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. i TEMEL EGİTtMDE
PROGRAMLARıN FARKLILAŞTIRILM.f\SI

Füsun AKARSU (*)

~ıRış

Son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerinde o1dulu gibi bizde 4e elitimin günlük
yaşamın gerisine d_lU. ~larm çaRdaşıkaldılı. öRrençilerdeöRreıunehevesi-
nin görülmedili. okuldaöRrenüenlerin hayatta işe yaıarnadılı yolunda yakınmalatın
arttılıgözlenmektedir. SOOderece zahmetli ~ pahalıoldulubilinengenelelitimin
etkili ve verimli kılınmuı içilı ihtiyaçta öArenmeyi çakı,tırmanlO gel'ek.lilili uzun
süredir ifade.edilmektedir. Bir başka deyifle epuDin geçerlili. uygunl.. yerinde-
Iili tarbfllmaktadır. Ölnmmeıernasıl ile yaıatılabilir?

Bu yazıda okuldaki.öArenmeleringeçerlilini sallamak üzere geli§tirilen öArenci
merkezli yalclqımlara yeni bir boyut eklenr~esiönerilmektedir. ı960'lardan bu yana
gündemde bulunanbireysenqtiriliniş ö~m uygulamalarınınyamsıra elitim prog-
ramlannın da (belli ölçüler içinde de olsa) bireyseneştirilerek öAıenmelerin ölrenci
ihtiyacını gidermeye yöneltilmeSi gereli üzerindedurnlmaktadır.Büyük ölçüde geri

veri. düzeltme. biçimlendifci deledendirme. za~~. ölretim yöntemlerini
çeşitlendinne gibi delilkenlesle saIlanmayaçabplan öAretiminbireysenqtirilmesi.
kapsam. sıradüıen. derinlik ve zaman boyutlarındaproaramlann bireyseUqiir1ımesi
ile de deIteklenebilir.

EÖ~M~EN ÖÖRENMEYE
,Ölrenciıer1n )'3f8II1ID 0RLardan bekledili davranıŞ. beceri, alıfiamhk ve tutumları

gösterebilmesi tüm bu~1an öArenip öArenmediklerine ballıdır. OIıenme ise YLLJ8LLL1O

ölrettikleri bir. yana okul dedilimiz yapay kurgu-yaşam merkezlerinde gerçekletir.

Eler okullar ihtiyaç duyulan davranış ve tavırıan geliştirmekte başarısız kalıyor yani
etkili olamıyorsa elitim sürecini bir çözümlemeye tabi tutmak gerekir. Bu durumda
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"birkaç faktörü incelemek sözkonusudur. EAitimin amaçlan mevcut, çagdaş ih-

tiyaçlarla çakışmayabilir. pgrenmeye ve dolayısıyla ögrencide delişikliAe yol açan
yaşantılann amaçlarla ilgisi bulunmayabilir. Ölrenmelerin ve elitim sürecinin
özellikleri iyi saptanamamakta, ölçülememekte olabilir. Böyle bir durumda eler
~gitim bir sistem yaklaşımı içinde ele alını)'oı:sa"sistemin ögelerinin etkileşimi
çözümlenerekögrenmeleringeÇerlilini~layacak d01.enlemel~gidilir. "

"

Sözkonusu düzenlemelerdenbirisi sınıf ortamındasıkça ortaya çıkan ve
ögretmenle ögrencinin bire-bir etkileşimini~ngelleyengrupla öAretiminyaraihgı ko-
pukluiun giderilmesini hedefleyen bireyseııeştirilmiş ögretimdir. Ögrencilere farklı
yöntemlerle yaklaşılır, verilen zaman ögrenme hızına göre deliştirilir, ev ödevi,
proje gibi ek faalıyetlere yer verilir, her ögreneininögrenmesi biçimlendirici yokla-
malarla izlenir. gerekli düzeltme ve tamamlamalaryapılır. Böylece grup içinde de
olsa ölrencinin "birey" olarak ölrenıiıesikolaylaşbnlmaya çalışilır. Elitim prog-
ramlarındaamaçlara temel oluşturanihtiyaçlarınsaptanmasındanbaşlay~ sürecin
gerçekleştirilmesinde ögretimin bireyseııeştirilmesine ve her bireyde gözlerien
ölrenmelerin birey ölçeginde ölçÜlerek bir sonuca vanlmasına "ögrenei merkezli
yaklaşım" denir. Bu yaklaıırnda amaçlar ve' elitim programlan,'yani hangi
öArencilerin neyi, ne kadar, ne zaman öArenecelderi beDi vedelişmezdir. Ancak nasıl
ölrenecekleri konusuda farklılaşbrmaya gidilir. Oysa. temel elitim düzeyinde ve
sınırlı ölçüde de Qlsa, hangi öArencilerin neyi ne kadar ve ne zaman öArenecelderi de

farlclılaşbn1abilir.

