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Fa Kamettin AKINGÜÇ

Genel Yayın Koordinatörü 
ömür CANDAŞ

Yazı İşleri Müdürü 
Bahar AKINGÜÇ

Yayın Yönetmeni 
llhami FINDIKÇI

Yayın Yardımcısı 
Hamdi ER KUNT

Teknik Yönetmen 
Kudret GÜVENÇ

Redaksiyon ve Düzeltme 
Necla AKEL FEROĞLU 

Isa SAVAŞ
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Dergimizin her yeni sayısı, okuyucularımız tarafından 
giderek artan bir ilgiyle karşılanıyor. İlgilerini bize sözlü 
ve yazılı olarak belirten bütün okuyucularımıza teşekkür 
ederiz.
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Yapı Kredi Bankası 

Bakırköy Şubesi
Hesap No : 2888 

Yaşadıkça Eğitim
•

FİYATI: 2 000 TL (KDV Dahil)

Türkiye'de bugüne kadar üzerinde yeterince durulma-
mış konuları kapsayan yayın programımız nedeniyle, ağır 
bir sorumluluğu da yüklendiğimizin bilincindeyiz. Bu bi-
linçle, dergimizin içeriğini belirlerken, kendi toplumlumu-
za özgü sorunlara ve çözümlere daha çok yer vermeye 
çalışmaktayız.

Bu sayımızda, yayın alanımızla ilgili akademik çevre-
lerden değerli öğretim üyesi ve uzmanların yazılarını bu-
lacaksınız.

Prof. Dr. Ayla Oktay, Marmara Üniversitesi Atatürk Eği-
tim Fakültesi Eğitim Yüksek Okulu müdürlüğü yapmak-
tadır. Yıllardır sürdürdüğü akademik çalışmaları arasında 
"Türk Eğitim Tarihi", "Karşılaştırmalı Eğitim”, "Okul Öncesi 
Eğitim", "Eğitimde Disiplin" gibi konular yer almaktadır. 
Prof. Dr. Norma Razon, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. 
Eğitimde ölçme-değerlendirme, testler ve meslek seçimi 
konularında değerli çalışmaları bulunmaktadır. Yrd. Doç. 
Dr. Nurper Savaş Ulküer ise Gazi Üniversitesi Mesleki 
Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Ev Ekonomisi Bölü-
mü'nde öğretim üyesidir. İzzettin Alıcıgüzel, halen İstan-
bul Özel Kültür Lisesi'nde Rehberlik danışmanlığı yap-
maktadır. Jale Minibaş ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde "Araştırma Görev-
lisi" olarak bulunmaktadır.

Gelecek sayılarımızda, yine değerli bilim adamı ve uz-
manlarımızın çeşitli konulardaki yazıları yer alacaktır.

Günümüz teknolojisinin eğitim alanına yansıyan bir 
yönü olarak "Bilgisayar Destekli Eğitim", önümüzdeki sa-
yılarda irdeleyeceğimiz ana konulardan biri olacaktır.

Yurdumuzda da bilgisayarın eğitimde kullanılmaya 
başlanması nedeniyle, bazı konuların bilinmesi yararlı 
olacaktır. "Bilgisayar Destekli Eğitim"yanında, "Bilgisayar 
Eğitimi”nin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, çok kişi-
nin açıklama beklediği konulardır.

Eğitimle ilgili çeşitli konular yanında, bu konuların da 
gündeme alınmasının zamanının gelidiğini düşünüyoruz.
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Çocuğun Yaşamında
• _ 

ilkokulun Yeri

Prof. Dr. Ayla OKTAY

Okula yeterince uyarılmadan gelen 
çocukların bile ilgilerini çekebilmek, 

onlarda öğrenme isteği uyandırabilmek, iyi 
bir öğretmenin güç de olsa 

gerçekleştirebileceği bir durumdur.

ilkokula başlamak, çocu-
ğun hayatındaki en önemli 
dönüm noktalarından biridir, 
ilkokul, evden ilk kez ayrılan 
çocuğun, giiniin büyük bir 
bölümünü yeni arkadaş vt 
yeni yetişkinlerle geçirdiği, 
evden farklı bir ortamdır. 
Çocuk ilk kez programlı öğ-
retimin gerektirdiği etkinlİK- 
lere katılmak, be irli bir di-
siplin planı dahilinde kuralla-
ra uymak, öğretmenin tali-
matını yerine getirmek ve da-
ha da önemlisi okuma yaz-
ma, aritmetik vb konuları öğ-
renmek gibi görevlerle karşı 
karşıyadır.

