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OZET

MONTESSORi EGiTiM MODELi'NiN REHBERLiK VE PSiKOLOJiK
DANISMANLIK iLKELERi KAPSAMINDA iNCELENMESi
(KKTC ORNEGi)

KUS<;U SARICA, Hande
Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Anabilim Dah
Tez Damsmam: Prof. Dr. Siileyman Cetin OZOGLU
Haziran 2016, 98 Sayfa
Arastirmanm

amaci Kuzey Kibns

Turk Cumhuriyeti'nde

Montessori Egitim

Modelinin uygulandrgi okullarda, egitimde Ogrenci Kisilik Hizmetleri baglammda
rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin ilkelerinin yerini betimlemektir.
Arastirmada aym zamanda Montessori Egitim Modeli ile KKTC' de uygulanan
egitim ve ogretim sisteminin amaclan, ortil~en kisimlan ve farkhhklan, rehberlik
ve psikolojik

danismanhk

hizmetleri

sureclerinin Montessori

egitim sistemi

icindeki durumu ve boyutlan incelenmektedir. Arastirma icin KKTC'de 2015-2016
egitim yihnda Montessori Egitim Modeli'yle egitim veren okullarda 4 yoneticiye ve
28 ogretmene,

hazirlanan oz-bildiri anket formlan verilerek veri toplanrmsur.

Veriler Nisan 2016 - Mayrs 2016 tarihleri arasmda toplanmis ve arastirmaci
tarafmdan icerik analizi sonucunda degerlendirilmistir. Anket bulgulan; ogretmen
ve yoneticilerin Montessori Egitim Modeli'nin ve rehberlik ve psikolojik darusma
ilkelerine hakim fakat uygulama ve genel bilgi anlammda yetersiz olduklan
yonundedir.
benimsendigi

Aynca

arastirma

okullarda

sonucunda

rehberlik

ve

Montessori

psikolojik

Egitim

darusma

Modeli'nin

uygulamalarmm

kimilerinde yer almadrgi kimilerinde ise yetersiz oldugu gorulmustur.

Anahtar Kelimeler: Montessori

Egitim Sistemi, Rehberlik

Danismanhk Hizmetleri, Ogrenci Kisilik Hizmetleri, KKTC

ve Psikolojik
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ABSTRACT
EXAMINATION OF MONTESSORI EDUCATION MODEL WITHIN THE
CONTEXT OF GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING
PRINCIPLES (TRNC EXAMPLE)

KUS<;U SARICA, Hande
Psychological Counselling and Guidance Department
Thesis Supervisor: Prof. Dr. Siileyman Cetin OZOGLU
June 2016, 98 pages
The aim of the study is to portray the location of Counselling and Psychological
Consultation services, in a context of Student Personality Services, in educational
environments of Turkish Republic of North Cyprus, where Montessori Education
Model is applied and adopted. Moreover, a comprehensive comparison between
Montessori Education Model and education system of TRNC. for similarities and
differences, analysing the importance of Counselling and Psychological
Consultation services where· Montessori Education Model is applied. Data was
collected through April 2016 - May 2016 and portrayed by the researcher. Also its
found out that, teachers interiozed the principles of Montessori Education Model
and counselling and psychological consultation services albeit, they have
insufficiency in application and general knowledge. Another important finding is;
schools, which adopted Montessori Education Model, is lack of counselling and
psychological consultation services.
Key Words: Montessori Education System, Counselling and Psychological
Consultation Services, Student Personality Services, TRNC

iv

TESEKKUR SAYFASI

Ytiksek Lisans tezimin darnsmanhgrru ilstlenen her turlu destegini, bilgisini, birikimini
esirgemeyip, calrsmalanma katkida bulunarak beni destekleyen Tez Damsmamm Prof.
Dr. Silleyman Cetin OZOGLU'na sonsuz tesekkilr ve saygilanmi sunanm.

Aynca Do9. Dr. Ahmet GUNEYLi'ye katkilanndan ve emeklerinden dolayt tesekkur
ederim.
KKTC'deki Montessori okullarmm kurucusu Dr. Sait COSANER'e,

kurumlarmm

kapisim a9tlg1, engin bilgisini ve tecrubelerini paylastrgi icin sonsuz tesekkurlerimi
sunuyorum.

Aynca Yuksek Lisans'a baslayip, bitirme surecine kadar gecen surede manevi destegini
esirgemeyen esim Murat SARICA'ya ve bu surecte benimle okul okul, kutuphane
kuttiphane gezen hayatimin anlarm, minik kizim Beste Ela SARICA'ya, her zaman beni
motive eden, manevi destegini esirgemeyen, cakir gozlum, sevgili babam Refik
KUSC::U'ya beni hen yapan, bu gtmlere gelmemde buyuk emegi olan Mine Tacay
Kuscu'ya ve bu surecte calismam sirasinda kucuk veya buytlk, her ttirltl yardmum
esirgemeyen herkese sonsuz tesekkurler,

V

i<;iNDEKiLER

JOR.i iMZA SAYFASI.
OZET

"

i
"

"

"

.ii

ABSTRACT

.iii

TE~EKK.OR

.iv

i<;iNDEKiLER .. "

"

V

TABLOLAR

vii

KISALTMALAR

vii

,BOLUMl

Sayfa No.

1. Giri~

:

1

Lf .Problem Cilmlesi.

2

1.2. Arastirmamn Amaci.

2

1.3. Arastirmamn Onemi.

3

1.4. Arastirma Grubu

4

1.5. Kavramlar

.4

1.6. Sayiltrlar

5

1. 7 .Simrhhklar

6

BOLUM2
2.KURAMSAL CER<;EVE
2.1. Egitim

7
7

2.1.1. Formal Egitim

8

2.1.2. informal Egitim

8

2.1.3. ins an, B irey, Egitim ve Ogretim
2.1.4. Egitim ve Ogretim Modelleri ve Amaclan

9
14

2.1.2.1. John Amos Comenius Egitim Felsefesi ve Egitim Modeli..

14

2.1.2.2. John Locke Egitim Modeli ve Etkiler

15

2.1.2.3. Jean Itard ve Edouard Seguin Egitim Modeli...

16

2.1.2.3. Jean Itard ve Edouard Seguin Egitim Modeli

.17

2.1.2.5. John Heinrick Pestalozzi Egitim Modeli

.18

2.1.2.6. Friedrich Froebe! Egitim Modeli..

18

2.1.2.7. John Dewey Egitim Modeli ve Uygulamalan

18

2.1.2.8. Jean Piaget Kurami ve Egitime Etkisi..

18

2.1.2.9. Lev Semenovich Vygotsky Yaklasmu ve Egitime Etkisi..

.19

2.1.2.10. Montessori Egitim Modeli

19

2.1.5. KKTC' de Egitim ve Ogretimin Amaclan

22

2.1.6 .Egitimde Rehberlik ve Psikolojik Danisma

23

2.1.7. Egitim Modellerinde Ogrenci Kisilik Hizmetleri

25

vi

2.1.8. Egitim Modellerinde Ogrenci Kisilik Hizmetleri Surecler ve Uygulamalar
2.2. Rehberlik ve Psikolojik Damsma Hizmetlerinin Onemi.

26
27

2.2.1. Rehberlik ve Psikolojik Damsma'nm Tarihsel Gelisim Siireci..

28

2.2.2. Rehberlik ve Psikolojik Damsma'nm Avrupa Ulkelerinde Gelisimi..

30

2.2.3. Tiirkiye'de Rehberlik ve Psikolojik Danrsma'nm Gelisimi

31

2.2.4. Rehberlik ve Psikolojik Damsma'nm ilkeleri...

33

2.2.5. Egitimde Rehberlik ve Psikolojik Damsma ile ilgili Belli Bash Arastirmalar

38

2.2.5.1. Kenneth B. Hoyt

38

2.2.5.2. Filiz Bilge - PDR, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Yiiksek Lisans ve
Doktora Tez Bibliyografyasi

39

2.2.5.3. David Tiedeman ve Frank L. Field- Guidance: The Science of Purposeful
Action Applied Through Education
2.2.6. KKTC'de Rehberlik ve Psikolojik Danisma Uygulamalan
2.3. Montessori Egitim Modeli.
2.3.1. Montessori Egitim Modeli'nin Esaslan, Amaclan ve Ilkeleri

.39
.40
.41
.43

2.3.2. Montessori Egitim Modeli'nde Rehberlik ve Psikolojik Darnsma Hizmetlerinin
Ele Ahn1~1.

.45

2.3.3. Montessori Egitim Modeli'nin Uygulama Omekleri.

53

2.3.3.1. Educateurs Sans Frontieres

55

2.3.3.2. MM75

.55

2.3.4. Montessori Egitim Modeli'nin Uygulanmasma lliskin Belli Bash Arastirmalar
2.3 .4.1. William Kilpatrick- Montessori Sisteminin Smanmasr

56
56

2.3.4.2.Carolyn Pope Edwards -Avrupa'dan 3 Yaklasim: Waldorf, Montessori
ve Reggio Emilia

57

2.3 .4.3. Kevin Rathunde - Ortaokul Ogrencilerinin Motivasyon ve Deneyim
Kalitesi: Montessori ve Geleneksel Okul Ortamlarmm Karsrlastirmasi
2.4. KKTC'de Montessori Egitim Modelinin Uygulandigr Okullar
2.4.1 Bu Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Damsma Uygulamalan,

60
60
60

BOLUM3
3.YONTEM

62

3.1. Arastrrma Modeli

62

3.2. Evren Omeklem

62

3.3. Veri Toplama Araci,

62

3.4. Bilgi Toplama ve Cozumleme

63

vii

BOLUM4
4.BULGULAR VE YORUM

64

4.1. Inceleme Bulgulart.

64

BOLUM5
5.TARTI~MA,SONU~ VE ONERiLER

73

5.1. Tartisma

73

5.2. S0nu9 ve Oneriler

75

KAYNAK<;A

78

EKLER

85

viii

TABLOLAR LiSTESi
Tablo 1. Maddelere Verilen Cevaplarm Yuzdelik Dagihrm

64

ix

KISAL TMALAR LiSTESi
ABD: Amerika Birlesik Devletleri
KKTC: Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti
OKH: Ogrenci Ki~ilik Hizmetleri
RPD: Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk
TC: Ttirkiye Cumhuriyeti
TUBA: Turkiye Bilimler Akademisi

BOLUM 1

GiRiS
Teknolojinin gelismesi toplumlarda siyasal, sosyal ve ekonomik degisiklikler
beraberinde egitim alanmda da yeni gelismeler ve arayislan ortaya crkarnustir.
Teknolojinin

gelismesi, toplum icindeki bireyin onemlni ve farkmdahgiru

ar_ttirm1~; bu onem ve farkmdahk saghkh toplum ve mutlu bireylere sahip alma
gercegi cocugun, bireyin dogdugu andan itibaren uygulanacak olan egitim
programlarmm ve uygulamalarmm onemini ortaya koymustur.
Genelde toplumlar ozelde aileler, imkanlan olcusttnde aileler cocuklanna, toplum
ise icerisinde bireylerinin en iyi sartlarda egitim almasiru saglamak icin
olanaklan ve gelismelerini degerlendirerek en iyi yetistirmeyi saglamak icin
altematif

egitim

baglamda

egitim uygulamalarmda

uygulamalan,

arayislannda

psikoloji,

bulunmak

durumunda

degisik

sosyoloji,

kalmaktadirlar,

egitim modelleri

ekonomi

ve

siyasal

metotlan

Bu
ve

bilimlerle

btlttmlestirilmeleri giindeme getirilmistir. Bu kapsamda tarihi gelisim siirecinde
bircok egitim modeli ve uygulamalan

gelistirilmistir,

Bunlardan biri de

Montessori Egitim Modeli olmustur,
Montessori Egitim Modeli toplumlarda teknolojik, ekonomik ve siyasi degisimin
beraberinde getirdigi bir egitim akimi olarak karsmuza cikmaktadtr. Bunun yam
srra Egitim Model ve uygulamalarmda amaclar, programlar, araclar gibi temel
ogelerin yam stra bireye yonelik hizmetleri iceren Ogrenci Kisilik Hizmetleri,
rehberlik ve psikolojik

danisma uygulamalan

da egitim uygulamalarmda

uzmanhk olarak yer almaya baslamrstir.
Toplumsal acidan egitimin gelistirilmesi iizerinde duran egitimcilerin anlayisina
katkt saglayan bu en belirleyici gelisme okullarda sunulan egitim-ogretim
hizmetleri yam srra Ogrenci Kisilik Hizmetleri kapsammda Rehberlik ve
psikolojik damsma Hizmetleri olmustur ve bu hizmetlerin ogretmen, yoneticilerle
isbirligi

icerisinde

uzmanlar

araciligi

ile yiiriitiilmesi

gerceklestirilrney-

baslanrmstir. Bu tabla cercevesinde cocuga; bireye egitim ortammda hazirlanrms
bir cevrede kisiligini olusturmasi icin ozgtirltlk tamyan, kisiliginin gelisim
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siirecini destekleyen, cocugun kendi butunlugu icerisinde bireysellesmesi ve
sosyallesmesini desteklemeye, saglamaya yonelik bireye ozgil gelistirici bir
egitim modeli olarak uygulanmasiru hedefleyen Montessori Egitim Modeli'nin
KKTC'deki

islevi cercevesinde; egitimde Rehberlik ve psikolojik danisma

Hizmetleri

ile butunlesmesi,

ilkeler

diizeyinde

bagdasmasi

boyutlarmda

incelenmesinin yararlar saglayacagi anlayist goz onunde bulundurularak bu
cahsma planlanrmstir.

1.1. Problem Ciimlesi
KKTC'de uygulanan Montessori Egitim Modeli yeni baslayan bir girisim olup
sadece okul oncesi sistemde uygulanmaktadrr.

Montessori Egitim Modeli

icerisinde Rehberlik ve psikolojik darusrna ilkelerinin ve surecin yer ahsmda
durumun saptanmasi uygulamalara egitsel katkilar saglanmasi giindeme gelebilir.
Montessori Egitim Modelinin KKTC'deki uygulamalan icerisinde Rehberlik ve
psikolojik damsma etkinliklerinin amaci, ilkeleri kapsammda gerekli servis
orgutunttn yeri ve islevinin nasil bir tabla olusturdugu kosullar kapsammda
incelenmesi gerekli gonllmektedir. Bu baglamda problem cumlesi arastirmanm
bashg; olan; "Montessori Egitim Modeli'nin rehberlik ve psikolojik damsmanlik
ilkeleri kapsammda incelenmesi" olarak tammlanabilir.
1.2. Arasnrmamn Amacr
Arastirmamn

amaci,

Montessori

Egitim

Modeli'nin

benimsendigi

egitim

ortamlarmdaki uygulamalarda rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin yer
ahsim inceleme ve Montessori Egitim Modeli ile rehberlik ve psikolojik
damsmanm birlikte cahsma olanaklanru ortaya cikarmaktir.
KKTC'de Montessori Egitim Modeli'nin uygulanmasmda boyle bir incelenmenin
Ogrenci Kisilik Hizmetlerinin Rehberlik ve psikolojik damsma etkinliklerinin
gerceklestirilrnesine 1~1k tutmasi ve gerekli onlernlere yoneltilmesinin saglanmasi
giindeme gelebilecektir.
Bir diger degisle bu cahsmamn amaci; KKTC'de egitim veren Montessori Egitim
Modeli'ni

benimseyen

okullarda,

bu

modelin

damsmanlik ilkeleri kapsammda betimlenmesidir.

