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Giriş

Dünyada eğitim  psikolojisi alanında son 10 yılda yapılan araştırm a
lar eğitim  alanındaki uygulam aları büyük ölçüde etkilem iş olm asına 
rağm en Türk M illi Eğitimi bu değişim lerin önem li ölçüde dışında 
kalm ıştır. Ö rneğin, İng iltere’de çağdaş yöntem lerin uygulandığı ba
zı dil okullarında öğrencilerin yanlışları öğretm enler tarafından dü- 
zeltilm em ektedir. Çünkü öğrencilerin  yanlış yapma korkusuyla k o 
nuşm am alarının dil öğrenm eyi zorlaştırdığı anlaşılm ıştır. Bu sebep
le öğrenciler yanlış yapm a korkusu olm adan konuşm aya teşvik ed il
m ekte, cesaret kazandıktan sonra ise kendi yanlışlarını kolayca dü
zeltm ektedirler.

Böyle bir yaklaşım , T ü rk iy e’de geleneksel, “hataları düzelterek 
eğitim ” anlayışıyla çelişm ektedir. Çağdaş anlayışa göre eğitim  
“ yanlışların yakalanm asıyla” değil, “doğruların yakalanm asıyla” 
gerçekleşm ektedir.

Benzer şekilde uyku ve öğrenm e üzerinde yapılan en  son araştır
m alar rüyalı uyku sırasında salgılanan bazı horm on benzeri m adde
lerin, yeni öğrenilm iş b ilgileri pekiştirdiğini ortaya koym uştur. 
Böylece insan doğası gece yatm adan önce yapılan kısa bir tekrarla, 
yeni öğrenilen bilginin hafızada yerleşm esi konusunda m ükem m el 
b ir im kân sunmaktadır.

T ürk iye’de öğrenm e, eğitim ciler tarafından önem li ölçüde fizyo
lojik, biyolojik ve anatom ik bağlantılarından bağım sız olarak ele 
alınm aktadır. Bu kitap bütünüyle beynin organik yapısı ve özellik
leriyle öğrenm e yöntem leri ve eğitim  ilkeleri arasında bir köprü 
kurm ak am acıyla kalem e alınm ıştır.

Eğitim le ilgilenenlere bazı tem el bilgileri aktarabilm ek ve yar
dım cı olabilm ek için k itab ın  en  sonunda 6. Bölüm ’de öğrenm enin 
bilim sel tem ellerine yer verilm iştir.
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Ö Ğ R E T M E N İN  EĞİTİM DEKİ YERİ

T eknolojideki son gelişm eler, b ilg isayarların  eğitim  alanında kulla
nılm asına im kân sağlam ış ve bu alanda çok  önem li adım lar atılm ış
tır. A B D ’de eğitim  teknolojisinin uygulam ada doğurduğu sonuçları 
yerinde incelediğim de, öğretm enlerin bu sistem  içinde daha büyük 
önem  kazandıklarını gördüm. Ö ğretm enler hem  klasik, hem  de m o
dern sistem ler içinde eğitim in belkem iği ve tem el öğesi olm a özel
liklerini korum aktadırlar.

iy i bir öğretm eni, daha az iyi bir öğretm enden ayıran hangi özel
liğidir? Öğrencileri tarafından sevilen ve dersleri zevkle izlenen öğ
retm enleri diğerlerinden ayıran, b ilgileri konusundaki farklar değil
dir. Çünkü öğretm enlerin bilgileri arasındaki fark en fazla üç yıl 
içinde kapatılabilir.

İyi bir öğretm eni, daha az iyi bir öğretm enden ayıran iki temel 
özellik  vardır: B irincisi iyi öğretm enler ders anlatırken beden dille
rini iyi kullanırlar ve bu özellikleri derslerin in  zevkle dinlenm esine 
im kân verir. İkincisi iyi öğretm enler, öğretm enliğin sadece öğret
m ek olm adığını bilirler ve iyi ilişki kurm anın önem inin bilincinde 
davranırlar.

K itabın öğretm enlere ayrılan bölüm ünde, eğilim  ilişkileri içinde 
beden dilinde dikkat edilm esi gereken özellikler ve iyi ilişki kur
m ak için yararlı ipuçları verilm iş, böylece öğretm enlerin etkinliği
n in  artırılm ası am açlanm ıştır.

