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Düşünüyorum da. bu sempozyumun ve bildirirnin zamanlaması buJidan daha isa-

betli olamazdı. ÇünküMilli Elitim BakanbAt'nın yeni Teşkilat Yasası Resmi Gaze-

te'de yayınlanalı ancak 10 ıün kadar oldu. (12 Mayıs 1992 tarih ve 21226 Sayılı
Resmi Gazete) ve biz bugün burada bu Teşkilat Yasasının en önemli yeniliklerinden
başlıcası olan "Okulöncesi Elitim"i çeşitli boyutlarıyla tartışmanın öncelikli sevin..

. cini yaşıyonız.

Yeni Yasa'nın Okulöncesi Elitim'i bir Genel Müdürlük çerçevesinde ele almayı .
düşünmüş olmasının doArululumr uzun uzun anlat",aya gerek duymuyorum. Ama
şunu ~ söylemekten kendimi alamıyorum.Bunu yapmakla Bakanlık. bizim yap-
mayı düşündülümüz temel önerilerdenilkini gerçekleştirmişoldu; Şimdi bize düşen

elitimci bilim adamları olarak Bakanblın bu çalışmalarına katkıda bulunm~
olmalıdıfo

.

Benim bildirim.. bu yolda bir katkı sallarsa kendimi gerçekten mutlu hissede-
celim.

Bu bildiriyi beş temel tema etrafındasunmakistiyorum.

ı. Kavramlar ve kurumlarbaAlantısı

2. Okulöncesi Elitimin nitelik boyutları ve ilköAretimdenfarklılıklan

3. tlköAretimin Okulödeesi Elitime veya Okul~esi Elitimin lUCöAretimeEn-
tegrasyonu.

4. Tüıtiye gerçeli ve

5. Çözümler. öneriler.

(*) "':eetlepe Onivenileıi Elitim Faküllesi Ölretim' Görevlisi

,
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Kavramlar ve kurumlar baAlanbsındankastedilen bilimin genelinde oldulu gibi
eAitimdede; kullanılankavramlarınancakkurumballanbii içinde gerçek anlamlanm
bulacakları veya diler bir deyişle kurumların kavram derinliline ballı kaldıkları
ölçüde kavramı fonksiyonel kılabilecekleridir.Nitekim bu anlayışladır ki. OECD ve
Avrupa Konseyi gibi ulusJararaşıkurulupr eljtim sorunlarınıeAitimkademeleri ve

' "',' "- " '-'

,.- ,.
o kademelerin kurumları ile bal~tılar kurarak ele.'aimaktadırlar. Avrupa Kon-

seyi'nin fe ,OECD'nm 80'li yılların SÖn yarısında vegünOmdzdeki _inei'. sempo-
ıyum. pane!~ kooferans. w<rtsh<>pçalışmal3n ve yayınlarına bakıldılırida bu Qzellik

hemen göze çarpmaktadır.

Bu noktadan hareketle bizimde kullanacalımız kavramları kurumlar ballanbsı
içinde ele almamız tercih edilmesi gereken bir yaklaşım olmalıdır. Ancak bu takdirde-

dir ki; okflöriGesi hayat. okul ve okuldışı hayat ile farklı eıitim kademelerinde tek

tek veya müşterek sorunlanm bilimsel analiz kalıplarına oturtabiliriı.

Liv V~eler 1976 yılında yayınlanan birmakalesinde "elitim" kavramının. bil-

hassa ilk elitim kademelerinde "çocuk gelişimi" kavramı ile birlikte düşünülmesi

gerell üzerinde dmmuştur.

. Gerçekten de okulöncesi elitim kurumlarını dUşUnd0ROmÜZCıe.bu. kurumlar\

ballamında elitimi getirip owrıacalımız ilk temel. şüphesiz ki çocolun ,gelişimi 01-
, maktadır..Çoculun gelişimini dikkatealan bir pk,ulönceşielitim yapılması başarı
. menzilindeyolun yansınıbtetmiş sayılabilir.Ama ~,bu yeterlidelildir. Bu

noktada Qildirimizin .ikin<;iteması olan Qkulöncesi Elitiminnitelik boyutları ve
ilkölretimden farklılıkları gündemkonusuolmaktadır.

