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Uzun zamand×r süre giden bir tart×üma
vard×r, eùitim sistemi ile ilgili. Birileri bir yerde hata
yapm×üt×r, eksik olan bir üeyler vard×r ama üzerinde
çokça tart×ü×lsa da hala çözülebilmiü, tam olarak
aç×kl×ùa kavuüturulabilmiü deùildir. Sistem
çocuklar×m×z× ezberci yap×yor, sorumluluk
kazand×rm×yor denir de çözümünün ne (neler)
olduùu konusunda da tam anlam×yla bir fikir birliùi
saùlanm×ü deùildir. Eùitim kurumunun içinde baüka
bir rol al×p, öùrencilerin en basit kavramlar× bile
tan×mlamakta çektikleri s×k×nt×lar× görene ve
durumun vahametini anlayana kadar ben de tam
olarak bir fikre ulaüamam×üt×m. Bu konuyu bir baüka
aç×dan deùerlendirmek ve kendi çözümlerimi dile
getirmek istedim.
Asl×nda ortada bir hata yoktu, uzun y×llardan
beri devam eden sistematik politikalar×n ürünüydü
tüm bu olup bitenler. Bunu görebilmek için en yal×n
ve aç×k olarak eùitimin kabul gören tan×m×na
bak×labilir. Sönmez’e göre eùitim, insan davran×ülar×n×
istendik yönde deùiütirmek için düzenlenip iüe koüulan bir
sistemdir. Yine Sönmez’in yapt×ù× bir baüka tan×mda
eùitim, fiziksel uyar×lmalar sonucu beyinde istendik
biyokimyasal deùiüiklikler oluüturma süreci olarak ifade
edilmektedir (Sönmez, 1991).

Bu tan×mlarda dikkat edilmesi gereken
birkaç kritik nokta bulunmaktad×r. Bunlardan ilki
“istendik” terimidir. ústendik anlaü×ld×ù× üzere
istemek fiilinden türetilmiü ve edilgenliùi ifade eden
bir terimdir. K×saca bireyi pasif al×c× olarak gören ve
birileri taraf×ndan belirlenmiü istekleri yapmakla
yükümlü k×lan bir ifadedir. Elbette eùitimi
politikadan, politik ç×karlardan ay×rmak mümkün
deùildir. Bu nedenle istendik olan davran×ülar
devletin bekas×n× saùlamaya yönelik olmaktad×r. Her
devletin birincil amac× kendi ideolojisini korumak ve
devam ettirmek, ekonomisini güçlü tutmak olduùuna
göre, bunun saùlanmas×nda öncelikle sorgulamayan,
araüt×rmayan, eleütirmeyen, problem ç×karmayan ve
verilen iüi en iyi üekilde yapan halklar×n bulunmas×

