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ETKİNLİKLER : 

EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, ALTERNATİF OKUL VE EĞİTİM 

MODELLERİ 

A-MONTESSORİE : 

“Montessorie” kelimesini duyduğumuz anda birçoğumuzun zihninde ahşap oyun setleri, 

yapbozlar, tangram veya benzeri oyun materyalleri canlanıyor olmalı. Zihnimizde canlanan 

ilk çağrışım “oyun setleri” olsa da montessori eğitimi bu kadar sınırlı bir tanımdan ibaret 

değildir; çok daha geniş bir tanımı ve savunduğu görüşleri vardır. 

Bilimsel araştırmalara dayanan bu görüşün geçerliliği dünya genelinde kabul görmekle 

birlikte, 100 yıldan uzun süredir çocuklar üzerinde uygulanmaktadır. Merak ettiniz değil mi? 

Öyleyse, montessori nedir, hemen inceleyelim. 

1-Montessorie Nedir? 

Montessori, çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde, her çocuğun 

farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eden, özgür eğitim bilimidir. İsmini ise yöntemin 

geliştiricisi olan İtalya’nın ilk kadın doktoru, Pedagog Maria Montessori’den almaktadır. 

https://www.mentalup.net/blog/pedagoji-ve-pedagog-nedir


Bu eğitim metodunun en önemli özelliği, çocuğun kendi kendine yetebilmesi ve kendi 

kişiliğinin oluşumu üzerine planlanmasıdır. Bunu sağlamak için iyi bir gözlem yapılmalı ve 

doğru materyaller seçilmelidir. 

2-Montessori Eğitimi İçin Doğru Süreç : 

Etrafta düzenli bir şekilde kategorize edilmiş eğitici materyaller var. Çocuk için geniş hareket 

alanı, çocuğun istediği an, istediği etkinliği yapma özgürlüğü ve yeme-içme gibi kendi 

ihtiyaçlarını giderebilme imkanı var. Her şey, çocuğun kendini birey olarak görmesi, 

dilediğince hata yaparak doğruyu bulması ve kendini eğitmesi üzerine planlamış gibi. Evet, 

bu sürece bir de gözetmen eklendiğinde montessori eğitimi için doğru koşullar oluşuyor. 

Montessori materyalleri genel olarak eğitici oyuncaklardan oluşur. “Oyuncak” diye 

genellediğimiz materyaller, bazen kırtasiye ürünleri veya bir çam kozalağı bile olabilir. 

Önemli olan bu materyalleri doğru kategorize etmek ve çocuğun istediği anda ulaşabileceği 

yerlerde konumlandırmaktır. 

Montessori eğitimi veren kurumlarda tüm detaylar, özgür hareket alanı ve özgür seçim 

üzerine planlanmaktadır. Evde montessori eğitimi için de aynı özgür alanı oluşturmak gerekir. 

Çocuğun iyi bir gözetmen tarafından –bu gözetmen, ebeveyn de olabilir- gözlemlenmesi ve 

uygun materyallerle desteklenmesi, eğitimin olmazsa olmazlarındandır. Bu nedenle, “evde 

montessori eğitimine uygun çocuk odası dizaynı nasıl olur” sorusunu da yazının devamında 

yanıtladık. 

 Çocuğunuzun görsel yönü ön planda mı? Öyleyse görsel materyallere ağırlık 

verebilirsiniz. 

 Çocuğunuzun sayısal zekası ön planda mı? Öyleyse mantık oyunlarına/oyuncaklarına 

ağırlık verebilirsiniz. 

 Çocuğunuzun tasarımsal yönü güçlü mü? Öyleyse yapboz tarzı birçok farklı 

kombinasyona imkan veren setlere yönelebilirsiniz. 

Elbette, seçim hakkını çocuğunuza bırakmanız gerektiğini unutmadan... Siz materyali tanıtın 

ve odasında uygun bir yere koyun. Kendisi zaten ilgi alanı olduğu için tercihini o yönde 

kullanmak isteyecektir. Bu sayede çocuklar, kendilerine sunulan serbest alanda, kendi özgür 

seçimlerini yapar ve ilgilenmek istediği materyallerle yaratıcılıklarını geliştirirler. 

NOT: Çocuğunuzun güçlü yönlerini keşfetmek ve geliştirmesine yardımcı olmak için, 

MentalUP bilimsel zeka oyunları uygulamasını kullanabilirsiniz. MentalUP; çocuk gelişim 

uzmanları, doktorlar ve akademisyenler tarafından geliştirilmiş, pedagojik ürün sertifikalı bir 

uygulamadır. MentalUP ile çocuğunuz, kendisine özel hazırlanan günlük 25 dakikalık çalışma 

(oyun) haritasını tamamladıkça performans raporları oluşur. Bu raporlar size çocuğunuzun 

güçlü becerilerini özetleyecek ve çocuğunuzun kendi potansiyelini keşfetmesine yardımcı 

olacaktır. 4 yaş ve üzeri tüm çocuklar için uygundur. 

