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NEDİR? 

Evde bulunmak zorunda kaldığ ımız bu zorlu 

su reçte teknolojinin sunduğ u olanakları her 

alanda sonuna kadar kullanıyor ve su reç sonunda 

mağ dur olmamaya çalışıyoruz. Teknolojimiz 

uzaktan alışverişe imkan vermenin yanında 

uzaktan eğ itim almamızı da sağ lıyor. Peki bu 

hizmetlerden ne kadar memnunuz? Uzaktan 

eğ itim televizyon, bilğisayar, cep telefonu, tablet  

vb. araçlar ile internet vasıtasıyla evdeki 

o ğ rencilere ulaşma çabasıdır. Ö ğ renciler sesinizi 

duyup sizi ğo rebilmektedir. Bilğisayarınızdaki 

bu tu n doku manlar bu proğramlar sayesinde 

o ğ renciye sunulabilmektedir. Uyğulamalı sorular 

ço zu lebilmekte beraber konu videoları hatta film 

bile izlenebilmektedir. Ö ğ retimle ilğili çokça konu 

uzaktan eğ itim sayesinde o ğ rencilere 

aktarılabilmektedir. 

NE DEĞİLDİR? 

Uzaktan eğ itim okul değ ildir. Eğ itim teknik bilği 

ve ruh işidir. Duyğuların ifade edilemediğ i , insani 

etkileşimin olmadığ ı bir ortam eğ itim o ğ retim 

ortamı tanımını tamamen karşılıyor olamaz. 

Ö ğ retmen ve o ğ rencinin ğo z ğo ze ğeldiğ i, 

arkadaşlık ilişkilerinin sanal değ il birebir 

kurulabildiğ i ortamların içerisinde uzaktan ve 

dijital yapılan çalışmaları bu tu nu n bir parçası 

olarak du şu nmek daha doğ ru olacaktır. Bu 

anlamda uzaktan eğ itim yerine uzaktan 

o ğ retimden so z etmek daha uyğun bir tanım 

olabilir. 
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KENDİ SESİNİ BUL 
 

Size bir şey o nerebilir miyim? Ö nerim bir yetenek 

kazanmak. Hayal ğu cu mu zu  canlandıracak, vicdanımı-

zı ve inanç sistemimizi ğeliştirecek bir yetenek. 

Size o nerim ‘Sesli Ökumak’ 

Çok basit bir o neri. Önun ğu zelliğ i basitliğ inde. Her-

kes tarafından biliniyor, o nemsenmiyor. Ya da oku-

mayı yavaşlattığ ı için tercih edilmiyor. Nedense her-

kesin hedefinde hızlı okumak var. Ö nce yavaş okuma-

yı o ğ renelim sonra hızlısına ğeçeriz. Yanlış anlaşılma-

sın hızlı okumaya karşı değ ilim. Bazı şeyler elbette 

hızlı okunmalı, ğo zle taranmalı. Zaten hızlı okuma 

tekniklerinde sadece ğo zu nu z hareket eder, kelimele-

rin fotoğ rafını çekersiniz. 

Ben size bunun tersini o neriyorum. Sesli okumayı. 

Her zaman değ il ama ğu nde 10 dakikanızı bile bu işe 

ayırsanız çok şey kazanırsınız. Her şeyden o nce moti-

vasyon arttırıcıdır sesli okumak. Kelimelere ses kıya-

fetini ğiydirince adeta kokularını duymaya, hayalimiz-

de canlandırmaya başlarız. Amacımız yazılanların 

içine dalmak, onu yaşamak. Ağ zımızla, ğo zu mu zle, 

kulağ ımızla tu m vu cudumuzla yaşamak. Ökurken 

zaman zaman yavaşlayıp ona sorular sorular sorun 

hatta kitapla konuşun. Hata yapmaktan, yanlış oku-

maktan hiç çekinmeyin. Hele yavaş okumaktan hiç.. 

Yapılan araştırmalara ğo re yapım etkisi insan hafıza-

sında o nemli bir rol oynuyor. Sesle, ğo zle ve kulakla 

aktif olarak katılım o ğ renilen bilğinin akılda bir o z-

referans oluşturup diğ er bilğilerden farklılaşmasını 

sağ lar. Bo ylece bilğiler ileride daha iyi hatırlanabile-

cek olan uzun su reli hafızaya kaydediliyor. 

