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"llköAretimdekalite" son zamanlardaTürk kamu oyunda tartışılanbir konu haline
gelmiştir. Aileler büyük masraflar yaparak çocuklannı okula göndenniştir ve bu
okullarda çocuklarına kaliteli bir eAitiminverilmesini istemektedirler. llköAı"etimde
çaAdaş bir ögrenme meydana gelmeli ve ögrencilere belli tutum ve davranışlar ka-
zandırılmalıdır. llkögretimin kalitesi meydana gelen ögrenmeyle ölçülecektir. Bu
bakımdanilköAretinideöArenmene durumdadırdiye ciddi bir şekilde araştırılmalıdır.

Marmara Üniversitesi Atatürk Egitim Fakültesi EAitim Yüksek Okulu
öArencilerinin ıstanbul'un degişik okullarında yaptıklan stajları takip ederken,

ilkögretimde derslerin nasıl işlendiAini yerinde gönne olanaAı buluyoruz. Derslerin

işleniş şekliyle derslerdeki başarıarasında sıkı bir ilişki vardır. EAitim Yüksek Okulu

ôArencilerimizle birlikte yaptıımuz gözlemlere dayanarak ilkokullanmızda derslerin ge-'

neHikle kitaba bagb kaldıgını. zevkli olmadıgını, çocukların konulan derinlemesine

öArenmedilclerini, ezberlediklerini ve buna bagb ,olarak ögretimin başarısının oldukça

düşük oldugunu söyleyebiliriz. ilkokullarınızda aiı1amaya deAil de, kitapta yazılı olanın
ezberlenmesine önem verilmektedir. Bizce bu durum bir problem teşkil etmektedir. Bu

problemi göstemek için Hayat Bilgisi dersini örnek olarak almak istiyorum. Hayat Bil-

gisi ilkokulun 1., 2. ve 3. sınıflarında okutulanbir derstir. Bu dersin genel amacı,

öArencilerin yakın çevrelerini düzenli bir şekilde tanımalarını saglamak olarak kısaca
tanımlanabilir. Okula yeni başlainış ve doga1anndaki çevrelerine brşı ilgi ve merak bu-

lunan 6, 7 ve 8 yaş çocuklarının sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimleı:lııi teşvik etmek
için Hayat Bilgisi ders~öAretmenin elinde önemli'bir araçtır. Bu araçtan en verimli bir

şekilde yararlanmak gerekir:'Hayat Bilgisi derSinde hangi konuların işlendigini ünite
başlıklarına bakarak zihnimizde daha iyi canlandırabiliriz. Örnegin: "ııçem~zi

tanıyalım", "çevremizi t8nıyalım", "Cumhuriyet bayramı ve Atatürk", "saAhgımlZı ko-

ruyalım", "yeryüzü ve gökyüzünde gördüklerimiz", "köyü tanıyalım", "kullandıAımız
.

alet ve makinalar" üniteleri 3. sınıfta; örnegin "çevremizde mevsimler" "taşıtlar ve trafik"
gibi üniteler 2. sınıfta işlenmektedir.