Nedir okulöncesi elitimin nitelik boyutları?

Avrupa ~onseyi llkölretimde Yenilikler adlı ki.tapdaeiitimin her'kademesi için
sorulmasıve cevaplandırılmasıgerekend(kt husustansöz eder:, .

1. Hangi amaçlar

2. Hangi hedefler

3. Hangi öı-müfredaı

4. Nasıl bir teşkilat yapısı

Bize öyle geliyorki Okulöncesi Elitimin nitelik boy.utlarıbpkı diler elitim ka-

demelerinde oldugu gibi bu sorulann ilk üçüne verilecek cevapta yatmaktadır. Nasıl

bir kurumun ortaya çıkacalı ö zaman kendililinden belirlenmiş olmaktadır.

" '

Ne var ki bu sorular. öyle gelişigüzel ~ak ve gelişigüzel cevaplandınlacak. ,.
sorular delildir. Bütün bunların oturıulması gereken bir elltim anlayışı. bireRitim
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felsefesine ihtiyaç vardır. Çaldaşelitim anlayışı bu noktada "olmıızsa olmaz" bir ge-
reklilik taşımaktadır.

Keit Moni8on ve Keo Ridley ~ Elitim anlayışını çocuk aç~ındanşu kav-

ramlaı1a ifade etmektedirler:
.

"Buluş yetenelini geliştirme". "farklı faaliyetler". "ilgiler". "ihtiY8&lar", "açık
uçluluk;'. "kişilik geliştirme". "işbirlilini öAn;nme". "~endi ~endine öArenebilme",.
"kendine gUven". "yetenele ~yandınlan ölıetim ve uyum kabiliyeti".

Aynıbilim adamları. öAretmenin çaldaş elitim anlayışındaki yerini ise; çoculu

YUkanIabeJirdlenbvıamlarladonabDada "htA1i7h" rolü ile taıumlarnaktadırlar.

Kanımızca OkulöncesiElitimin. nitelik boyutlarını. işte bu kavramlar

çerçevesinde ye daha önceki -ıruı.a otw1arak belirleyebiliriz. Yalnız bunu yaparken
Vedeletnin önemle üzerinde durdulu iki hWl!JSudikkatten uzak \utmamak geremıek-
~.' '

Birincisi: Bütün elitim sistemleri içinde Okul'un rolü,ve fonksiyonları genelde
çok net olarak belirlenmiştir.

İkincisi: Okul'un ~ toplumahamlamahedefinidevamlı~zetmesidir.

. HalbukiOkulöocesiEAitimderolve fonksiyonlarnetolarakbelirlenmişdelildir.

. Denebilir ki Okulöncesi Elitim kelimenintam anlamıyla açık-uçlu bir arayış
sOrecini~. -

, .
İkinci olarak Okulöncesi ~Aitim, çocuklara bir geçiş ortamı sallamakta, onları

okul deDilen fonnal bir etitim ortamına lı8zD'lamaktadır.Aslında bu iki anlamda
"OkuIOncesi"ne ne deRCe "eAitim" kavramını izafe edebilecelimiz de 'tartışmalıdır.
GeıçekteR de bqün enfannasyon toplumuolarak nitelendirdiAimiıA.B.D.. Japonya,
1n~, Almanyapbi ~bile okulöncesidönemi "okul" kavramı etrafında mı,
yoksa "ortam" kavramı etrafında mı görmek gerektiliniaiaştırmakta ve
ta"tIpDaktadIda.

Nitekim bu noktadan harekede Okulöncesi Elitimin hedefler ve amaçlar skalası

Uçlü birsacayailmaotuı1Ulabilir:

1. OkulOncesi dönemdeki çocula evin ve aileftin dışında başk3 "dost ortamiar"ın

bulundulu (kıef. yuva, anaokulu,anasınıfı vb.)
i

2. Anne, baba ve diler ailetemerinin dışında başka dost büyüklerin ve insanların

(ötretmenler. yöneticiler. hiimediler. arkadaşlar. diler ebeveynler) bulundulunun
gösterilmesi.
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3. ÇocuAun ev ve aile dışı ortamlarla karşılaşmasmmve belirli ölçülerde bu 01'-
tamlara uyum saAlamasmınsagJanması. .