G EÇM İŞTE N G Ü N Ü M Ü ZE EĞİTİM  A N LAYIŞI

1940’larda öğrencilere sözlü ve yazılı sınavların ne zam an yapılaca
ğı söylenm ezdi. Çünkü öğrenci her zam an hazır olm ak zorunday
dı... Ö ğrencilere sınavlardan aldıkları notlar da söylenm ezdi. Çünkü 
öğrenci not için değil, öğrenm ek için çalışm ak zorundaydı... Ve öğ
renci başarısıyla ilgili değerlendirm eyi tek bir not olarak karnesinde 
görürdü. Çünkü o zamanki eğitim  anlayışı bunu gerektiriyordu...

O ysa günüm üzde öğrencilerin sınav tarihlerini bilmeleri ve ona 
göre hazırlanm aları onların en doğal hakkı olarak görülüyor, “anın
da geri-bildirim ”in eğilim in hayati bir parçası olduğu biliniyor.

Eğilim de değişen anlayışa ilişkin verdiğim iz bu örneklere kar
şın günüm üzde eğilim  hayatında değişm ezliğini koruyan bir konu 
var: “Ö ğrencilerin  çalışm alarına yönelik  d ü z e n le m e  v e  y a k la ş ım 
la r.”
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21. yüzyıla yaklaştığım ız bu  günlerde okullarda, evlerde çocuk
larım ıza 1940’larda söylenenler tekrarlanıyor. “Çalış çocuğum ”, 
“Çalışm azsan sınavda kötü not alırsın” , “Ç alışm azsan sınıfını geçe
m ezsin”, “Çalışm azsan okulu bitirem ezsin”. D aha hoyrat ve kaba 
sistem lerde “ Bu kafayla gidersen adam olam azsın” vb.

Oysa bilim sel araştırm alar ortaya koym aktadır ki, kaygının artı
rılm ası öğrenm e m otivasyonunu yükseltm ez, tam  tersine biyo
kim yasal düzeyde beyinde öğrenm eyi güçleştiren etkenlerin ortaya 
çıkm asına yol açar.

ÇALIŞM A D A V R A N IŞ IN I DÜZENLEM EYE D Ö N Ü K  
SİSTEM Lİ BİR Y AKLAŞIM

Bu kitap T ürk iye’de ilk kez öğretm enlere, okul rehberlerine, anne 
-babalara ve öğrencilere genel “çalış” ifadesinin dışında b ir yakla
şım  getirm ekledir. G ordon’un SQ3R ve H opson-A nderson’un me- 
todlarından esinlenerek T ürk iye’deki eğitim  sistem inin özellik leri
ne yönelik olarak geliştirdiğim iz yöntem i, isteyen öğrenciler kendi 
kendilerine uygulayabilirler. A ncak bu yöntem  okul rehberlerine 
m esleklerini uygulam aları ve kendilerini geliştirm eleri için eşsiz bir 
imkân verm ektedir. Adım adım  uygulam aya dönük olarak anlatılan 
bu yöntem bütün okul rehberleri tarafından kolayca uygulanabilir.

Bu uygulam ayı kolaylaştırm ak am acıyla kitabın en sonunda uy
gulayıcı öğretm ene, bu sem ineri kolayca yürütebilm esi için gerekli 
bilgiler verilm iş, yaklaşım  yolları gösterilm iştir.

Verimli Çalışm a Program ı bir bütün olarak uygulanabileceği gi
bi, öğrencinin çalışm a alışkanlığındaki tek bir kusurun düzeltilm esi 
için de kullanılabilir. Bunun için Çalışm a D avranışını D eğerlendir
me Ö lçeği’ni uygulam ak ve öğrencinin çalışm a alışkanlığında onun 
başarısızlığına yol açan faktörleri bulm ak gerekir.

Çalışm a Davranışını D eğerlendirm e Ölçeği ve Sınav K aygısı Öl- 
çeğ i’nin geçerlik ve güvenirlik çalışm aları henüz yapılm am ış olup, 
elde edilen sonuçlar, çalışm a davranışı veya sınav kaygısıyla ilgili 
fikir verm ek am acını taşım aktadır.

Bundan başka kitapta sires düzeyini ölçm eye im kân veren bir ö l
çek bulunm aktadır. “Stres Düzeyi Ö lçeği” iki farklı yaş grubunun 
stres düzeyini esas olarak bedensel tepkilerden hareketle ölçen ve 
T ürkçe’ye standardizasyon çalışm ası yapılmış ender ölçeklerden bi
ridir.
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K itabın bütününün açık, anlaşılır ve kısa o lm asına özen gösteril
m iş, her bölüm ün sonuna özet bilgiler koyulm uş, uygulam a bölüm 
lerine sorular yazılm ıştır. B öylece kitabın kolay okunur, anlaşılır ve 
uygulam aya elverişli bir sistem  oluşturm asına özen gösterilm iştir.

