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ÇOCUKLARIN ÖZ DENETİM BECERİLERİNİN
GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAK STRATEJİLER
Bu dosya konumuzda Prof. Dr. Ahmet İnam’la çocukları ve onların
mutluluğunu odağa alan bir sohbet gerçekleştirdik. ODTÜ Felsefe
bölümünün duayen hocalarından Ahmet İnam’ın unuttuklarımızı bizlere
tekrar hatırlattığı, tartışmaların aralarına sıkışıp kalanlara ışık tuttuğu
söyleşimizden öne çıkanlar şöyle:
■■ Can insanın bedeninden, duygularından, düşünme ve yorumlama
gücünden ve çevreyle ilişkilerinden oluşuyor. Eğitim en temelinde
bu dördünü kapsayacak ve insanın can olduğunu görebilecek bir
perspektifle oluşturulmalı.
■■ Bilginin bir aktarılabilir, dile getirilebilir boyutu vardır; bir de örtük
boyutu vardır. Örtük bilgi sınıfta hocayla öğrenilir; yüz yüze ilişkilerde,
gezi sırasında öğrenilebilir; hocayla yemek yerken, tartışırken
öğrenilebilir; bir iklimde öğrenilebilir. Öğrenciyi öyle bir atmosfer
içine sokmanız lazım ki okula girdiğiniz zaman koridorlar kimya
kokuyordu, fizik kokuyordu demeniz lazım.
■■ Aslında öğretmenlik bir sanat. Sevmezseniz öğrenciye zarar verirsiniz.
■■ Öğrenmek zordur. Güzel işler zordur. Güzel işler yapabilmek için zoru
göze alabilmek lazım ve zorluk içinde olmak mustarip olmak değildir.
Zorluk çekerken insan mutlu olur. O yükün ağırlığını bildiğimizde
espri de yapabiliriz, dalga da geçebiliriz.
■■ Bir insan ve dünya tasavvurunu özgürce oluşturmak, geliştirmek,
tartışmaya açmak lazım. Bunun çok kısa vadede olabileceğini
düşünmüyorum ama kapalı topluluk olmaktan açık insan olmaya
geçişi yapamadığımız sürece ülke olarak da gelişim gösteremeyiz.
■■ Eğitim politikası oluşturmanın iki temel dayanağı dünya ve insan.
Nasıl bir dünya düşünerek insan yetiştiririz? Dünya anlayışımız nedir?
Nasıl bir insan sizden sonra bu yeryüzünde olsun istiyorsunuz?
Bunları düşündürmek lazım.
■■ Çocuğu çocuk yapan, insanı canlı ve öğrenmeye istekli kılacak olan
şey düşlerdir. Bilmenin özgürlük olanağı olduğu çocuklarımıza
anlatılabilir.
■■ Özetle, eğitim eğitilmeye gelen veya öğrenmeye gelen gençlere insan
olabilecekleri ortamı yaratmak üzerine kurgulanmalı. O ortamın nasıl
yaratılacağının kesin formülü olduğunu düşünmüyorum, onu siz
kendiniz bulacaksınız.
Söyleşinin tamamına ulaşmak için; tedmem.org/?p=2273
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UNUTULAN ÇOCUKLAR

Ülkemizde okulların açıldığı gün ve karnelerin dağıtıldığı gün
toplumsal olarak hepimizin gündeminde önemli bir yer tutar.
Her yıl okulların açılması ve karnelerin verilmesi en üst düzeyde
bürokratik ve siyasi ritüellere sahne olur. Bu ilgi ve ritüeller söz
konusu sınavlar olduğunda bir üst perdeye taşınır. Ortaöğretime
ve yükseköğretime geçiş sınavları basın yayın araçlarının da
yoğun ilgisi ile yılın önemli bir kısmında gündemimizi işgal eder.

PISA 2015: ÖĞRENCİLERİN İYİ OLMA
HALİ

Okullar öğrencilerin yalnızca akademik beceriler elde edeceği
yerler değil aynı zamanda sosyal ve duygusal becerilerini
geliştirebileceği yerlerdir. Öğrencilerin bütünsel gelişimine
odaklanan yaklaşımlara atfedilen önem her geçen gün
artarken bu yaklaşımların vurgusu “öğrencilerin iyi olma hali”
üzerine yoğunlaşmıştır.