B-HOME SCHOOLİNG : 

Muhakkak ki bütün aileler çocuklarını okula gönderirken bir takım şüphelere sahiptirler. 
Çocuklar bunun üstesinden gelebilecekler mi? Sınıf arkadaşları tarafından kabul edilecekler 
mi? Yeteneklerini ve ilgi alanlarını geliştirebilecekler mi? Evde eğitim, dünyada aileler 

https://www.mentalup.net/egitsel-ve-egitici-oyunlar


tarafından çok sık tercih edilen bir seçenektir. Eodev.com ve Brainly.com, homeschooling 

uygulamasının pratikte nasıl uygulandığını araştırmaya karar verdiler. 

Bu alanda liderliği 50 eyaleti içerisinde resmi olarak uygulayan ABD’dir[1]. 1,5 milyon 

öğrenciye tekabül eden %3’lük dilim evde eğitim görmektedir. Aileler genel olarak evde 

eğitimi çocuklarının uygun ahlaki değerler içerisinde yetişmeleri, dini eğitimlerini almaları, 

eğitim için güvenli bir çevreye sahip olmaları ya da okuldaki eğitim seviyesinin yetersizliği 

şeklindeki sebeplerden ötürü tercih etmektedirler[2].  

Belirgin bir artış yüzdesiyle son yıllarda Rusya’da aile içi eğitim olarak görülen bu sistem 

içerisindeki öğrencilerin sayısı 10 iken 100 binlere ulaşmıştır[3].Aileler, çocuklarının 

eğitimlerini kendileri tarafından sağlanılacağını ya da okul dışı eğitim alacaklarını tayin 

edebilirler. Geleneksel eğitimi tercih etmemelerinin en genel nedeni eğitim seviyesinden 

duyulan hoşnutsuzluktur. Okul dışı eğitim genel olarak kendilerini sınavları için evde 

hazırlanmayı tercih eden lise öğrencilerini kapsar[4]. 

Diğer ülkelerde homeschooling çok daha sınırlıdır. Ukrayna’da homeschooling ve okul dışı 

eğitim kullanılabilir olmasına rağmen öğrenciler için aranan şartlar daha yüksektir. Sağlık 

sorunları olan çocuklar, özel yetenekli çocuklar, önemli spor başarılarına sahip çocuklar, iş 

dolayısıyla sürekli seyahat halinde olan aileler ve ya yurt dışında ikamet etme başlıca nedenler 

olarak sıralanabilir[5]. 

Türkiye’de homeschooling resmi olarak yasaklanmıştır[6]. İspanya’da ise resmi bir eğitim 

sistemi olarak algılanmamaktadır (ciddi sağlık problemleri dışında). Anayasa Mahkemesi 

kararına göre aileler çocuklarının eğitim şeklini seçmekte yetkili kişiler değillerdir. Sadece 

devlet ya da özel okullar arasında ve yahut 27.6 sayılı İspanya kanunlarına göre özel eğitim 

merkezleri arasında seçim yapabilirler[7]. Resmi yolları atlatmak için bazı aileler çocuklarını 

homeschooling sisteminin yasal olduğu ülkelere göndermektedirler[8]. Güvence ve eğitim 

sistemi yetkili makamlara bağlıdır. 

Almanya’da yasalar zorunlu eğitim okullarda olması yönündedir. Bazı ailelerin kanunlara 

aykırı hareketlerde bulunmasından ötürü evde öğretimin cezai olarak uygulandığı durumlar 

vardır. Bazı aileler yasaları delip gizli bir şekilde çocuklarına evde eğitim verdiler. Thomas 

Spiegler bu fenomen içerisinde eğitim gördü ve 2003 yılında yayınladığı bir makalesinde 

Almanya’da yaklaşık 500 çocuğun bu şekilde eğitim aldığı gözler önüne serildi[9]. Güncel 

tahminlere göre 600 ila 1000 arasındadır[10]. Amerikan kaynaklarına göre Almanya’da 

yaklaşık 400 aile çocuklarını evde eğitiyorlar ve bunun için hepsi “yer altında” çalışıyor[11]. 

Polonya’da homeschooling popüler bir eğitim türü değildir. Kesin istatistiklere de 

ulaşılılamaktadır. Eğitim sistemindeki bütün bu yetersizliklere rağmen evde öğretim birkaç 

yüzlere varmaktadır. Böyle durumların oluşması için çok fazla gerekçe vardır. Birincil olarak, 

devlet kanadında homeschooling tarafından sağlanabilecek farkındalığın zayıf olmasıdır[12].  