Bu kitapla üniversite, kolej ve A nadolu Liseleri giriş sınavlarına 
hazırlanan öğrencilerin, ortaokul ve lise öğrencilerinin, öğretm enle
rin ve rehber öğretm enlerin ihtiyaç duydukları bilgiler vardır. A yrı
ca ilkokulda çocukları olan aileler, çocuklarına olum lu çalışm a alış
kanlıklarını kazandırabilm ek için bu kitapta çok önem li ipuçları bu 
lacaklardır.

Bu kitap sınavlardan korkan ve bu baskı sebebiyle yeterince ba
şarılı o lam ayan bütün öğrencilerin uygulayabileceği m ükem m el bir 
araç olduğu gibi, bu kitapta yer alan yöntem  ve görüşler her düzey
deki bütün öğrenciler tarafından kolaylıkla uygulanabilir.

Sonuç olarak söylem ek gerekirse sınav sonuçlarının öğrencinin 
hayatını belirleyici rol oynadığı bu yarışm a sistem inde “küçük fark
ların sonuç üzerinde büyük etkiler yarattığını” biliyoruz. Bu kitap 
söz konusu edilen küçük farkların  toplam ından ortaya büyük bir 
fark  çıkacağı inancıyla ve bu farkı doğurabilm ek am acıyla kalem e 
alınm ıştır.

Bütün öğrencilere ve T ürk  eğitim ine yararlı olm asını dilerim .

Acar Baltaş 
Levent, 19 M ayıs 1992
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Birinci Bölüm

Başarıya Giden Yol

EĞİTİM İN ÖNEM İ

18. y y .’da yaşam ış Fransız filozofu Helvelius “Aldığım ız eğilim  ne 
ise o kadar oluruz” dem iştir. G erçekten de insan geçm işte yaşamış 
ve öğrenm iş olduklarının ürünüdür. Eğitim  insana belirli konularda 
bilgi sağlar, değer sistem lerini ve inançlarını etkiler ve her açıdan 
hayata bakışını belirler. Belki bütün bunlardan daha da önem lisi 
eğilim , kişinin m esleğini ve toplum daki statüsünü, kendi ailesine 
sağlayacağı im kân ve itibarı belirler.

H em en herkes iyi bir eğilim in önem ini kabul eder. Kendileri iyi 
eğitim  görm em iş varlıklı insanların önem li bir bölüm ü, konuşm ala
rında eğitim in önem li olm adığını söyleseler de, bu kişilerin kendi 
çocuklarına iyi eğitim  im kânları sağlam ak için büyük gayret harca
dıkları bilinir. Rom alı filozof Syrus’un söylediği gibi, “Sadece ca
hiller eğitim i inkâr eder” .

İyi bir eğitim in önem inden ve sağlayacağı yararlardan söz eder
ken, eğitim in m utlaka çok para kazanm ayı garanli etm eyeceğini be
lirtm ek gerekir. M eşru yollardan çok para kazanm ak ve iyi bir iş 
adamı olm ak, eğitim in yanı sıra veya eğitim in dışında birçok farklı 
özelliğe ihtiyaç gösterm ektedir.

B A Ş A R ID A  Ş A N S IN  R O LÜ

İnsan hayatında şansın ve rastlantıların çok büyük rol oynadığına 
inananlar vardır. Bunu ileri sürenler, sözlerine kanıt olarak tanıdık
ları arasında şans veya rastlantıların yardım ıyla başarıya ulaşmış 
olanları örnek gösterirler. Oysa başarıya ulaşm ış insanların başarı
larım , “şans” , “rastlantı” veya “başkasının yardım ı” gibi sebeplerle 
açıklam ak son derece yüzeysel ve basit bir yaklaşım dır.



Esas olarak şans, “doğru zam anda doğru açıda durm aktır.” 
U zaktan şans veya rastlantı gibi görülen birçok durum un arkasında 
kişilerin  özverisi, gayreti, durum u kavram ak ve problem i çözm ek 
konusunda gösterdikleri yaratıcılık  gizlidir. Bunun istisnası olan 
durum lar olsa bile, büyük çoğunluk bu kalıba uygunluk gösterir.

