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İLKÖGRETİMDE AÇIK OKUL SİSTEMİİLE

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE
REHBERLİK ANLAyıŞİ

Doç. Dr. Oya G. ERSEVER (ıit)

Bu bildiride, önce, açık okul sistemi olarak nitelendirilen ilerici (progressive) e~itim

geleneAi içinde yer alan insancıl. (hum~istic) ve eleştirici (critical) eAitimin temel

özellikleri tanıtılacaktır. Sonra, insancıl ve eleştirici eAitim anlayışlarının
bütünleştirilerek birlikte ilkögretimde kullanılmaları ve bu yeni eAitimanlayışlarının

getirdiAikoruyuc\ıve dışa dönükpsikolojikdanışmave rehberlikanlayışı tartışılacaktır.

tlköAetimdekullanılmaJatınailişkinbazı örneklerede yer verilecektir. . i

tnsancd ElitiminTemel Özellikleri

İnsancıl psikoloji ve algı psikolojisinin eAitime uygulanmasında öArenmesürecinin

duygularla bütünleşmesi önemlidir (Combs, Richards ve Richards, 1cn6). Öjtrencinin

kendi özelliklerini farkedebilmesi, tanıması, kendini gerçekleştirebilmesi, olumlu'bir

benlik kavramı geliştirebilmesi ve otonom bir,birey olarak y~esi, başka bir deyişle

öArencinin kişiSel gelişimi ve uyumu ön plandadır (Ersever. 1990; Jarett, 1cn3; Rogers,

1969). ÖArencinin bir bütün olarak her ttiflü geliş~i önemlidir. Kiş~rarası etkileşime

dikkat edilir. Yaşantı yolu ile ögrenmetemel alınır. EAitim yaşanbsal olarak yapılır.
Ögrenciye öAretilen muhtevayı anlamlı kılmak başka bir deyişle zihinsel ve duygusal

.

gelişimi bütünleştirmekvurgulanır. Destekleyici, işbirlikçi ve demokratik öArenme
çevresi hazırlanır(Jarett, 1973; Rossiter, 1976). .

tnsancıl e~tim anlayışına göre öAretmen"ilgi, saygı ve güven ortamı ol~şturur.
Olumlu bir benlik kavramı ve iletişim becerileri geliştirmek, dinleme deneyimi ka-
z3ndırmak. duyguların ifadesini saAJamakamacıyla öArenci1eriçin Çatı,şmaçözücü durum

ve faaliyetler planlar. Sınıftaki ögrencilerin daha etkili iletişim kunnalannı ve demokra-

tik ilkeleri benimsernelerini amaçlayarak kişilererası ilişkilerde ögrencilerio kendi ve di-

Aerlerinin davranışlarını farketmelerini ve birbirlerine dönüt vermelerfni saAIar. ÖAret-

men öArencinin kendi yaşanbSını dile Setirecek sonı1ar sorar ve başkaiannın yaşanbsı ile
karşıIaşbrma fırsab verir (Ben ve Schniedewind, 1989; Jarett, 1973; Rossiter, 1976).

(*). Hacettepe Üniversitesi Etitim Fakültesi Ötretim Üyesi.
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Eleştirici, EIitimin Temel Özellikleri

, Eleştiİi.ciegitim anlayışı Brezilyalı egitimci Paulo Freire (1971) tarafından
geliştirilmiştir. Açık okul sistemi ve ilerici egitim gelenegi içiode bugün Amerika

\ Birleşik Devletlerinde insancıl egitim anlayışı kadar önem verilen ve luygulanan bir

egitim anlayışı haline gelmiştir. Paula Freire (l971)egitimdeki degişme ile sosyal
degişimin birbirindenayrılamayaealmı savunur.Eleştirici egitimciler, bir toplumda-
ki sosyal yapının neyin önemli oldugunu, neyeinanılacalını, hangi delerlerin
geçerli oldugunu ve nasıl davranılacagını belirledigine inanırlar. Klasik egitimin,
içinde buh.ındugu toplumun sosyal yapı, politika ve ekonomiye ilişkin degerleri
yansıttıgını iddia ederler. Sosyal yapıda adaletsizlikveya çarp!klıkoldugu durumlarda
insancıl egitimin arzu edildili şekilde tam anlamı ile uygulanamayacagını vurgtılar-
lar.