Biraz çabayla kendimize ğu ndelik hayatta sesli okuma 

alanları oluşturabiliriz. Kitaplarla konuşmaya ihtiyacı-

mız var. Ö yu zden sadece sesli de değ il mu mku n oldu-

ğ unda yu ksek sesli okuma yapmaya çalışın. Kitabı 

yaşayın, onu o zu mseyin, kitaba sorular sorun, akıl 

yu ru tu n. 

Sesli okuyun sesli du şu nu n ki bu du nyada kendi sesi-

nizi bulasınız. 

Kendi sesinizi bulma yolunda iyi yolculuklar. 
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MÜZİK VE İNSAN 
 
Ta eskiden beri vardı, o aslında. Bazen kuşların cıvıltı-
sıydı bazen ru zğarın uğ ultusu. Bazen huşu veren bir 
ezan sesindeydi, bazen bir enstru manın perdelerinde. 
Bazen yağ murun terennu mu ydu , bazen de bir çağ la-
yanın ğu mbu rtu su , ama hep vardı. Fizyolojik bu tu n 
ihtiyaçlarımız ile donatılmış bu mavi ku rede, bizi ruh-
larımızın mahzenine ağ ır ağ ır ulaştıran bir merdiven 
basamağ ıydı sanki. Kah ruhlara verdiğ i ğıda ile onları 
bu yu ttu  kah Barış Manço, Cem Karaca, Mozart, Beet-
hoven, Çaykovski, Erkin Koray ğibi bu yu k ruhlardan 
aldığ ı ğıda ile daha da bu yu du .  Sakinlik, dinğinlik, 
huzur, heyecan, coşku, aşk ğibi duyğuların oluşmasını 
sağ lamaya hep devam etti. Çu nku  insan, duyğusu var 
ise insandı. İ nsanoğ lu bu meşakkatli ğu nlerde biz 
acaba nerede yanlış yaptık sorusuna cevap ararken 
hep yanında olmasını isteyeceğ i sadık bir yol arkada-
şıydı. 
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ÇOCUK VE ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ 
 
Arkadaşlık ihtiyacı kuşkusuz kaynağ ını ğu ven ve sevği 
ğereksiniminden alır. Çocuğ a kendini ğu vende hissetti-
ren, koşulsuz sevği duyan ve onunla oyun oynayan ilk 
insanlar anne ve babalardır. Bu anlamda çocuğ un be-
beklik çağ ında anne ve babasıyla olan ilişkilerinin kali-
tesi onun daha ileriki do nemlerde ğo stereceğ i uyumu 
ve arkadaş ilişkilerini bu yu k o lçu de etkiler.  
 
Arkadaş ilişkileri hem bireysel hem de toplumsal açı-
dan çocuğ un ğelişiminde o nemli bir yer tutar. Çocuğ un 
ğelişmekte olan kişilik yapısının odağ ını oluşturan 
‘’ben’’ kavramı arkadaşlarının, kendisi hakkındaki yar-
ğı, ğo ru ş ve tutumlarını yansıtır. Çocuk ‘’ben kuvvetli-
yim’’, ‘’ben yeni bir oyunu çabuk o ğ renemem’’, ‘’ben 
arkadaşlarımı ğu ldu rebilirim’’  ğibi olumlu ya da olum-
suz ifadeler onun arkadaşları ile belli ilişkiler içinde 
deneyimler kazanmış ve arkadaşlarının değ erlendir-
melerinden ğeçmiş olduğ unu ğo sterir.  
 
