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Çocuk Kimin İçin Eğitilmelidir? 
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Toplumsal eğitim kurumunun görevi, öteki toplumsal 

kurumlarla birlikte ve ortaklaşa ulusun yaşamasını 

sağlamaktır. Bu görevden toplumsal eğitim 

kurumuna düşen, toplumun üyelerinin 

toplumsallaşmasını ve kültürleşmesini sağlamak; 

toplumsal değişmelere onları hazırlamak; toplumsal 

ilişkileri geliştirmek; ve ulusun her üyesini üretim 

yeterlikleriyle donatmaktır. 

 

Toplumsal bir 
eğitim 

kurumu 
olarak okulun 
görevi nedir? 
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Açık öğrenme  

alanı 

02 

Toplantı odaları 

03 

Küçük grup  

alanları 

04 

Uydu stüdyo  

laboratuvarları 

05 

Kapalı dış mekan  

öğrenme alanları 
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Öğrenme  

Köşeleri 

Öğretmenler bu 
alanları fiziksel 
olarak kapalı bir 
alan istediklerinde, 
dış gürültüden 
uzak alanlar olarak 
kullanırlar. Ayrıca 
işbirlikçi bir 
öğrenme ortamını 
desteklemek için 
kullanılabilir. 

Toplantı odaları, 
sessiz çalışma, ekip 
toplantıları ve 
odaklı-anlamlı 
okuma- yazma 
çalışmaları gibi 
etkinlikler için sessiz 
bir ortamın gerekli 
olduğu gruplar 
tarafından 
kullanılabilir. 

Küçük grup mekanları 
çocukların yaşına, 
gelişim evresine ve ilgi 
alanlarına göre farklı 
şekillerde kullanılabilir. 
Bir Hazırlık öğrenim 
topluluğu bunu daha 
pratik bir şekilde 
kullanabilir; 6. Sınıf 
öğrencileri ise oyun 
masaları ile alanı 
kurabilirler. 

Uydu stüdyoları sanat ve 
bilim etkinliklerini 
destekler ve genellikle 
kapalı açık alanlara 
erişim ile tasarlanır. 
Ayrıca, merak 
uyandırmak veya ıslak 
veya kirli faaliyetler 
yürütmek için bir ortam 
gerektirebilecek 
müfredatın diğer tüm 
alanlarına genel destek 
sağlarlar. 

Kapalı dış mekan 
öğrenme alanları, 
öğrencilere 
öğrenmeyi sınıfın 
dışına çıkarma 
fırsatı sunar. 
Örneğin, ideal bir 
iç/dış mekan 
öğrenme alanı 
oluşturmak için 
onları bir uydu 
stüdyo 
laboratuvarına 
bağlayabiliriz. Bu 
bölgeler ayrıca 
büyük grup 
toplantıları için 
de kullanılabilir. 

Öğrenme köşeleri, 
çocukların sessiz 
öğrenme için kendi 
alanlarını 
'şekillendirmek' için 
kullanabilecekleri puf 
gibi yumuşak 
mobilyalarla sakin bir 
alan sağlar. 

O k u l  B i n a l a r ı  
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İşbirliği alanları 

İşbirliği alanları, 
öğrenci merkezli 
öğrenme 
araştırmalarını 
destekler ve resmi 
öğrenme alanları için 
ara alanlar olarak 
işlev görür.  
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Kolaylıklar 

Öğrencilere kolay erişim ve 
öğrenme dönemlerinde, öğle ve 
teneffüs saatlerinde öğretmenler 
için kolay denetim sağlamak için 
merkezi olarak yerleştirilmiş 
tuvaletlere sahip öğrenme alanları 
tasarlanmalı. Öğle yemeği ve 
teneffüs saatlerinde binanın geri 
kalanını açmadan merkezi olanaklar 
kullanılabilir. Bu tasarım özelliği, 
tüm binaları kilitsiz bırakmaya 
gerek kalmadan tuvaletleri mesai 
sonrası kullanıma hazır hale 
getirmek için de kullanışlıdır. 

Esnek  öğrenme a la nları 



Eğitsel ilişki, ilişki kuranların eğitim 

gereksinmelerini karşılayabilmeli; yaşamalarını 

sürdürmeye yardım edecek yeterlikte olmalıdır. 