Eleştirictdüşünceyi odak n~ktası yapan' ele,tirici egitimciler, toplumda bireyi
baglayıcı ve ümitsizlige götürendavranışı degiştirmeyi amaçlarlar (Greene, 86). Bu.
egitim anlayışında, toplumdaki sınırlılıkların, ön yargıların ve farklı sosyal
örüntülerin farkına varılması ve yapıcı olmayan örüntülere karşı direnilip yapıcı
degişik1igin oluşturulması için gereken becerilerin ögrencilere kazandırılması ön
planaçıkarılır. Ömegin; egitimci, baiı~ egitimini odak noktası yaptılı zaman
ögrencilerinde nükleer silahlara karŞı eleştirid farkındalık geliştirir. Eleştirid
farkındalıgı geliştirebilmek için kavramsalaraçlarkullanılır ve sorumlulukalma vur-
gulıuur.Böylece, ögrenci1erinsosyal ilişkilerindekifarklı örüntüseçeneklerini farket- .

me becerileri gelişir. Egitimci egitim sürecinde kişisel ve sosyal degişim kata-
lizörüdü". Ögrencilerin kendi yaşantısı ile güncd sosyal konular arasında bag
kurmayı ögrenmesi önemlidir. Haksızlıgakarşı işlevsel kızgınlık oluşturulur ve bu

.konuda gerçekçi çözüm yollarinın aranması güdülendirilir, teşvik edilir. Pasif
ögtenme ve ~leştirisiz bilgi aktanmmakarşıdırlar (Apple, 1981; Freire, 1985; Gi-
roux, 1985). Eleştirici bir toplum oluştugundabu toplumun gerçekçi, uygun ve
yapıcı sosyal degişimIeri yapabilecegi düşünülmektedir (Greene, 1986; Weiler,
1988). "Aç bir insana balık vermem ona balık tutmasmı ögretirim" çin atasözü bu
egitim anlayışını yansıtmaktadır.

.
tnsancıl ve Eleştirici Elitim Anlayışlarının
Bütünleştirilerek tlkölretimde K~lIanılmasl

Insancıl egitimin sakıncası daha çok kişiSeı gelişim amaçlı 'olmasından ve sosyal

degişime yeterince ÖDem vermemesinden kaynaklanır (BelI ve SChniedewind, 1989),

Insancıl. egitimeiler inSanın kendisini daha iyi ve. gerçekçi tanımasınİn ve etkili

iletişim becerilerine sahip olmasının kendisini degiştirmesine olanak sag!ayacagına
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inanırlar. ıçten güdülenmenin, sorumluluk almanın, iç'sel denetim odagının ve
yambcılıgınıngeliştirilmesine önem verirler (Ersever, 1990).

ınsancıl egitim sosyal ögrenme için vaigeçilmezdir. Birbirlerini tamamlayıcı ni-

teliktedirler. ınsancıl ve eleştirici egitimin .birleştirilerek bütünleştirilmesini savunan

Lee Ben ve Nancy Schniedewind (l989), egitim sürecinde kişisel ögrenme ile sosyal
ögrenme masında çok yakın bir bag oIduAunu belirtirler. Ögrenciniı:ı egitim sürecinde

kişisel ve sosyal degişim katalizörü olarak algılanmasının saglayacagı avantajlardan

bahsederler. Bu avantajlardan en önemlisi daha etkili bir egitimin ortaya çıkmasıdır.
Bunun yanı sıra, kişisel ve grup destegi ile eleştirici farkındallltın geliştirilmesi, duy-
gularınsosyal örüntüleri farketmebecerisine baglanmasının bireyi yapıcı davranışı

yapmaya güdüJeyecegi belirtilir. Burada ortaya çıkan duygu haksızlıga karşı işl(fvsel
kızgınlık duygusudur. Bu işlevsel duygu ögrenciyi gerçekçi çözüm yolları jU'aD1aya

yöneltir. .Sosyal iliş~lerde farklı örüntü seçeneklerini farketmede egitilen ögrenci
aynı zamanda duygu duyarlılıgı ile bütünleştirilir. Böyle bir bilinçliligin ümit verici

oldugu düşünülür (Bell ve Schnieoowind, 1989).