Rehberlik

ve

psikolojik
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Arasttrmanm alt amaclan soyle siralanabilir;
•

Montessori Egitim Modeli ile KKTC' de uygulanan egitim ve ogretim
sisteminin arnaclan nelerdir? Ortusen ozellikleri var rrndir?

•

Montessori Egitim Modeli ile KKTC'de

uygulanan egitim ve ogretim

sisteminin amaclan arasmdaki farklar var rmdir?
•

Egittim sistemi icerisinde Ogrenci Kisilik ozellikleri kapsammda Rehberlik
ve

psikolojik

darusma

hizmetlerinin

sureclerinin

Montessori

Egitim

Modeli icerisindeki durumlar KKTC'deki okullarda nelerdir?
•

Egitim sistemi icerisinde Ogrenci Kisilik ozellikleri kapsammda Rehberlik ve
psikolojik damsma hizmetlerinin ilkelerinin sureclerinin, Montessori Egitim
Modeli icerisindeki yer ahslanrun boyutlan nelerdir?

1.3. Arasnrmamn Onemi
<;agda~ egitim ve c;agda~ egitim modelleri arasmda onernli bir yere sahip olan
Montessori Egitim Modeli'nin uygulamalanm Rehberlik ve psikolojik danisma
ilkeleri

kapsammda

incelenmesi;

KKTC'de

Montessori

Egitim

Modelini

benimseyen okullarm sayisinm giderek artmasi ile bu okullarm profesyonel
kadrolarmm, cagdas egitimin Ogrenci Kisilik Hizmetleri kapsammda aynlmaz
bir ogesi olan rehberlik ve psikolojik damsma etkinliklerini ortaya koymak ve
Montessori Egitim Modeli'ni Rehberlik ve psikolojik damsma ilkeleri isrgmda
incelemenin, bu modelin uygulanmasma c;agda~ egitim gerekleri kapsammda 1~1k
tutmasi olasidir.

Aynca, incelemeden elde edilecek bilgiler kapsammda Montessori Egitim
Modeli'ne gore egitim goren cocuklann, egitim programlan hazirlamrken ve
uygulamrken gelismelerine ve ihtiyaclanna yonelik rehberlik ve psikolojik
damsmanhk hizmetlerinin ele almmasi geregine 1~1k tutacaktir, Montessori
Egitim Modeli'nin ilkelerini incelemek, Rehberlik ve psikolojik damsma ilkeleri
acismdan durumu irdelemek Montessori

Egitim Modelinde Rehberlik ve

psikolojik damsmanlik yerini vurgulamasmi saglamak soz konusu olabilecektir.
Cocuklann gelisimleri uygulanan egitim modelleri neticesinde degerlendirilerek,
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ihtiyaclan dogrultusunda egitim sistemlerinde ve uygulamalarmda
Hizmetleri'nin dilzenlenmesine katki saglamasi acismdan da onem

Arasnrma Grubu
Montessori Egitim Modelini uygulayan Y eniyiizyil Anaokulu, Lefkosa
Montessori Okulu, ODTU Montessori Okulu, Gime Montessori Okulu ile
arastirmaya veri zenginligi katrnasi amacryla TC'de Bilgi Koprusu Montessori &
Art House okulu olmak ilzere 5 okul inceleme grubu olarak belirlenmistir. Buna
ragmen Bilgi Koprilsii Montessori & Art House okuluna ait veriler, bulgulara etki
etmemesi acismdan Sonne ve Oneriler kisminda tarnsrlmis, KKTC orneginden
bagnnsiz tutulmustur. Bu okullardaki yoneticiler ve ogretmenler inceleme
grubuna almmistrr.
1.5. Kavramlar/ Tammlar
1.5.1. Egitim:

Bireyin toplum standartlanm

inanclanru ve yasam yollanm

kazanmasmda etkili olan tilm sosyal sureclerdir. Yeni kusaklann,

toplum

yasayismda yerlerini almak icin hazirlamrken, gerekli bilgi, beceri ve tutumlar
elde etmelerine ve kisiliklerini gelistirmelerine yardim etme, gecmisin bilgi ve
deneyimlerini duzenli bir bicimde aktarma ya da kazandirma etkinligi, insan
davraruslannm, onceden saptanmis amaclara gore gelismesini saglayan planh
etkinlikler dizgesi (TUBA, 2011 ).

1.5.2. Egitim Modeli: Toplumun hakim killtilrilnil nesiller arasi aktarmaya,
toplum normlan ve ihtiyaclanm karsilayacak, toplumu ilerideki hedeflerine
ulastiracak, kisacasi toplumun gelecegini olusturacak bireylerin egitimi icin
benimsenen egitim anlayismi, felsefesini ve uygulama orgiltilnil iceren oruntu
(Demiralp, 2014).
1.5.3. Montessori Egitim Modeli: Ana akim egitim silrecinde, birey ogrenme
silrecinde pasif durumda iken, Montessori Egitirn Modeli'nde birey aktif bir
sekilde, uygun sekilde duzenlenmis ortamlardaki yasantilan yolu ile ogrenmesini
amaclayan egitim ortinttisu (Korkmaz, 2015)
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1.5.4. KKTC Egitim Sistemi: Ktbrts Turk Egitim Sistemi surekli olarak kendini
yenileyebilen, degisime acik, insani degerleri onde tutan, bartsct ve uzlasici
insani amaclayan, ulke insantna ya$am boyu kaliteli egitim vizyonuyla;
Ozgurluk; demokrasi, bans, sosyal adalet ve hukukun iistiinliigiine bagli, bilimsel
dusunce ve caltsmayt oziimsemis, bilgi teknolojisini kullanmayi bilen, kendini
surekli yenileyebilen, dusuncesini ozgurce soyleyebilen, sorgulayan, arastiran,
bilgiye nastl ulasacagtni bilen, Turkiye ve diger komsu halklarla iyi iliskiler
kurabilen, Ataturk'un bartsci, <;agda$, yenilikci, laiklik ilkelerini benimseyen,
bedenen ve ruhen sagltkli, estetik duygularz gelismis,
21. Yuzyil insan
ozelliklerine uygun yarattct nesillerin yetistirilmesini hedefleyen, surekli olarak
kendi kendini yenileyen bir anlayts ve toplum bilinciyle her kisiye stnirsiz deger
vererek onlartn cok yon/ii gelismelerine uygun ortamlar haztrlamakiir (KKTC
Talim ve Terbiye Dairesi, 2005).
1.5.5. Ogrenci Kisilik Hizmetleri: Programlan ve uygulamalan cercevesinde
okullarm amaclanna ulasmasmda en etkili profesyonel kisi ogretmen olmaktadir.
Ancak, ogretmenin ogrencinin en tist duzeyde ogrenmesi ve gelismesi icin butun
bilgilere ve olanaklara sahip olmasi ve bunlan ogrenciye aktarmasmm olanak d1~1
oldugu aciktir. "Okullarda ogrenciyi tamma, anlama ve onun gelismesine
buyumesine

yardim cabalan,

psikometrik

olcme araclannm

uygulanmasi,

mediko-sosyal yardimin saglanmasr, egitsel, kisisel duygusal ve mesleksel
Rehberlik

hizmetleri

genellikle

Ogrenci

Kisilik

Hizmetleri

terimi

ile

arulmaktadrr" (Ozoglu, 2007, s.1-2).

1.5.6. Rehberlik ve Psikolojik Damsma: Bireyin en verimli bir sekilde
gelismesini ve doyum verici uyumlar saglamasmda gerekli olan tercihleri,
yorumlan,

planlan,

yapmasma ve kararlar vermesine

yarayacak bilgi ve

becerileri kazanmasi ve bu tercih ve kararlan yurutmesi icin bireye yapilan
sistemli ve profesyonel bir yardimdir (Altmtas, 2014). "Her yastaki bireylere;
kendini tamma, kabul etme ve gelismeleri surecinde gerekli yeterlilikleri ve
yasam donammlanru kazanmalan icin profesyonel kisilerce yapilan psikolojik
destek hizmetleridir" (Yesilyaprak, 2015, 7) .

1.6.Saydtllar
Bilgi toplama

araclan

yeterli bilgi toplayacak

niteliktedir.

KKTC'

deki

Montessori Egitim Modelini uygulayan okullar bu modelin amac ve ilkelerini
temsil edecek nitelikleri ta~1d1g1 varsayilrmstir.
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Snnrhhklar
inceleme sadece KKTC'de
benimseyen
g u1amc11c111111

okullan

faaliyet gosteren ve Montessori Egitim
kapsadigmdan

diger

egitim

modelleri

kapsamamaktadir.

inceleme sadece Rehberlik ve psikolojik danisma ilkelerini ele aldigi icin
uygulamalarmm diger ogelerinin ilkelerini kapsamaktadir.
rastirma grubundaki okullarda gorevli yonetici ve ogretmenlerle snurhdir.
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BOLUM2
KURAMSAL (::ERC';EVE

2.1. Egitim
"Egitim genis anlamiyla bireyde kendi yasantilan yoluyla davrarus degisikligi
meydana getirme silreci olarak tammlanabilir" (Erden, 2014 ).

Egitim, her felsefi

sisteme ve psikolojik yaklasima gore degisik sekillerde tarumlanmistrr. Bu tammlarm
pek cogu, egitime bir amac yuklemistir. idealistler egitimi Tann'ya ulastirma silreci
icim yapilan etkinlikler, "Realistler insam toplumun basat degerlerine gore yetistirme
silreci, Marksistler celiskiyi en aza indirip ilretimde bulundurma silreci, Pragrnatistler
ise, yasantilar yoluyla kiside istendik davrams degisikligi olusturma

silreci,

Varoluscular ise insam smir durumuna getirme silreci olarak ele alrmslardir"
(Sonmez, 1993, s.77-138).

"Cagdas anlayisa gore egitim; bireyin bedensel, duygusal, dusunsel ve sosyal
yeteneklerinin kendisi ve toplumu icin en uygun sekilde gelismesi olusumudur.
Krsaca bireyin her yonuyle bir butun olarak kendisi ve toplumu icin en uygun
duzeyde gelistirilmesi silrecidir" (Yesilyaprak, 2015, s 13). Egitim, ogrenim icin
gerekli olan surec veya bilgi, yetenek, deger, inane veya ahskanhklann

edinme

silrecidir. Egitim genelde egitimcilerin kilavuzlugunda olurken bazi durumlarda
ogrenenlerde kendi kendine ogrenebilmektedir (Dewey,1916). Insarun yetismesinde
kasith olarak yapilan kultlirlemenin yam sira, yasam icinde kendiliginden olusan
ogrenmelerinde onemli rolu vardir. insanlar kisilik ozelliklerinin, degerlerinin ve
becerilerinin bir kismmi bu yolla kazamrlar. Egitimciler kulturlemenin bir kismnu
"informal", amach olarak yapilamm ise "formal" egitim olarak adlandmrlar (Fidan,
2012). Formal egitimi, kisilerin yasama atilmadan, i~ ve meslek kollarmda cahsmaya
baslamadan once, okul ya da okul niteligi tasiyan yerlerde genel ve ozel bilgiler
bakirmndan yetismelerini saglamak amaciyla belli yasalara gore dilzenlenen egitim
olarak tammlarken, informal egitimi bicimsel olmayan egitim olarak tammlar
(TUBA, 2011).
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onceden tasarlanmis belirli bir program cercevesinde planh olarak
ogretici kisiler tarafmdan planlamr ve plan dahilinde kontrollu bir
uygulamr. Okullarda uygulanan egitim formal bir egitimdir, "Okul
a endustri, tanm ve hizmet alanlarmda kisileri bir rneslege hazirlamak,
ilerlemesini saglamak ve yenilikleri ogrenmek amaciyla yapilan ogretim
halk egitim merkezlerinde acilan kurslar, orduda asker yetistirme hirer

(informal) Egitim
dinleyerek ogrenmez, dogumundan
ana babadan, aile buyuklerinden, akrabalarmdan, arkadaslanndan,
televizyondan, sinemadan, tiyatrodan, muze gezilerinden, kitap,
dergilerden hayati boyunca ogrenmeye devam eder (Turkmen, 2010).
gibi informal egitim, formal egitiminden farkh plansiz ve gelisiguzel
Sosyal etkilesimler ve/veya bireyin maruz kaldigi girdiler ile
~muumu

egitim gerceklesebilir,

informal egitirn tammlamrken gelisiguzel ve plansiz olarak tarnmlanmasi yanhs
anlasilmalan

da beraberinde

getirmektedir.

Bu

gelisiguzellik

ve plansizhk

istenmeyen bir durum degil aksine bireyin ihtiyaclan 1~1gmda gercek hayatta
karsisma crkacak durum ve olgular ile ilgili deneyim ve kesfetme yetisi kazanan,
sosyallesebilen, kisacasi formal egitim .icin istendik veya istenmedik davramslann
kazamlmasi, toplumun normlan cercevesinde gunluk hayatmi surdurebilen bireyin
gelisimine katki saglar, Nesiller arasi kultur aktanmi, ailenin cocuguna ahlak ve
hayat ile ilgili kazandrrdigi yasantilar informal egitime genel ornektir.