Bazı insanlar miras veya şans yoluyla büyük imkân ve servetlere 
kavuşm uş olabilirler, ancak birçok kişi elde ettiği im kân ve başarıyı 
eğilim e borçlu olduğunu kabul eder. Eğitim  yoluyla insanın sahip 
olacağı m eslek çok kere kişiyi ruhsal açıdan doyurur ve m addi o la
rak rahatlatır. Bu durum un sağlayacağı im kânlar kişinin hayattan 
daha fazla zevk almasını m üm kün kılar.

E Ğ İT İM  H A Y A T İN  K A L İT E S İN İ Y Ü K SE L T İR

İyi bir eğitim  hayat standardının yükselm esini ve hayattan alm an 
zevkin arimasını sağlar. Bu iki önem li noktayı biraz daha ayrıntılı 
ele alm akta yarar vardır.

Hayatın daha çok zevkini çıkartabilm ek ve tadına varm ak, ancak 
onu daha iyi anlam ak ve anlam  verm ekle m üm kündür. İnsan haya
lındaki m uhtem el yaşantıların  toplam ı, bir insanın asla yaşayam a
yacağı kadar çok ve çeşitlidir. Eğitim , kişiye okul hayatının ilk yıl
larından başlayarak dünyanın daha iyi tanınm asına im kân verecek 
bilgileri yükler. Ancak ne yazık ki, ilk yıllarda edinilen bilgilerin 
büyük çoğunluğu öğrencilerin  iyi çalışm a alışkanlıkları geliştirm e
meleri nedeniyle kaybolur gider.

İlkokul hayatın ve dünyanın tem el ilkelerinin ve kavram larının 
anlaşılm asını am açlam ıştır. O rtaöğretim de verilen sosyal dersler 
loplum  olaylarını, fen dersleri ise tabiat olaylarım  kavratm ayı 
amaçlar. Y ükseköğretim  ise kişiye hayatını kazanabileceği bir m es
lek edinm esine imkân verir. B undan başka yükseköğretim  hayaıtaki 
çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görm ek 
ve anlam ak becerisini kazandırır.

İyi bir eğilim  aynı zam anda kişide yeni ilgi alanlarının gelişm e
sine yardım ederek hayatı daha zevkli ve ilginç kılar. Eğitim  göre
rek veya görm eyerek bu tür ilgiler geliştirem eyen kişiler için hayat 
gerçeklen sıkıcıdır. Çünkü günlük hayat sadece tekrarlarla doludur. 
Her “yeni” olan, “yeni” olduğu süre içinde heyecan venr. Bu se
beple bu tür insanlar sürekli olarak bir “ sahip olm ak” , “varlıklı o l
m ak” telaşı içindedirler.
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Eğitim  insanın bilerek düşünce üretm esine imkân verir. Türk  
toplum unda görülen yaygın davranışlardan biri, bilgi olm aksızın 
düşünce üretm ektir. Oysa düşünce var olan bir bilgi tem eli üzerinde 
anlam kazanır. Ancak bilgiyle yaratıcılığa yönelm ek m üm kün olur. 
Bilgi de okuyarak ve eğitim le kazanılır.

Eğitim  insanın kafasındaki kalıpları kırm asına ve dünyaya daha 
esnek ve geniş bir açıdan bakm asına im kân verir. Eğitim  olm aksı
zın insan bildikleriyle sınırlı kalır, dünyanın zenginliğini ve çeşitli
liğini m utlaka kendi kafasındaki kalıplara oturtm ak için çaba har
car. Buna yüzeysellik denir. Yüzeyselliği aşm ak ancak eğitim le, 
okum akla ve okuduğunu özüm lem ekle m üm kün olur. Bilgi farklılık 
yaratan farktır. Abraham M aslow ’un dediği gibi, elinizdeki tek araç 
çekiçse, çevrenizdeki her şeyi çivi olarak görm eye başlarsınız.

EĞİTİM  H A Y A T IN  İNCELİKLERİNİ GÖRM EYİ SAĞLAR

İngiliz yazar S. Johnson “Hayatın zevki çeşitliliğindedir” dem iştir. 
Yeni b ilg iler edinm ek insanın hayata bakış ufkunu genişletir, k işili
ğini geliştirir ve hayatın ince özelliklerinden zevk alm anın yolları
nı gösterir.

Ayrıca yükseköğrenim  görm enin önem li avantajlarından biri de, 
kişiye farklı ilgilere, becerilere, görüş ve inançlara sahip insanlarla 
bir araya gelm ek im kânını verm esidir. Böylece insanın kendi ufku
nu genişletm esi, yeni sentez ve yorum lara gitmesi müm kün olur.