 

Eğitsel ilişki, düzenli ve belli bir yerde olmalı; 

rastgele olmamalıdır. 

Eğitsel ilişki yasal olmalı; toplumca onaylanmalı; kamu 

zararına değil, yararına olmalıdır. 

Eğitsel ilişki, çağdaş bilimlerinin 
ilke ve kurallarına uygun olmalıdır. 

Eğitsel ilişki eğitilmek isteyenlere açık olmalı; 

toplumda ayrıcalıklı kişilere yönelik olmamalıdır. 

 

TOPLUMSAL EĞİTİM KURUMU OLARAK 

OKULLAR 
Toplumsal eğitim 

kurumu, toplumun 

üyeleri arasında 

oluşan eğitsel 

ilişkiler dokusudur. 

Bu eğitsel dokunun 

topluma hizmet 

edebilmesi için şu 

koşullara uygun 

olması gerekir:  
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TOPLUMSAL EĞİTİM KURUMU 

Toplumsal 
eğitim 

kurumunun, 
öbür toplumsal 

kurumlarla iki 
yönlü bir ilişkisi 

ortaya çıkar: 

Toplumsal kurumlar, üyelerinin 

eğitim düzeyi yükseldikçe, 

eğitim kurumundan daha 

yüksek düzeyde eğitim isterler. 

Öte yandan eğitim kurumu, toplumsal 

kurumlara daha yüksek düzeyde eğitim 

sundukça, toplumsal kurumlar, 

üyelerinden daha nitelikli davranışlar 

beklerler.  

Toplumsal kurumlarla eğitim kurumunun bu iki yönlü etkileşiminin giderek 

gelişmesi gerekir; tersi olduğunda toplumsal kurumlar da eğitim kurumu da 

yozlaşmaya başlar ve ulusun yaşamım tehlikeye atarlar.  



Kültürel değerlerin ve toplumsal kuralların toplumun üyelerince 

özümsenmesini sağlayarak ulusal birliğin sürdürülmesine yardım eder.  Toplumsal Eğitim Kurumu olarak  

OKULUN GÖREVİ 
Ulusun yaşama sorunlarını çözmeye katkıda bulunur. 

Başkalarıyla sağlıklı ilişki kurabilmemiz için bize iyi ilişkilerin yollarını, 

ilkelerini, kurallarını öğretir, böylece mutlu yaşamamıza katkıda bulunur. 

Toplumun üyelerinin eğitim düzeyini yükselttikçe, daha iyi yaşama 

gereksinmelerini de artırır. 

Toplumun üyelerin eğitim düzeyini yükselterek, onların sorunlarını çözmek 

için araştırma yapmaya, ürün üretmeye güdüler. 

Çağdaş bilimlerinin ilke ve kurallarına göre eğitilmişlerin çoğalması 

yönetimin işini zorlaştırır. Eğitimimizin düzeyi yükseldikçe, yönetimin 

yanlışlarını, kusurlarını daha iyi görmeye başlarız. 



EĞİTİM KURUMU VE 

Biyoloji açısından 

Toplumbilim açısından 
P 

Dinsel açıdan 

Write Title Here 

 Başka canlılardan bazı farklılıkları olan bir canlıyız. 

 Başka canlılara göre, yaşamayı nitelikli kılmak için kültürel 

değerler üretebilen, 

 Düzenli yaşamak için toplumsal kurallar koyabilen toplumsal bir 

canlıyız 

 

 

 Tanrı'nın istediği üstün nitelikleri kazanarak ona en çok 

yaklaşabildiğini düşünen canlıyız. 

 Başka canlılardan daha yüksek duygusal,  

 Bilişsel güçleri olan bir canlıyız. 

 

İNSAN 

Psikoloji açısından Eğitim
 açısın

d
an

 

 Öğrenmeyle gelişebilecek güçlerimiz vardır. 

 Bu güçler, öğrenmeye elverişli bir ortamda işlenir. 

 İşlenen bu güçlerle ürün üretebiliriz. 



Özgerçekleştirim 

Anlatım ve İletişim 

İlişki, İşbirliği, 
Birlikte Yaşama 

Sağlıklı Yaşama 

Üretim ve 
Tutumluluk 

Kendimizi tanıyarak, kabul 

ederek yeteneklerimizi 

yeterliklere 

dönüştürebilmemizdir 

Kendimizi anlatmada ve 

başkalarıyla iletişimde yeterli 

olmak isteriz. 