Bu baglamda informal egitim, birey ile etkilesime giren, basta aile olmak ilzere
cevresi, yakm akrabalan ve arkadaslan, akranlan olmak ilzere yakmdan uzaga dogru
bir yayihm gosteren kisiler tarafmdan verilir. Gunumuzde egitimde cagdaslasma ile
birlikte formal egitim, bireyin her yonuyle gelisebilmesi icin informal yasantilan
gelisiguzellikten kurtarmaya calisrr. Teknolojinin, iletisim araclanrun cagmuzda
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dilzeyleri bireyleri etkilemede,

bilgilendirmede

onernli roller

Toplumlar bu etkilenmeyi olumlu kilmak yonnnde programlar
ektedir. Montessori Egitim Modeli, Reggio Emilia Yaklasimr vb. egitim
Ian ogrenen kadar ogrenenin ailesini de bilinclendirmeye cahsir,

i11san, Birey, Egitim ve Ogretim
evren ilzerinde var olan canhlann icinde en gelismis varlik olup, dogumundan
ana ve babasmdan getirdigi dogal yetenekleri, cevrenin etkileri ve tasrdig:

JJ.

ya~ad1g1 toplum ilzerinde yeni degerler ve/veya anlamlar
r. Insamn tasrdigr bu deger ve anlamlarm toplum icinde saghkh ve verimli
1lmas1, egitim anlayismr ortaya cikarmaktadir.

n.; felsefede dustmen bir varhk, sosyolojide sosyal bir varhk, psikolojide
an bir varhk, biyolojide konusan bir hayvan, ekonomide ilreten ve tilketen bir
l1k olarak ele almabilmektedir"

(Sisman, 2014, s. 3). Bu farkh gorunen

tiinlemelerin her biri, karmasik ve 90k boyutlu bir varhk olan insana farkh
9#ardan ama bir butun olarak yaklasmayi gerektirir. Insanm sadece bir ozelligini ya
fl

boyutunu one cikararak onu anlamak ve aciklamak milmkiln degildir, Egitimin
olan insan, anlam ve deger olusturan, yasadigr dtlnyayi bunlara gore
bir varhk olarak tammlanabilir

<1111i:1Lmi:1s1,

ummsi.

(Sisman, 2014). "lnsanm kendini

baskalan ile iletisim-iliski ve isbirligi kurmasi, birlikte yasamasi, saghkh

ilretmesi ve ilrettiklerini degerlendirmesi, kendinin kim ve cevresinin ne

oruuuunu

arastrrmasi-ogrenmesi, sorunlanru cozmesi-yasayabilmesi icin zorunludur.

bu gereksinimlerin doyurulmasi zorunlulugu, insana ogrenme ozgilrlilgil ve
egitim hakki kazandmr" (Basaran, 1999, s. 11).

lnsan ve bireyi ayni terimler olarak kullamlsa da genelden ozele gidildikce nilanslar
olusur; her birey -hangi ideoloji veya felsefe tarafmdan tammlamrsa tammlansm,
insani ozellikler tasir fakat bireyin biricik ve kendine ozgil olusu onu diger
bireylerden aymr. Diger bir deyisle bireyin ozgul ozellikleri olmasma ragmen bireyi
birey

yapan

kendine

has

farklihklardir.

etkinliklerinde bu durum temel bir kabuldilr.

Rehberlik

ve psikolojik

danisma
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konusma dilinde tek bir insam anlatsa da farkh ideolojiler ve felsefeler
farkh anlamlar yuklemistir, Bireyin tek ve diger herkesten ayn alma
butunu oldugu olgunun yapi tasi konumuna getirir. Birey kelimesinin
tammma biyoloji, hukuk ve felsefede ihtiyac duyulsa da; i;agda§ egitirnde
dikkate ahmp egitirnin odaginda olacak en ktlctik yapi tasmi temsil

;Serbest ruh" olarak bireyi ele alan goril§, eski i;aglarda gelistirilen bir g6ril§ olup,
aiu:;w:uuuu

vucudun tepkilerinde a91ga cikugim, ancak "ruh, bilinc" ile

edildigini kabul etmektedir. Bireyin davramslanm, "ruh, bilinc" cercevesinde
tinsel guclerle ve kurallara bagh oldugundan, egitimin ve bireye
:u1eceK

hizmetlerin de klasik humanizmamn on gordilgil bicimde belirlenmesi
olmaktadir" (Ozoglu, 2007, s. 6).

ve birey kavramlanm daha iyi anlayabilmemiz icin toplum kavrammi da insan
birey acismdan analiz etmemiz gerekir. Ozgul olarak sosyal bir varhk olan
bir araya gelerek toplumu olusturur. Bir toplumdaki insanlar ise ortak bircok
(ortak bir toprak parcasmi, bir politik g6ril§il, ayni dini dil, irk vb.) beraber
Baska bir deyisle toplumu olusturan sey bireylerden cok bireylerin
arasmdaki iliskiler, paylastiklan degerler ve davrams kahplandir (Savran, 2015). Bu
noktada toplumun bireyin tersi oldugu iddia edilebilir fakat bu zitlik kotil bir anlam
ifade etmemektedir.

Neticede

demokratik

toplum, bireyin biricikligine

saygi

gosteren, bireyin ihtiyaclanm karsilamak icin (barmma, guvenlik, hayatmi idame
ettirebilme vb.) var olan bir olusumdur.

Arastirmaya yardunci olmasi icin toplum ve bireyin devamhligmm da incelenmesi
gerekir. Toplum devamhhgmr saglamak icin nitelikli bireylere ihtiyac duyarken;
bireyler de kendi biricikliklerine saygt gosterecek, ihtiyaclanm karsilayabilecekleri
bir topluma gereksinim duyarlar. Bu baglamda birey ve toplumun devamhhgi ve
kalitesini

ikisi arasmdaki

saghkh

bag kurulacak olan bag belirler. Modern

toplumlarm i;agda§ egitimi tercih etmeleri de bu sekilde aciklanabilir. Birey
kavrammdan farkh olan toplum, birey odakh egitim ile hem onun kendi biricikligine
saygi duyarken hem de bireyin her yonuyle geliserek ilerde topluma yararh birey
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olmasmi amaclar. Egitim bir yandan siyasi, ideolojik ve ekonomik davramslann
kazamlmasma aracilik ederken diger taraftan devlete gily saglayan ekonomik, siyasi
ve ideolojik degiskenler (alt sistemler, kurumlar) arasmda bir iletisim araci gorevi
gdrmekte ve karsihkh olarak siyasi, ideolojik ve ekonomik cevreden etkilenmekte ve
onlan etkilemektedir. (Gokce, 2005, s. 37). Bu baglamda devletin etkilesimde oldugu
guclerden siyasi, ideolojik ve ekonomik gucler arasmda erk olan veya olanlarm
egitim ile dogrudan iliski icinde oldugu soylenebilir.

Herhangi bir egitim program ve uygulamasim inceledigimizde iki boyutlu bir
anlamhhk gormekteyiz. Bir boyutta egitim, uygulamasi, ogrencinin, cocugun, birey
olarak kendine ozgtl gereksinmeleri, istekleri guduleri ve tutkulan ile ilgilenerek
gelismesine yardim etmektedir. Diger bir boyutta ise, cocugun toplumsal bir ortamda
yasamakta oldugu ve bu ortamm cocugu bicimlendirdigi ondan bazt isteklerde
bulundugu benimsenerek egitim kuramlarmdan cocugun gelisim silrecini etkilemesi
kolaylastirmast beklenmektedir (Ozoglu, 2007).

Egitimin, insanm cevresini kontrol altma almaya yonelik etkinliklerini ortaya
koymasi acismdan insamn ortaya 91k1~1 ile basladigi ve toplumsal yasarn silrecinde
amach

bir girisim

olarak

bireyin,

ailenin,

grubun,

toplumun

ve

devletin

gereksinimlerine yonelik olarak sistemlestirildigi varsayilmaktadir (Gokce, 2005).
Bu ihtiyaclar 1~1gmda dogan egitim, gilnilmilzde evrimleserek bireyi odagina almistir.
Egitim ve ogretim hizmetleri, bireyin en list dtizeyde gelismesi icin birbirini
desteklemek ve tamamlamak durumundadir. Egitim bireyin yasarm boyunca devam
eden bir surec olarak dusundugurnuzde saghkh bireyler yetistirebilmek icin her
bireyin sahip oldugu yeterlilik ve yetersizliklerini bilerek egitim ve ogretim hizmeti
sunmarruz gerekmektedir. Genelde uygulanan egitim ve ogretimin amaci ogrenmeyi
saglamaktir. "Ogretim; ogrenmenin gerceklesmesi ve bireyde istenen davramslann
gelismesi icin uygulanan sureclerin tumudur, Egitim ve ogretim kavramlan cogu
zaman birbirine kanstmlmasma

ragmen egitim; bireyde davrams degisikligi

meydana getirme silreci, ogretme ise bu davrams degisikliginin okulda, kurumlarda
planh yapilma silrecidir. Egitim her yerde, ancak ogretim daha 90k okulda
yapilmaktadir" (Demirel, 2009, s. 9).
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ogretim suregeldigi toplumun sosyal, kulturel, politik ve ekonomik
etkilenir. Her ikisi de yerel-milli ve milletlerarasi ozellik tasir; ziraetkilesim halinde bulundugu cevrede egitim gormektedir. Ogretimden saghkh
sonucrar

almak istiyorsak dogru ve ciddi bir egitim yapmarmz gerekmektedir.

lnsanm ogrenmesi bir surec icinde olusur, Insan ogrenmeye hazir olmah: ogrenim
amacnu

gerceklestirmeye

giidiilenmeli: ogrenebilecegi

bilgi-beceri

ve tutumu

irdelemeli: bunlan ogrenmeyi smamah: ogrendiklerini degerlendirmeli: bunlardan
aldig: donut bilgilerle ogretme kusurlanm diizeltmelidir. "Ogrenmenin bu siireci planli ogretimle daha iyi gerceklestirebilir. Bu yiizden egitim planh ogretimle daha
iyi gerceklestirebilir, Bu yiizden egitim- planh ogretimi gerceklestirmek icin yapihr"
(Basaran, 1999, s. 11). Bu tiir ogrenmede ogrencinin destege, yardima gereksinmesi
bulundugu ve bunun Ogrenci Kisilik Hizmetleri ele almdigi yaygm bir uygulama
olur. Bu baglamda egitim uygulamalarmda Rehberlik ve psikolojik damsma onemli
bir uzmanhk hizmeti olmaktadir.

lnsanm ii<; boyutundan bahsetmek miimkiindiir. Bu boyutlar; insan dogasi, insanm
kisilik ozellikleri ve kiiltiirdiir. Birincisi insan tiiriine ozgii insanlar arasmdaki ortak
olan ozellikleri ifade eden insan dogasidir. lkinci boyut; her insam digerlerinden
ayiran farkh kisilik ozcllikleridir. Kimi insanlar duygusal-kimi insanlar ise bazi
konularda daha zeki ve yetenekli olabilirler. Ucuncusu ise her insanm kendine ozgu
ve icinde yer aldigr insan topluluklanyla paylastrgi kiiltiirdiir. Kulttlr gerek birey
gerekse bir insan grubu acismdan maddi manevi bazi ogeleri kapsar. Kiiltiir insan
tarafmdan olusturulan maddi ve manevi bazi ogeleri kapsar. Kultur insanlar
tarafmdan

olusturulan

maddi ve manevi her seydir. "Egitimle

ilgili biitiin

uygulamalarm temelinde bir insan anlayisi ve felsefesi ile tasarlanan bir toplum
projesi vardir, insanlar icinde yer aldiklan farkli sosyal ve kiiltiirel cevrelere gore
farkh egitim yasantilan, farkh ahskanhklar, farkh degerler ve tutumlar kazamrlar"
(Sisman, 2014, s. 3). Egitim bircok farkh sekilde anlatmaya cahsilsa da egitim, insam
genel olarak; bedensel, duygusal, zihinsel ve toplumsal yonden bilincli, sorumluluk
sahibi, miikemmel ve mutlu birey haline getirmeyi amaclamaktadir. Mutlu bireyler
aym zamanda mutlu ve saghkh bir toplumun olusumunu saglar, Egitim her yerde
olmasma ragmen iilkemizde devlet tarafmdan verilen egitimin kalesi okullardir,
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Okullarda bireye sunulan egitim ve ogretim faaliyetleri belirli bir plan ve program
dahilinde uygulanmaktadir.

Onceden belirlenen egitim mufredatlan,

okullarda

ogrencilere uygulanacak olan egitim ve ogretim hizmetinin temelini olusturmaktadtr.
Hazirlanan mufredatlar toplumun gelisimine, ihtiyaclanna, kulturune ve felsefesine
ve ulasmak istedigi yakm ve uzak hedeflerine gore sekillenmektedlr. Bu kapsamda
bireyin geli§mesine ve ihtiya9larma da uygun olmasi gozetilir. Bireye sunulacak olan
egitim ve ogretim kavramma deginecek olursak: bireyin yasarn boyu siiren
egitiminin okulda-planh ve programh olarak yiiriitiilen kisrru bireyin ogretimini
olusturur. Egitim zaman ve mekan yontmden kapsamh, siireli ve 90k boyutludur.
Ogretimde zaman ve mekan kadar ogretmenin, velinin, ogrencinin ozellikleri ve
beklentileri de onem tasir, Egitirnde bilgi dahil her turlu tecrube Iizerinde durulur.
"Bu tecriibeler tesadtifi olabilir. Tesadtifi tecrubeler egitsel olabilir fakat olmayabilir
de. Ogretim ise giidiimlii, planh, programh ve desteklidir. Ogrencinin ogretmen ile
ve onun sagladigr ortamla etkilesimi onern tasir, Ogretimde biitiin ogrenme
tecriibelerinin egitsel olmasi sarttir" (Vans, 1988, s. 18). Bu nedenle bireye sunulan
egitim ve ogretim hizmetlerinin bireye aktanmi 90k onemlidir.

Giiniimiiz toplumlarmm demokratiklesmesi ve egitimcilerin yaptiklan cahsmalann,
okullarda sunulan egitimin ve ogretimin iizerine etkileri olmus, geleneksel egitim
sistemi yerini 9agda§ egitim sistemine hirakmrstrr. <;agda§ egitim sisteminin en
onemli etkisi egitirnde Ogrenci Kisilik Hizmetleri kapsammda Rehberlik ve
psikolojik damsmanhk Hizmetleri etkili bir sekilde rol almasi ve kendini kabul
ettirmesidir (Rehberligin Tarihcesi, [25.03.2016]). Ozetleyecek olursak egitim ve
ogretimin aktanmi oldukca onemlidir. Degisen diinya sartlarmda ve kliresellesmenin
beraberinde getirdigi en onemli gii<; egitimdir. Antik 9aglardan itibaren gii<;, insan
niceligi iken, giiniimiizde bilgi olmustur. Ornegin 12 Mart 2011 yilmda, lan Tohoku
Depreminin ve Tsunamisi'nin Fukusima I Ntikleer Santralinde elektrik sebekesine
zarar vermesi ve santralin jeneratorlerini

su basmasmdan dolayi, santralde bir

elektrik kesintisine neden oldu. Bunu takip eden sogutma eksikligi santralde kismi
erime ve patlamalara neden oldu, altt reaktorun tamammda ve merkezi kullarulmis
yakit tankmda sorunlar meydana geldi. Bu sorunlar yasanmadan once ve yasanan
sikmtilann ilk asamasmda santralin lcinde bircok ulkeden bilim adami 9ah§maktayd1
ancak sikmtuun devam etmesiyle baska ulkeye ait bilim adamlan ulkeyi terk ettiler:
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Japan bilim adamlan

canlan pahasma illkeyi terk etmeyerek santrali

(Wikipedia, [19.04.2016]). Goruyoruz ki Japan mUhendisleri gerekli
,itmamma bilgiye sahip olmasalardi santrali kurtaramayip Ulkelerini bir savastan daha
felakete surukleyecek kayiplar yasatabilirlerdi. Bu olayi gUnUmUzde c;agda~
s;gunum

oneminin en carpici omegi oldugunu dusunuyorum.