B öylcsine farklı insanlarla bir araya gelm ek, kişiye aynı zam an
da dünyanın sonsuz çeşitliliğini algılam a fırsatı verir. Fransız yazar 
M. M ontaigne’nin dediği gibi, “ Dünyada birbirinin eşi ne iki görüş 
vardır, ne iki saç kılı, ne de iki tohum .” Eğitim yoluyla insan, bu tür 
bireysel farklılıkları anlam ayı, hoşgörm eyi ve bundan yeni sentez
ler yaparak, tadına varm ayı öğrenir.

EĞİTİM  H AYATI K ONTRO L ETMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Y ükseköğrenim e başlam ak kişiye daha büyük bir güven ve sorum 
luluk kazandırır. Çünkü yükseköğretim  aşam asında genç birey ken
di kaderini kontrol etmek ve kendi geleceği üzerinde etkili o lm ak 
konusunda çok daha büyük sorum luluk ve inisiyatif kazanır. Y ük
seköğretim  kişiye bağım sız düşünm e becerisini geliştirm ek için 
yardım cı olur. Genç birey problem leri kendisinin de çözebileceği 
konusunda güven kazanır.
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B öylece daha evvel yapılm ış ve söylenm iş olanlara sadece karşı 
çıkm ak veya onları körükörüne kabullenm ek yerine, genç birey 
kendi çözüm lerini geliştirm e şansına sahip olur

EĞİTİMLE A M A Ç L A N A N L A R

Y ükseköğretim  tam am landıktan sonra, “ am açların belirlenm esi” 
bölüm ünde belirttiğim iz konuların ve sorduğum uz soruların bir ke
re daha ele alınm ası gerekm ekledir.

“Ü niversite eğilim i yapm akla neleri elde edeceğim i um ut ediyo
rum ?” Birinci am acım  bana zihinsel açıdan zevk verecek ve ekono
m ik açıdan im kân sağlayacak bir işe m i girm ektir? A ylık gelirim i 
ve toplum sal statüm ü yükseltecek yeni bir hayata m ı geçm ek istiyo
rum? Y oksa am acım  “iy i eğitilm iş bir insan o lm ak” gibi çok geniş 
ve genel bir am aç mı? Eğitim  yapm akla esas olarak  yeni şeyler öğ
renm eyi, zihinsel açıdan beslenerek, kendim e güvenim i artırm ayı 
ve ufuklarım ı genişletm eyi m i am açladım ?

A m açlarınız yukarıda sayılanların bir veya birkaçının birlikte 
ifade edilm iş şekli olabilir. Belki de sizin am acınız bunlar arasında 
yoktur. Bu sorulara verilecek tam anlam ıyla doğru bir cevap da 
yoktur, ancak yanlış cevaplar vardır. Örneğin; am açsızhk gibi, sa
dece anne ve babanız istediği için okum uş olm ak gibi, arkadaşlar 
gidiyor diye üniversiteye gitm ek gibi.

A m açlarınız her ne ise, onları açıkça belirlem iş olm anız gerekir. 
Am açların  belirlenm esi bölüm ünde belirtildiği gibi am açlar bir 
günden ertesi güne gerçekleşm ezler. O nlara ulaşm ak için zamana, 
sabıa ve gayrete ihtiyaç vardır.

İçinde yaşadığım ız çağ ileri uzm anlaşm a gerektiren bir çağdır. 
İleri uzm anlaşm anın kaçınılm az gereği “kalite”dir. Genç insan bu
gün ya yıllar süren bir eğilim  sonucunda büyük bir organizasyonda 
uzm anlığı ile ilgili karar noktasında olacak veya eğilim  için böyle 
bir sabır ve fedakârlığa katlanam ıyorsa bir büyük çarkın dişlisi ola
caktır.

PARLAK GELECEK V A A T  EDEN MESLEKLER DEĞ İŞİYO R

T ürk iye’nin  hızla endüstrileştiği ve teknolojik ekonom i dönem ine 
girdiği bu süreç, gelecekte daha büyük bir uzm anlaşm aya ihtiyaç 
gösterecektir.