. ınsancıl egitimcilerin insanl~ tek tek bireyler olarak ele alarak çalışbkları ve bu
yaklaşımlarında aşınya kaçtıkları zaman, sosyal gerçekler de dikkate alınmadlgı tak-

dirdeben merkezli, ben müptelası, politik açıdan cahil insanların yetiştirilebilinecegi

eleştirici egitimciler tarafından vurgulanır (Bell ve Schniedewind, 1989). ınsanlar so-
syal düzenin bir parçasıdırlar ve o sosyal düzelii etkileme güçleri vardır. ınsanlar bir-

likte çalışarak, işbirligi yaparak tarih yaratırlar. Egitimde amaç, her yönü ile tam ola-

rak işlevde bulunan insanı oluşturmaktadır. Halbuki bir toplum bireylerini kısıtlarsa,
sınırlı olanakları varsa, o toplumdaki bireylerin kendi kaderlerini kendilerinin tayin

etmelerini de kısıtlamış olur.

tlkögretimde, ögrencilerin yaşları ve'gelişim görevleri gözönüne alınırsa da!ıa çok

somut, görülebilen durum ve otaylardan. yaşanb yolu ile ögrenebildikleri. gerçegi
karşımıza çıkmaktadır. Soyut düşüncenin henüz tam olarak gelişmedigi bu dönemde,

"sekiz yaşındaki ögrencilere önyargılı olmanın sakıncalarını nasıl ögretirsiniz?" soru-
sunun cevabı insancıl ve eleştiriei egitimin bütünleştirilmesinin egitimde uygulan-
masına göre açıklanacaktır. Böylece, bu yeni egitim anlayışının daha netleşecegi

ümit edilmektedir. Bu örnekte kişisel ve grup y~tısı birliktekullanilmaktadır. Bi-

lindigi gibi ilkögretimde ilk beş yıl bir sınıfın tüm dersleri bir ögretmen tarafından

verilir. İlk dersten sonra ara verildiginde, ögretmen, mavi gözlü ögrencilerin gözleri

mavi renkli oldugu için cezalı olduklarını ve sınıftan dışarı çıkmamaları gerektigini

söyler. İkinci dersten sonra, kahverenkli gözlülerin gözleri kahverenkli oldugu için
cçzalı olduklarını, sınıftan ayrılmamalarını, diger. çocukların is~ serbest olduklarını

belirtir. Bu durum ögrencilerde bulunan her göz rengi için tekrarlandıktan sonra. son
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derste, verilen cezanın öjtrencileri nasıl etkiledijti ve neler hissettikleri kendilerine tek

tek ifade ettirilir. Daha sonra, insanların doguştan getirdikleri ve degiştiremeyecekleri
özellikleri için dışlanmalarının, hor görülmelerinin, başka. bir degişle önyargılı .

olmanın insanları. olumsuz etkiledijti gerçegi ögrencilere yaşantı yolu ile kazandırılır.

Bu yaşantıda eleştirici farkındalık 'geliştirHmiş ve işlevsel kızgınlık duygularına
bajtlanılmıştır. Ayrıca, gerçekçi çözümler tartışılır. Böylece, ögrenciler kişisel

güçlerini fadeederler. Sosyal sorumluluk duyguiarı yaşantı yolu ile kazandırılır. Ame-

rika Birleşik Devletlerinde ilköjtretİm çagındaki çocuklara tarih ve sosyoloji dersleri.- .
yukarıda verilen örnekte oldugu gibi yaşantı yolu ile ögretilmektedir. Bu tür ders
yaşantılannda tarihi ve sosyal olaylar tiyatrodaoldugu gibi öjtrencilerinoynadıkları
roIlerle çanlandınlmakta ve ögrencinin aktif katılımı saglanmaktadır. Sonuçta,
ögrencilerde kalıcı ve olumluetkiler oluştugugözlenmektedir.