Egitim ve Ogretim Modelleri ve Amaelari
boyunca topluluklar, Ulkeler degisik egitim felsefelerine dayah olarak egitim
gelistirmis ve uygularruslardir, Bunlardan belli bashlanna yer vermenin
1.,a11~mam1za katki saglayabilecegi dusunulmustur.

caglarda baslayan egitimin cagdaslasma surecinin temelleri 16.yUzyilda
auums ve 20. Yuzyila kadar sistemli bir sekilde geliserek devam etrnistir, Insanlann
dillerinde okuma yazma ogrenmesini gerekli goren ve ailenin egitimde en
onemli kurum olduguna inanan Luther, incil'i ilk defa Latince'den Almanca'ya
cevirmistir, "17. ve 18. Yuzyillarda Luther' in baslatngi yolda ilerleyen Comenius,
Locke, Rousseau ve digerleri, cocuk egitiminde bugun gelinen cocuga saygih, onun
ozelliklerine uygun egitim anlayrsmm onculeri sayihrlar. 19. ve 20. Yuzyillan ise
Pestallozi, Frobel, Montessori,

Dewey, Piaget ve Vygotsky'nin

temsil ettigi

soylenebilir" (Oktay, 2007, s. 47).

2.1.2.1. John Amos Comenius Egitim Felsefesi ve Egitim Modeli
17. yuzyilm en onemli dusunurlerinden biri olan Comenius'a gore DUnya bir
"labirent" olarak tasarlanrmstir.

Bu metaforuh kokleri ortacag gelenekleri ve

mistizmi ile derinden baghdir. Dini yazilannda da bu ogeleri on planda tutan
Comenius, bu metafor ile kendini tipkr efsanedeki gibi labirentten c;1k1~ yolunu
arayan Ariadne'ye

benzetir. Comenius'a

gore labirent; kotU okul ve egitim

sistemlerinden olusurken, kendisi de insanogluna dogru yolu gostermeyi gorev bilir
(Dobinson, 1970, 34). Comenius'un bakis acisma gore insan; "kendi icinde Tannsal
ozellikler tasir ve iyi olarak dunyaya gelir. Egitirnin gorevi insandaki bu Tannsal iyi
ozellikleri gelistirmektir. Egitim; ozgurluk, nese ve zevk iceren, pozitif ogrenme
tecrilbelerinden olusmahdir." (Morrison, 1988(b), s. 45).
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ynius'un egitim anlayisr egitimin miimkiin olan en erken yasta baslamasi
mdedir. "Tekrar ogretmektense, ogretmek daha kolaydir" diyen Comineus'a
erken yaslarda ogrenmenin en iyi yolunun duyular yolu ile olusu ve egitimin ise
ut duyulara dayah olmasidir. Biiyiik Didakta adli eserinde egitim ile ilgili
"~lerini aciklayan Comenius, Resimlerle Diinya adh eseri ile ilk resimli cocuk

.p1m yazan ve nesne ile resmin yan yana getirilerek ogretilmesini gerceklestiren
~iclir (Morrison, 1988(b)). Alti yasmdan kucuk cocuklann evde anneleri ile
lunmalarmm ve ailenin cocuk egitimindeki rolunun onemi iizerinde duran
lllenius, cocuga erken yaslarda somut bir sekide ve nesneler gosterilerek ogretirn
pilmasm1 onermektedir. Tabii Metot kavrami ile insanm tabiatma dayah bir egitim
ytodu gelistiren Comenius, ancak bu metot yoluyla, "ogrencilere verilecek
Igilerin acik secik olmasmm saglanabilecegini" gorusundedir (Aytac, 1972, s. 175).
unun icinde Comenius, "cocugun ihtiyaclanm tabiatla tam bir hiirliik icinde giderek
~µyiimesini ister" (Gokberk, 1999, s. 138). Cocugun merkezde oldugu bu yaklasim,
9a.gda~ egitim modellerinde Rehberlik ve psikolojik darnsmayi gerekli bulmaktadir,
Comenius'un

egitirn anlayisma gore, her zaman icin cocugun ileriki yillan

dii~iiniilmeli ve hayatm nihai hedefine ulasma kaygisi olmahdir. Comenius, okul
oncesl donemden baslaytp ilerideki tum egitim hayan boyunca cocugu, tiim insan
hayatmm bir oznesi olarak gorur ve bunun nesiller arasi artarak aktanmnu savunur.
Kendi cagmdaki bilginin luzh artist ve toplumun yukselisine ek olarak Comenius
~oyle ekler; "Atalanrmzla esit olmak icin bizim onlardan daha 90k ogrenmemiz
gerekir" (Dobinson, 1970, s. 34). Comenius'un cocuk ve onun egitirni-ogretimi
konusundaki goruslerinde, tartismalannda

ve actklamalannda

merkeze cocugu,

bireyi almaktadir. Bu baglamda cagdas egitimde yer alan Rehberlik ve psikolojik
darusma ilkeleriyle benzerlikler, ortusmeler soz konusu olabilmektedir.

2.1.2.2. John Locke Egitim Modeli ve Etkileri
"Sil bastan bir egitim felsefesi yazmak yerine John Locke, var olan 17. Yuzyil egitim
reformlanm egitim model ve yaklasimlanru halka sevdirmek ve kendi fikirlerini de
halka ulastirmaya cahsmistir" (Ezell, 1984, s. 141 ). Bu goruslerden en onemlisi Bos
Levha teorisi olarak amlmaktadir, Dunyaya gelen bireyin zihnini Bos Levha'ya
benzeten Locke, cevre ile kurulan olumlu etkilesimler (egitim) sayesinde bireyin
bilgi ve tecriibe sahibi oldugunu one surmustur. Bu goruse gore Locke icin egitimin
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amact cocuga iyi bir cevre hazirlamak ve onun iyi tecrUbeler kazanmasmi
saglamaktir. "John Locke en iyi ogrenmenin duyusal ogrenme oldugunu vurgular,
ciinktl cocugun cevreyi ve tecrilbeleri algilamasi duyulanyla milmkiln olur. Bu
yuzden duyularm egitilmesi gerekir" (Oktay, 2007, s. 47). Gorusleri ile egitimin ve
psikolojinin pek eek alamm oldugu kadar erken cocukluk egitimini de etkileyen
Locke, ozellikle Montessori'nin duyulara dayah egitim anlayismm ve modelinin
gelistirilmesinde etkili olmustur.

Bu gortlstm cocugun, onun duyulanm merkeze ahsi, Rehberlik ve psikolojik danisma
ilkelerine uygunluk gostermektedir. ilgili Egitim Uzerine Bazi Dusunceler eserinde
Locke, "Bir Prens, bir asil ve normal bir beyefendi dusunun, evlatlanru tabii ki farkh
bir sekilde yetistirilecektir." der (Locke, 1764, s. 324). Egitim uygulamalarmda ve
Rehberlik ve psikolojik damsma etkinliklerinde
bagdasan

bu

g5rli§iln gilnilmilz

sanat

bireysel farkhhklar

ilkesi ile

uygulamalarmda

etkilerinin

egitimi

silrdilrUldilgilnilgozlemek olasidir.

2.1.2.3. Jean Itard ve Edouard Seguin Egitim Modeli
Otiatra'da bir uzman olan Itard, kdr ve sagrr cocuklar ile cahsan bir uzmandi. En
ilnlil vakasi ise kamuoyunda genis yer bulan "Avory'nin vahsi cocugu" lakaph
ormanda bulunan ve hayvanlarla yasayan bir cocuktu (Britannica, [01.05.2016]).

8 Ocak 1800'de ormandan kacip gelen bu cocugun yasi bilinmemesine ragmen 8 ve
12 arasi olarak tahmin edilmektedir. Konusma eksikligi, yiyecek tercihleri ve
vilcudundaki sayisrz yara onun hayatmm cogunu vahsi ormanlarda gecirdigine bir
kamt olarak gosterilmektedir. Itard, "Avory'nin

vahsi cocugu'lna pratik yasam

yetenekleri ve konusma icin egitim verdi. Cocugun gelisimi az ve umut vaat edici
olmasa da "vahsi cocuk ve fiziksel engelli cocuklar ile calismasi onu insan
gelisiminin ozellikll, kesin ve gerekli asamalardan gecrnesi fikrini ortaya atmasma
yardimci oldu (Gutek, 2004). Itard'm bu teorisine gore; "bireyin yasmm ilerlemesi
ile bu asamalardan gecmis olmamasi onun yeteneklerini kullanmasi icin gerekli sinir
hilcrelerinin olumune neden olmaktadir" (Itard, 1802, s. 145).
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Vahsi Cocugu'tndan etkilenen Seguin, engelli bireyleri egitebilrnek icin
felsefesini ve egitim uygulamalanm formille etmeye baslannstir.

Seguin'e

"Aptalhgm nedeni genel olarak engellenmis bir zihinsel ve fiziksel gelisimdir.
ve tum duyulan iceren detayh bir egitim ile kismen veya tamamen
dtlzeltiiebilir" (Holman, 1914, s. 27). Seguin'in tilm duyulara hitap etmek icin
kullamlan ahstirmalar ve oyunlar zihinsel gelismeyi arttirdrgrndan, duyu organlarmm
egzersizleri olarak dokunma, gorme ve isitme duyulan

kullamlmaktadir.

Bu

yaklasimm Maria Montessori tarafmdan calrsmalannda egitim uygulamalarmda ele
almdigi gozlemlenmektedir.

2.1.2.4. Jean-Jacques Rousseau Egitim Felsefesi ve Egitim Modeli
18. yuzyihn filozof, yazar ve bestekarlanndan olan Jean-Jacques Rousseau'nun
politik felsefesi basta Fransa olmak uzere tilm Avrupa'yi etkileyen Aydmlanma'nm
ilham kaynagi olmustur, Fransiz Devrimi sonrasmda modem politik ve egitim
anlayismm gelismesine yardimci olmustur.

Egitim uzerine bir tez olarak gorulen Rousseau'un eseri Emile, or On Education,
yazarm en iyi ve en onemli eseri olarak degerlendirilebilir (Oktay,2007). Bu eserinde
yazar kritik ogrenme ve ogrenme donemleri uzerinde durup bunun nasil yapilacagmi
anlatir. Bu eseri ile Rousseau, ozellikle okul oncesi donemde kabul goren cocugun
ihtiyaclanna

uygun ve cocuk merkezli egitim yaklasrmmm onctilerinden biri

olmustur, "Emile,or On Education, yaymlandigi ilk yilda Paris ve Cenevre'de
toplanhp yakilsa da" (Montin, 1908, s. 316), savundugu cocuk merkezli egitim
yaklasirru aralarmda bazi farkhhklann bulunmasma ragmen kendisini izleyen
Pestalozzi, Frobel, Montessori ve digerleri tarafmdan da benimsenrnistir (Schofield,
1982).

Cocuk merkezli egitim yaklasirm, egitimde farkhhk ve Rehberlik ve

Psikolojik Damsma ilkelerini destekler nitelik tasimaktadrr,

2.1.2.5. John Heinrick Pestalozzi Egitim Modeli
Rousseau'nun cocuk merkezli egitim anlayismdan etkilenen Pestalozzi'ye

"gore

egitim ogretim kitaplardan anndinlnus, simf disinda ve dogal materyaller ile
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yilriitillmelidir. Bu gorii§e dayah olarak bazi deneysel okullarda, cocuklarda onceden
var olan bilgiyi cekmek icin Sokratik soru-cevap metodu kullarulrmstrr" (Dorothy,
1992,

s.

7).

Pestalozzi'nin,

cahsmalannda

egitimin

duyusal

izlenimlere

dayandmlmasi ve bunlarm yardirm ile cocugun potansiyel ozelliklerinin gelisecegine
dikkati cekrnektedir.

2.1.2.6. Friedrich Froebe! Egitim Modeli
Pestallozzi'nin

ogrencisi olan Froebe}, cocuk gelisimi konusundaki yaklasimlan

bugun egitimde halen kullarulmaktadir. Cocuk gelisimi hakkmdaki gorusleri ile hem
bir kuram gelistiren,
uygulanabilecegini

hem de bunun okul oncesi donerndeki cocuga nasil

belirleyen

kisi olmustur

(Carter,

1987). "Serbest

Zaman

Etkinligi" kavrarmm egitime kazandiran Froebe}, kilc;ilkyastaki cocuklar icin oyunun
egitici ozellig] ustunde durmustur, Cocuklara verilen materyallerin yaslara gore
degismesi

ve egitimde

milzikten yararlanmak

Froebel'in

kurammdaki

temel

dttsuncedir. Okul oncesi egitimde ve erken okul egitiminde Rehberlik ve psikolojik
darusma etkinliklerinin ilkeleri ile bagdastigr dikkati cekmektedir.

2.1.2.7 John Dewey Egitim Modeli ve Uygulamalarr
John Dewey' in egitim goril§iine gore -gen el egitim anlayismm aksine, cocugun
ilgilerini goz onunde bulundurup cocugun merkezde oldugu bir egitim ortami ve
egitim programi fikrini one surer. Gene! egitirnin; "yetiskinlerin standartlarmm,
konularmm ve metotlarmm yavasca buyuyen bireylere empoze edildigini" savunan
Dewey, (Dewey, 1916, s. 29) cocugun bilinmeyene degil bu gilniin gereklerine
hazrrlanmasi gerektigini savunmustur. Dewey'e gore cocuklar, fiziksel faaliyetlerle
esyalann

kullanumrn

ogrenmeli,

zihinsel

faaliyetler

ve

sosyal

etkilesimde

bulunmahdirlar (Morrison, 1988(a)).