En büyük itirazların başında sınıf ortamı dışında eğitim alan çocukların sosyalleşememesi 

korkusudur. Farklı ülkelerde ki homeschooling destekleyicileri okulların sosyallik açısından 

birçok imkâna sahip olmadıklarını söylemektedir. Okulda, çocuklar kendilerine empoze 

edilmiş çevrenin içersindedirler, kendilerinden yaşça büyük olan çocukların arasındadırlar ve 

bu ortamda çok az bir yere sahiptirler. Evde öğrenme sürecinde çocuklarlar materyalleri daha 
kısa sürede öğrenirler ve ilgi alanlarını aktivitelerine kendilerini adamaları için daha fazla 
zamana sahiptirler. Sanat, müzik, dans, yüzme – buralarda genel özleminizi 
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paylaşabileceğiniz arkadaşlar edinebilirsiniz. Homeschooling uygulamasının gelişmiş olduğu 

ülkelerde uzmanlara göre, çocuklar bu yöntem içerisinde kendinden daha emin, bağımsız ve 

diğer insanlara daha açık olma özelliğini kazanarak eğitilir. 

Diğer bir kaygı ise eğitimin kalitesidir. Evde öğretim karşıtları ailelerin yetersiz bilgiye sahip 

olmamasından ötürü çocuklara evde yalnız eğitim verilemeyeceğini söylerler. Bir çok ülkede, 

aileler bu iddiaya karşı aynı şekilde cevap verirler ve özet olarak bu: “Bizler devlet 

okullarında eğitim aldık, uzmanlıklarımızı burada kazandık ve eğer eğitimlerimizi 

tamamladıktan birkaç yıl sonra bilgilerimizin yetersiz olduğu görüşü varsa – bu geleneksel 

eğitim sisteminin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.” 

Homeschooling savunucuları, çocuklarının okul dışında fiziksel ve psikolojik olarak daha 

güvende olduklarına inanmaktadırlar. Çocuklar eğer istemiyorlarsa toplumda konuşmaya 

zorlanmamalıdır ve gururlarını kırabilecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır ve bu 

çocuklara ileride topluma entegre olurlarken endişeye yol açmayacaktır. Evde eğitimle, aileler 

çocuklarını güvenlik hisleriyle ve öz saygılarıyla koruyabilirler.[13] 

Ne zaman evde eğitim değerlidir? Aileler böyle bir karar vermeden önce, bunun avantajlarının 

ve dezavantajlarının farkında olmalıdırlar ve karşılaşabilecekleri sorunlar ile yüz yüze 

gelmeyi bilmelidirler: 

· Yukarıda bahsi geçen okul çevresi dışında kalan çocukların sosyallik açısından zayıf kalmaması 

için ailelerin çocukları için onlarla aynı yaştaki çocuklarla vakit geçirmelerini sağlayan 

organizeler düzenlemedirler. 

· Etkin bir şekilde eğitim için aileler bu işe kendilerini adamadırlar. Bu hazırlıklar özellikle evde 

birden fazla çocuk düşünüldüğünde daha yararlıdır. 

· Ailelerin bazı konular içerisinde öğretim yapamayacaklarını bilmeleri halinde özel dersler 

ayarlamalı ya da diğer ailelerin yardımıyla grup içerisinde öğretim yapılmalıdır. 

Homeschooling hakkında düşünülmeye başlandığında her şey tasarlanmalıdır ve çocukların 

kapasitelerine, yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre ortam hazırlanmalıdır. Homeschooling 

geleneksel okullara karşı değildir. Çocukların gelişimleri için bir seçim ve uygun şartları 

sağlamaktır. 

C-REGGİO : 

Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde Reggio Emillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir 

kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, 

bugün “Reggio Emilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris 

Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu 

düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği 

içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır. 

Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı 

vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı kendilerinini bulması için teşvik etmek 

gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici 

ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat 
tanımaktır. Çocukların sayısız yaratıcı, entellektüel ve iletişimsel potensiyelleri vardır ve her 
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birine saygı gösterilmelidir. Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif 

deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir. 

Reggio Emilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler 

kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir. 

Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Örneğim, resim, 

heykel, müzik, gölge oyunları, dramatik oyun gibi. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz 

Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak 

adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır. Bu diller aracılığıyla 

çocukların sembolik düşünmesi, yaratıcılığı ve iletişim becerileri gelişir. 

Sınıf ortamı “öğretmenin kendisi” gibi düşünülebilir. Ancak ortamın sadece fiziki özellikleri 

değil aynı zamanda ortam içinde gerçekleşen etkileşimler de öğrenmenin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Bu nedenle okullarda yetişkinler ile çocuklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak 

amacıyla bütün çocukların ve öğretmenlerin birlikte bulunabileceği büyük bir alan bulunur. 