(*) Mannara üniversitesi Atatürk E#itim Fakültesi E#itim Yüksek Okulu Ö#retim üyesi.
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Hayat Bilgisi çocukların yakın çeVrelerinidaha iyi tanıyıp anlamalannı sallamak
için gözlem ve araştırmayadayalı olmalıdır. Hayat Bilgisi dersindesallanan canlı ve
aktif öAretim şekliyle öAı'encilerfen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerine hazırlanmış
olurlar. Ancak 1965 yılında bir egitimcinin tasvir ettili ve bizlerin İstanbul'un
deAişik okullarındagördiilü gibi. Hayat Bilgisi dersleri genellikle şu şekillerde oku-
tulmaktadır: Sınıfa gireriöAretmen.derste işlenecek konununadını söyledikten soma.
konuyu bir süre düzanlatım metoduyla açıklıyor. daha sonra dersin' geriye kalan
bölümünde soru cevap metoduna geçiliyor. ÖAretmen işlenen konudan sorular so-
ruyor. öArencilerde önlerindeaçık bulunankitaplardansorularıncevaplarını buluyor-
lar. bulduklarıcevabı söylemek için aceleyle parmakkaldırıyorlar.ÖAretmenistedili
öArenciye söz hakkı veriyor ve cevapsöyleniyor. Soru.cevap yönteini uygulanırken
hiç olmazsa ölrencilerin kitapIannı kapatmaları önleminin alınmasına hiç gerek
duyulmuyor. Bazı ögretmenler ise. ders kitaplarında bulunanaraştırma. inceleme
veya gözlem sorularıadı altındaki sorularıgöstererek."Çocuklar gelecek derse kadar
kitabınızdaki sorularıncevaplarını hazırlayacaksınız. Derste bunları size soracalım"
diyorlar. Çocuklar da bu sorularıncevaplarını ellerindengeldili kadar hazırlıyorlar.
Ertesi derste ögretmenpu sorularıteker tekerokuyor.Ögrenciler de bunlaraverdilderi
cevapları okuyorlar. Ders böy~ecesona eriyor. (Bakınız: O. Ülkümen. 1965. s. 10).

Derslerin i~leniş şekli hakkında memnun edici olmayan gözlemlerima sonucu
olarak zihnimizde iki soru oluşmaktadır. Birinci soru ilkokulda işlen~ bir dersin
genelolarak hangi temel özelliklere sahip olması gerektigi ile ilgilidir. İkinci soru
ise. ilkokullarda derslerin işleniş şekillerini biraz daha iyileştirmek için 'ne gibi
somut önlemler 3J.ınabiıir?sorusudur..

İlkokul derslerinin hangi temelözelliklere sahip olması gerektiAi konusunda
düşünen degişik eAitimcilerbir dizi didaktik metodik prensip geliştitmiş.bulunuyor-
lar. Bunlardanbazıları şöyle sıralanabilir:

- Çocuga uygunluk prensibi.

- Çevreye uygunluk / güncellik .prensibi

- Somutluk / açıklık prensibi
_ Bütünlük prensibi (MA Baeurnl-Rossnagl. 1988. S~10)

Bu temel pren.sipleritek tek açıklamak uzun zaman alacagı için. bunlar içinde sa-
dece kanımızca en önemlisi olan "çocuga uygunlukprensibi" açıklanacaktır. Çocula
uygunluk prensibi çagdaş egitim anlaYıŞlannmtemel taşlarındanbiridir. Bu prensi-
bin çıkış noktasını. çocuAu -çocugun dogasını- iyice tanıyıp. bilip ölrenme ortam-
larını. ona göre düzenlemek oluşturmaktadır. Çocugu tanımak. çocuAun nasıl
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ögrendigini, onun ilgi ve ihtiyaçlarını bilmekle mümkündür. Bu noktada gelişim
psikolojisi elitimeiler için vazgeçilmez biigikaynagıdır. ılkokul çocugunun dogası
hakkında kısaca şunları söylemek mümkündür: ılkokul çocugu somut düşünme
dönemindedir. Daha çok duyu organları yoluyla. gözlem vedeneyime dayalı olarak
ögrenir. ılkokul çocugu meraklıdır, yakın çevresini tanımakve bilmek istemektedir.
Bu dönem çocuklarınınhareketetme ve oyun oynamaözellikleri de unutulmamalıdır.
ılkokul çocukları için çalışmak ve başarılı olmak önemli bir yer tutar. Çocuklar
.başardıldarı işlerin yetişkinler-özenikle ögretmenler- tarafindantakdir edilmelerini
beklerler. Sürekli eleştirilen, begenilmeyen çocukların ögrenme motivasyonu azalır.
ııkakul çocugunun özeİliklerini dikkatealmadan,ögrenmedebaşarılı olmak mümkün
olmayacaktır. Degişik egitimcilerin dile getirdikleri gibiülkemiz egitim ögretiminin
çocuga yöneik olmama sorunu vardır.. Çocula yönelik olmama kendini degişik
şekillerde gÖstermektedir.Önee egitim şeklindeki durumabakalım. ılkokulda tama-
men kitaba ve ezbere dayalı bir ögretimin çocugun dogasına uygun oldugunu
söyleye~eyiz. ılkokul çocuklarına degişik duyu organlarınıkullanacakları yaparak
yaşay~rak ögrenme duru.mlarının sallanması gerekmektedir. çagımız egitim
anlayışında çocugun dogal ilgi ve ihtiyaçlarına.daha fazla yer verilmektedir. Kitaba
baglı ezbere ögrenmede ögrenei konu hakkında ,kendiliginden düşünmemekte.
araştırmayapmamaktadır:Çocuga uygunlukprensibiciddiye alıo4ıAı zaman ögrenci
ögretmen ilişkisinde de bazı degişikliklerin yapılması gerekecektir. Ögretmenlerin
kendilerine hakim ve sabırlı olmaları. hemen çocukları azarlamadan, hemen cezaya
başvurmadanegitimi gerçekleştirmeye çalışmaları gerekecektir.Bu şekilde rahat. ge-
rilimsiz, korkusuz bir ögrenme ortamı yaratılabilir. ılkokul ögretmeni çocuklara
başarılı olma zevkini kazandırmalıdır.