2.1.2.8. Jean Piaget Kurami ve Egitime Etkisi
Isvicreli bir psikolog olan Piaget, bir egitim modeli olusturmaktan cok yapngi
cahsmalarda bilissel ve dil alanmdaki gelismelerin cesitli evrelerden olustugunu
ortaya koymustur. Literati.ire Piaget Kurami olarak gecen dusunceleri ile bircok
egitimciyi etkilemistir.
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Jean Piaget, Neuchatel -Oniversite'sinde doktora yapmasmm ardmdan Paris'teki
Sorbonne -Oniversitesi Binet laboratuarmda zeka ile ilgili calismalar yaprrustir.
Yaptigi bu cahsmalar ile aym ya~ grubundaki cocuklarm ayni hatalan yaptrgim fark
etmistir, Bu cikanmm ilzerine; "Buyuk cocukiar, kucuk cocuklardan daha parlak
denemez.

Kucuk

cocuklarin

dusunceleri

buyuklerinkinden

nitelikce

Zekdda cozulmesi gerekensorun, degi$ik yaslardaki cocuklartn dusunurken
yontemlerdir. " demistir (Oktay, 2007).
gore bi.iyi.ime, ve ogrenenin ogrenmek icin cesitli girisimlerde bulunmasi, bu
sonucunda cevresinden cesitli tepkiler almasi ve bu tepkileri ileriki
girisimlerinde tekrar kullanmasi sonucunda olusur, Gelisimi donernlere ayiran
Piaget, egitimin ve egitim ortammm bu donemlere gore di.izenlenmesine yardunci
olmustur,

2.1.2.9. Lev Semenovich Vygotsky Yaklasmu ve Egitime Etkisi
Vygotsky'nin gorusttne gore, dusunce insan beyni ya da zihni ile sirnrh degildir,
Zihin insan bedeninin disma uzamr ve diger zihinlerle aynlamayacak bir birliktelik
icindedir. Vygotsky'nin kuramma gore sosyal deneyimler dtisilnceyi sekillendirir.
Sosyal olarak gelisen ve yapilandinlan zihnin olusturulmasmda dilin 90k ozel bir yeri
vardir, Vygotsky'ye

gore dil sosyo-kulturel cevre ile bireyin zihinsel surecleri

arasmda bir kopru islevi gorur, bu yi.izden dilin ogrenilmesi bireyin zihinsel
gelisiminde 90k onemli bir asamadir, Egitim uygulamalarmda bu durum dikkate
alrnmahdir.Vygotsky'nin

egitime katkilan, kansikhga dayah ogretim yoluyla ve

isbirligi ile ogrenmeyi icerir (Berk, 1997).

2.1.2.10. Montessori Egitim Modeli
1870 yilmda Italya'nm Ancona sehrinde dogan Maria Montessori henilz 3 yasmda
iken daha iyi bir egitim alabilmesi icin Roma'ya tasmma karan alan ailesi tarafmdan,
ataerkil toplum yapisinm hakim oldugu ltalya'da bir kadmm yapabilecegi tek i~ olan
ogretmenlige yoneltildi ancak egitim hayatma teknik okul ile baslayan Montessori,
biyolojiye duydugu ilgiden dolayi tip faki.iltesine gitmeye karar verir. italya'da
toplumsal cinsiyet rollerinden dolayi Montessori tip faki.iltesine girmek icin bu
donemde epeyi caba sarf etmistir.
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1986 yihnda Roma Universitesi Tip Fakiiltesi'nden mezun olan ilk kadm oldu ve
iiniversitenin Psikiyatri

Klinigi'ne

katildi. "Burada

gorevinin bir parcasi da

Roma'daki genel akil hastanelerinde yatan cocuklarla ilgilenmek idi" (Lillard, 2013,
s. 28). Montessori'ye gore zihinsel yetersizlikleri olan cocuklar icin duzenlenmis bir
egitim sistemi ile bu cocuklar egitilebilirdi. Bu yiizden engelli bireylerin egitimi icin
cahsmis iki oncii olan Jean Itard ve Edouard Seguin'in yaptiklan calismalan
incelemek icin Londra'ya ve Paris'e gitti.

"Yaptigi ziyaretlerden donen Montessori, 1898 yilmda Devlet Ortofreni Okulu'nun
miidiirliigiine getirildi. Burada iki yil boyunca cccuklarla cahsirken uyguladigi
egitim yontemleri, Itard ve Seguin'den ogrendiklerine (duyulara dayah egitim)
dayamyordu" (Lillard, 2013, s. 28). Devlet Ortofreni Okulu'nda kazandigi tecriibe ve
dusunceler Montessori Egitim Modeli'nin temel yapitaslan olmustur.

Devlet

Ortofreni

Okulu'ndaki

zihinsel

engelli

cocuklann

uygulamalarda

kullandiklan materyallerle cahsarak basan gosterdiklerini ve bu uyanlara tepkiler
verdiklerini deneyimleyen Montessori, bu modeli gerekli degisiklik ve ilavelerle
normal zekah cocuklara da uygulayarak ozgtln bir egitim modeli temellerini atrnistir
(Topbas, 2015).

Maria Montessori yasadig; donemde kadma verilen rolleri hice sayarak bircok farkh
alanda kendini

ispatladi.

Omegin

Roma

Universitesinde

okudugu

donemde

cocuklarda sinir hastahklan iizerine bir cahsrna yiiriittii ve bu arastirmayi teknik
dergilerde yayilama firsati elde etti, bunun haricinde donemin ilk kadm kolejlerinden
biri olan Roma'daki Kadm Egitim Koleji'nde cahsmaya basladi. Yine Roma'da
klinik ve hastanelerde doktorluk yapti ve kendi klinigini acti (Korknaz, 2015).
Montessori, yasaminm sonuna kadar egitim ile ugrasmak istedigini fark etmesiyle
tekrardan Roma Oniversitesi'ne dondu ve burada kendini egitim alanmda gelistirmek
adma felsefe, psikoloji ve antropoloji iizerine cahsrnalara basladi (Korkmaz, 2015).

Montessori kendi egitim modelinin icerigini tarif ederken; aslmda bir yontem veya
modeli olmadigim; belli olan tek seyin cocugun kendisi oldugunu ifade eder.
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Engellerden annmis cocuk ruhu, kendi dogasma gore hareket etmekteydi. Gorunen
iste buydu (Durakoglu, 2010).

Maria Montessori eserlerinde acikca egitim modelinin ilkelerinden bahsedilmese de
genel olarak kabul edilen ve Montessori Egitim Modeli'nin temellerini olusturan
ilkelerden bahsetmek milmkiindiir. Bu ilkeler; "kendi bastma yapmama yardtm et","
her canli varltgtn kendine ozgi; bir gelisme plant vardtr ", ortam cocugun
yogunlasmamastna

elverisli

olmaltdir ",

cocugun

gelisim

evreleri

'hassas

donemler'den. olusmaktadir" (Topbas, 2015, s. 46). Bu ilkeler arastirmanm ileriki
bolumlerinde detayh olarak incelenmistir,

Literature gecmis egitim yaklasimlan kronolojik olarak incelendiginde dusunurlerin
birbirlerinden

etkilenmeleri

gozlemlenebilir.

Bu yaklasunlar

geleneksel egitim

anlayisinm etkin ve etkili olmadigr durumlarda ortaya anlmis ve gelistirilmistir.
Adeta <;tg gibi biiyiiyerek .yoluna devam eden (;agda§ Egitim, ogrenciyi merkeze
almis ve ogrencinin ihtiyaclan ile ilgilenmistir. Cagdas anlayisa gore egitimin genel
amaci; bedence, ruhca saghkh, topluma etkin sekilde uyum saglayabilen insanlar
yetistirmektir. Diger bir deyisle toplumsal, cevresel kosullara sorgulamadan aynen
uymak

ve

silrdiirmek

(edilgen

uyum)

yerine

toplumu

ileri

goturebilecek,

gelistirebilecek degisimleri de saglayabilecek (etken uyum) bireyler yetistirmektir
(Yesilyaprak, 2015). Toplumlar icin insan niceliginin yerini insan niteliginin almasi
ile birlikte (;agda§ Egitim onem kazanrms ve geleneksel egitimin yerini almaya
baslamistrr. Egitimin cagdaslasma silreci ise egitimin statik bir olgu olmadiguu,
zaman icinde bilim ve deneysellik I§tgmda alternatif yontemler ile gelisebilecegini
bize gostermistir. Egitimin cagdaslasma silrecinde katalizor gorevini geleneksel
egitimden kaynaklanan sorunlar ustlenmistir. "Bu sorunlar; ogrencinin ozgllr kimligi
oldugunun kabul edilmeyisi, ogrencinin kendi yetenek ve smirlannm

farkma

varamamasi, ogrenme sirasmda edilgen olmasmdan dolayi ogrenmeyi ogrenememesi
olarak siralanabilir" (Vural, 2004, s. 41 ).

Ozet olarak ele alman egitim modellerinin tarihsel gelisimine deginen yukandaki
actklamalarda,

modellerde

egitim uygulamalarmda

cocugun, bireyin merkeze

almmasi, duygulann, bireysel farkhhklarm vurgulanmasi dikkati cekmektedir. Bu
baglamda, bu modellerde Rehberlik ve psikolojik damsma ilkelerinin dine dayah
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egitim yerine bilime dayah egitimin ileri stlrtllrnesine bagh olarak yer aldrgmi
gorebiliriz,

<;ah~mam1zda ele alman egitim modeli olarak Montessori Egitim Modeli'ni bu tarihi
gelisim icinde olustugu sonucunu belirtebiliriz.

2.1.5. KKTC'de Egitim ve OgretiminAmaelarr
11 Haziran 1986 Tarihinde kabul edilen 17 /1986 sayili Kuzey K1bns Ti.irk
Cumhuriyeti Milli Egitim Yasasi'na gore KKTC'de Egitim ve Ogretimin Amaclan
sunlardrr:

Kibris Turk Milli Egitiminin gene/ amact, Kzbrzs Turk Toplumunun tum bireyierini,
asagtdaki fikralarda ongorulen esaslar <;er<;evesinde yetisnrmekttr.

(1) Ataturk ilke ve devrimleri ile yurttaslar arastnda bir fikir ve duygu ortakligini
ama<;layan, <;agda$la$mayz hedefleyen ve Turk milletini milli bilince vardtran
Ataturk milliyet<;iligine, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun ustunlugu
ilkelerine baglz, bun/an koruyan ve gelistiren yurttaslar olarak yetistirmek;

(2) Kibris Turk Toplumunun, varolma miicadelesinin oziinde yatan gercekleri
bi/en, mucadele tarihinin bilincine varan ve bu mucadeleye inancla
baglanan, manevi ve kulturel degerlerini koruyan ve gelistiren, yurdunu ve
toplumunu seven, Anayurdu Turkiye ye, Turk ulusuna, oz yurduna,
toplumuna ve ailesine gucli: bag/aria bagli, yurduna, toplumuna, laik
devletine karst gorev ve sorumluluklarzm bi/en ve bu bilinc ve nitelikleri
surekli davrantsa donu$turebilen, bartsci ancak haklarini korumasini bi/en
yurttaslar olarak yetistirmek:

(3) Beden, zihin, ahlak ve duygu bakimmdan dengeli ve saglikl: bicimde gelismis
sag/am bir ki$ilige ve karaktere, bilimsel dusiinme giicune, gents bir dunya
gorusune sahip, insani seven, insana ve insan haklartna saygili, girisime
deger veren, toplumuna karst sorumluluk duyan, her yonuyle gelismis,
top/um ekonomisine katkida bulunan, top/um ctkarlartni kendi ctkarlartnin
ustunde tutan ve kendi mutlulugunu toplumun refah ve mutlulugunda goren, 5
toplumun varligim ve devletini ozenle koruyan, gelismesine caltsan ve onu
her turlu tehlikeye karst savunan ve sonuna kadar direnen, cesur, kisilikli,
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(4) Ilgi ve yeteneklerini degerlendirmek ve ortaya ctkartp gelistirmek suretiyle,
gerekli bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve dayantsma ile i,J
gorme altskanltklartru kazandtrmak; onlart bu yolla hayata haztrlamak ve
on/arm, kendilerini ve ailelerini mutlu ktlacak ve toplumun mutlulugu ile
kalktnmastna katktda bulunacak bir meslege sahip olmalartni saglamak;
boylece, bir yandan yurdunda refah ve mutlulugu arttrmak; diger yandan,
toplumsal birlik ve butunluk icinde ekonomik, sosyal ve kulturel kalkinmayt
destekleyip htzlandtran; toplumunu ve ulusunu, c;agda,J uygarltgtn yap1c1,
yarattct ve seckin bir ortagi yapmak isteyen ve bu istek dogrultusunda siirekli
caba gosteren yurttaslar olarak yetistirmek. (Milli Egitim Yasasi, 1986).

Yasada

yer

alan

egitim-ogretim

amaclannm,

uygulamalarmda, Montessori Egitim Modeli'nin

KKTC

egitim

sistemi

ve

yer almasmm bir dayanagmm

oldugunu, aynca egitimde Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin yer
almasinr kapsadigmi gormek olasidir,

K.KKTC Milli Egitim Yasasi'nm 17/1986 sayih yasa altmda Okul Rehberlik ve
Psikolojik Damsmanhk Tuzugu kapsammda bu hizmetler ~oyle belirlemistir;

5. (1) Milli Egitim ve Kultur Bakanligi 'na baglz tum devlet okullan ile ozel
okullarda, Milli Egitim Yasast ile bu Tuzukte belirtilen ilke ve esaslar cercevesinde
ogrencilere yonelik olarak rehberlik ve psikolojik dantsmanltk hizmetleri verilir.

7. Kibrts Turk Egitim Sisteminin gene! amaclan cercevesinde, Kapsamli Gelisimsel
Rehberlik ve Psikolojik Danismanltk Hizmetleri 'nin amact, proaktif ve onleyici
anlaytsla akademik (egitsel), kariyer (mesleki) ve kisisel/sosyal (bireysel) gelisim
alanlartnda etkili ogrenme ftrsatlari yaratarak, her ogrencinin basartli olmastni
saglamakttr

2.1.6. Egitimde Rehberlik ve Psikolojik Damsma
Rehberligin genel anlamda bircok kaynakta 90k cesitli tarumlan vardir. Genel kabul
goren tammlan ozumsedigimizde ise; Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetleri
planli ve bilincli bir sekilde, bireyin gelisimine katki koyan ve silreklilik gosteren bir
surec olarak karsumza cikar.
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Rehberlik ve psikolojik danisma hizmeti, egitim sistemi icerisinde her gecen giin
daha aktif olarak snrec icerisinde yer almakta ve geleneksel yontemi benimseyen
ogretmenler ve yoneticiler tarafmdan kabul gdrmektedir. Rehberlik ve psikolojik
damsma hizmetleri bireye yonelik bir hizmet olup, onun gelisim silreci icerisinde
kendini tammasi, anlamasi ve bu stlrecte de topluma uyum saglamasma yardim eden
bir snrec diyebiliriz. Rehberlik ve psikolojik danisma hizmetleri icinde yapilan
faaliyetler onleyici, koruyucu ve gelisimsel rehberlik anlayisi ile sllrec icerisindeki
cnemini gostermektedir. Rehberlik hizmetleri geleneksel egitim sistemi icerisinde
"basansiz" ya da"sorunlu" olarak etiketlenen ogrencilere hizmet edip, hem bireysel
hem de grup rehberligi olarak tilm ogrencilere hizmet etmektedir.