Sınıflar ise bu açık alanın etrafına düzenlenmiştir. Çocuklar ve yetişkinler gün boyunca bu 

alanı kullanırlar. Reggio okullarında hiç kimse kendisini başkalarının gördüğü gibi görme 

şansına sahip değildir düşüncesinden hareketle duvarlara köşeli olarak yan yana getirilen 

aynalar yerleştirilmiş ve böylece çocukların kendilerini başkalarının gördüğü gibi 

görebilmeleri sağlanmıştır. 

Sınıf ortamı rahatlatıcı, ilham verici ve estetiktir. Tüm sınıflar “piazza” denilen bir avluya 

açılır. Her avluda bir drama köşesi (Bu köşede motosiklet kaskları, çok çeşitli kıyafetler, 

gözlükler çantalar bulunur) ve camekanlı bir atölye odası bulunur. Atölyede çocukların çok 

farklı türde sanat etkinliği yapabilmeleri için artık malzemeler bulunur. 

Sınıflarda şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Geniş pencereler bulunur; ortam geniş ve 

aydınlıktır. Sınıfta fazla mobilya yoktur; onun yerine çocukların çalışmaları, resimleri, 

gerçekleştirilen projelerin fotoğrafları, ürünleri, çocukların aileleri ile birlikte oldukları 

fotoğraflar gibi çeşitli görsel materyaller okulun her yerinde sergilenir. Eğitim ortamı 

çocuklar, öğretmen ve ailelerin arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan bir araç olarak 

kullanılır. 

D-DOĞA OKULLARI : 

“Kuşlar güzel güzel cıvıldarken ve bir yaprak üzerinde kurt dolaşırken, sen dil araştırmalarına 

hemen ara ver. Bil ki, kuş ve kurt çocuğa daha iyi ve daha çok şey öğretir. Sen sadece sus.” 

Johann Heinrich Pestalozzi. 

Çocukken oynadığınız oyunları hayal edin. Aklınıza neler geldi? Saklambaç, körebe, 

birdirbir, sek sek, istop, ip atlama, yakan top… Şimdi bir de bu oyunları nerede oynadığınızı 

düşünün... Fark ettiğiniz gibi bu oyunların hemen hepsi dışarıda, sokakta, bağda bahçede 

oynanan oyunlar. Ancak günümüzde sokakta oyun oynayan çocukların sayısı giderek 

azalıyor. ‘Doğadaki Son Çocuk’ kitabının yazarı Richard Louv bu durumu şöyle tarif ediyor: 

“Yeni kuşak için doğa bir gerçeklikten çok bir soyutlamadır.” Louv bu duruma bir isim de 

vermiş: Doğa Yoksunluğu Sendromu. 

Okullarının bahçesindeki ağacı tanımıyorlar 
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Gerçekten de geçmişte doğa, çocukların oyun arkadaşlarından biriydi. Çocukların boş 

zamanlarının tamamı mahalle aralarında, bahçelerde oyun oynayarak ve doğayı keşfederek 

geçerdi. Ancak bugün durum böyle mi? Son birkaç 10 yılda çocukların doğayı deneyimleme 

biçiminde radikal bir değişiklik oldu. Çocuklar iklim değişikliği ya da yağmur ormanlarındaki 

biyolojik çeşitlilik kaybı gibi doğal çevrenin karşı karşıya olduğu küresel tehditler hakkında 

daha fazla bilgi ediniyorlar ancak yanı başlarındaki doğadan habersizler. Yaşadıkları kenti 

hangi türlerle paylaştıklarını, musluklarından akan suyun ve yedikleri sebzelerin nereden 

geldiğini, çöplerinin nereye gittiğini, kentlerine gelen göçmen kuşları, bölgelerine özgü ağaç 

ve ot türlerini bilmiyorlar. 

Birçok çocuk, eğer varsa, okullarının bahçesindeki ağaçları tanımadan mezun oluyor. Eğitim 

sistemimiz öğrencilerin yaşadıkları yerle bağ kurmasını sağlayan somut deneyimlere ya hiç 

değinmiyor ya da çok az yer veriyor. Merkezi sınavlara hazırlanma baskısı hem öğretmenler 

hem de öğrenciler için uygulamalı doğa eğitimlerinin gerçekleştirilmesini çok zorlaştırılıyor. 

Peki doğayı yeniden yaşamımızın bir parçası yapmak bu kadar güç mü gerçekten? Aslında 

değil! Bu konuda hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin yapabileceği çok şey var. 

Mutlaka ‘vahşi doğa’ya gitmek gerekmiyor 

Doğada olmak için mutlaka ‘vahşi doğa’ya gitmeye gerek yok. Bazen evin yakınındaki ya da 

okul bahçesindeki tek bir ağaç bile çocuklar için önemli öğrenme deneyimleri sağlayabilir. 

Çocuklar ağacı merak ederek, beş duyularıyla tanımaya çalışarak, ağacın üzerinde hangi 

türlerin yaşadığını araştırarak, o ağacı hangi kuşların ziyaret ettiğini gözlemleyerek 

yaşadıkları kent hakkında çok şey öğrenebilirler. 

