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Bilgi teknolojisinin hızla gelişmesi bilgi toplumlarının yaratılmasına neden
olmuştur. Günümüzde bilgi, gelişmiş toplumlardaekonomik gelişmelerin anahıarı ha-
line gelmiştir. Toplumların yapısına baglı olarak, teknoloji toplumları etkilemiştir.
Çok kısa bir süre içerisindede herkesiçin kullanılabilirolmuştur.

Günümüzdeçocuklar,hızla degişenbirdünyaile karşıkarşıyabulunmaktadırlar.Bu
hızlı degişme, ilerde birer yetişkin olacak bu çoc.uklarınneye ihtiyaçları olabilecegini
yordamatnızıgüçleştirmektedir.Hızla degişenbir dünyadaögrencileringünlükyaşamın
üstesinden gelebilmeleri için neler yapması gerekıigi, neler yapılabilecegi soruları
birço~egitimeiyi bu konu$ çalışmaya zorlamıştır.

.

. '
HayaW1 her alanında oldugu gibi hızla gelişen teknoloji ve özellikle de bilgisayarlar

egitim sistemini de etkilemiş, yani egitime yeni birboyut getirerek, egitimin amaçlarını
yenilemiştir. '

Bilgisayara egitimde yer verilmesi ilkokul çaglarında başlamalıdır. tlkokul
egitiminde bilgisayarların rolü ile ilgili birçok soru ortaya atılmıştır. Bilgisayarlar ilko-
kul programlarını nasıl etkileyecektif? Yada etkileyebilir? ,Etkili bir programda bilgi-
sayarların yeri nedir? Bilgisayarlar ilkokul çagındaki çocuklar için en uygun ve etkili ola-
rak nasıl kullanılmalıdır. Bilgisayarlar ilkokul programları ile bütünleştirildiginde neler
dikkate alınmalıdır? Bunlar ve bunlara benzer daha birçok soru cevaplanmaya
çalışılmaktadır. Bilgisayarların kullanımı ile ilgili bu soruların ele alınması ilkokul
çagmdaki çocuklar için bilgiSayarların en etkili biçimdenasıl kullanıla~ilecegine

ışık

tutacak, bu ise ilkögretimive ilkögretiminniteliginietkileyecektir. -

Nitelikli bir egitim programında, diger ögrenme araçları gibi bilgisayarlar da önemli
bir yere sahiptir. Ancak, bilgisayarlar her derde deva olabilecek, h~r türlü probleme
çözüm getirebilecek bir araç degildir. Bilgisayarlar hem programın niteligini artıran,
hem de ögrenme ortamını zenginleştirebilecek araçlardan birisidir. Bu koşulların yerine
getirilmesi ise uygun yazılımların hazırlanması, kullanılması ve progranilarda gerekli
degişikliklerinyapılmasıile mümkündür. '"

'

Çocukların bugün'ün teknolojisinden mümkün oldugunc,a fazla yararlanabilmeleri
için uygun ortan:ıların hazırlanması zoı:unlüdur. Yapılan araştırmalann çogu, eger uy,gun
materyaller ve koşullar saglanırsa, bilgisayarl<ırınyaratıcılıgı ve kritik düşünme
özelliklerini geliştirdigini,ö~r~me ortamınızenginleştirdiginive egitimin niteli~inde
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degişiklikler yaratabildigini ortaya koymuştur. Bu özellikleri geliştirmek için erken
yaşlarda bilgisayarlı egitime başlamak daha etkili ~nuçlar verecektir. Bu nedenle, ilko-
kul çagında bilgisayarlar yaratıcıhgın, problem çözmenin ve kritik düşünmenin
gelişmesine yardımedecek bir araç olarak kullanılmalıdır. Bilgisayarlardinamik ve
heyecan verici yeni öA!enme aracı olarak, öA!enmeuygulamalarını zenginleştirebilir.
Birçok çocuk için bilgisayar onların kendilerine güvenlerinin artmalannı Saglayacak bir
araç olarak düşünülebilir. Bilgisayar kullanımının ilkokul çagında başlatılması faydalı
olacaktır. Birkez bilgisayar kullanımına karar verildiginde iki konuya dikkat edilmelidir.
Gözönüne alınması gereken ölçütlerin belirlenmesi ve ilkokul programlarında bilgi-
sayarların etkili olarak kullanabilmek için gerekli olan egitim.

Bilgisayarların ilkokul programları içinde yer alması, donaınm ve yazılımların
seçiminden:, ögretmenlerin egitimine kadar birçok konuda çok dikkatli p1anlama
yapılmasını gerektirmektedir. Donanımların çok dikkatli seçilmesi gerekmektedir.
Güvenirlik, esneklik, uygulanabilirlik ve day.anıklılık çok önemlidir.. Bilgisayarlar
gilvenjlir mi? K~layca çalışıyor mu? Farklı araçlarla da çalışabiliyor mu? Donaıumbu'la

. yazılımlar qyum içerisinde mi? Bilgisayarın etkiliolarak kullanımının gerçekleşmesi
için ögretmenlerin etkili bir egitimden geçmesi gerekmektedir.