Yakm gecmiste

ise -Dinkmeyer'in

belirttigi

gibi, okullarda

Ogrenci kisilik

hizmetlerinin alamnm ve ilkelerinin giderek genisletildigi ve bu hizmetleri her
ogrencinin kendi kapasitesinin

(yeteneklerini ve yetikliklerini) anlamasma ve

coznmlemesine, planlar yapmasma karsrlasugi sorunlan cozmesine yardunci olmaya
yonetildigi gornlmektedir. Ogrenci Kisilik Hizmetlerinin genisletilmis olan alam ve
islevi icinde Rehberlik ve psikolojik danisma en buyuk yeri ve onemi kapsamaktadir.
"Ogrenci Kisilik Hizmetleri, Rehberligin ve Psikolojik Damsmanligm yam stra
okullarda egitim ve ogretime yardimci olan, ornegin egitsel kol faaliyetleri, okul aile
birlikleri gibi, Rehberlik ve psikolojik danisma etkinliklerinin icermedigi hususlan
da kapsamaktadir" (Ozoglu, 2007, s. 2). Ogrenci Kisilik Hizmetleri c;agda~ orgun
egitimin bolunmez bir parcasi, ogretim ve yonetim faaliyetlerinden ayn, ancak onlara
paralel olarak fonksiyon gosteren bir hizmetler grubudur (Y esilyaprak, 2015).

Rehberlik ve psikolojik damsmanm amaci, insaner psikolojinin gelistirdigi bir
kavram olan "kendini gerceklestirme" dir. Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisinde en list
basamakta yer alan bu kavram, insan davraruslanna yon veren ana gudu olarak
gorulmustttr. Eger kendinizi gilvende hissetmezseniz silrekli tetikte olursunuz, eger
ozgtrveniniz dusukse kendinizi surekli savunmaya cahsrrsuuz, Maslow'a

gore

ihtiyaclanmz karsilanmadigr surece kendinizi potansiyelinizi ortaya cikarrnak icin
adayarnazsmiz (Boeree,[25.03.2015]).
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Ogrenci Kisilik Hizmetleri'ni olusturan hizmetler okullarda genel olarak Rehberlik
ve psikolojik darusma Hizmeti kapsammda ele almmaktadir. Egitimde Rehberligi
tammlarsak; her yastaki bireylere; kendilerini tamma, kabul etme ve gelistirmeleri
silrecinde gerekli yeterlilikleri ve yasam donannnlanru kazanmalan icin profesyonel
kisilerce yapilan psikolojik destek hizmetleridir (Yesilyaprak, 2015).

Rehberlik hizmetlerini ise Psikolojik Darusma Hizmeti, Oryantasyon Hizmeti, Bireyi
Tamma Hizmeti, Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti, Yoneltme ve Yerlestirme
Hizmeti, izleme ve Degerlendirme

Hizmeti seklinde alt bashklara ayirabiliriz

(Yesilyaprak, 2015).

Ozetleyecek olursak bu kapsamda egitimde ogrencilere sunulan Ogrenci Kisilik
Hizmetleri

oldukca

onemlidir.

Gunumuzde

de Tiirkiye Cumhuriyeti'nin

64.

Hukumetin hukumet programmda da egitimde Rehberlik Psikolojik Damsmanhk
hizmetlerinin

etkin

olarak

surdurecegini

belirtilmesi

de

onemini

oldukca

vurgulamaktadir. 64.hiikilmetin Rehberlik ve psikolojik damsmanhk acismdan onem
verecegini belirttigi en onemli cilmle ise :

Egitim ortamlartni,

ogretim materyallerini ve egitim-ogretim uygulamalartru

bireysel farkltltklart dikkate alan ve ogrenciyi merkeze alan bir anlaytsla
duzenleyecegiz. (Davutoglu, [25. 03.2016]).

2.1.7. Egitimde Ogrenci Kisilik Hizmetleri
Kuresellesmenin beraberinde getirdigi gelisen teknoloji, yasamin her alamnda oldugu
gibi egitimde de degismelerin yasanmasma neden olmustur, "Ogretmen" odakh olan
geleneksel

egitim

anlayisi,

yerini

ogrenci

odakh

9agda~ egitim

sistemine

birakrlmasuu etkilemistir, Bireyin tilm yonleriyle gelisimi icin bireyin gelisim
alanlarma hitap eden planh bir egitimin yam srra kisiliginin tilmilne ve butunlugune
yonelik diger hizmetler

de saglanmahdir.

"Rehberlik ve psikolojik

danisma

uygulamalanm da iceren orgun ogretim dismdaki bu hizmetlere Ogrenci Kisilik
Hizmetleri denilmektedir" (Ozoglu, 2007, s.19). Bu durumun bir getirisi olarak,
Rehberlik ve psikolojik damsma, egitimin vazgecilmez bir parcasi olmustur; egitim
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siirecinin her kademesinde ogrenciler rehberlik hizmetlerinden yararlanabilir. Dahasi
buna gereksinim duyarlar (Y esilyaprak, 2015). "Egitim kurumlartndaki Rehberlik ve
psikolojik darusma hizmetleri ile ogrenci her asamada gelisim halindeki kendisini
daha iyi tanimast ve kabul etmesi, bir ust asamaya yonelik tercih ve secimler
yapmast, kararlar almast ve uygulamast, kar$zfa$hg1 sorunlarla basa ctkabilmesi,
potansiyellerini

en

gerceklestirebilmest

verimli

sekilde

kullanabilmesi

icin rehberlik yardimtna

ve

boylece

ihtiyac duyacakttr"

kendini

(Yesilyaprak,

2015, s. 29).

Demokratik ve ozgilr bir toplumda bireyin en list dtizeyde gelismesi ona egitim
surecinin saglanmasi en temel ve en onemli husustur. Egitim yoluyla bireyin
ulasabilecegi en list gelisim duzeyine ulasabilmesi icin olanaklar saglanmasi bireyin
yeterliliklerini

ve yetersizliklerini

bilerek toplum yasarrunda olmasi gereken

sorumlulugu kavramasi ve gerceklestirmesi beklenmektedir (Ozoglu, 2007).

"(;agda$ egitim anlaytsinda,

ogrencileri

bilgi yuklenen

ogrenmeyi ogrenen, kisilikleri gelismis, yeteneklerini

degil, merkeze alan,

kullanan, problem cozen,

analiz ve sentez yapabilen, akilct, yaratict, yaptct, duygu ve dusunceleri dengeli,
sevgi dolu, hosgorulu, ulusal ve evrensel degerlere saygtli vatandaslar olarak
gelistirmelerini saglamak icin Ogrenci Kisilik Hizmetlerine ihtiyac vardtr" (Altmtas,
2014,

s. 2). Bu hizmetlerin

onemlilerinden

birisi Rehberlik

ve Psikolojik

Hizmetlerdir.

2.1.8. Egitim Modellerinde Ogrenci Kisilik Hizmetleri Siireeler ve Uygulamalar
Ogrenci Kisilik Hizmetleri, egitim kurumlarmda ogrenciye, ogretim cahsmalarmdan
ayn, ogretimi dismda saglanan ve onun kisiliginin duygusal ve toplumsal yanlan ile
saghkh bir sekilde gelismesine hizmet eden uygulamalan kapsar. Ogrenci Kisilik
Hizmetleri, 9agda~ ve orgun egitimin aynlmaz bir parcasi ogretim ve yonetim
faaliyetlerinden ayn, ancak onlara paralel olarak fonksiyon gosteren bir hizmetler
grubudur. Egitim sureci icinde bu hizmetlerin amaci bireyin egitimden en olumlu
sekilde yararlanarak her yontiyle tum olarak gelismesine ve saglrkh bir kisilik
kazanmasma olanak saglayacak egitim ortami yaratmaktir (Yesilyaprak, 2015).
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Ogrenci, kisilik hizmetleri, okulun diizeyi, olanaklan ve bulundugu cevreyi goz
onune alarak diizenlenmektedir. Asagrda ogrenci kisilik hizmetleri cercevesinde
ogrencilere sunulan hizmetler kisaca aciklanrrustir:

1.

Saghk

Hizmetleri:

Saghk

egitimi,

saghg1

koruma,

saghk

kontrolleri

yapttrma.bulasici hastahklar ve korunma yollan, tam ve tedavi merkezleri.

2. Sosyal Yardim Hizmetleri: Ogrencileri burs ve barmma konusunda bilgilendirme,
beslenme, ulasim ek i~ konusunda yardrmci olma gibi hizmetleri kapsar

3. Rehberlik hizmetleri Ogrencilere sunulan psikolojik yardim hizmetlerini kapsar.

4. Ozel Yetistirme Hizmetleri: Ozel yetenekleri gelistirme firsatlanna yardimci olma,
gereksinim duyulan alanlarda kurslara yonlendirme, verimli ders cahsma becerileri
kazandirma, basansizhk nedenleri konusunda ogrenciyi bilgilendirme.

5. Sosyal ve Kiiltiirel Hizmetler: Serbest zaman etkinlikleri ve serbest zamam verimli
kullanma

ahskanhklan,

ilgi ve becerilerine

gore ogrencileri

serbest zaman

etkinliklerine yonlendirme ( Rehberligin Tarihcesi, [25.03.2016]).

2.2. Rehberlik ve Psikolojik Damsma Hizmetlerinin Onemi
"Rehberlik ve psikolojik damsma'nm amaci "kendini gerceklestirme=dir" ( Altmtas,
2014, s. 7). Kendini gerceklestirme kavrami insaner psikolojinin ortaya att1g1 bir
kavram olmakla birlikte Maslow'un ihtiyaclar hiyerarsisinde en ust basamakta yer
almistrr.

Kendini gerceklestiren bireylerde bulunan ozellikleri Maslow yaptigr cahsmada
soyle aciklar; Verimli bir gerceklik algtst ve bu algt ile konforlu bir iliski, kabullenme
(Kendini, Digerlerini,

Dogayt),

kendiligindeni

dogal

(spontane) davrantslar,

kendileri disindaki problem/er ile ilgilenme, yalniz kalabilme, kendine yetebilen,
hayattan siirekli zevk alma, doruk anlartni sikltkla yasamak; kisisel iliskilerde daha
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basanltdtrlar, demokratik bir karakter yaptlart vardtr, yaraucidirlar, bagunstzdtrlar,
dusmanca olmayan, felsefik bir espri anlaytslari vardtr (Maslow, 1954, s. 171 ).

Cagdas egitim ve Rehberlik ve psikolojik damsma bireyin zihinsel, bedensel ve
sosyal yonlerden gelisimsel ozclliklerlni yerine getirebilmesine, toplum icinde i~
sahibi ve toplumun bir ogesi olabilen, potansiyelinin farkmda ve potansiyelini
gerceklestirebilen bireyler yetistirmeye cahsir. Fakat amaclardaki beraberlik, egitim
ve rehberligin aym seyler olmasiru gerekli kilmaz. Bir kere, egitim ve rehberlik
arasmda, her iki alanm gerektirdigi uzman personel ve servisler yonunden cok
onemli belirgin farklar vardir, Ayn ayn alanlarda uzmanlasmis bu kisiler, kendilerine
has uzmanhk isteyen ayn ayn ozel hizmetleri yi.iri.itmektedirler (Mortensen ve
Schmuller, 1966).

2.2.1. Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhgm Tarihsel Gelisim Siireci
Rehberlik hizmetlerinin egitimde baslamasi ve gelisme si.irecine Amerika Birlesik
Devletleri' ndeki cahsmalar onculuk etrnistir, Rehberlik uygulamalan ilk olarak
meslek secimine -i~ bulmaya yardim hizmeti olarak baslarms - daha sonra bireyin
egitsel ve kisisel gelisiminde kapsamak i.izere genislemistir (Y esilyaprak, 2015).

Ogrencileri i~ olanaklarmdan haberdar etmek anlammda ilk rehberlik denemesi 1895
yillannda baslatilmrstrr. 1908 yilmda Boston'da Frank Parsons ilk mesleki bi.iroyu
kurmustur.

1909-1915 yillan arasmda Rehberlik uygulamalarmm

yaygmlastrgi

gorulmektedir. 1915'te ogrencilere, ogretmenlere ve velilere meslekler hakkmda
bilgi vermek i.izere Boston Enformasyon Dairesinden sonra 1915 'te Boston Mesleki
Rehberlik Dairesi kurulmustur (Rehberligin Tarihcesi, [25.03.2015]). Parson'un
egitirnde Rehberlik hareketinin onderi olarak bilinir. Mesleki rehberlik kavrarmru ilk
kez kullanmis, mesleki rehberligi bir meslege hazirlama, meslege giris yollanm
arama, meslegi secme etkili ve basanh bir meslek adami haline gelmede gene;
insanlara donuk bir yardim si.ireci olarak tarumlanmisnr, Okul dismda mesleki
rehberlikle baslayan etkinlikler,

1913 yilmda egitim sistemine almarak sistemli bir

bicimde gelisme gostermistir. Bu hizmetlerin gelismesinde mesleki orgutlenmenin
onemli bir roli.i vardir. 1910 yilmda orgutlenme baslamis APGA kisa adiyla bilinen
"Amerika Kisilik Hizmetleri ve Rehberlik Dernegi "bu alanda Ulusal di.izeyde en
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gii9lil mesleki orgut durumuna gelmistir, Kendisine bagh bircok alt dernek ve
kurulus vardir. Rehberlik

alanmm mesleki standartlan,

etik kurallan,

alanda

calisacak personelin egitim ve yetistirme esaslan, gorev sorumluluklar konusunda
cahsarak hizmetin gelismesine katki getirmi§tir(Altmta§, 2014 ).