Özel öğretim kurumlarının konuyu ele alış biçimi ise konunun
başka bir boyutu. Bugünlerde önünden geçeceğiniz neredeyse
her özel öğretim kurumunun duvarında onlarca Türkiye birincisi
çıkardıklarının afişlerini görebilirsiniz. Televizyonlarda YGS, sonra
LYS ve puanları, daha sonra ise yerleştirmenin ve tercihlerin nasıl
yapılacağına dair çok sayıda program yayınlanıyor. Okulların
açılmasından karne dağıtımına, sınavlardan program tercihlerine
yeryüzünde bu konuların bu ölçüde ve yoğunlukta ele alındığı,
toplumun ve medyanın gündeminde yer aldığı başka bir örnek
bulmak oldukça güç. Okula dair konuların, sınavların ve bir üst
öğretime geçişin ele alınış şeklinin aileleri ve öğrencileri nasıl
etkilediği başlı başına bir araştırma konusu olabilir. Ancak bu
kadar birincilere, şampiyonlara odaklanan; TEOG, YGS ve LYS
gibi sınavların sonuçlarını ve bu sonuçlardaki sıralamayı bu
kadar öne çıkaran bir yaklaşım biçimi kaçınılmaz olarak eğitimin
odağına sınavların yerleşmesine neden olmaktadır. Başarıyı ele
alış biçimimiz bir dizi soruyu akla getirmektedir:

Çocukların iyi olma halinin çok boyutlu ve dinamik doğası,
çocuklarla ilgili sorumluluk taşıyan herkesin konuyu öncelikli
hale getirmesini ve işbirliğini gerektirmektedir. İlk defa
PISA 2015 uygulamasında performans testlerinin yanı sıra
değerlendirmeye alınan 15 yaş grubundaki öğrencilerin iyi
olma hallerine ilişkin veriler bu kapsamda önemli bulgular
sunmaktadır. Öğrencilerin iyi olma hali bu raporda çocuğun
mutlu ve kendini gerçekleştirmiş hissedebilmek için ihtiyacı
olan psikolojik, bilişsel, sosyal ve fiziksel özelliklerin bütünü
olarak ifade edilmektedir.

■■ Sınavları ve sonuçları tartışırken unuttuğumuz bir kesim yok
mu?

■■ Türkiye’de hayatından memnun olmadığını belirten
öğrenci oranının %29 ile OECD ülkeleri içindeki en yüksek
orana karşılık gelmesi Türkiye’de çocukların önemli
bir kısmının “mutlu” bir gelişim süreci geçirmediğine
işaret etmektedir. Çocukların neden başarısız olduğuna
harcanan düşünme mesaisi yaşam memnuniyetlerinin
düşüklüğü göz ardı edilerek tüketildiğinde belki de
birbirinin altında yatan temel nedenleri anlamaktan
uzaklaşılmaktadır.

■■ Odağa aldığımız sınavlar, sınav puanları ve yerleştirme
sonuçları öğrencilerin ve velilerin yüzde kaçı için gerçekten
bir anlam ifade ediyor?
■■ Eğitim sistemi içindeki aktörler bu odaklanmayla birlikte
neleri önceliyor ve neleri göz ardı ediyor olabilirler?
■■ Üst perdeden şampiyonları, birincileri, yirmi birinci yüzyıl
becerilerini, Endüstri 4.0 becerilerini konuşurken, en temel
düzeyde yoksunlukları konuşmayı unutuyor olabilir miyiz?
Bu sorulara benzer pek çok soru sorulabilir. Hem ulusal hem de
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sınavlar ve değerlendirmeler
gösteriyor ki öğrencilerimizin bir kısmı en temel düzeydeki bilgi
ve becerileri kazanmaktan yoksun kalıyor. Üstelik biz de bu
öğrencilerle ilgilenmiyoruz. Peki bu konuda neler yapılabilir?
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2306

TEDMEM olarak 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin
iyi olma halini ele alan PISA 2015 Öğrencilerin İyi Olma Hali
raporunu öğrencilerin okul performansı ve yaşam doyumu,
akranları ve öğretmenleri ile ilişkileri, ev yaşamı ve okul dışı
zamanını nasıl değerlendirdiğine ilişkin boyutlarda inceledik
ve öne çıkan bulgular üzerinden değerlendirmelerimizi
sunduk.