"Ögretmenler için başlangıç noktası bilgisayar kullanımında temel oIan okur-
yazarlıgı kazanmak olmalıdır. ılkokul ögretmenlerinin bilgisayar uzmıııı. olması gerek-
mese de, onların bilgisayar kullanımındaki yetenele ve beceiiIeri, çocuklar için bir model
oluşturmalıdır. Bilgisayarların fiziksel yapısını, nasıl çalışbgını, hangi amaçlarla kul-
lanıldıgını ve bilgisayar okur-yazarlıgın bilmelerigerekmektedir" (Swick, 1989).

.
Yazılımların seçimi, organizasyonu ve kullanımı da önemli bir konudur. Ne yazık ki

çocuklar için hazırlanmış olan yazılımların bir kısmı düşük nitelikli, bazı durumlarda da
uygun degildir. Bir yazılırnın seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde
sıralayabiliriz: Yazılırnın içerigi ögrenciler arasında etkileşimi sagIıyor mu? Yazılı dese-
ni ögrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde mi? Ses ve grafik düzeni
çocukların ilgisini çekiyor nlu? Materyal ögretim ilkelerine uygun mu? (Knight, 1987).
Yazılımlar çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve programın hedeflerine hizmet etmeli-
etir.

.

Bilgisayarları kullanırken, bilgisayarları ögrenme ve ögretme ortariılarıiçerisinde
bütünleştirmeyedikkat etmeliyiz. Böylece çocuklar bilgisayarları Ögrenmeiçin dogal
bir araç olarak kullanabilirler.Bilgisayarları sınıfındogal ortamıiçerisine yerleştirmek
ve aktif bir araç olarak kullanmak, bilgisayarlarınbaşarılı bir şekilde
bütünleştirilmesineyardın:ıcıolur (Swick, 1987). .

Bilgisayarların ilkokul egitiminde. etkili olarak kullanılması çocukların nasıl
ögrendiklerininanlaşılmasınadayalı olmak zorundadır.Çocuklar çevre içerisindedogal
etkileşimler yolu ile ögrenirler:Çocuklar çevrelerinianlamayı;çevrelerindeki dünyayı
algılayarakve onlarıkullanar3kgerçekleştirirler.

.

"Herhangi bir kavramın ögrenilmesi kavramların nasıl ögrenileceginin
. kazanılmasını gerektirir.. Bu çocukların ögrenmesi ve gelişmesi için önemlidir.

Ömegin, çocuklar 'insan, olay, yer ve iklim' kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişki
kurma sürecini kazanırken çocukların doArudan deı)eyim ögrenme, gözlem ögrenme ve
dil ögrenme becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir" (Swick, 1987, s. 16).
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Çocukların öArenme doAası ve bilgisayar kullanımı için temelolacak hizmetlerin
gelişiminde bazı spesifık ölçütler tanımlanmıştır. Bu ölçütler bilgisayarların sınıf
içerisinde başarılı olarak bütünleştirilmelerine de yardımcı olurlar. Yapılan çalışmalar
sonucunda (1) Bilgisayarıan sınıfın doAal ortamı içerisine yerleştirmenin ve (2) Bilgi-'
sayarları aktif bir araç olarak kullanmanın öArenme ve öAretmede etkili sonuçlar
verdiAini Qi13ya koymuştur ~Ayrıca. bilgisayarlar çocukların deneyimleri ile yakından
ilişkili olduklarından onları yararlı bii öAı'enme aracı olarak kabul etmek ve kullanmak
gerekmektedir (Tipps, 1989).

ÇOCUKLAR VE BıLGıSAY AR. . .
Çocukların bilgisayarlar ile olan ilk deneyimleri oldukça önemlidir. Çocukların bil-

gisayarlarla öArenmeleri somut ve aktif öArenmelere dayalı olmalıdır. Papert'ın da vur-
guladıgı gibi (1980) çocuklar için bilgisayarların gerçek degeri, bilgisayarları kul-
lanırken teknolojiyi kontrol edebilmeleri ve kendilerine olangüvenlerinin artmasıyla
ortaya çıkacaktır. Unutmamak gerekir ki, çocukların bilgisayar kullanmı$n, ancak
onların gelişmelerine yardımcı olduAunda faydalı olabilecektir.

"Çocuk ve bilgisayar arasındaki ilk etkileşim, iletişimin sürekli olması için temel-
dir. Çocuklar başlangıçtan itibaren kontrolü elinde bulundurma ihtiyacı içindedirİer.
EAer çocuklara ilk oturumda bilgisayar kullanma izni verilmezse, bundan sonraki otu-
rumiardaisteksizolabilirler"(Beaty ve Tucker, 1987, s. 19). .