Bu üçlü sacayaAlOa oturtulacak sac ise çocuApn ev ortamından Okuı'a geçişinde
~yumuşak ve sarsıntısız bir ara ortam" rolü oynamasıdır. .

Dikkat edilirse bunlar, egitimcilerin ve bilim adamlarımn ilkOlretirn için

öngördükleri hedef-amaç ve öz skalasından tamamen farklıdırl~. Böyle olunca

okulöncesi için kullanacaAımlZ"eAitim" kavramı farklı anlamlar k8zanmaktave buna

baAlı olarak okulöncesinin mekan nitelemesi ~ "okul" demekte ıorlao~lınuz bir
başka yer olmaktadır.Zaten çocuktaOkulöncesi dönemiiçinde geçirdili ~i okul
gibi görmemektedir. ışte bu sebepledirki, bizce Okulöncesinin ilkölretime entegre-
syonundan degil olsa olsa ilkö!retimın okulöncesine entegresyonundan bahsetmek.
daha doAruolacaktır. Rasselkh ve Vaideanu'nun (1987) "elitihı"i farklı yorumlara
götüren incelemeleri, bu tezi kavramlar bazında destekleyen teSpitIer taşım8ktadır.

..

ılkölretimin okulöncesine entegrasyonu çözümler ve öneriler kısmında. tekrar
üzerindeduracaAımızbir hususolacaktır. .

Konuyu Türkiye GerçeAi açısından irdelediAimizde, okulöncesi egitimin. ne yazık
.

ki arzu edilen düzeyde olmadlg. görülmektedir.Türkiye'de elitimin genel meselelele-
rinin korkutucu boyutları ve.zorlugu okulöncesi elitimin son YıUaıa kadar.ihmal
edilmesine yol açmıştır.

i

Diger büyük egitim sorunları bugün de var. Ama diger taraftan da Türkiye'nin
gittikçe artan bir okulöncesi egitim talebi devar. Ve bu talepbugün ne kalitatif ne
de kantitatif ol3rak karşılaoabilmektedir. Türkiy~\ninbu konuya. ivedi ve, alırbklı .
egilmesinin gerekliligi de kabul edilmektedir.Yalnız bu konudayeterince ön hazırlık
yapıldlAı şüphelidir. Herşeyden ~ce okulÖDcesi elitinıi. nasıl ;uıladıJıınız .ve
algıladılımız tartışma götürür bir mullaklıktadır. Büdirimizindiler.~
özetle vermeye çalıştııırnız bazı yeni yaklaşımlarbu konudaaydın1atıclolabilir diye
düşünüyoruz.Ne var ki Türkiye okulöncesielitime ciddi olarak elilecek.ise Lusau-
lan sorarakişe başlamalıdır:

- Okulöncesi nedir? "Bir egitim" mi?, "bir elitim kademesi" mi?, "Okul" mu?,
"ortam" mı? Yoksa bunların hiç biri veya hepsi mi?

- Okul öncesi'nin hedef kitlesi nedir? Hangi yaş grqbu seçilmelidir? Tek bir
okulöncesi mi söz konusudur? Yoksa farklı yaş grupları için farklı okulöncelerimi
düşünmekgerekir?

- Okulöncesi nerede başlar, nerede biter ve nasıl başlar, nasıl biter?
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_Nasıl bir okulöncesi kurumu! bunun için hangi hedefler, hangi amaçlar ve
hangi öz.

Görülüyor ki okulöncesi başlıbaşına bir egitim s.oronudur.Yalnız şu gerçegi de
unutmamak gerekir. Okulöncesi ancak Türk Egitim Sistemi bir bütün olarak ele
alınıp, yerli yerine oturtulduktansonra, sistem içindeki olması gereken yeri bulabi-

lir. Yoksayapılacak her şey boşunaharcanmışbir çaba olmaya mahkumdur.