Başkalarıyla ilişki 

kurmada, iş yapmada, 

birlikte yaşamada yeterli 

olmak isteriz 

Ömrümüz boyunca 

sağlıklı yaşamak 

isteriz. 

Geçimimizi sağlamak için ürün 

üretmek ve kıt kaynakları 

tutumlu kullanmak; bir meslek 

edinmek; mesleğimizi başarıyla  

yürütmek  isteriz. 

Eğitim Kurumu ve İnsan 

Pek çok eğitim ve psikoloji kuramlarına göre 

insan, güdülerini doyurmak için yaşar. Toplumsal 

eğitim kurumu, bize istediği davranışları 

yaptırmakla, bir yandan ulusun yaşama amacını 

gerçekleştirirken, öte yandan bizim de en azından 

aşağıdaki yaşamsal eğitim gereksinmelerimizi 

gerçekleştirmek zorundadır. 

Araştırma, öğrenme, 
sorun çözme 

ÖZGÜRLÜK 

Bilemediklerimizi 

araştırıp öğrenmek ve 

karşılaştığımız 

sorunları çözmek isteriz.  

Bu sayılan, gereksinimleri ancak 

özgürleştiğimizde gerçekleştirebiliriz. 

Eğitimin sonul amacı M U T L U  

İ N S A N  Y E T İ Ş T İ R M E K T İ R .  

İnsan olarak; 

 Birinci özelliğimiz, bazı güçlerle 

doğmamız; 

 İkinci özelliğimiz bu gizilgüce dayanarak 

çevremizin kültürel değerlerini kazanarak 
kültürlenmemiz;  

 Üçüncü özelliğimiz de öğrendiklerimize 

dayanarak kültürel değerler üretmemizdir.  
 



Mevcut okullar 

Mutsuz insan 

Nesne 

İçerik 
Bilgi 

Geleceğin okulları 

Mutlu insan 

İnsanlar 

Süreç 

Değerler 



Çocukların okulda ve hayatta başarılı 
olmaları için kazanmaları gereken beceriler.. 
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Özgüven 

Merak 

Amaçlı olma 

Özdenetim 

5 

6 

İlişki yanlısı olma 

İletişim 

7 
İşbirliği yeteneği 

Eğer çocuklar bu becerilerden yoksun 

olarak mezun oluyorlarsa, başarısızlığa 

uğrayan  

okulun kendisidir. 



Hayata ve çalışmaya dönük bir okul… 

Hayata ve çalışmaya dönük bir okulun, yetiştirdiği 

öğrencilerin kendi hayatları, dünyaya ilişkin 

inançları ve birlikte çalışacakları ve yaşayacakları 

insanlar için sorumluluk üstlenmeye başlamalarına 

yardımcı olması, ayrıca onların hayal gücüne 

temas etmesi ve ruhlarını ilhamla doldurması için 

aşağıdaki önermelerin altına imza atması gerekir. 

 



1. İnsanın kendini keşfetmesi dünyayı keşfetmesinden daha önemlidir, 

2. Herkes bir şeyde iyidir, 

3. Hayat bir at yarışı değil, bir maratondur, 

4. «Ne» sorusunu bilmek «nerede», «nasıl» ve «niçin» sorularını bilmek kadar önemli değildir, 

5. Okul iş hayatı gibi, iş hayatı da okul gibi olmalı, 

6. Hayat evde başlayan bir yolculuktur, 

7. Öğrenme, tecrübenin sakin kafayla kavranmasıdır. 

 
 
 
 
 
 

Hayata ve 
çalışmaya 

dönük bir okul 
için 7 önerme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Handy, C. 1997) 



Çocuğun 
Ana-Baba 

İçin Eğitimi 

Çocuğun 
Üretim İçin 

Eğitimi 

Çocuğun 
Savaş İçin 

Eğitimi 

Çocuğun 
Toplum İçin 

Eğitimi 

Çocuğun Din 
İçin Eğitimi 

Çocuğun 
Devlet İçin 

Eğitimi 

Çocuğun 
Kendisi İçin 

Eğitimi 

 Öğretimde Bilimsel Evre, Öğretim, çocuğun zekâsını 

oluşturan yetenekleri ortaya çıkarmalı ve geliştirmeli, 

kişiliğini gerçekleştirmesine yardım etmeliydi. 