Aileler mümkün olan her fırsatta çocuklarıyla birlikte doğal alanlara gidebilir, onların merak 

duygularının doğa tarafından tetiklenmesine izin verebilirler. Uzun soluklu araştırmalar 

doğada eğitim gören çocukların merak duygusunun ve keşif yapma isteğinin beslendiğini, 

yaratıcılıklarının geliştiğini, daha kolay odaklanabildiklerini ve hem fiziksel hem de duygusal 

olarak daha sağlıklı olduklarını gösteriyor. 

Ya okullarımız? Her ne kadar örgün eğitim müfredatı uygulamalı doğa eğitimine pek yer 

vermese de, doğayı eğitimin içine katacak birçok fırsat sunuyor. Öğrenciler okullarında 

sunulan yiyeceklerin nereden geldiğini; soğan, domates gibi en çok tüketilen sebzeleri 

kimlerin, nerede yetiştirdiğini, o ürünlerde hangi çiftçilerin emekleri olduğunu araştırabilir. 

Hatta o çiftliği ziyaret ederek, çiftçilerle röportaj bile yapabilirler. Okullarındaki atık suyun 

nerede arıtıldığına dair bir araştırma yaparak, atık su arıtma tesisini ziyaret edebilirler. Doğa-

çevre konusu sadece hayat bilgisi ve fen bilgisi derslerini ilgilendiriyormuş gibi gözükse de 

aslında her disiplini barındıran yaşam bilgisini içeriyor. 

Biz doğanın çocuklarıyız 

Öğrenciler matematik derslerinde soyut ve kendi yaşamlarıyla bağlantısı olmayan 

hesaplamalar yerine, evde ne kadar su tükettiklerini araştırabilirler ya da yedikleri 

hamburgerin karbon ayak izini hesaplayabilirler. Coğrafya ve tarih derslerinde doğanın 

kültürle olan ayrılmaz ilişkisini sorgulayabilirler. Böylece doğa çocuklar için soyut, uzak, 

sadece televizyondaki belgesellerde izledikleri bir olgu olmaktan çıkıp her an yaşamlarının 

içinde olan ve kendilerinin de bir parçası olduğu bir gerçeklik haline gelebilir. 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/okul
http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ogrenme


Bizler doğadan ayrı, onu kirleten ya da koruyan, onun üstünde varlıklar değiliz. Bizler 

doğanın çocuklarıyız, onun içinden çıktık ve her nefeste onunla bağlantıdayız. Bütün gıdamız 

doğadan geliyor, bedenlerimiz tabiat ananın büyük bedeninden besleniyor. Eğer 

çocuklarımıza ‘doğa olduklarını’ deneyimleyecek fırsatlar sunmazsak, çocuklar toprağa-

doğaya bağlanmazlarsa, ne doğanın sunduğu yararları alabilir ne de uzun vadede çevreye 

karşı sorumluluk hissedebilirler. Doğanın korunması, koruma için çalışan kurumların yanında 

çocukların ve gençlerin doğayla olan ilişkilerinin niteliğine; onların doğaya nasıl 

bağlandıklarına ya da bağlanamadıklarına da bağlı. 

Bu durumu fark eden birçok sivil toplum kuruluşu öğrencilere ve öğretmenlere yönelik çeşitli 

doğa eğitimleri düzenliyor. 25 yıldır doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun 

savunucusu olan ÇEKÜL Vakfı’nın eğitim birimi ‘Bilgi Ağacı’ da öğretmenlere ve 

öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programlarıyla, insan-doğa-kültür arasında bozulan ilişkiyi 

onarmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. 

Öğretmenlere yönelik hazırladığımız ‘Ağaçların Diliyle Kentim’ eğitim programı kentlerde 

büyüyen çocukların, doğadaki değişimleri yakın çevrelerinde izlemelerini sağlamayı, 

kentlerine karşı sevgi ve aidiyet hislerini güçlendirmeyi ve kentlerinin doğal mirasına sahip 

çıkabilmelerini hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz önemli projelerden 

birisi de Hatay’ın Payas ilçesinde ilköğretim öğrencileriyle devam ediyor. Payas’ın önemli 

kültürel miras öğelerinden, Mimar Sinan eseri Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde yapılan 

eğitimlerde çocuklar hem bu tarihi değeri yakından tanıyor hem de külliyenin bahçesinde 

sebze-meyve yetiştirerek doğaya daha yakından temas ediyor. 