G eçm işle çalışan nüfusun iş bulm a alanı devlet m em urluğu ve
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üretim  sektörü ile sınırlıyken, yakın gelecekle ağırlık, hizm et sektö
rüne ve bilgisayar kullanım ı gibi yüksek teknolojinin uygulandığı 
alanlara kayacaktır. Bu alanlarda, çeşitli m ühendislere, bilim  adam 
larına, m atem atikçilere, bilgisayar uzm anlarına ve benzeri m eslek 
sahiplerine ihtiyaç vardır. Yüksek teknolojinin uygulandığı işlerde 
ücretler daha yüksek, hizm et sekıörünün eğilim  gerektirm eyen da l
larında ise düşüktür. Ayrıca bu grup işler basit, tekrara dayalı, dola
yısıyla insanı geliştirm eyen türden ve sıkıcıdır.

Bundan yirmi yıl önce yüksek hayat standardı ve toplum sal iti
bar sağlayan pek çok m eslek bugün bu özelliğini kaybcUiıiştir. Bu 
tür m esleklere örnek olarak avukatlık, inşaat ve kim ya m ühendisli
ği, hâkim lik, eczacılık, hekim lik verilebilir. Bu m esleklerde başarı
lı o labilm ek için uluslararası bağlantılarda varlık  gösterebilecek bi
çimde eğitim  görm ek gerekir. Buna karşılık elektronik, gem icilik, 
işletm ecilik ve özel sektörün sağladığı im kânlarla öğretm enlik, ge
lecekte yüksek bir hayat standardı ve toplum sal itibar sağlayacak
tır.

Hiç şüphesiz genç nüfusun sayısındaki hızlı artış her alanda iş 
bulm ayı güçleştirm iştir. Bu durum un gençler üzerinde baskı yarattı
ğı ve bunalım lara sebep olduğu bilinm ekledir.

İŞ BAŞVUR ULAR I C E V APLAND IRILANLA R

Sadece üniversiteyi bitirm iş olm ak ileri uzm anlaşm a çağında arzu
lanan pek çok şeyi elde etm eye yetm em ektedir. İyi eğitim  görm üş 
çok sayıda gencin iş hayatında yer almaya başlam asıyla, elem an 
arayan kurum ların seçici olm aya başlam ası son derece doğaldır. 
Verdiği ilana başvuruları inceleyen bir yönetici, “kimi seçecek” d i
ye düşünürsünüz?

Eğitim in başarısı, hayat ve iş başarısını tam olarak temsil eLmese 
dc, bir yönetici, seçim e, eğitim  hayatındaki notları yüksek olanların 
başvurularını bir yana ayırarak başlar ve sözlü görüşm eye bunları 
çağırır.

Eğitim  hayatını ancak geçer notlarla veya orta sıralarda tam am 
lamış olanların bir işe kabul edilm e şansları, yüksek notlarla ta
m am lam ış olanlara kıyasla oldukça sınırlıdır. Çalışm aya başladık
tan sonra kişinin kurum  içinde statüsü ve gelişimi kendi perform an
sına bağlıdır. Ancak işe kabulde iyi notlar ve parlak bir eğitim  geç
m işi, tem el belirleyicidir.
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SONUÇ

Sonuç olarak eğitim  zengin /e  varlıklı bir hayat sürm eyi garanti er 
mez. Ancak unutm am ak gerekir ki, hayata sadece sahip olunacak 
m addeye bağlı oeğerierin ötesinde bir anlam  verebilm ek ve hayatı 
sevebilm ek için temel şart, bilgili ve donanım lı olm aktır. Bilgi ise 
yatırım  ve zaman gerektirir. Bu açıdan insan hayatının en avantajlı 
dönem i eğitim  gördüğü dönem dir. Bu sebeple eğilim  dönem inde 
olan çocukların ve gençlerin, hayatlarının bütününü gerçekten an
lam lı yaşayabilm eleri için “öğrenm e”nin, “bilgilenm e ’nın ve bun
ların sonucu ulaşılacak olan “donanım ”ın, hayatında ne iş yaparsa 
yapsın, onu sevm esini ve ondan zevk alm asını sağlayacak olan esas 
faktör olduğuna inanm ak perekir.

M addesel değerler ve varlıklılık  hiç şüphesiz hayatın daha güzel 
yaşanm asına imkân verir. Ancak “m adde”nin bile keyfini -  ilk he
vesin verdiği heyecanın ötesinde -  çıkartabilm ek, düşünm ek ve sa
hip olunana yeni boyutlar katm akla m üm kündür. Çünkü insan sade
ce bildikleri ile düşünen bir canlıdır. Düşünce ufkunu genişletm ek 
için iyi bir eğitim , okum ak ve daha çok bilm ek bugüne kadar keşfe- 
d ilebilm iş tek yoldur. İnsanın dünyada geçirdiği sürenin yoğunlu
ğunu, yaşananın kalitesini artırm ak ancak bilgi ve donanım la m üm 
kündür.