 Türkiye Eğitim Sistemi’ni Cumhuriyet’ten sonra etkilemeye 

başladı.  

 İstanbul Üniversitesi’nde açılan Pedagoji Enstitüsü’nde, 

Almanya’dakine benzer laboratuvar çalışmaları yapıldı.  

 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nün öğretmenleri, 

yayımladıkları kitaplarla ve yetiştirdikleri öğrencilerle 

öğretimdeki bilimsel yenilikleri yaymaya çalıştı. 

 Öğrenme gereksinmelerine odaklanmış bir öğretimin 

anaokulundan yükseköğretime kadar sürdürülmesinin 

gerekliliği, insanın kendini gerçekleştirmesine yardım 

içindir.  

 Kendini gerçekleştirmenin anlamı, insanın kalıtımla 

soyundan getirdiği gizli yeteneklerini öğrenme yoluyla 

açığa çıkarması, bunları yeterliklere dönüştürerek kendi 

gerçek gücünü bulması ve bu gücü akıllı kullanmasıdır.  

 Okulun amacı, insanın bu çabasına kılavuzluk olmalıdır. 

 

Çocuk Kimin İçin 

Eğitilmelidir? 



 Gerçek eğitim, toplumsal öğrenme yoluyla ailenin ve toplumun kültürel ortamında başka bir deyişle 

“Toplumsal Eğitim Kurumu”nun içinde gerçekleşir.  

 Okulda yapılan öğretim, sadece bu Toplumsal Eğitim Kurumu’nun bir parçası ve çocuğun kendini 

gerçekleştirmesi için bir kesim öğrenme gereksinmesini doyurmak içindir. 

 Her gelen siyasal erk ülkenin kaynaklarını kullanarak, kendi egemenliklerine boyun eğen (biat eden) 

kuşaklar yetiştirmeye çalıştığı çokça görüldü. 

 İnsanın ömrü siyasal iktidarların ömründen daha uzundur. Böyle bir hayali gerçekleştirmeye hiçbir 

siyasal iktidarın ömrü yetemedi. 

 
 
 
 
 
 

Çocuk 
Kimsenin 

Malı 
Değildir!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Başaran, İ.E. 2016) 

 Bu nedenle, anne-babalar ve siyasi iktidarlar çocukları gelecekte olmak istemedikleri kişiler 

olmaları ve yapmak istemedikleri işler için zorlamamalıdır.. 



T o p l u m s a l l a ş m a  

Ulusun toplumsal eğitim 

kurumuna verdiği 

görevler, üyeleri 

toplumsallaştırmak, 

kültürlemek, toplumsal 

değişmelere hazırlamak 

ve toplumsal ilişkileri 

iyileştirmektir.  

K ü l t ü r l e n m e  

Toplumca, dolayısıyla yasalarca 

konulmuş ilkelere, kurallara ve 

toplumun davranış kalıplarına 

uygun davrandığımızda 

toplumsallaşırız. Toplumun 

kuşaktan kuşağa geçen kültürel 

değerlerini benimseyip bu 

değerlere uygun davrandığımızda 

da kültürleniriz.  

T o p l u m s a l  G e l i ş i m  

Toplumsal ilke ve kuralların 

ulusun üyelerinin 

çoğunluğunca uygulanması 

ülkeyi düzenli; kültürel 

değerlerin ulusun üyelerinin 

çoğunluğunca benimsenmesi 

ise ulusu uygar yapar.  

T o p l u m s a l  D e ğ i ş m e  

Toplumsal ilke ve kurallar 

ile kültürel değerler, 

toplumsal değişmeye 

koşut olarak değişirler 

U l u s a l  B ü t ü n l ü k  

Türkçe’nin kurallarına uygun 

konuşulmaması, yurttaşları 

inançlarına, etnik kökenlerine, 

bölgelere göre bölme girişimleri; 

kan gütme gibi yasal olmayan 

törel uygulamalar, yönetenlerin 

davranışlarının kötülüğü gibi 

toplumsal ilişki bozuklukları 

varlığını sürdürmektedir.  

. 

EĞİTİM KURUMU VE TOPLUM 