■■ Türkiye’de öğrenciler ölçme değerlendirme süreçleriyle
ilgili ciddi düzeylerde kaygı taşımaktadır. Özellikle OECD
ülkeleri içinde en yüksek oranlardan birine karşılık
gelen öğrencilerin %56’sının ders çalışırken çok stresli
hissettiğini ifade etmesi, öğrencinin öğrenme zamanını
yüksek kaygı ile verimsizleştirdiğinin bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir.
■■ Öğrencilerin başarı motivasyonuyla ilgili oranlarda
Türkiye diğer göstergelerden farklı bir görünüm
sergilemektedir. Ders ve sınavlarında en iyi ve en başarılı
olma isteği oldukça yüksek olan öğrencilerin oranı OECD
ortalamasının oldukça üzerindedir.
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2247

DEĞERLENDİRME

GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ 2017:
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE BAKIMI

OECD tarafından ilki 2001 yılında yayımlanan Güçlü Bir
Başlangıç (Starting Strong) raporu, 2017 yılına kadar beş seri
halinde yayımlandı. Özellikle erken çocukluk bakım ve eğitim
hizmetlerinin niteliği ile bu hizmetlere erişimin odağa alındığı
bu yayınlar kapsamında meselenin sadece eğitim boyutu değil,
aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları da incelenerek
politikalara ışık tutuldu. OECD ülkelerindeki mevcut eğilimlere ve
iyi uygulamalara da yer verilmesiyle oldukça kapsayıcı bir çerçeve
çizilmiş, ilgili veriler derlenerek politika analizleri sunulmuştur.
Ancak Haziran 2017’de yayımlanan Güçlü Bir Başlangıç 2017
raporu, serinin diğer raporlarından ayrışmaktadır. Erken
çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin ilk defa uluslararası bir
karşılaştırma yapılmak üzere hazırlanan raporda erken çocukluk
eğitimi ve bakımına dair tüm göstergeler bir araya getirilmiş;
böylece erişim, yönetişim, eşitlik, finans, öğretim programları,
eğitim personeli ve ebeveynler dahil olmak üzere bu kademeyi
doğrudan etkileyen temel meseleler derinlemesine ele alınmıştır.
Erken çocukluk eğitimi ve bakımının günümüzde eğitim
tartışmalarının ana gündem maddelerinden biri haline gelmesi,
bu kademenin kapsadığı yaş aralığının çocuğun gelişimi açısından
son derece kritik olmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu
boyut başlı başına yeterli olmakla birlikte, bununla da sınırlı
kalmamaktadır. Erken çocukluk döneminde gerçekleştirilmekte
olan tüm faaliyetlerin, bireylerin kendi akademik ve sosyal
yaşamları kadar toplumsal ve ekonomik yaşamı da etkileyecek
potansiyele sahip olması, bu kademedeki kazanım ve öğrenme
çıktılarını en az temel eğitimdekiler kadar önemli kılmaktadır. Her
bileşende çeşitlenen ülke deneyimleri, iyi örnekler ve uluslararası
karşılaştırmalar ise erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin
uygulamalara yön verecek olan politikalar için bir birikimin
oluşturulmasına katkı sağlaması bakımından son derece değerli
görülmektedir. Güçlü Bir Başlangıç 2017 raporu, tüm bunları bir
araya getirerek kapsamlı bir veri seti ve kavramsal bir çerçeve
sunmaktadır. TEDMEM tarafından hazırlanan, raporda öne
çıkan bulguları baz alan bu değerlendirmenin birincil amacı
ise Türkiye’deki erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin
tartışmaları veri temelli olarak beslemektir. Bunun yanı sıra
mevcut değerlendirme ile, uygulamalardaki farklılıkları sebepsonuç ilişkisi ekseninde inceleyerek, Türkiye’deki erken çocukluk
eğitimi ve bakımına dair politika yapım süreçlerini uluslararası
alanda ortaya konan genel eğilimler çerçevesinde tartışmak ve
politika önerileri sunmak amaçlanmaktadır.
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2318