FARKLıLAŞTıRıLMıŞ PROGRAMLAR

Farlclılaşbrılmış elitim programı ~ye iSimlt!ndirilenbu yaklaşım programların
kapsam, sır8dUzen,derinlik ve zaman boyutlarındaöArenciyegöre farlclıbiçimlerde
düzenlenmesini ÖDermekiedir.Eler elitim programları genel anJamıyla "öArenme
Yaşanblarımgeleri" diye tanımlanırsa,söz konusuedilen bu mgelerin de bireysel-
leştirilmesidir. Bu da ancak es~ek ve dinamik b~ programın sonuçta aynı amaçlara
götürmek üzere, ölrencinin farklı ilgi ve yeteneklerine göre "di~grleri
deliştirebilmesine baıııdır. Kastedilen. her ögrenciye göre bambaşka 'bir program
delil, programın ölrenciye göre esneyebilmesi. zaman ve mekanda
faddıJaşabi1mesidir.

Programlannın süreç boyutunuoluştllCankaps~. ölrenme yaşantılannın
sıradüzeni (yatay ve düşey dizilişleri)derinlikve zıunanlamada~ılaşbrmaya gide-
bilicelinin bazı güzel örnekleri mevcuttur (MOE. Ontario, 1985). Bu.lx>yutlardan



son üçünün nasıl ölrenciye göre düzenlenebilecegini anlamak daha kolay
görünmektedir. Ancak. kapsarnın nasıl farldılaştınIacalını açmak yerinde olabilir.

TEMEL E(;tTtMtN' EVR~NSELKAPSAMI

Bazı ülkelerde 8. bazılarında ise' LOya da 12yd sUrentemel egitimadından da
anlaşılacalı gibi yaşamla ilgili temel bilgi. beceri. alışkanlık ve tavırların ka-
zandınlmaya çalışıldılı'biraşamadır. Biçimlenmeye en yatkınyaştaki ölrencilere su-
nubuı'.temel 'eltıitnin' kapsamıyüzyılımlZı belirleyen' evrensel kültürel ve temel
insan ihtiyaçlarına daYaiıbir içerile sahiptir~Ölrencilerde.gözlenmek istenen yeter-
lilder şu alanlara indirgenebilif: Anadil bitgisive kuUanımı, aritmetik/matematik.
hayat bilgisi/sosyal bilgiler. fen. yabancı dil, sanat ve beden:elitimi. Görüldülü gibi
konular kendilerindensonra geleceklere zemin oluşturanve hemen hemen evrensel-
leşmiş alanlardanoluşmaktadır.

'Ballamı. örnekleri ve özel halleri ne olursa olsun temel elitimin içerili belli bir
ortak taban gerektirir. Dolayısıyla farklı kültürlerinfarklıvurgularuıa veagırlıklanna
ralmen yapılmaya çalışılan aynıdır. Bu durumdatemel elitimin kapsamına girenler
arasından ülke. bölge, okul, ögrenci ve sınıf düzeyinde yapılacak seçmelerle prog-
ramların kapsamı farklılaştırılabilinir.Başka bir ifade ile amaçlaraynı kalmak üzere.
amaca götüren içerik tıpkı düzeylere göre derinlik deliştirildili gibi. ögrenciye göre
de baAIam.ilişkiler. örnekler ve özel durumlarboyutlarındadeJiştirilebilir.

FARKLILAŞTıRMA KtMLER TARAFINDAN VE
NASIL' Y APILABtl.tR?

Burada tartışılanfarklılaştırmaokullanmızda "çok amaçlı pro~Iar" "birleşik li-
seler" "liselerde ders geçme ve kredi düz~ni" gibi ülkemizde yapılan
farklılaştırmalardannite~l olarakbaşka depdir. Aynı manbk ve gerekçeler, temel
elitimin ortak amaçlarına götüren farklı içerikli yoDar için de,kullanılabilir. Bu du-
rumda yapılacak iş temel elİtime esneklik ve dinamiklik getire~k okul. zümre ve
ders düzeyinde ögretmenlerin gerekli bireyselleştirilmeyi yapabilmesine olanak
sall~tır. ,Böylece elitim/ölretim programlarınınhazırlanmasınınbu yaklaşımla
ele alınması programları geliştiren yetkililerin işi olacaktır. Esnek programın belli
bir zaman mekan ekseninde.-bellibir ölrenci için bireyseDeştirilmesiise ölretmenin
sorumlululunda kalacaktır. Yukarıda da sözü edildili gibi'Bna hedef, ögrenmelerin
gerçekleşmesi, yani geçerli, etkili ve verimli kılınmasıdır.
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SONUÇ

Esnek ve dinamikprograınlann.kaynakıenıinlili. yeterli mik'" malzeme.
araçIıereç.bolkitap.derSi.~ ve çokiyi ,ediliriiinit öln=lmenıcn*tintili
kOlaycaJOI'OlebiIir.Pm deliştiriln8eli;.iyilqdrtllnesi ile.~
artmimllJl nasıl sık b8şvurdutumuı bii yol ~ .. ifieminöjretmenIerinbipnsmı
aI1Jrmakiçin geçerli bir yol oIaöiIeceIini de dGIfInebiIiriı. .

.
Hiç kutkusuzelitim sisaemilaiziniç ve cılt verimsizlitineçOZIm___

yalnızca JJI'OII8IDptişinnecilcrin delil~ .. eJitimçilcriR.. aychnl8nn ve ..in
geleceJini~kay"""" wıııır"rl'", g(Rvidir. ~QlUUlnladi-
lenen. Milli BIitim BakanIıIı kOOldiftatOrIflksoruml 1ItII8en:k. pilot
çal YaP8IrmaIt yoni.soç ~ ve 1Ke ~dik
dOzeyini ı-. . .
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