'1kinçi srumuz ilkokullarda dersl~rinkalitelerini iyileştirmek için ne gibi somut
önlemler alınabilir şeklindeydi. ~u soruyucevaplarnadanönce ilkokullarımızdaders-
lerin düzanlatım ve soru-cevap yöntemiyle işlemnesininbir gelenek haline geldigini
belirtmek isterim. Bu gelenegin degişmesi herşeydenönce ögretmen ve diger ilgilile-
rin bunu istemesine baglıdır. Dersleri tek bir kitaba baglı kalarak işlemek pek çok
ögretmene kolay gelmektedir. Pek çok ögretmen <!erslerin başka türlü naSıl
işlenebileeegini pek düşünememektedir.Geçenlerde konuştugum bir ilkokul
ögretmeni Hayat Bilgisi dersinde "Taşıtlar ve trafik" ünitesi için bir ay zaman
aynldıgını ve kendisinin bu kadar uzUnbir zam,aniçinde neler anlatacagını bileme-

digini söylüyo,rdu.Bu durumunde~işmesiiçin ögretmen yetiştirenkurumlarabüyük
görevler düşmektedir. ögretmeJı adaylarınaderslerini degişik metotI3ragöre işleme
bilgi ve becerisi kazandınımalıdır. Ögretmen adayları derslerini aktif metoda göre
işleyebilmelidirler. Aktif metot "çocukları sadece dinleyerek, kitaptan okuyarak.
başkaları tarafındandüzenlenmişsorulara,planlaraveya esaslara göre. kendisine hazır
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olarak verilecek bilgileri ögrenen birer varlıklar olmaktan çıkarmayı zOJ1İnlu
görmektedir." (O. Ülkümen, 1965, s. 12) Aktif ögrenmede çocuk denemeli sormalı,
degişik kaynakları gözden geçirmelidir. Ögrenme sırasında işineyarayacak eşya ve
araç bulmalı ve kullanmalıdır. Gerekirse bu ders araçlarını öAretmenin ve arka-
daşlarının yardımıyla hazırlamaııdır. Aktif metot bütün dertlere deva olabilecek bir
çözüm yolu degildir; ama yeri geldiginde kalıcı ve zevkli bit ögtenme ortamı
saAlayabilir. ÖArenci merkezli bir metot olan aktif metotta öArenciler grup veya
küme çalışması düzeni~ göre oturmaktadırlar.Küme çalışmalarındaölt"enciler arka-
daşlarıyla konuşurlar, tartışırlar; birbirlçriyle bir ileşitim içindedirler.ÖAretmen
küme çalışmalarınıdenetler ve yönlendirir.Ü1kemiZde70'li yıllarda görülen bu metot
bugün uygulanmamaktadır. Küme çalışmalarının ilkokul için uygun bir ögrenme
ortamı olduAugörüşündeyim.
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