gerekmektedir. Bu nedenledir ki eùitim istenenleri
sorgusuz sualsiz yerine getirecek bireyler yetiütirmek
zorundad×r.
Eùitimin tan×m×nda dikkat edilmesi gereken
bir diùer kritik nokta ise “davran×ü” kavram×d×r. 20.
yy’×n baülar×nda ortaya ç×kan Davran×üç×l×k Kuram×
eùitim bilimlerinin psikolojiden transfer edip uzun
y×llard×r kullanmakta olduùu yegâne kuramd×r
(Öngel, 2003). K×sa zamanda istenilen sonucun
al×nmas×, ekonomik, pratik ve sonuç odakl× olmas×
aç×s×ndan diùer modellere göre daha fazla tercih
edilmiütir. ústendik davran×ülar× sergileyen çocuklara
verilen ödüller (maddi-manevi) ya da istenmeyen
davran×ülar× sonucu verilen cezalar zamanla bireyleri,
eylemlerinin süreç ya da sonucundan elde edecekleri
doùal hazdan uzaklaüt×rarak, sadece ödül beklentisi
ya da ceza korkusu nedeniyle eyleme geçen bireylere
dönüütürmüütür (Öngel, 2003). Bu dönüüüm de
eleütirel düüünme yetisini kaybetmiü, pasif, itaatkâr
birey (öùrenci) modelinin ortaya ç×kmas×na neden
olmuütur (ûahin, 2003). Ülkemizde Milli Eùitim
Bakanl×ù×’n×n 2002 y×l×nda yapt×ù× program
deùiüikliùinde, o zamana kadar var olan öùretmen
merkezli modelden uzaklaü×larak biraz daha öùrenci
merkezli bir modele kay×lmaya çal×ü×lsa da, halen,
“hedefler” ve “hedef davran×ülar”, davran×üç×l×ù×n
eùitim anlay×ü× üzerindeki yoùun etkisinin somut bir
göstergesi durumundad×r.
Eùitime iliükin yap×lan ikinci tan×mda ise
“fiziksel uyar×lmalar sonucu beyinde istendik biyokimyasal
deùiüiklikler oluüturma süreci” ifadesi kullan×lm×üt×r. Bu
tan×mda eùitimin sadece biliüsel düzeyde
gerçekleütiùi vurgulanm×üt×r. Oysa eùitim, biliüsel
düzeyde olduùu kadar sosyal, duygusal ve
psikomotor düzeylerde de gerçekleütirilen
etkinliklerin bütünü olarak deùerlendirilmelidir.
Çoùu zaman eùitimin özellikle sosyal ve duygusal
boyutlar× ihmal edilmiü, okullar×n doùal sosyal
ortamlar olmas× sosyalleüme için yeterli görülmüütür.
Say×sal derslerde baüar×l× olmak zeki olmakla eüdeùer
tutulmuü, baüka alanlardaki beceriler göz ard×
edilerek çocuklar çoùu zaman zeki ve zeki olmayan
olarak kategorilere ayr×lm×üt×r. Bu durum ise belki de
fark×nda olmadan duygusal örselenmelere neden
olmuü ve benlik sayg×s× düüük, kendine
güvenemeyen bireyler yaratm×üt×r.
Bugüne kadar yap×lanlar×n elbette bir telafisi
yoktur ancak, bundan sonras× için bir ç×k×ü yolu
mutlaka vard×r. Bireyi araüt×rmaya, sorgulamaya,
eleütirel düüünmeye, sosyal sorumluluk
kazand×rmaya yönlendiren eùitim programlar× da
yok deùildir. Proje Yaklaü×m× (Project Approach) ve
Anti-Ayr×mc×l×k Eùitim Program× (Anti-Bias
Curriculum) çocuk merkezli olmas× ve araüt×rmaya,

P i V O L K A, YÖl: 4 SayÖ: 17, Sayfa: 6

eleütirel düüünmeye, toplumsal sorunlarla
ilgilenmeye yönlendirmesi ve tüm geliüim alanlar×n×
desteklemesi aç×s×ndan, bu yaz×da üzerinde
durulacak iki alternatif eùitim program×d×r.
Proje Yaklaü×m× çaùdaü modeller aras×nda yer
alsa da, kökleri 20. yy’×n baülar×na kadar
uzanmaktad×r. Özellikle Dewey’in (1916) yeniden
yap×land×rma, Kilpatrick’in (1918) proje yöntemi,
Bruner’in (1961) keüif yoluyla öùrenme (Katz ve
Cahrd, 1988:8; Hartman ve Eckery, 1995:141; Akt:
Temel ve Ark., 2004) ve Thelen’in (1961) grup
araüt×rmalar× modellerinden esinlenerek
oluüturulmuütur (Hartman ve Eckery, 1995:141; Akt:
Temel ve Ark., 2004). Dewey’e (1916) göre eùitim
“aç×k fikirlilik” gibi düüünceler üzerinde
yoùunlaümal×, yaüam deneyimleri temelinde
yap×land×r×lmal× ve amaca yönelik etkinlikleri
bar×nd×rmal×d×r. Dewey, ayr×ca, çocuklara kendi
bilgilerini oluüturabilecekleri konusunda güven
duyulmas×n× ve çocuklar×n kendileri için hedefler
belirlemelerine imkan tan×nmas× gerektiùini
vurgulam×üt×r (Gassman ve Whaley, 2000:2; Akt:
Temel ve Ark, 2004). Dewey eùitimi okulla s×n×rl×
tutmaz ve eùitimi, yaüam×n belirli bir bölümünde,
üzerinde yoùunlaü×lmas× gereken bir uùraü olarak
deùerlendirmez; O’na göre eùitim, insan varl×ù×n×
sürdürdüùü sürece devam eden bir etkinliktir.
Proje yaklaü×m×n×n temel amac× diùer
yaklaü×mlara benzer olarak zihinsel geliüimi
desteklemektir, ancak bu yaklaü×mda sadece zihin
geliüimi üzerinde durulmaz; genellikle küçük ve
büyük gruplarla sürdürülen çal×ümalar çocuklar×n
sosyalleümesi, tak×m halinde çal×üabilme becerisi
geliütirmesi aç×s×ndan da büyük önem taü×maktad×r.
Ayr×ca etkinlikler içinde denge oluüturmak, okul ile
yaüam× birleütirmek; öùretmenler için ise, eùitimde
zorluklarla mücadele edebilmek gibi amaçlar× da
bulunmaktad×r. Çocuklar×n genel eùilimlerine göre
belirlenen bir konunun derinlemesine incelemesinin
yap×ld×ù× yaklaü×mda, çocuklar bilimsel yöntemleri
kullanarak bir ürün ortaya koyarlar ve böylece
geleceùin bilim insanlar×n×n temelleri de at×lm×ü olur
(Temel ve Ark, 2004). Proje yaklaü×m× tek baü×na
kullan×labilir bir model olduùu gibi, Reggio Emilia
gibi yarat×c×l×ùa ve sanatsal aktivitelere aù×rl×k veren
baüka programlara da entegre edilmektedir. Proje
temelli eùitim programlar× ülkemizde özel okul
öncesi eùitim kurumlar×n×n ve ilköùretim okullar×n×n
bir bölümünde uygulanmaktad×r.
Anti Ayr×mc×l×k Eùitim Program×n×n
temelleri, eleütirel eùitim teorisi ve sosyal biliü
teorisine dayanmaktad×r. Eleütirel eùitim teorisi,
informal eùitimde ya da kas×tl× yap×lmasa da formal
eùitimde cinsiyet, etnik, sosyo-ekonomik s×n×f ve
fiziksel veya mental yetersizlikler gibi sosyal
eüitsizliklerin belirginleütirilmesini eleütirmektedir.
Örneùin, Amerikan Eùitim Sistemi “Sosyal denge
tekeri” anlay×ü×n× getirmeye çal×üsa da, programlar×n,
öùretmenlerin ve okul yönetimlerinin kas×tl× olmadan
çocuklar× belli sosyal s×n×flar×n içine hapsettikleri ve