Bu bakımdan ilkokul bi-
rinci sınıf, yaşam boyunca 
kullanacağımız okuma, yaz-
ma, aritmetik gibi temel be-
cerileri kazandırmak ve gele-
cekte okula ve okumaya kar-
şı tutumumuzu yönlendirmek 
açısından en önemli basa-
maklardan biridir.

Bazı çocuklar, ilkokula 
büyük istekle başlarlar; öğ-
retmenin yönlendirmelerine 
kolayca uyarlar ve oldukça 
karmaşık bir görev olan oku-
ma yazma işini de kolaylıkla 
başarabilirler. Bazı çocukla-
rın ise okula ilk başladıkla- 

■ ında istekli görünmelerine 

karşın düzenli bir öğrenme 
programına uymakta güçlük 
çektikleri gözlenir. Diğer ba-
zı çocuklar da zaten isteksiz-
ce geldikleri okuldaki faali-
yetlere katılmak için gayret 
bile göstermezler. Bir ilkokul 
birinci sınıfında, bütün bu 
özelliklere sahip çocuklar bir 
arada bulunabilirler. Bu du-
rumda öğretmen, bu değişik 
özelliklere sahip çocukları or-
talama bir başarı düzeyine 
ulaştırma göreviyle karşı kar-
şıyadır. Nitekim, aynı sınıf-
taki çocukların bazılan öğret-
menin öğrettiklerini kolay-
lıkla öğrenip başarılı olurlar-
ken bir kısmı da bu öğrenme 
işini yeterince gerçekleştire- 
mezler.

Çocuğun, ilkokulun özel-
likle birinci sınıfında göster-
diği başarısızlığın nedenleri 
çok çeşitli olabilir. Çocuk, 
bazen yaşı küçük olduğu ya 
da yeterli bir beden sağlığına 
sahip olmadığı için başanlı 
olamaz (iyi görmediği veya 
işitmediği için). Başarısızlık, 
bazen çocuğun okumayı öğ-
renmek için yeterli bir zekâ 
düzeyine sahip olmamasın-
dan kaynaklanır. Bazen de 
çocuğun duygusal yaşamın-
daki aksaklıklar, huzursuz-
luklar, onun kendisini anla-
tılan konuya vermesine engel 
oldukları için başarısızlığı-
nın nedeni olabilirler. Ama 
tüm bu saydık kırımızın hepsi 
yeterli olduğu halde, yine de 
bocalayan çocuklarla karşı-
laşmak da mümkündiir.Çün- 
kii, çocuğun yaşadığı top-
lumsal ortam (aile-yakın çev-
re), onu okulun isteklerine 
hazırlayacak nitelikleri taşı- 
mamaktadır.Çocuk, okul ön-
cesi dönemde en önemli öğ-
renme aracı olan iyi bir oyun 
ortamına sahip değildir, yete-
rince uyarıcı oyuncağı yok-
tur, kendi yaşıtlarıyla hiç oy-
namamıştır veya evde kendi-
siyle konuşan, onun sorula-
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takım alışkanlıkların kazan-
dırılmasında tek başına muci-
zeler yaratamaz. Ama dikkatli 
bir öğretmen, anne-babanın 
yardımlarıyla öğrencisini kısa 
zamanda tanıyabilir ve onun 
pek çok davranışını etkile-
yebilir. Hatta, öğretmen,çok 
kere çocuğun gözünde ideal 
bir yetişkin modeli haline ge-
lir ve bu bakımdan bazen an-
ne-babanın yerini bile alabi-
lir.

Çocuğa etkisi 
açısından, 

ilkokul birinci sınıf 
öğretmeninin 

etkisinin 
büyüklüğü 

yadsınamaz.