Arkadaş ilişkilerinin bir diğ er etkisi çocuğ un sosyalleş-
mesi, toplumsallaşması ile ilğilidir. Arkadaş ğrupları 
çocuğ a başkalarına ğo re hareket etmeyi, ğirişimlerinde 
başkalarını ve onların beklentilerini de hesaba katma-
yı, ğrup kurallarına uymayı, liderlik ya da izleyicilik 
ğibi ğrup içi rollerin ğereklerini de o ğ retir. Ayrıca sos-
yal ilişkilere yo nelik problem ço zme becerileri, çocuk-
yetişkin ilişkisinden ziyade, en iyi akran ilişkileri sıra-
sında deneyerek, deneyimleyerek o ğ renilir. Bir su re 
ku s kalmak, sonra bir şekilde iletişim kurmak, tekrar 
oynamak, tekrar anlaşmazlığ a du şmek… Bunların tu -
mu  akran ilişkisinin doğ al akışında yaşanır.  Bu sebeple 
çocukların ilişkilerine yetişkinlerin mu temadiyen ka-
rışmaması, her sorunu onlar adına ço zmek için hemen 
yanlarında belirmemesi, çocukların biraz kendi halleri-
ne bırakılması ğerek… 
 
Hiçbir çocuk bu tu n arkadaşları tarafından aynı derece-
de beğ enilen, sevilen bir birey olamayacağ ı ğibi hiçbir 
çocuk da aslında arkadaşsız kalacak bir çocuk değ ildir. 
Ancak birtakım nedenler onun arkadaşlık kurma, arka-
daş edinme şansını kısıtlamıştır. Ö rneğ in, çocuğ un aşırı 
derecede yetişkinlere bağ ımlı olması,  yaşıtlarını yetiş-
kinlere şikayet yolunun o du llendirilmesi, şiddetin nor-
malleştirilmesi ğibi nedenler onun çocuk ğrubuna uyu-
munu ğu çleştirir. Bo yle bir çocuk arkadaşları tarafın-
dan kolay kolay "bizden biri" olarak alğılanmaz.  
 
Kısacası, hemen her alandaki becerilerin ğelişmesi için 
akran ilişkileri o nemli. Bunun için çocuğ un çok sosyal 
olmaya, koca bir arkadaş ğrubuna ihtiyacı yok, ama 
arkadaşa ihtiyacı var… Gerek ana-babalar ğerekse o ğ -
retmenler o nce kendileri çocukla iyi ilişkiler kurmaya 
o zen ğo stermeli ve çocuğ un yaşıtlarıyla arkadaşlığ ı 
konusuna o nemle eğ ilmelidir… 
 
Sefa Ö zmen / Psikoloğ / Çay İ lkokulu 
 
Kaynaklar: 
Selçuk, Ayşe Bilge (2019). İnsan Her Koşulda. Destek Yayınları, 
İstanbul. 
Ülkü, Siral (1978). Çocuklukta Arkadaş İlişkileri. Eğitim ve 
Bilim, 2(12). 

 

Çay İ lkokulunda ğo reve başladığ ım andan itibaren 

burada bulunmanın bir avantaj olduğ unun bilincin-

deydim. Ö ğ renciyi ğeliştirmede okulun etkisi paydaş-

larla yapılan işbirliğ i ile daha anlamlı olduğ u bilin-

mektedir. Çay İ lkokuluna değ er katanlardan etmenle-

rin başında veli-okul iletişiminin ğeliştirilmiş olması 

ğelmektedir. Bu durum kurumun yo netilebilirliğ i 

adına bizlere katkılar sağ lamaktadır. Bu bilinçle veli 

ğo ru şlerine anketler vasıtasıyla ulaşıp, sorun alanları 

ve ço zu m o neri tespitleri yapılıp yol haritası oluştur-

duk. Yol haritamızda velilerimizi ğu ncel eğ itim tema-

larıyla bilğilendirme ve farkındalık oluşturma adına 

kısa ve o z metinlerin yer aldığ ı aylık bu lten çıkarma 

planımız mevcuttu. Hayatta bazen planladıklarımızı 

zamanında yapamayabiliyoruz. Ku resel çapta etkili 

olan yeni tip koronaviru s salğını, tu m du nyada oldu-

ğ u ğibi u lkemizdeki eğ itim faaliyetlerini ve haliyle 

bizleri de etkilemiştir. Bu bağ lamda iki ay ğeç de olsa 

ilk sayısı ile sizlere ulaştığ ımız bu bu ltenin hepimiz 

için hayırlı olması ve eğ itim o ğ retim faaliyetlerine 

katkılar sağ laması dileklerimle… 
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