YANSIMA

ÇOCUKLARIN ÖZ DENETİM
BECERİLERİNİN GELİŞMESİNİ
SAĞLAYACAK STRATEJİLER

Her şey psikoloji Profesörü Walter Mischel‘in kısa aralıklarla
doğan dört kızının büyüme süreçlerini gözlemlemesiyle
başladı. Bir çocuğun hiçbir öz denetim dürtüsü yokken birkaç
ay sonra duygularını dizginlemesini, bir şeyleri yapmak için
ya da konuşma sırasının kendine gelmesi için beklemesini
mümkün kılan şey neydi? Çocuklardaki bu becerilerin
nasıl geliştiğini merak eden Mischel, öğretim üyesi olduğu
Stanford’daki Bing Nurse School’da yürüttüğü o meşhur
marshmallow deneyini başlattı.
Marshmallow testinin orijinalinde araştırmacılar deneye
başlamadan önce 4 yaşındaki deneklerine öncelikle güven
aşılamak ve onlarla dostane bir ilişki kurmak üzere zaman
ayırmaktadır. Akabinde ise araştırmacı çocuğu odada
kurabiye, çubuk kraker ya da marshmallow gibi bir ödülle
birlikte yalnız bırakacağını; eğer yalnız kaldığı süre boyunca
ödülü yemeyip beklerse döndüğünde kendisine bir değil iki
ödül vereceğini söyler. Çocuklara sunulan diğer alternatif
seçenek ise çocuğun bu ‘acıya’ son vermek üzere zili çalması,
araştırmacının geri dönmesi ve böylece çocuğun ödülünü
afiyetle yemesidir. Fakat bunu tercih ederse çocuk yalnızca
bir ödül alabilecektir. Mischel ve meslektaşları bu testi 50
yıl boyunca uygulamaya devam ettiler ve sonucunda bu
testte araştırmacıların dönmesini bekleyebilen çocukların
daha yüksek SAT puanları elde ettiğini, stresle daha iyi başa
çıkabildiklerini ve hatta daha düşük vücut kitle oranına
sahip olmak gibi çeşitli konularda da daha iyi olduklarını
bulguladılar.
Öz denetim düşünce, dürtü ve duyguların üzerine çıkabilme
becerisidir. Bu beceriye sahip olanlar ise okulda ve iş
yaşamında daha başarılı olma eğilimindedir. Öz denetimi
yüksek kişilerin daha iyi ilişkiler kurduğunu, aynı zamanda
daha mutlu, daha az stresli, fiziksel ve zihinsel olarak daha
sağlıklı ve daha uzun yaşayan insanlar olduklarını gösteren
pek çok çalışma mevcuttur.
Birçok çocuğun öz denetim için kendiliğinden gelişen talepleri
olduğu düşünüldüğünde, eğitimciler ve aileler çocukların öz
denetim becerilerinin gelişmesine nasıl yardımcı olabilir?
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2283

YANSIMA

ÇOKLU İŞE BÖLÜNMEK (MULTITASKING)
ÇOCUKLARIN ÖĞRENME STİLLERİNİ NASIL
DEĞİŞTİRİYOR?