Okuma isteği, 
okula karşı olumlu 

bir tutumun 
oluşması, 

ancak ailenin 
yardımıyla 

yaratılabilir.

rını yanıtlayan bir yetişkin 
yoktur. Anadilinin doğru 
kullanımını işitmediği ve 
kendi kendisini ifade etme 
fırsatını da bulamadığı için 
dil gelişimi eksik kalmıştır. 
Bu yüzden de öğretmenin ne 
söylediğini anlayamaz, söy-
lenenleri yerine getiremez ve 
öğretmenin sorularına doğru 
dürüst cevap veremez.

Bugün çocukların bazı 
bilgileri öğrenmeleri için ilk-
okula gitmelerini beklemek 
artık mümkün değildir. Çağı-
mızda radyo, televizyon, si-
nema, gazete, dergi, kitap gi-
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bi iletişim araçları, bilgileri 
kısa sürede dünyanın hemen 
her köşesine taşıyabilir duru-
ma gelmiştir. Ancak bu du-
rum, ilkokulun ve özellikle 
birinci sınıfın çocuğun yaşa-
mındaki yerini azaltmamakta, 
tam tersine artırmaktadır.

Okul öncesinde tüm dış 
uyarım kaynaklarından yarar-
lanabilen ve öğrenme yete-
neklerini, potansiyellerinin 
en üst düzeyine çıkarabilen 
çocukların, ilkokula başla-
dıklarında bu tutumlarını sür-
dürdükleri görülmektedir. 
Okulda başarı konusundaki 
başlıca etkenlerden biri olan 
‘okuma isteği”, “okula karşı 
olumlu bir tutumun oluşma-
sı”, ancak ailenin yardımıyla 
yaratılabilir. Ama, okula ye-
terince uyarılmadan gelen ço-
cukların bile ilgisini çekebil-
mek, onlarda öğrenme iste-
ğini uyandırabilmek, iyi bir 
öğretmenin güç de olsa ger-
çekleştirebileceği bir durum-
dur.

Bir ilkokul öğretmeni, ai-
lenin başarılı olamadığı bir-

n

Öğretmenin hatalı tutumu, 
örneğin, haksız yere cezalan-
dırma, aşın sertlik, öğrenci-
ler arasında ayırım yapmak, 
aşırı ders ve ödev vermek, 
öğrenciyi kapasitesinin üs-
tünde başarılar için zorlamak 
gibi durumlar, çocuğun öğre-
nime devamı konusunda is-
teksizliğine ve birtakım duy-
gusal sorunlara neden olabi-
lir. Bu açıdan öğretmenin ço-
cuk ve gençlerin yaşamındaki 
yeri ve önemi çok büyüktür. 
Ama çocuğa olan etkisi açı-
sından, herhalde ilkokul bi-
rinci sınıf öğretmeninin etki-
sini en önde ele almak gere-
kir.

Okul öncesi dönemde, 
çocuğa dış dünyayı tanıma 
olanağı veren, ona çeşitli 
alışkanlıklar kazandıran te-
mel kurum ailedir. Çocuk, 
aile içinde temel öğrenme 
için gerekli deneyimleri ka-
zanırken, olanaklar ölçüsün-
de gidebileceği okul öncesi 
kurumlarda da bu deneyimle-
rini pekiştirme ve zenginleş-
tirme fırsatını bulur. Anaokul



ve hazırlık sınıflarının göre-
vi; çok kere yanlış olarak uy-
gulandığı gibi çocuğa ilkoku-
la başlamadan, erken yaşta 
okuma yazma öğretmek de-
ğil, fakat gerçekten onun il-
kokulda okuma yazma öğ-
renmesine yardımcı olacak 
kavramları ve becerileri ka-
zandırmak olmalıdır.

