ki bir maceradan bjr digerine atılarak
sürmektedir. Bu konuda araştırmalar yapıl~adıgından yaptıklarımızın hangilerinin
başarılı hangilerinin başarısız oldu~unu dahi bilecek dt1IWlldadegiliz. Burada şu çarpıcı

gerçegi hatırlatmakta-yararvardır: ODTÜ VE Bogaziçigibi üniversitelerimizde dil
egitiminin düzeyi eskiye göre gerilemiştir. Oysa bu eski yöntemler'i inkar eden
yaklaşuDıarüzerinekurulubir çalışmadüzenisürdüıiiIn'ıektedir.
Hemen heIke.sinhemfikir oldugu bir görüş bugün İngilizce egitiminin Türkiye'de
ist~nen düzeyde olmadıgıdır. Yetkililer ise bu sorunun dogrudan dış akademik
yardımla çözm~k gerektigi kanısındadırlar. Herkesingözünden kaçan apaçık bir
gerçek vardır: Kendilerinden yardım bekledigimiz ülkelerde da yabancı dil egitimi,
bizden pek iyi görünmemektedir. Hatta o ülkelerin gÜRdemindebizdekinden daha
temel sorularla bo~uşuldugunuda görüyoruz. Örnegin, İngiltere'de ortaöAretimku.
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rumIarında çalışan ögretmenlerin düzeyleri ile ilgili yapılan çalışmalarda İngilizce
ögretmenlerin bilgi ve becerilerinin düzeyi endişe verici bulunmaktadır.
Şimdi artık bilimsel bulg,!lara dayalı olarak yabancı dil eAitimi etkinliklerimizi
sürdünnek durumundayıı.
1.

Dil EAitiriıi ne kadar erken başlarsa o kadar yararlı olacaktır.

2.

İlkokul ilk sınıflarındanitibaren mümkünolan koşullarda öArencilerin
İngilizce ile karşılaşmaları saAlanmalıdır.Bu karşılaşmanın sınıfiçi etkinlik
ya da ders şeklindeolması gerekli deAildir.

3.

ÖAretim ile oyun mümkünolduAundabirleştirilmelidir.
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Dil hem KURAL-GÜDÜMLÜhem de ALIŞKANLIK-GÜDÜMLÜ bir olgudur. Çocukların yaşı daha çok AIŞKANLIK-GÜDÜMI,.Ü
etkinliklerin
seçilmesini gerektirir. Dilin KURALLl yönü ögrenciye hissettirilmeden
bilançaltına işlenilmelidir.
.

5.

Ergenlik çaAı dil öArenimindebelirleyici bir.çizgidir. Ergenlik
. çaAımn
başlamasıyla öArencinin yabancı dili kazanımındaki yeteneAi belirli ölçüde
azalacaktır. Bu çaAdanönce ögrencilerimizdedoArutelaffuz yeteneAi mutlaka
. geliştirilmelidir.

6.

İlkokul öArencileriyle dil eAitim çalışmalarının oyun aAırlık1lbir iletişimsel
. etkinlikler kümesi' olma.sınaözen gösterilmelidir. Bu. oyunlar TELAFFUZ,
sözcÜK DAÖARCIÖI, ve TEMEı TÜMCE KALıPLARı'nı kazandırmaya
yönelik olmalıdır.

7..

Televizyon, video ve bilgisayar, dil eAitimindebilimsel yaklaşımlaqt uygun
olarak kullanılmalıdır.

8.

Türkiye, İngilizce eAitiminiilkögretimokullarınagetirirken,gerçekte dünyada
benzeri olmayan bir girişim içindedir. DiAer ülkelerinİngilizce eAitiminden
beklentileri, bizilOki kadar geniş kapsamlı deAildir. Bu konuda yapılacak
araştırmalarınmutlaka ulusal düzeyde ve .Türkbilimadamlarıncayürütülmesi
gerekmektedir. .

9.

İlköAretim okullarındaki İngilizce eAitimi çalışmaları, yabancı dil
öAretmenleri,eAitimciler,dilbilimciler ve psikologların oluştucduAuekiplerin
çalışmalarıyla desteklenmelidir.

10.

Gerçekte ilköAretimokullannda sürdürülecekdil eAitimçalışmaları çeşitli özel
okul ve kuruluşlarda başlamış durumdadır. Ancak bu etkinlikler oldukça
gelişigüzel bir şekilde sürdürülmektedir.Bunların da bir an önce insan ve araç
kaynaklannınisrafınıönlemek üzeredüzenlenmesigerekmektedir.

.

.
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