Çocuklar bilgisayarları açıp kapamak, program çalıştirmak ve bilgisayarların çeşitli
alanlarda kullanılmalarını öArenmenin yanısıra bilgisayarları kontrol etmeyi de
öArenmelidirler. Çocukların bilgisayarlar ile ilgili olarak olumlu deneyimlere s3hip ol-
maları çok önemlidir. ~ilgisayarların uygun olarak kullanılması! uygun programların
gelişirilmesiyle bilgisayarlar y,alnızca çocukların yaşantılarına\girmeyeeek onların s0-
syal yeterıeklerini ve düşünme becerilerini de etkileyecektir (Papert, 1980).

Çocuklar bilgisayarların kullanımında uzmanlaştıkça yaratıcı da olmaya başlarlar.

BıLGıSA YARLARıN UYGUN KULLANIMI
Bilgisayarlar oyguo koşuUardakullanıldıAındaöArenmeve ö~ ortamlarınızen-

ginleştirir, çocukbır için ortamıdahazevklihale getirilebilir.Yapılan çalışmalar sosyal
ve zihinsel becerilerin de teknolojiler aracılıAıyla geliştirilebileeeAini göstermektedir.
(Sweemam, 1987; !senberg, 1984; Beatyve Tucker, 1987). Bunun yanısıra,bilgisayar-
larındil gelişimine ve dili zenginleştinnesineolankatkılarıda unutmamakgerekir.

Bilgisayarların ilkokoİ programlarındaçocukların çevresi ileobütünleştirilmesinde
bazı ölçütlerin gözönüne alınması gerekmektedir. Bu ölçütler kısaca şu şekilde
özetlenebilir:

<>Arenen Kontrolü Elinde Bulundurmalıdır: Ortam, çocukların kontrolü
elinde bulundurabileceklerişekildehazırlanmalıdır.tooo gibi programlarınçocukların
bilgisayar ortamlarınıkontrol etmelerini, öArenmelerindeyardımcı olmalarını saAlar.
LOGO çocukların ortamda maksimum kontrol saAlamalarınaolanak vererek, kendi
çevreleriniyapılandırmalannısaAlar. .

Ortam Uyarıcı ve Katılımı SaAlayıcl Olmalıdır: Bilgisayar ortamı
katılımı §aAlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu iSe hem donanım, hem de yazılım
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seçilirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardandır.Do~ katılımı saAIayıcl
ögrenme etkinlikleri ile çocuklar etkinliklerin nasıl oluştugunu, nasıl kontrol edilip
geliştirilebilecegini ögrenirler.

Ortam ÇocuklarlDlD Çeşitli ~maçlarla Kullanabilmelerini
SaAlayacak Kadar Esnek Olmalıdır: LOOO çocuklar için esnek olabilecek bir
ortam yaratabilecek programlardan biridir. Ve iyi organize edilmiş bir bilgisayar
ortamınınavantajı, çocuklann bilgisayarlarıyaratıcıolarakk'Ullanabilmeleridir.

Ortam Çocukların ÖArenmelerine Katkıda Bulunmalıdır : Bilgisayarla-
ra yaqrım yapı1dıgındakullanılacak prograinlannçocuklara yeni ögrenme olanakları
saglayacaknitelikteolmasınadikkatedilmelidir.

.

Ortam Çocuklar ıçin Heyecan Verici Olmalıdır: Bilgisayarlar görsel. dil,
motor, algı ve bilişsel gelişmelere' yeni olanaklar saltıar, Önemli olan bir nokta da
çocuklar için heyecan verici olmasıdır.Unutmamakgerekir ki, sınırlayıcı ve monoton
birortambaşarıdançokbaşansızlıkgetirir.

.

. Ortam GerçeAin Temsilcisi Olmalıdır : Bilgisayar etkinlikleri çocuklara
soyut olan kavramları somutlaştırınalıdır. Bu yolla, çocuklar kavramların gerçek
dünyadanasılyer aldıgmıgözlerindecanlandırabilirler..

Özetle, ilkokul programlanndabilgisayarlarınkullanımıçocuklarınögrenme ortam-
larım zenginleştirecek, onları aktif ve meraklıkılacak biçimde planlanmabdır. Bunun
yamsınl, bilgisayarların ilkokulprogramIari ile bütünleştirilmesindedonanımların ve
donanımlara uygun yazılımlann seçimi ve bunlarınprogram ile uyum içinde olması,
program içineki diger ögrenmeetkinlikleriile bütünleştirilmesive ögreımen egitimine
önem verilmesi gerekmektedir.

Son olarak, endüstri toplumundanbilgi toplumuna geçerken çocukları teknoloji
çagına hw;ırlaqıamızgerektigidüşünülürse,okullardakibilgisayarlarmetkili bir şekilde
kullanıJarakçocuklaragerekli uzmanllAmkazandırılmasızorunludur.Bu nedenle,bir an
önce bilgisayarlann ilkokul egitiminde yer alması ve bilgisayarlı egitime önem veril-
mesigerekmektedir. .
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