Çocuk, renkleri, sayı 
kavramını, kalemi, kâğıdı 
kullanmayı; kendi yaşıtlan ile 
beraber yaşamayı; sırasını 
beklemeyi; öğretmenin anlat- 
tıklannı dinleyip uygulamayı; 
paylaşmayı, okul öncesi ku-
rumun programlan içinde ra-
hat ve özgür bir ortamda ko-
laylıkla öğrenebilir. Bu kn • 
zançlan, ona, ilkokulun iste-
diği görevlere uyabilme ko-
nusunda büyük kolaylık’ r 
sağlar.

Bir çocuk, ilkokula başla-
madan önceki dönemde ne 
kadar çok oyun oynama, eş- 
yalan tanıma ve kullanma 
fırsatına sahipse; olumlu in-
san ilişkilerinin temel oluş-
turduğu bir aile ortamında 
yetişiyorsa; dili dinleme ve 

kullanma fırsatını bulabil-
mişse; kitapları ellemek, re-
simlerine bakmak şansına sa-
hip olmuşsa, ilkokula başla-
dığında tüm bu ön hazırlıklar 
da kendisine son derece ya-
rarlı olacaktır. Böyle bir ha-
zırlık dönemiyle ilkokula ge-
len çocuk, güler yüzlü, tüm 
çocuklarını eşit derecede se-
ven ve hepsini tanıma çabası 
içinde olan bir öğretmenin 
sınıfında, kuşkusuz büyük 
gelişme fırsatı bulacaktır. 
Çocukların niteliklerini bilen 
öğretmen, öğretim progra-
mını uygularken bunları göz 
önünde bulunduracak, bazı 
çocuklarının başarısızlık 
duygusundan dolayı kırıklığa 
uğramalarını da önleyebile-
cektir. Dikkatli, bilgili, ço-
cukları seven ve onları anla-
maya çalışan bir öğretmen, 
beş yıllık ilkokul öğretimi 
boyunca, her bir öğrencisi-
nin pek çok sorununda ken-
disine yardımcı olarak, ge-
reğinde aileye de yol göste-
rerek, çocuğun anne-baba-
sından sonra ona en yakın 
yetişkin olma fırsatına da sa-

nıpor.

Geleceğin güvencesi ve 
en değerli varlıklarımız olan 
çocuklarımızın yaşamını şe-
killendirmede çok önemli ro-
lü olan öğretmenlerin, bu iş 
için istekli ve yetenekli genç-
ler arasından seçilerek ye-
tiştirilmeleri de öğretimin ve-
rimi ve başarısı açısından 
üzerinde durulması gereken 
bir noktadır. Çocuklarının 
yanlış öğretmen tulumundan 
kaynaklanan birtakım psiko 
lojik sorunları için eğitimci 
ve doktorlara başvuran anne- 
babaların, öğretmeniyle iyi 
ilişkiler kuramadıkları için 
okuldan soğuyan, okulu terk 
eden çocuk ve gençlerin var-
lığı, bu konu üzerinde ne ka-
dar titizlikle durulmasının ge-
reğini vurgulamaktadır.

İlkokul, yetişkin hayatın-
da alacağımız görevler için 
hazırlanmamızda temel oluş-
turan bir kurumdur. Bu ku-
rumda kazandığımız bilgi-
ler, daha sonraki öğrenim 
yaşamımızdaki başanmızıda 
büyük ölçüde etkiler.Yine bu 
kurumda öğretmen ve yaşıt-
larımızla kurduğumuz ilişki-
lerin olumlu ya da olumsuz 
oluşunun, daha sonraki katı-
lacağımız öğretim basamak-
larında davranışlanmızıda et-
kilemesi kaçınılmazdır. Bu 
açıdan anne-babalar, çoçuk- 
lannı okula karşı olumlu bir 
tavır almaya yönlendirirler-
ken, okul yöneticileri ve öğ-
retmenlerin de gerek çoçuk- 
la olan ilişkilerinde gerekse 
programın uygulanışındaki 
tutum ve davranışlarıyla bu 
isteği pekiştirmeleri ve oku-
lu; sevilen, mutlu çoçukların 
doldurduğu bir ortam haline 
getirmeye çalışmaları, sağlık-
lı ve öğrenme isteği ile dolu 
genç kuşaklar yetiştirebilme- 
miz açısından büyük önem 
taşımaktadır.
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