Doğadan uzaklaşmanın duyuları az kullanma, dikkat eksikliği, odaklanamama, fiziksel ve 

duygusal hastalıkların artması gibi çeşitli sonuçları var. Bu bulgulardan yola çıkan ‘Bilgi 

Ağacı’, Pendik İTO Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde orta ve ağır düzey zihinsel 

yetersizlik nedenleriyle eğitim gören öğrencilerle de çalışıyor. Öğrencilerin toprak ve doğa ile 

bağlarının güçlenmesi amacıyla hazırlanan ‘Umut Bahçesi’ projesi kapsamında yükseltilmiş 

yataklardaki bahçe uygulaması veli ve öğretmenlerin desteğiyle yürütülüyor. 

Sözlerime yine Richard Louv’dan bir alıntıyla nokta koymak istiyorum: “Tutku bilgisayar 

oyunlarıyla, CD’lerle gelmez; o kişiseldir. Tutku toprağın kendisinden çocukların çamurlu 

elleriyle çıkar; çimen lekeli giysi kollarından geçip yüreğe varır. Çevreciliği ve çevreyi 

korumak istiyorsak, soyu tehlike altında olan bir türü de korumalıyız: Doğada oyun oynayan 

çocukları.” 

E-UZAKTAN EĞİTİM : 

1-Uzaktan Eğitim ; Zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve 

öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar 

teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin 

işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, 

günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, 

yenilikçi bir eğitim sistemidir. 

 

Bir açık öğretim sistemi ya da örgün öğretimin yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim 

sistemi değildir. Aksine yıllardır ileri düzey gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve 

değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir. 



2-Neden Uzaktan Eğitim? Uzaktan Eğitimin Avantajları Nelerdir? 

 Uzaktan Eğitim; Öğrenci merkezlidir. 

 Uzaktan Eğitim; Fırsat eşitliği sunar. 

 Uzaktan Eğitim; Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar. 

 Uzaktan Eğitim; Geniş öğrenci kitlesine eğitim hizmeti sunabilen bir eğitim 

sistemidir. 

 Uzaktan Eğitim; Zaman ve mekandan bağımsızdır. Coğrafi ve bölgesel engelleri 

ortadan kaldırır. 

 Uzaktan Eğitim; Gelişmiş araçlarla ders işleme imkanı sağlar. 

 Uzaktan Eğitim; Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için vazgeçilmezdir. 

 Uzaktan Eğitim; Eğitim ve Öğretim ortamına 7/24 erişim olanağı sağlar. 

 Uzaktan Eğitim; İşte çalışmak zorunda olan kişilerin öğrenimlerine devam 

edebilmesini sağlar. 

 Uzaktan Eğitim; Evlilik, askerlik, çocuk sahibi olma gibi nedenler sebebi ile 

eğitimine ara veren kişilere kaldığı yerden devam etme şansı verir. 

 Uzaktan Eğitim; Her bir öğrencinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine 

imkan sağlar. 

 Uzaktan Eğitim; Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar. 

 Uzaktan Eğitim; Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme 

gibi ek harcamaları ortadan kaldırır. 

 Uzaktan Eğitim; Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci 

yaşatır. 

 Uzaktan Eğitim; Uzaktan Eğitim mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin 

internet erişimi olan her hangi bir yerden istedikleri kalitede eğitim almalarına olanak 

sağlar. 

3-Uzaktan Eğitim Özellikle Kimler İçin Uygundur? 

Uzaktan Eğitim herkes için uygundur ve örgün eğitim sisteminin dezavantajlarının pek 

çoğunu ortadan kaldırır. Yaşam düzeninizi değiştirmeksizin eğitim görme hakkı verir. 

 

Örgün öğretimde bulunan ; 

 Maliyet (İl dışından gelen öğrenciler için yurt, öğrenci evi vb. harcamalar) 

 Ulaşım güçlüğü 

 Farklı bir ülkede yada şehirde öğretim görme engeli 

 Bedensel engeller 

 İş hayatı ya da kurulu bir yaşam düzeninin bozulması 

 

gibi dezavantajlar Uzaktan Eğitim sisteminde herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Bir 

yandan iş hayatınıza devam ederken öteki yandan eğitiminizi devam ettirebilirsiniz ya da 

Manisa dışında herhangi bir ilden kampüse gelme gibi ulaşım sıkıntısı yaşamaksızın kendi 

evinizden eğitim hayatınızı devam ettirebilirsiniz. 

4-Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Hakları Nelerdir? 

Uzaktan Eğitim programlarında okuyan öğrencilerimiz ; öğrenci kimliği edinme, 

üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinden ve olanaklarından yararlanma ve 



Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine sağlanan diğer bütün olanaklardan 

yararlanabilmektedir.  