cinsiyete dayal× ayr×mc×l×k yapt×klar× belli
çal×ümalarda ortaya konmuütur (Apple, 1982;
McLeod, 1987; Akt: Rosenzweig, 1998). Eleütirel
yaklaü×m, süre giden eùitim programlar×n×n dil,
anlam, davran×ü stilleri, düüünce ve deùerler
aç×s×ndan egemen s×n×fa yönelik olduùunu
dolay×s×yla az×nl×k kültüründen gelen çocuklar×n
konuüma, davran×ü, tutum ve deùerler aç×s×ndan
dezavantajl× olduklar×n× vurgulamaktad×r (McLaren,
1989). Eleütirel teori, eùitim ve öùretimin apolitik bir
süreç olduùu yönündeki görüüleri reddederek;
kültürel, tarihsel ve sosyal baùlamdan kopuk bir
eùitimin olmayacaù×n× vurgulamaktad×r (Gibson,
1986; Akt: Rosenzweig, 1998).
Sosyal biliü teorisi çocuklar×n kendi
kimliklerine, diùer insanlar×nkine, sosyal ve ahlaki
iliükilere yönelik bilgileri nas×l yap×land×rd×klar×yla
ilgili çal×ümaktad×r. DeVries ve Kohlberg (1987),
bilginin sosyal ve fiziksel çevreyle olan etkileüimler
sonucu oluütuùunu ve çocuùun bu yeni bilgiyi
geçmiü deneyimlerini kullanarak yeniden
yap×land×rd×ù×n× belirtmiütir. Sosyal biliü teorisi,
sosyal bilginin oluüumunu ise, Piaget’nin kavram
kazan×m×nda deùindiùi üema, özümleme, uyma ve
öùrenme sürecine dayand×rm×üt×r. Nas×l somut nesne
kavramlar× bu süreçte kazan×l×yorsa daha soyut olan
kimliùin oluüumunda da bu aüamalar×n varl×ù×ndan
söz edilmektedir. Sosyal biliü teorisi, çocuklar×n
kendi geçmiülerini anlamalar× ve baükalar×n×n yaüam
tarzlar×n× kavrayabilmeleri için, çok kültürlü eùitim
stratejilerinin geliütirilmesini önermektedir
(Rosenzwieg, 1998).