Toplum a kaikıda bulunabilm ek için de bireyin kendisinin olgun
laşm ası gerekir. “ Y apm a”nın  yolu “o lm ak”lan geçer. Kendisi “ol- 
m a”dan -  olgunlaşm adan -  insan ancak canım  vererek toplum a kat
kıda bulunabilir. O ysa artık günüm üzde canını değil, beynini ada
yarak toplum a katkıda bulunacak gençlere ihtiyaç vardır. K ahra
m anlara ihtiyaç gösterm eyen bir toplum  yaratm ak, iyi eğitim  gör
müş gençlerin çabalarıyla m üm kün olacaktır.

ÖZET

•  Eğitim bilgi sağlar, değer sistemlerini, inançları etkiler, hayata bakışı 
belirler. Bunlardan başka eğitim kişinin mesleğini, toplumdaki statüsü
nü, ailesine sağlayacağı imkân ve itibarı belirler.

•  “Şans” başarıyı açıklamak için yeterli değildir. Şans, “Doğru zamanda 
doğru açıda durmaktır.”

•  Hayattan daha çok zevk almak, onu daha iyi anlamakla mümkündür. 
Eğitim, kişiye hayatı daha iyi anlayacak donanımı sağlar.
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Eğitim bilerek düşünmeye, yaratıcılığa, kişinin kafasındaki kalıpları kır
masına ve dünyaya daha esnek ve geniş bir açıdan bakmasına imkân 
verir.
Eğiiim aracılığıyla kişi ufkunu genişletir ve hayatın inceliklerinden zevk 
almanın yollarını öğrenir.
Eğitim bağımsız düşünme becerisini geliştirir, kişiye kendi kaderini 
kontrol etmek ve geleceği üzerinde etkili olmak gücünü verir, 
ileri uzmanlaşma çağı “ka!ite”yi zorunlu kılmaktadır. Kalite de ancak 
eğitimle elde edilir.
Parlak gelecek vaat eden meslekler değişmekte ve yüksek teknolojinin 
uygulandığı alanlara kaymaktadır.
Eleman arayan kuruluşlar, kendilerine yapılan başvuruları değerlendi
rirken eğitim başarısı yüksek olanları tercih etmektedirler. Bu sebeple 
sadece diploma sahibi olmak değil, parlak dereceli bir diploma sahibi 
olmak büyük önem taşımaktadır.
İnsan bildikleriyle düşünür, düşünce ufkunu genişletmek ancak eğitim
le mümkündür.



AN N E VE BABALARA ÖZEL NO T

Sınava hazırlanan bir öğrencinin anne ve babasına önem li görevler 
düşm ektedir. Anne ve babaya düşen önem li görevler, ailenin bütçe
sinin sınırlarını zorlayarak çocuğuna en iyi eğitim  im kânlarını sun
m ak ve ona uygun çalışm a şartlarını hazırlam akla sınırlı değildir.

Koleje veya üniversite giriş sınavlarına hazırlanan bir öğrenci
nin yaşadığı kaygının iki sebebi vardır: B irinci sebep bütünüyle 
gerçek ve akılcı bir temele dayanır. Sonuçları hayatın  akışını etkile
yecek büyük bir yarışta yer alacak olm aktan kaygı duym ak, doğal 
ve yerinde bir durum dur. Ancak ikinci sebep, b irincisi gibi gerçek 
ve akılcı bir tem ele dayanm az. “A nnem e-babam a ne diyeceğim ?” 
“A rkadaşlarım ın yüzüne nasıl bakacağım ?” , “A krabalarım ın önüne 
nasıl çıkacağım ?”, “Tanıdıklarım a karşı m ahçup olacağım ...” gibi 
düşünceler sınavlara hazırlanan öğrencinin kaygısını yükseltir.

Her konuda olduğu gibi sınavlarda başarı için de belirli bir dü
zeyde kaygıya gerek vardır. Giriş sınavlarına hazırlanan bir genç 
-  çok ender rastlanabilecek çok az sayıda kişi hariç -  öğrenm e ve 
başarı için gerekli, olan düzeyde kaygıya sahiptir. Ö ğrenm eyi, akıl 
yürütm eyi ve sınav başarısını olum suz yönde etkileyen, tem elinde 
öğrencinin kendine güvensizliği yatan yüksek kaygıdır. Gencin 
kendisine güvensizliği ise önem li ölçüde anne ve babasının bilerek 
veya bilm eyerek uyguladığı eğitim  ve yaklaşım ların  sonucudur.