F-KHAN AKADEMİSİ : 

Her gün eklenen yeni eğitim videoları, interaktif alıştırmalar, problemler ve deneyler ile 

büyüyen dev bir içerik kütüphanesi, 

Teknolojiyi kullanarak öğrenci odaklı bir eğitim sunabilmek için gelişmiş tespit 

algoritmaları, yönlendirme ve raporlama özellikleri sunan bir eğitim aracı, 

 Kâr amacı gütmeyen ve tüm içeriği internet üzerinde ücretsiz ve herkesin kullanımına açık 

olan bir eğitim sitesi, 

 Son iki yıl içerisinde verdiği 1 milyara yakın ders ile dünyanın en büyük ücretsiz eğitim 

platformu, 

 Her ay 38 milyon öğrenciye ders veren ve 2 milyon öğretmen ve eğitimci tarafından 

derslerinde kullanılmakta olan bir öğrenim kaynağı ve eğitim aracı. 

 Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in söylemiyle “Geleceğin eğitimi”… 

Khan Academy’nin kütüphanesinde matematikten organik kimyaya, basit toplamadan 

diferansiyel denklemlere, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine, ya da okul 

müfredatından bağımsız olarak finanstan tıp bilimine kadar pek çok farklı konuda 10 binden 

fazla eğitim videosu yer alıyor. Gün geçtikçe genişleyen Khan Academy kütüphanesinde: 

• Matematik 

• Fizik 

• Kimya 

• Biyoloji 

• Ekonomi ve Finans 

• Sağlık ve Tıp 

• Sanat Tarihi 

• Dünya Tarihi 

• Uzay Bilimleri 

ve daha bir çok alanda ders içeriği mevcuttur. 

G-OKULSUZ EĞİTİM : 

Dünyada giderek, mevcut eğitim sistemlerine bir tepki olarak doğan ve hızla 

yaygınlaşan bir kavram var, okulsuz eğitim yani orijinal adı ile Unschooling. Türkiye 

için oldukça yeni ve altyapısal anlamında eksikleri çok fazla olan bu kavramı 

uygulamaya koymadan önce iyice tanımak gerekiyor. Materyal ve bu doğrultuda destek 

veren atölyeler ülkemizde de yaygınlaştıktan sonra neden olmasın? Ancak gelin önce bu 

kavramı tanıyalım… 

Bu sistem, eğitimi belirli standartlara ve okul binaları içerisine sığdırmaya karşı 

çıkmaktadır. Eğitimde kalıplaşmış ve günlük hayatta kullanılmayan bilgilerin hafızada 

depolanmasının bireyi mutlu etmediği ve bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitimine devam 

ettirmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bireyin, becerisini ve üretkenliğini en etkili 

biçimde bu yolla ortaya koyabileceği savunulmaktadır. 



Bu eğitim modelinde önceden belirlenmiş müfredat, ders başlıkları, öğrenim saatleri, 

bireyselleşmemiş hedefler yok. Amaç öğrenmeyi ve öğrendiklerinden keyif almayı öğretmek, 

yönergelere sorgulamadan uyan bireyler yetiştirmek yerine, düşünebilen ve kendi kararlarını 

verebilen gençler yetiştirmektir. 

Bu hedefler çok güzel peki ama nasıl ve nerede derseniz okulsuz eğitimde öğrenme her yerde 

olabilir. Kitaplar, internet, aile, müzeler, geziler ve doğanın kendisi birer eğitim materyalidir 

aslında. Kısacası hayatın kendisi bir okuldur. 

Okul ne işe yarar bir düşünelim: Çocukları gelecekteki mesleklerine (ve hayata) hazırlar diye 

tanımlanır genelde. Şimdi kendi çocukluğumuzu sorgulayalım. Kaçımız bundan 10 yıl önce 

şu an var olan teknolojiyi, değişen iş piyasalarını öngörebildi. İşte bu yüzden geleceğin nasıl 

olacağını tahmin bile edemiyorken, çocukların geleceğe hazırlanmak için neler öğrenmeleri 

gerektiğini bugünden nasıl bilebiliriz? Aslında biz onları yarının mesleklerine değil, bugünün 

mesleklerine hazırlıyoruz. Okullar günümüzde çocuklara, belki de gelecekte hiç de ihtiyaç 

duymayacakları bir takım bilgiler ve beceriler öğretmekte. 

Dünyanın geleceği üzerine araştırmalar yapan The World Future Society, Eylül-Ekim 2013 

tarihli raporunu “gelecekte yok olacaklar” konusuna ayırmıştı. Görüş sunan uzmanlara göre, 

önümüzdeki 15-20 yıl içinde, eğitimde çok büyük değişiklikler bekleniyor ve bu 

değişikliklerden en önemlisi gelecekte dünya da okulsuz ve öğretmen olmadan bir eğitim 

modeli ön görülüyor. Yine bu rapora göre  2030 yılında okuldaki derslerin yüzde 

90’ının internet üzerinden yapılacak. Eğitimin, öğretmekten rehberlik yapmaya doğru bir 

evrim geçireceği üzerinde duruluyor. Bu yolla gençlerin okulda zaman kaybetmelerinin önüne 

geçileceği belirtiliyor. 