Anti-Ayr×mc×l×k-Çok Kültürlü eùitim
hareketi ilk kez 1950’lerde görülmeye baülasa da; bu
eùitim hareketinin geliüimi, farkl× ×rklara, etnik
gruplara karü× daha duyarl× davranmaya odaklan×lan
1970’lere rastlamaktad×r. Bu yaklaü×m×n bir eùitim
program× olarak yaz×l× hale getirilmesi ise, 1989’da
Derman-Sparks ve ABC Task Force ile olmuütur.
Derman-Sparks ve ABC Task Force’un (1998)
tan×m×na göre Anti-Ayr×mc×l×k-Çok Kültürlü Eùitim
Program×: Önyarg×lar×, stereotipileümiü ayr×mc×l×klar×
ve bütün “ism” leri hedef alan aktif ve/veya aktivist
bir yaklaü×md×r. Bu yaklaü×ma göre her bireyin
bask×y× sürdüren kurumsal davran×ülara (×rkç×l×k,
cinsel ayr×mc×l×k, sosyo-kültürel ayr×mc×l×k vb.) karü×
bir duruü sergilemesi gerekmektedir (Derman-Sparks
ve ABC Task Force, 1998). Program×n amaçlar×
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aras×nda çocuklarda bilgili, kendine güvenen bir
kimlik yap×land×rmak, çocuklar×n farkl×l×klar× olan
bireylerle rahat, empatik bir etkileüim kurmalar×n×
saùlamak, çocuklarda önyarg×lara iliükin eleütirel
düüünebilmeyi saùlamak ve çocuklara kendisine ya
da bir baükas×na iliükin önyarg×lara, ayr×mc×l×klara
karü× ayakta durabilme kabiliyeti kazand×rmak
(Hohensee, Bisson, Derman-Sparks, 1992) yer
almaktad×r. Bu program özellikle toplumsal
sorumluluk bilincini aü×lamay× ve pasif al×c× bireyler
yerine aktif, kat×l×mc× bireyler yaratmay×
hedeflemektedir. Toplumsal etkileüime verilen önem
nedeniyle, eùitim sürecinde öùrenci-öùretmen ve aile
iübirliùinin yan× s×ra çocuùun etkileüimde bulunduùu
diùer toplumsal birimler de eùitimin önemli bir
parças×n× teükil etmektedir.
Anti-ayr×mc×l×k eùitim program× ABD,
Kanada, Avustralya, Almanya, úngiltere gibi çok
uluslu ve çok kültürlü ülkelerde okul öncesi
s×n×flar×nda uygulanmakta ve 21. yy’×n program×
olarak adland×r×lmaktad×r. Kültürel, sosyo-ekonomik,
fiziksel yeterlilik farkl×l×klar×n×n belirginleütiùi son
dönemde, farkl×l×klara duyarl×l×k ve hoügörülülük
felsefesi daha da önem kazanm×üt×r. Toplumsal
dinamiklerin bir arada bar×ü içinde varl×ù×n×
sürdürmesinin ve insanlar×n huzur içinde
yaüamas×n×n anahtar× okul öncesi dönemden itibaren
bu bilincin oluüturulmas×nda sakl×d×r. Ülkemizde ise
böyle bir program×n uygulan×p uygulanmad×ù×na
dair hiçbir bilgi bulunmamaktad×r. Mevcut programa
dâhil edilmesi bile beraberinde farkl×l×klara duyarl×,
sosyal adaletsizliklere karü× tepkilerini ifade edebilen,
kendi haklar×n× koruyan, baükalar×n×n haklar×na
sayg×l×, toplumsal dinamiklere karü× daha
sorumluluk sahibi ve vatandaül×k bilincine sahip
bireyleri getirecektir.
Sonuç olarak, daha önce üzerinde durulduùu
üzere eùitim sadece istendik davran×ülar×n
kazand×r×ld×ù× bir süreç olarak tan×mlan×rsa,

davran×üç×l×k d×ü×nda uygulanabilir alternatif bir
model olmayacakt×r; oysa eùitim, bireyin kendi
potansiyellerini aç×ùa ç×kart×p bunlar× en iyi üekilde
kullan×p geliütirdiùi, tüm geliüim alanlar×n× içeren
yaüamsal bir uùraü olarak deùerlendirildiùinde, pek
çok model uygulanabilecektir ve sisteme yönelik
yap×lan “ezberci”, “koüullay×c×”, “pasifleütirici”
eleütirileri ise olumlu sonuçlar çoùald×kça
kendiliùinden kaybolacakt×r.
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