A nne-babanın çok küçük yaştan başlayan yüksek başarı beklen
tisi, çocuğun hatalarını düzeltm ek için onu eleştirm ek, çocuğun da
yak, hırpalam a gibi cezalarla eğitilm esi, yargı ifadesi taşıyan olum 
suz sıfatlarla nitelem ek (haylaz, tem bel, sorum suz, dağınık, pısırık, 
yavaş, vb...) çocuğun kendine olan güvenini zayıflatır. Bunun sonu
cu ortaya çıkan kaygı, başarıya olum lu katkısı olm ayan kaygıdır ve 
bununla başaçıkm ak çok zordur.

Ç O C U Ğ U N U Z U N  K AYG ISINI ARTIRM AY IN

Çocukların sınava hazırlandıkları sırada anne-babalara düşen en 
önem li görev, çocuklarının çalışm a isteğini artırm ak ve onu çalış
m aya teşvik etm ek için kaygı yükseltici yaklaşım lardan kaçınm ak
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tır. “Bu kadar çalışm ayla kazanam azsın...” , “Bu kafayla gidersen 
zor kazanırsın ...” , “A m canın oğlu Robert L isesi’ni kazandı, baka
lım  sen ne yapacaksın...” . “T eyzenin kızı tıbbı kazandı, çalım ından, 
havasından yanm a varılm ıyor, am an bizi m ahçup etm e...” türünden 
yaklaşım lar genci çalışm aya teşvik etm ez tam tersine, yükselen 
kaygı sebebiyle onu âdeta “kıpırdayam az” durum a getirir.

Ç O C U Ğ U N U Z U N  SIN IR L A R IN I ZO RLAM AYIN

Kendi özlem lerinizle çocuğunuzun sınırları arasında gerçekçi bir 
denge kurun. Çocuğunuz girebilse İstanbul Erkek L isesi’nde okuya
bilir veya kazanabilse tıp fakültesini bitirerek iyi bir doktor olabilir. 
Ancak çocuğunuzun kapasitesi binlerce kişi arasından sıyrılarak bu 
yerlere ulaşm aya yeterli olm ayabilir. Bu iki durum u birbirinden 
ayırın ve içinizden veya yüksek sesle çocuğunuzun “beceriksiz” o l
duğunu düşünm eyin. Çünkü bu düşüncenizi nasıl o lsa hisseder veya 
duyar.

Çocuğunuzun sınırlarını anlayabilm ek için bir uzm anın görüşüne 
başvurabileceğiniz gibi, bu konuda kendiniz de gerçeğe çok yakın 
bir tahm inde bulunabilirsiniz. Bunun için kullanacağınız ölçüt, ço
cuğunuzun okul hayatında ve okul dışı faaliyetlerinde gösterm iş o l
duğu başarı düzeyidir.

Çocuğunuz sınıfında ders başarısı açısından ön sıralarda yer 
alan, sosyal faaliyetlerinde girişken ve liderlik özelliği olan, belirli 
bir ders veya alandaki başarısı*öğretmenlermin veya çevresindekile
rin takdirini kazanan biriyse ne mutlu size. Bu takdirde çocuğunuz
la ilgili beklentilerinizi yüksek tutm akta gerçekçi sebepleriniz var 
demektir.

Eğer çocuğunuz sınıflarını “ ancak” geçebildiyse, sınıfını geçer
ken çeşitli yardım lara ihtiyaç duyduysa, öğretm enleri kendisini, 
“Biliyor am a bildiğini ortaya koyam ıyor” , veya “Ç alışsa yapar, an
cak çalışm ıyor” diye değerlendirdilerse, okul dışı hayatında dikkat 
çekecek hiçbir özel başarı gösterm ediyse, çocuğunuzun uyumlu bir 
insan olması ve meslek hayatında başarı gösterm esi yine de m üm 
kündür. Ancak okul veya üniversite seçim inde beklentilerinizi çok 
yüksek tutm am anızda yarar vardır.

Bir cüm leyle özetlem ek gerekirse, çocuğunuzla ilgili beklentile
rinizi kontrol edin ve ideallerinizin onun sınırlarını zorlam asını ön
leyin.
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