H-EV OKULU : 

Ev okulu (homeschool), aslında bir çeşit okulsuzluk (deschooling), her ne kadar bize çok 

yeni, alışılmadık bir sistem gibi gelmese de aslında en eski eğitim sistemi olduğu gerçeğine 

dikkat çekmekte fayda var. Neticede medeniyet, okuldan eski bir şey değil. Tarihte kültürel ve 

entelektüel gelişimin en yüksek olduğu dönemlerde yaygın eğitim metodu, evde özel 

öğretmenler ile eğitimdir. Okul (merkezî eğitim) metodu bir çok farklı biçimlerde denense de, 

asla evde verilebilecek bireysel eğitimin öznel faydalarına yaklaşamamaktadır. Çocuğunun 

olabileceklerin en iyilerine sahip olması her anne babanın dileğidir, bugün ev okulu bunu 

sağlamanın yegane yoludur. 

Günümüzde ev okulunun yaygın olarak tercih edilmekte olduğu Amerika’ da bu sistemin 

kullanılmaya başlanması da oldukça olaylı olmuştur. 1960′ larda 40 sene gibi bir süredir 

zorunlu olan ilk öğretim seviyesi okullarından toplum gerekli verimi alamadığını fark etmiştir 

ve aileler yavaş yavaş çocuklarını okullardan almaya, onlara evde eğitim vermeye başlarlar. 

Bunun en önemli sebepleri; yetersiz ve kalitesiz eğitim, istenmeyen değerlerin aşılanması ve 

çocuk gelişiminin sağlıksız yönde etkilenmesidir. Evde eğitimi destekleyen bir diğer kesim de 

çocuklarını dinî eğitim vermek isteyen ailelerdir. Çoğunluğu teşkil etmeyen bu ailelerden 

bazıları tutuklanır, akraba ve yakınlarından büyük tepki alır ve çocuklarının gelecekleriyle 

oynamakla suçlanırlar. Ancak bu, aileleri yıldırmaz ve verdikleri savaşı kazanırlar. Bugün 

Amerika Birleşik Devletleri’ nin bir çok eyaletinde ev okulu uygulaması yasaldır. 

Ev okulu uygulaması günümüzde büyük ölçüde ekonomik nedenlerle öğrenciye bir veya 
birden fazla öğretmen tutmakla değil, ebeveynlerden birinin eğitimi üstlenmesi ile 



gerçekleşmektedir. Bu noktada önemli olan şey, öğrencinin eğitiminden sorumlu olacak 

kişinin bu konuda yetkin ev donanımlı olmasıdır. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’ nde 

bir çok eyalette ev okulunun uygulanabilirliği ile ilgili kanunlar, anne veya babanın lisans ve 

üzeri bir eğitim düzeyine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. 

Az önce yukarıda da belirttiğimiz üzere, ev okulunu benimseyen iki farklı kitle vardır; biri 

çocuklarının daha iyi ve kaliteli bir eğitim almasını isteyen aileler, diğeri ise çocuklarının 

belirli bir ideoloji çerçevesinde yetiştirilmesini tercih eden aileler. Bunun başında da elbette 

dinî eğitim gelmektedir. Ülkemizde de bu, ev okulu sisteminin uygulanabilirliği yönündeki en 

büyük engeldir. Zira mevcut zihniyet dinî eğitimden öcü gibi korkmakta, bunu çocuklara karşı 

yapılmış bir dayatma olarak görmektedir. Buna şahsen katılmıyorum, ebeveynler çocuklarının 

akademik eğitimlerinin yanı sıra onları diledikleri ideolojiye yönlendirmekte özgür olmalıdır, 

din bu ideolojilerin başındadır ve ebeveynlerin çocuklarını kendi inançları çerçevesinde 

yetiştirmek istemeleri kadar doğal bir talep yoktur. Şaşırtıcı olan bunca yıldır bir başkasının 

inancı çerçevesinde yetiştirilmelerine tahammül etmiş olmalarıdır. Yurt dışında yapılan 

anketler, yakın zamana kadar yaygın tercih nedeni ideolojikken, 1999 yılı itibarı ile pedagojik 

nedenlerle ev okulunu tercih edenlerin sayısı dinî sebeplerle tercih edenlerden fazladır ve bu 

rakam giderek artmaktadır, çünkü ev okulunun başarısı gözle görülür hale gelmiştir. 

Bugün sırf Amerika Birleşik Devletleri’ nde ev okulu eğitimi alan iki buçuk milyonun 

üzerinde öğrenci vardır. 

İlçemize bağlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) ve İmam Hatip Ortaokul (İHO) 

yöneticilerine yönelik kasım 2019 Yönetici Öğretmen Gelişim Eğitim Programı (YÖGEP) 

faliyet konusu eğitimde yeni yaklaşımlar, alternatif okul ve eğitim modelleri ile ilgili yapılan 

çalışmalar yukarıda konu başlıkları halinde sunulmuştur. 