ÖNERtLER
. .

Alan Blyth (1989) "İlkögretim; çocukları, "ne iseler" öylt: alır ve "ne olabilecek-

lerse" ona hazırlar der. Bunun dogrolugu tartışılamaz. Norman Thomas (19~9) bu
dogruyu jcabul ettikten sonra ilkögretimin şu faktörlerin etkisinde şekillendigini

söyler: .

.

- Çocukların ilkögretim öncesinde ne yaptıkları,

- Çocôkların ve öAretmenlerin yetenekleri,

- Çocuklaiın okul dışında yaşadıkları,

_Ortaögretimin yapılanmasının ne derece ilkögretime göre tasarım~andıgı.

Dikkat edilirse Thomas'ın üzerinde' durdugu ilk önemli f*tör çocukların

ilkögretim öncesinde ne yaptıklarıdır. llkögretim öncesinde yapılanların bu derece

kritik bir önem kazanması çözümler ve öneriler baglamında kilit hareket noktasının

ne olması gerektiginigöstermektedir. Bu hareket noktasını FROEBEL'in sözleriyle.

ifade edersek "çocukların spontaoe oyun güdülerini düzenli davranışlara dönüştürmek

okulöncesi ortamları için temel çerçeve olarak düşünülmelidir. Bu çerçeveyi doldura-

cak tablo ise; bildirimizin diger kısımlarında vurgulamaya çalıştıgımız yöntemlerle
ortaya konabilir.

Bu kısımda, diger bildirilerde sunulacagını tahmin ettigimiz önerileri tekrarlamak-

tan kaçınarak söyleyecegimiz son sözler şunlar olabilir:

ı. Türkiye her şeye ragmen okulöncesinde çok gecikmiş sayılmaz. İskandinav

ülkelerinde bile okulöncesi egitimin etkin bir yaygınlık kazanması 1972'den sonra-
ları olmuştur. Açık hızla kapatılabilir. Yeterki açık; sadece rakamlarda ve fiziki kapa-

siıelerde aranmasın. Konu çagdaş egitim anlayışının ışıgında bir yapılanma azmiyle

ele alınsm.

2. . Okulöncesi egitim bu ilk kuruluş ve yapılanma aşamasında iken, onu takip
ed~ek egitim kademeleri bir "bütün" teşkil edecek şekilde ve özellikle ilkögretim
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okulöncesi ile, ortaöAretimyükseköAretimleentegre olacak şekilde bır organik baL
oluşturulabilsin.

KAYNAKLAR

AKARSU, Füsun. "Okulöncesi EAitim ile TemeleAitim Arasındaki lIitki". Okulöncesi

EAitim ve SQrunlan. Türk EAitim DerneAi Yayınları. 1983.

BLYTHE, AI~n.Primary Educationin Europe:'Airns and contents, in GALTON and
BLYJ'HE, 1989..

COUNC~ OF EUROPE. Innovatio~ in Primary ~ucation, Strasbourg, 1988.

ENTWISLE, AtEXANDER, CADIGAN, PALLAS. Kinder,arten Experience: Cognitive

Effeets or Socialiton in American Educational Research. Journal, Fall, vol 24,

No: 3, 11: 337-364, 1987.

GALTON, Maurice and BLYTHE, Alan (Eds). Haıidbook of Primary Education in Europe,
Councıl of Europe, London, 1989.

OECD. Schools and Quality, An International Report, 1988.

RASSEKH, S. and'Y AJDEANU, G. The Contents of Education, Unesco, Paris, 1987.

THOMAS, Norman. The aims of Priınary Education in Member States of the Council of

Europe in Galton and Bıythe, 1989.

YEDELER, Liv. "Okulöncesi EAitimi ve likÖAretim Arasındaki tıi,ki" ~ çeviren

OAuztan Ferhan, EAitim ve Bilim Dergisi, Cilt 9, s. 43.
,

:

344


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6