Öğrencilerin aşina olduğu ve kullanmaktan zevk aldığı teknolojik
araçları kullanmak eğitimcilere cazip gelebilir, ancak öğrencilerin
yapılan işe odaklanmasını sağlamak yine bu araçlar sebebiyle
daha zor olabilir.
Araştırmacılar çoklu işe bölünmeyi daha iyi anlamak için bir
çalışma tasarladılar. Öğrencilerden ödev, yaklaşan bir sınav ya da
bir proje, bir dersin kitabını okumak gibi önemli bir şey çalışmaları
istendi ancak öğrencilerin çok zaman geçmeden dikkatleri
dağılmıştı. Öğrencilerin ellerindeki işe olan ilgileri mesajlaşma
ya da Facebook hareketlerini kontrol etmeleriyle iki dakikada
bir bölünüyordu. Sürenin sonuna gelindiğinde, öğrenciler 15
dakikalık gözlem süresinin yalnızca %65’lik bölümünü gerçekten
çalışarak geçirmiş oldular.
Çalışırken, ödev yaparken ve hatta sınıfta otururken aynı anda
farklı bilgi akışlarına dâhil olmaya çalışmak, gençler arasında
öylesine yaygın bir davranış haline geldi ki pek çoğu nadiren
yaptığı işi tamamlayabiliyor. Ancak psikoloji, bilişsel bilim ve
nörobilim, öğrencilerin öğrenmelerinin ders çalışırken aynı
zamanda farklı işlere bölündüklerinde, tam konsantrasyon
ile çalıştıkları zaman gerçekleşen öğrenmelerine kıyasla çok
daha kusurlu ve üstünkörü olduğunu öne sürüyor. Öğrenciler
konuyu daha az anlayıp daha az hatırlarken, öğrendiklerini yeni
durumlara transfer etmekte de büyük zorluk yaşıyor. Bu durumun
sebep olduğu zararlar sebebiyle yanıp sönen bir e-postaya ya da
titreyen bir telefona karşı koyma becerisini- özdenetimin yeni
marshmallow testini-, bazı araştırmacılar akademik ve mesleki
başarı için yeni bir önkoşul olarak görüyor.
Yaşları daha büyük olan öğrenciler için çoklu işlere bölünme
alışkanlığı sınıf içine de taşıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin
çoğu sınıf içinde mesaj veya e-posta gönderme ya da internette
gezinme olanağına sahip değilse de, araştırmalar bunun
üniversite ve meslek okulu öğrencileri arasında neredeyse
evrensel olduğunu gösteriyor. Geniş çaplı bir başka araştırma ise,
üniversite öğrencilerinin %80’inin ders süresince mesajlaştığını
kabul ettiğini ve %15’inin tek bir ders süresince 11 veya daha
fazla mesaj gönderdiğini ortaya koyuyor.
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2291

BLOG

BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN
GÖZÜNDEN ÖĞRENCİLERİMİZİN PISA
MATEMATİK BAŞARISI
Öğrencilerimizin PISA sorularında gösterdikleri matematik
başarı seviyesinin düşük olması ülkemizdeki eğitim anlayışı
ve buna bağlı olarak öğretim metodları ile ilişkili olabilir.
Ülkemizde programlar teorik olarak oldukça sağlam
temellere dayansa da bu programların uygulanışında
programın beklediği ya da tanımladığı anlayışların ne kadar
yansıtılabildiği büyük bir soru işareti oluşturmakta. PISA
sorularının yapısı, öğrencilerin bir konudaki salt bilgilerini
ölçmek yerine o bilgileri ve çeşitli becerileri de beraberinde
kullanarak çözüme ulaşabilecekleri durumları içeriyor.
Bizim sistemde konuya, soruya odaklı yaklaşımımız PISA
gibi sınavlardaki beklentileri karşılama konusunda yeterli
olmuyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin bu tür sınavlara
yönelik yaklaşımı da önemli bir etken. Öğrencilerimiz
ağırlıklı olarak not odaklı bir sınav anlayışına sahipler. Böyle
bir sınava girdiklerinde sonucun ne yönde etkileri olacağı
onların sınavdaki başarı/başarısızlıklarına etki ediyor. Burada
kültürün ve o kültürdeki eğitime, sınavlara, değerlendirmeye
bakış açısının da önemli bir rolü var.
Matematik derslerinin, birçok öğretmen tarafından üst düzey
bir içeriğe sahip olduğu düşünülüyor. Buna bağlı olarak sanki
matematik derslerinde bilginin kaynağının öğretmen olması
daha makulmüş gibi bir anlayış öğretmenler açısından
hala bu dersin yapısına uygun görünüyor ve öğretmen
merkezli metodolojiler daha çok tercih edilebiliyor. Buna
ek olarak soru odaklı çalışmalar da bu ders kapsamında
tercih edilen çalışma türleri arasında. Tipik bir matematik
dersinde öğretmenin tanımı verdiği, varsa pratik formülleri
sunduğu, bir kaç örnek çözdüğü ve sonrasında benzer
örnekleri öğrencilerin çözdüğ; konuya ve bilgiye odaklı bir
işleyiş görülebilir. Bu bağlamda PISA gibi beceri odaklı, direkt
bilginin sorulmadığı bir sınavda, öğrencilerin bilgiyi işlevsel
olarak kullanmaları, eğer daha önce sınıf ortamında ve
benzeri ortamlarda bunu deneyimlemedilerse oldukça zor
bir süreç olabilir.
Zerrin Toker
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2301
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