Amerika Birlesik Devletleri'nde geleneksel kiiltiiriin aktanlmasim amaclayan egitim
programlan, 20. Yuzyihn baslannda hizla gelisen endiistrinin beklentilerine karsihk
veremez duruma dusmustu, Bunun iizerine, isveren kuruluslarmdan i§9i sendikalan
ve kimi egitimcilere degin bircok kisi ve kuruluslar, bireyleri bu yeni i§ ve meslek
yasammm kosullanna hazirlamaya giristiler, Bu yeni insan giiciinii yetistirmek
amaciyla baslatilan calismalar, daha sonra alamru genisleterek bircok Rehberlik
modelinin olusmasma yol acti (Bakircioglu, 2000). I. Dtlnya Savasi sonrasi ve
1930'lardaki biiyiik depresyon salgmmdan sonra egitimciler Psikolojik Damsmanhk
terimini daha sik kullanmaya baslamisnr. ilk olarak Fransiz psikolog Alfred Binet,
1916'da zeka testini gelistirmis ve bu gelisme

Levis Terman ve Arthur Otis

tarafmdan takip edilerek testier orduya uyarlanrmstir (Gazioglu ve dig., 2008). II.
Dunya Savasi'run etkileri ve ABD'deki hizh toplumsal degisimler, sue ve bosanma
oranlarmdaki artis, toplumda akil saghgma ve psikolojik yardima verilen onemin
artmasma ve bu alanda egitimli insanlara ihtiyaci arttirrrustrr. "Zihin saghg1 "
kavrami literati.ire bu yillarda girmistir. Daha 1950'li yillarda ABD'de okul rehberlik
hizmetleri ogrenci kisilik hizmetleri icerisine almrms ve psikolojik damsmanlann
gorev Tanimlan yaprlrrustir (Gazioglu ve dig., 2008). 1960 ve 70'lerde Rehberlik ve
psikolojik damsma kavrami ortaya cikmaya baslarnrstir. 1949 yilmda ilk kez Robert
Mathewson

gelisimsel rehberlik terimini kullanmrstir. Mathewson,

ogrenciler

olgunlasmcaya kadar rehberligin ardisik tarzda yapilmasim ve Rehberlik Hizmetleri
ile ogrencilerin gelisimlerinin desteklenmesi gerektigini savunmustur,

1962 yihnda Gilbert Wrenn'in "The Counselor in a Chancing World" (Degisen
Diinyada Darusman) adh kitabi, Egitimde Rehberlik Hizmetlerini en fazla etkileyen
yaymlar arasma girmistir, Wren'in kitabi, tedavi edici ve kriz ihtiyaclan yerine
okullarda gelisimsel ihtiyaclann ele almmasi gerektigini vurgulamaktadir. 1980'li
yillarda Egitimde Rehberlik Hizmetlerini etkileyen iki onemli kitap yaymlanmrstir.
1987'de Robert D.Myrick'in "Developmental Guidance and Counseling: A Practical
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Approach" ve Norman C. Gysbers'in 1988 yilmda Patricia Henderson ile birlikte
yayrmladigi ''Developing and Managing School Guidance Program" adh kitaplan
olmustur (Nazh, 2003). S0nu9 olarak ABD'de 1970 yilmda daha gelistirilmis ve
icerigi genisletilrnis olan Rehberlik ve psikolojik damsmanlik cahsmalannm daha
profesyonelce hizmet verdigini ve uyguladigtru gormekteyiz.

2.2.2. Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhgm Avrupa Ulkelerinde Geli~imi
Rehberlik ve psikolojik danisma anlayrsmm tarihsel gelisimini inceledigimizde
Avrupa'da ABD 'ye oranla Rehberlik cahsmalarma 90k az onem verildigini ve
gereken cnemin ve gelismenin saglanmadrgim gormekteyiz. Egitim Modellerinin
genelde A vrupa iilkelerinde ele almdrgmi, gelistirdiklerini dikkate ahrsak bu durum
bir neden sorusunu olusturmaktadir. 1910 yilmda Fransa' da Lahy, 1912 yihnda
ltalya 'da Gemelli meslek burolan kurulmustur. Belcika'da 1912, Ingiltere'de 1915
yilmda kurulan meslek burolan bir yerlestirme isi yapmakla birlikte - okullar birligi
yapma geregini duymasi bir Rehberlik anlayisi olarak degerlendirilebilir.

Avrupa

iilkelerinde rehberlik, ABD'den farkhdir (Kuzgun, 2000). Rehberlikte etkili olan
bircok birimin, omegin psikolojik olcme ve degerlendirme ile bireysel aynhklar
psikolojisinin, once Avrupa iilkelerinde gelismeye basladigun, buna karsm Rehberlik
Hizmetleri'nin

okullara 90k sonra girebildigi gorulmektedir. Bunun nedenlerine

bakildigmda soz konusu iilkelerin egitim felsefeleri ile egitim uygulamalanm
etkileyen geleneksel tutum ve egemen olmasi gosterilmektedir (Ay, 2000). Avrupa
illkelerinde ogrencilere mesleki bilgi verme hizmetleri genellikle okulun dismda
Almanya'da

Cahsma Bakanhgr'na

bagli, i§ ve i§9i bulma kurumlan tarafmdan

verilmektedir. "Bu kuruluslann meslek darusmanlan belirli arahklarla okullara gidip
ogrencilere i§ ve egitim olanaklan hakkmda bilgi vererek veli ve ogrencilerle
gorusmeler yaparak bazt psikometri

araclar uygulayarak

ogrencilerin meslek

gelisimine yardunci olmaktir" (Altmtas, 2014, s. 20-21).

Fransa'da egitimde baslatilan bir dizi reformlar, ogrencilerin egitim programlarma ve
okullara

yoneltilmesinin

dayandmlmasma

ilkokuldan

baslayan

gozlem

ve

degerlendirmelere

ve ozellikle gozlem donemi olarak benimsenen ortaogretimin

birinci devresinde yoneltmeye iliskin calismalann yogunlasmasina yol acrmstir. Orta
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ogretimin ikinci devresinde ise ogrencinin ilerde yapacagi ise yakm bir alana
yoneltilmesi ele almrmsnr (Ozoglu, 2007).

lsvec'te 1962 yilmda kurulan bir orgutle ilk olarak mesleki rehberlik cahsmalan
baslanlmisur. Isvecli uzmanlar arastirmalari sonucunda ogrencilerin 16 yasmda once
kendilerini ve yeteneklerini gerceklestiremeyeceklerini

belirlemisler ve boylelikle

ogrencilerin alan ve meslek secirnlerini 16 yasma kadar geciktiren rehberlik
uygulamalarma yer verildigi gozlenmistir. Avusturya'da rehberlik hizmetleri resmi
olarak 1962 yilmda baslamisnr. llkogretimin besinci simfmda ogrenciler, klasik lise,
modem lise veya uzatmah ilkokula gitmektedirler. Egitimde mesleki rehberligin
agrrhkh olarak uygulandigi gorulmektedir (Yilmaz ve Dre, 2002).

ingiltere, ABD'deki gelismelerden erken etkilense de PDR alamnda uzmanlan
yetistirmekte istenilen basanya ulasamamistir. 1959 yilmda resmi anlamda baslayan
bu hizmetler Milli Egitim ve Cahsma Bakanhklan tarafmdan yilriltillmektedir. PDR
alanmda uzman yetistirilmesine de 1960'larda baslannustir. 1977 yilmda ingiliz
Psikolojik Damsma Dernegi (BAC- British Association for Counseling) kurulmus ve
kisa silrede iki bine yakm ilyesi olmustur, lngiltere'de

ilniversitelerde PDR

hizmetlerinin yaygm oldugu gorulmektedir. Ozellikle meslek damsmanhgi ile ilgili
hizmetler ogrencilere sunulmustur. Ornek olarak Cambridge Universitesi'ndeki
ogrencilerin yaklasik %70'inin bu hizmetlerden yararlandigi scylenebilir (Ay, 2000).

Ozerleyecek olursak, Rehberligin

ekonomik ve toplumsal nedenlerden dogan

egitimde uygulamalarmda yer alan ogretim islemlerinden farkh bir hizmetler grubu
olarak tarih icinde gelismis oldugunu gormekteyiz. Rehberligin egitim etkinlikleri
icinde yer almasi egitim sistem ve uygulamalannda yapilmis reformlarla milmkiln
olmustur, Bu reformlarm temel ozellig! ise egitim uygulamalarmda
vurgunun

bireye

ve

onun

gereksinmeleri

ile

gelismesi

ilzerine

onemin,
konulmus

olmasrdrr.IOzoglu, 2007)

2.2.3.Tilrkiye'de

Rehberlik Ve Psikolojik Damsmanhgm Gelisimi

Turkiye 'de Rehberlik caltsmalari 1950 'Ii yzllarda Turk-Amerikan i$ birligi anlasmast
kapsamznda ulkemizde davet edilmis olan Amerikalt

uzmanlarzn onculugunde
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baslattlmtsttr. Bu uzmanlar egitim sistemimizi inceleyerek aksakltklar uzerine
raporlar haztrlayip yeni uygulamalar icin konferanslar ve seminerler duzenlemisler
ve Rehberlik Hizmetleri alantnda pilot uygulamalar baslatmislardir (Y esilyaprak,
2015, s. 21).

Tiirkiye'de

resmi

olmayan

Rehberlik

cahsmalan

ise

90k

eski

tarihlere

dayandmlabilir. Turkler eski caglarda Orta Asya'da samanlar yoluyla ruhsal hastahk
ve sikmtilan gidermeye cahsrmstrr. Turklerin islamiyet'i kabul etmelerinden sonra
ruh sagligma verilen onem daha da artnustir.

lbn-i Sina; akil hastahklan,

melankolikler ve cesitli ruhsal rahatsizhklar ile ilgilenmis, ruhsal saghgm beden
saghgma etkisine iliskin degerlendirmelerde bulunmustur, Selcuklu Tiirkleri, beden
ve ruh hastahklan ile yakmdan ilgilenmisler, Anadolu'da ruh hastalarma kucak acan
bircok hastane yaptirmislardrr. Osmanhlar devrinde ruh hastalarmm bakun ve
tedavisine daha da ozen gosterilmistir. Devletin belli bash yerlerinde hirer bilim,
kulttir ve sosyal yardim

merkezi

olan kiilliyeler

kurulmustur,

"Orta

<;ag

Avrupa'smda ruh hastalan "icine seytan girmis lanetli varhklar" olarak zincirlere
vurulur, dovulur, soytan gibi para ile seyrettirilir, bircok iskencelere maruz brrakihp
yakilabilirken, Tiirk-islam toplumunda bu gibi kimseler sefkat gormus, ozel ilgi ve
itina ile tedaviye tabi tutulmuslardir" (Tan, 2000, s. 31-33). Kuran-i Kerim'in insam
diger canhlardan daha yuce ve serefli saymasi; insanm dusunen bir varhk olarak
gormesi lslamiyet A.lemini insanm beden ve ruh saghg: ile yakmdan ilgilenmeye
sevk etmistir. Daha 8. Yuzyil basmda (707), akil hastalan icin hastanelerde ayn bir
krsim aynlmasi geregi duyulmus ve ruh hastalan kismi acilrrustir. "Harun Resid
devrinde ilk bagimsiz akil hastanesi kurulmustur (792)" (Tan, 2000, s. 32). Turk
toplumunun lslamiyeti kabulu, islami anlayisa gil9 ve hiz katrmstir. ibni Sina, akil
hastahgrru beyindeki deformasyon ve/veya bozukluklar olarak gormtis ve cesitli
ruhsal durumlar ile beden arasmdaki iliskinin varhgma deginmistir. Hasta Buhara
prensinin ask duygularmdan bedenine yansmus derdine care bulmustur. Bu tedavide
bir

cesit

psikoanaliz

yaklasmu

kullanmistir

(Tan,

2000).

Selcuklular

da

Bimarhane'lerde beden ve ruh saghg1 ile ilgilenmislerdir, Osmanhlar devrinde ruh
hastalarmm bakim ve tedavisi daha da onem kazanmis, Selcuklulann butun kultur ve
rnedeniyet birikimlerine varis olan Osmanh toplumu, Selcuklulardan aldigr bu
bayragi daha da ileri tasmusur.
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caglarda bile Turk toplumu diger 9agda~ toplumlardan 90k ileri bir goril~ ve
anlayisla, ruhsal bozukluklarm bir hastahk oldugunu anlamis ve camiler etrafmda
kurulan kiilliyeler icinde yer alan Bimarhanelerde

akil hastalarmm bakim ve

tedavisine calisilrmsnr. (Tan, 2000).

2.2.4. Rehberlik ve Psikoloji Damsmanm ilkeleri
Egitirnde Rehberlik ve psikolojik damsma'nm amaclanna ulasabilmesi icin diger
disiplinler gibi ilkeleri vardir. "Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin
amacma ulasmasmin en onemli kosullanndan biri de bu hizmetleri yilrilten tilm
gorevlilerin - uzman, ogretmen, yonetici, diger personel, bu alandaki temel ilkeleri
bilmesi ve uygulamasidir" (Yesilyaprak, 2015, s. 14).

A) "Rehberligi temelinde, insan hak ve sorumluluklart ile yakindan ilgili
demokratik ve insanctl bir anlayt§ vardtr" (Yesilyaprak, 2015, s. 14).
Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin bireye hizmet edebilmesi icin
oncelikle bireyin ozerkligini oldugunu kendi kararlanm kendi adma verebildigini
ve kendini yonetebilme sorumlulugunda oldugunu temel ilke olarak kabul eder.

B) "Rehberlik anlayl§l, her turlt; calismast ile ogrenciyi merkeze a/an bir
egitim sistemi ongoriir" (Yesilyaprak, 2015, s. 15).
Rehberlik hizmetlerinin uygulanabilmesi icin ogrencinin bireysel ozellikleri,
ihtiyaclan

ve ilgilerini merkeze alan bir egitim sistemine ihtiyac vardir.

Ogrenciyi merkeze alan bir egitim sisteminde ise Rehberlik ve psikolojik
danisma Hizmetleri'nden

beklenen bireysel farkhhklarma,

ihtiyaclanna

ve

ilgilerine gore bireye yardimci olmaktir.

C) "Rehberlik yardtmuun esast, ogrencilerin kendi kisillklerini daha iyi
anlamalan ve problemlerine roziim yollart

bulmada on/arm kendi

kendilerine yeter bir duruma gelmelerini saglamaktlr" (Yesilyaprak, 2015,
s.15).
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Rehberlik hizmetinde, bireye yol gosterici, bireyin altematif c;oziim yollanm
gormesine yardnnci, bireye giivenen ve sorumluluk vermeye cekinmeyen
yaklasim

vardir.

Oyle ki, bireyler

kendilerine

yardim

edildigi takdirde

problemlerine c;oziim yolu bulabilme giiciine sahiptir. Sadece, kendilerini daha
iyi tamma, alternatifleri gorup dogru degerlendirme gibi yonlerden yardima
ihtiyaclan vardir, "Rehberlik hizmetleri ile bu yardmu alan ogrenciler giderek
kendi yeterliliklerini arttirma ve kendi ayaklan ilzerinde durabilme gilcilne sahip
olduklanm goreceklerdir" (Yesilyaprak, 2015, s. 15).