\

Bütünleştiriimiş İnsancd ve Eleştirid Etitim Anlayışları Uygu-
lanan tlkötretimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik' Anlayışı

hısancıl ve eleştirici egitim anlayışları uygulanan ilkögretimde psikolojik
danışma ve rehbertik anlayışı koruyucu9ur (önleyicidir). Daha problem ortaya
çıkmadan önce bir diziönlemler alınır. Ögrencil~re,;kendi gereksinmeleri, gelişim
dönemleri ve içinde bulunduklarıyaş gruplanna.göre karşılaşmaları olası olan kriz
durumları, toplumda stress. yaratan durumlar ve bu durumlarla nasıl
başedilebilecekleri hakkında önceden bilgi verilir. Hatta, bu bilgiler sadece öjtrenciye

degil, ana-baba, ögretmen ve yöneticilere de verilir. Amaç ögrenciyi kendisine, ana-

.
.
babasına, ögretmenine ve yöneticiye tanıtmak, ögrencinin kendisi ve digederi
tarafından anlaşılmasını saglamaktır. Böylece ögrencinin bir çok gereksinmelerinin

karşılanma olasılıgı artar ve çok sayıda öjtrenciye ulaşılıp hizmet götürülür (Ersever,

1990).

çagdaş koruyucu psikolojik danışma ve rehberlik anlayışında amaç sadece mesle-

ki rehberlik veya sôrunlu bireylere hizmet götürülmesi degil ama tüm bireylerin bir

bütün olarak duy~usal. sosyal, kişilik gelişimi ve uyumu ile ilgilenmektir. ~ynca,

ögrenc~ere, ana-babalara,ögretmenlere ve yöneticilere davranışların dinamigi ve etki-

.li iletişim becerileri hakkında..da bilgiler verilir.. Pr~blem çözme yolları tartışılır
(Bemard ve FuIlmer, 1977). Öfnegin; ana-babalara, 'okula yeni başlamış, okuma-
yazma ögrenecek çocugunyaşantılannın ve duygu1annın nasıl farkettirildigini psiko:

lojik danışma uzmanının an.a-babalar ile yaptıg. grup çalışmasını ele ı$rak irdeleye-

lim. Önce, aoa-babalar küçük gruplara aynlırlar. Psikolojik danışman, ana-babalara

çocuklanmn okula yeni başladıgını, alfabeyi ögrenmeye çalışnen yaşadıkları yaşantı
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Sonuç

Türkiye'deki tümokullarda ilkögretimdenbaşlanılarakaçık okul sistemininve bu
sistemiçindeki insancıl ve eleştirici egitim anlayışlarınınbütünleştirilerekivedi ola-
rak uygulanmaSındayarar vardır. Açık okul sistemi ögrencilerin kendilerini ifade et-
melerini, eleştirici farkındalık geliştirmelerini, sorumluluk almalannı ve içten
güdülenmeyi oluşturmalarını teşvik edicidir. Yaratıcılık ve saglıklı bir benlik kav-
ramı geliştirilmesi odak noktası yapılır. Ögrencilerle ögretmenler ve yöneticiler
arasında çift yönlü demokratik ilişkilerin kurulması saglanır. Demokratik sistemin
kaçınılmaz bir parçası olan açık okul sistemi içinde yer alan psikolojik danışma ve
rehberlik aIilayışında ögrencilerin çoguna ulaşılmış ve ruh saglıkları daha bozulma- .
dan korunmuş olur. Ruh sagJıgı yüksek olan bireylerin verimleri de yüksek
olacagından topluma katkılilfı da o ölçüde-çok olac8ktır. Daha saglıkb bireyler
yetiştirilmesi için açık okul sisteminin içerdigi insancıl ve eleştirici egitim .
anlayışlarının ve bu sistem içinde yer alan psikolojik danışma ve rehberlik
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anlayışınıh kaçınılmaZ ve ivedi olarak Türkiye'ye gelmesi ve yerleşmesi getekmekte-

dir.-Açık okul sisteminin eAitimm her kademesindeki okullara gelmesi ile arzu edilen

sonuçlara ulaşılacaktır. Böylece, her yönü ile tam olarak işlevde bulunan insanın

yetiştirilmesi gerçekleşebileceletir.
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