D)"Rehberlik hizmetleri ogrencinin her yoniiyle gelismesi

ve kendini

gerceklestirmesine yardim etmelidir" (Yesilyaprak, 2015, s. 15).
Rehberligin ulasmaya cahsng: nihai amaci olan kendini gerceklestirebilme icin
bireyin tilm yonlerini potansiyeli dahilinde gelistirmesi, icinde var olan gizli gilcii
fark edebilmesi ve daha anlamh bir yasam silrebilmesidir. Egitimde Rehberlik ve
psikolojik damsma Hizmeti de bu baglamda bireyin her yontlyle gelismesine ve
kendini gerceklestirmesine yardimci olmahdir.

E) "Rehberlik uygulamalannda ogrencinin her yoniiyle gelismesi ve kendini
gerceklestirmesine yardtm etmelidir" (Yesilyaprak, 2015, s. 15).
Bireyin egitim yasantismda rol alan herkes Rehberlik uygulamalan icin i~ birligi
icinde olmahdir. Tutarh bir tutum sergilemek icin bireyin velisi de bu takuna
katrlmali ve ogrencinin

gelisimi

ve uyumu

icin bir araya geldiklerini

unutmamahdirlar.

F) "Rehberlik uygulamalart her okulun amac ve ihtiyaclartna uygun alanlarda
yogunla~tmlmaltdtr" (Yesilyaprak; 2015, s. 15).
Egitimde Rehberlik ve psikolojik damsma Hizmetlerine tilm kademelerde ihtiyac
duyulmasma karsm her okulun amac ve ihtiyaclannm aym oldugundan soz
edilmesi mumkun degildir. Bu baglamda okulun ihtiyaclan, egitim diizeyi, amac
ve hedefleri, olanaklan ve simrhhklan gibi durumlar goz onunde bulundurularak
rehberlik programmda degisiklikler yapilabilir, "Onemli olan okulun, kendi
kapasitesi

olcusunde

ogrencilerin

gelisimi

ve

uyumuna

yonelik

olarak

sunabilecegi hizmetleri iyi organize edebilmesidir" (Y esilyaprak, 2015, s. 16).
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G) "Uygun bir okul rehberlik programs, revre kosullart ve ozellikleri ile
ogrenci nitelikleri ve thtiyaclanm duzenli ve sistemli olarak degerlendirilmesi
temeline dayandmlmalidu" (Yesilyaprak, 2015, s. 16).
Cagmuzda sosyal yasanti, teknolojik gelisimler ve dinamik sosyal yapmm bir
getirisi olarak bireyin cevresi surekli degisime ugramaktadir, Bireyin ve bireyin
cevresinin surekli degi~tigi gilnilmi.izde Rehberlik programmm da bu hiza ayak
uydurmasi ve gelismesi gerekmektedir.

H) "Okulda etkili bir ogretim programs, etkili bir rehberlik programim
gerektirir. Ogretim ve Rehberlik hizmetleri karstltld: olarak birbirlerine
bag1mltd1r"(Yesilyaprak, 2015, s. 16).
Bireyin odak noktasmda oldugu 9agda~ egitim felsefesine sahip bir ogrenim
kurumunda

Ogretim ve Rehberlik hizmetleri

karsihkh

olarak birbirlerine

bagrmhdir. iyi planlanmis bir ogretim prograrru etkili bir rehberlik prograrru ile
birlestirilmediginde yetersiz kahr. Akademik yonden basanh olmasi istenen birey
sosyal ve psikolojik yonden saghkh olmazsa akademik basan saglamasi icin
zihinsel yonunu kullanamaz.

Bununla birlikte birey icin meslek secimi,

potansiyelinin

vb. hizmetler

farkma

varma

icin ogretim programlarmda

rehberlige ihtiyac vardir.

I) "Rehberlik hizmetlerinde bireyselfarklara saygt esasttr" (Yesilyaprak, 2015,
s. 16).
Egitimde ve Rehberlik hizmetlerinin bireyi odak noktasma almasmm sebebi her
bireyin farkh ihtiyac, ilgi ve gelisiminin olmasidir. Rehberlik ve Damsma
Hizmetlerinde esas, bireysel farkhhklara saygi duyup her bireyin aym di.izeyde
gelisimini saglayabilmektir.

J) "Rehberlik hizmetleri planli, programli,

orgiitlenmi§ bir bicimde ve

profesyonel bir duzeyde sunulmalidtr" (Yesilyaprak; 2015, s. 16).
Okulun niteliklerine ve ogrenci niteliklerine uygun olarak bir program gelistirilir
ve yapilacak cahsmalar planlamr. Kuskusuz bu hizmetlerin yilri.iti.ilmesindealan
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uzmam

kisileri

liderligi

onemlidir.

"Hizmetlere

katilacak

yonetici

ve

ogretmenlerin de bu alanda bilgi-beceri donammma sahip olmasr gereklidir"
(Yesilyaprak.Zul S, s. 16).

K) "Rehberlik hizmetlerinde "sureklillk", "gonulluluk"

ve psikolojik dantsma

iliskilerinde ayrtca "gizlilik" esasttr" (Ye§ilyaprak, 2015, s. 17).
Gene! kanmm aksine Rehberlik hizmetleri sadece anhk degil silreklilik gerektiren
bir hizmet turudur. "Ogrenci surekli gelisim halindedir. Kendini tammasi,
cevresindeki olanaklan degerlendirmesi, yoluna eikan sorunlan halletmesi icin
bu hizmetlerinden her gelisim asamasmda yararlanabilir" (Yesilyaprak, 2015, s.
17). Egitimde Rehberlik hizrnetlerinde gonulltlluk esasnr, Rehberlik hizmetinin
film ogrencilere sunulmasma karsm ogrenciler yararlanmak icin zorunlu tutulmaz
ve/veya zorlanmaz.

Bireyin gizliligi bir etik olgu oldugundan sunulan film Rehberlik hizmetlerinde ozellikle Psikolojik Damsma silrecinde, damsarun izni olmadan damsana ait
bilgiler ve gorusmeler kimse ile paylasilarnaz,

L) "Rehberlik hizmetleri cok yonlu iliskiler sistemi icinde yuriaidmelidlr"
{Yesilyaprak, 2015, s. 17).
Daha onceki ilkelerde atrfta bulunulmasma karsm bu ilkede vurgulanmak istenen
nokta bireyin cevresindekllerin, bireyle etkilesim icinde olan egitim personelinin
Rehberlik hizmetlerinin uygulanmasmda bilincli bir sekilde beraber hareket
etmesidir.

M) "Her bireyin doyurulmasi gereken gereksinimleri vardtr" (Ozoglu, 2007, s.
59).
Bu ilkeyi Maslow'un

ihtiyaclar hiyerarsisi isrgmda incelemek murnkundur.

Arastrrmarun basmda belirttigimiz gibi Rehberlik Hizmetleri'nin amaci bireyin
kendini gerceklestirmesidir. Bu hedefe ulasmak icin birey Maslow'un ihtiyaclar
hiyerarsisine gore bu hedefe ulasmak icin sirasiyla fizyolojik, gilvenlik, sosyal,
saygi basamaklanm tirmanmasi gerekir. Bu basamaklan tirmanmak icinse icinde
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bulundugu gereksinimi · doyurmasi gerekir. "Eger bir gereksinim doyurulursa

ardmdan bir digeri ortaya cikar" (Maslow, 1954, s. 54). Cahsmasmda Maslow
burada bir not duser ve doyurulmasi gereken ihtiyacm %100 oranmda
doyurulmasi gerekmedigini belirtir. lhtiyaclar Hiyerarsisi'nin daha gercekci bir
tammi; "ihtiyaclar hiyerarsisinde yukan cikrldikca gereken doyum oranm
baskmhktan dolayi azalmasidir" (Maslow, 1954, s. 54).

N) "Her hireyin hiiyiime, gelisme

siireci icinde gereksinmeleri

doyurma

yollannt ogrenme zorunlulugu; iidevleri vardir" (Ozoglu, 2007, s. 60).

"Gelisim odevleri "developmental tasks" kavrarm Havighurst'i.in (1948),
gelistirdigi bir kavramdir" (Ozoglu, 2007, s. 60). Gelisim odevlerini kisaca
aciklamak gerekirse; mevcut donemdeki gorevden basan elde edildiginde ileriki
gcrevlerde de basan ve mutluluga yol acan aksi meydana geldiginde genel toplum
algisina ters dusme, mutsuzluk ve ileriki gorevlerde basansizhk ve/veya zorluk
cikaran

gorev

olarak

gereksinimlerinden farkhdir,

tammlayabiliriz.

Gelisim

odevleri,

gelisim

"Gelisim odevlerini yerine getirmeyen veya

getirmekte basanli olamayan bireyler, genellikle, uyum saglayamamis,sorunlanm
cozernemisdurumda olurlar" (Ozoglu, 2007, s. 60).

Cocukluk ve Erginlik Donemi olarak iki farkh yas araligi altmda incelenen bu
gelisim odevleri, Rehberlik uygulamalarmda yer bulmasi ve bireyin bu gorevleri
yerine getirmesine yardimci olmak Rehberlik hizmetlerinin sorumluluklan
arasmda olmahdir.

0) "Rehberligin uygulad1g1 ana modeli hireye has davrantssal siireclerde olusur
ve Rehherlik

ve Psikolojik Dantsma kurucu, yaptct bir surer olarak hireyi

basartya gotiiriir" (Ozoglu, 2007, s. 62).

Rehberlik bireyin biricikligine ve ozerkligine saygi duyar. Bu baglamda bireyin
bu yonlerin ozumsenip gelistirilmesini, manipi.ilatif olmadan diger Rehberlik
hizmetleri ilkeleri rsigmda yardmu icerir.

0) "Rehberlik, uygulamalartnda aktlct bir yo[ izler"

(Ozoglu, 2007, s.

Bilimsel yaklasim Rehberlikte temel yaklasim olarak kabul edilir (Ozoglu, 2007,
62). ilk, Ara ve Cagdas Rehberlik Modelleri'ni inceledigimizde bu modellerin
cogunun bilimsel dayanaklara
Rehberlik

anlayisma

dayanaklan

bagh oldugunu ve bu baglamda glinlimi.iz

gore kisith

veya yetersiz

olmasi sebebi ile kendilerinden

modellerin

bile bilimsel

sonra gelen modellere temel

sagladrgim scylenebilir.

2.2.5. Egitimde Rehberlik ve Psikolojik Damsma ile Ilgili Belli Bash
Arastirmalar
2.2.5.1 Kenneth B. Hoyt
Hoyt'un bu bashk altmda incelerken tek bir arastirmasmdan bahsetmek yanlis
olur. Edwin L. Herr'e (Herr, 2009) gore 13 kitap, 50'den fazla monograf, 40'tan
fazla uluslararasi

proje,

lOO'den fazla akademik

makalede almtilanrnasi bulunan Hoyt'un

yaymlarda

yaymlanmis

Rehberlik ve psikolojik danisma

alanmda yaptigr cahsmalar 4 bashk altmda incelenecek kadar fazladir, Bu yi.izden
Hoyt'un yaptigr en onemli cahsmalara kisaca deginmekte yarar vardir.

Bir Hizmetler Toplulugu Olarak Rehberlik Modeli
Hoyt'un gelistirigi bu model, Amerika Birlesik Devletleri'nde ilk ve orta ogretim
okullarmda en yaygm olarak uygulanan Rehberlik modelidir (Shertzer ve Stone,
1970, Aktaran Ozoglu, 2007). Guidance: A Constellation of Services eserinde
gerek egitimin icinden gerekse egitimin dismdan dtisuncelerinin Rehberlik ve
psikolojik

damsmaya

zarar

verecegini

scyleyerek

cozum

onerilerinde

bulunmustur. Bu arastirmayi onemli kilan husus ise arastirma sonrasmda bir
Rehberlik Modeli'nin ortaya cikmasidir. "Hoyt, bu rehberlik Modeli ile ilgili
goril,Jlerinde, Rehberlik etkinliklerinin butun okul uygulamalarzna yaytlmastni,
Rehberlikten sorumlu uzmantn yalniz Psikolojik Danisma saglayan bir uzman
olmaktan

cok

belli

ozelliklere

sahip

bir profesyonel

eleman

olmastni

vurgulamaktadtr" (Ozoglu, 2007, s. 46). Genel olarak bu arastirma Rehberlik ve
psikolojik damsma icin profesyonellik ve yeni bir bakis a91s1 katsa da negatif
yanlan da vardir. Bu model, Rehberligi, yalmzca egitim hizmetleri kapsamma
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koymakla Rehberlige onemli simrhhklar getirmekte, Rehberlik etkinliklerinin
egitim dismda, kendine ozgii amaclan olabilecegine olanak tammamakta ve bu
konuyu dikkate almamaktadir (Ozoglu, 2007).

Uzmanltk-Odakli Ogrenci Arasttrma Programi
Edwin L. Herr'in (Herr, 2009) ikinci bashk altmda inceledigi bu bolum, adeta bir
onceki arasnrmasnn tamamlar niteliktedir. Lise terk ogrencilere spesifik kariyer
becerilerini

on-lisans

diizeyinde

kazandrrmayi

Ogrenci Arastirma Programi 'nm bulgulanna

amaclar,

Uzmanhk-Odakli

gore tiim ogrencilerin hedefi

iiniversite veya iiniversite sonrasi hemen i~ bulmak olmamaktadir. Bunun yerine
Hoyt, arastirma evreni Amerika Birlesik Devletleri olan bir arastrrma ile bu
kaygtlan tasiyan ogrencileri inceler. (Hoyt, 1965, aktaran: Herr, 2009)
Bu arastirma ile Hoyt, degerli bircok veri elde etmistir; Uzmanhk-odakh
ogrencileri daha iyi tammlayabilme ve bu ogrencilerin gittigi ikincil kurumlar.
Bu · arastirma sonucunda Hoyt, lise terk ogrenciler icin sadece Rehberlik
cahsmalanmn degil aym zamanda Mesleki Rehberlige ihtiyac duyduklarma anfta
bulunmustur.

2.2.5.2. Filiz Bilge - PDR, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Yiiksek Lisans ve
Doktora Tez Bibliyografyasr
Ankara, Gazi, Ortadogu ve Hacettepe Universite'Ierinde

1989-1999 yillan

arasmda Psikolojik Damsma ve Sosyal Hizmet alanlanm kapsayan bu cahsma
yiiksek lisans ve doktora diizeyindeki arastirmalar incelenmis ve degerli bulgular
elde edilmistir.

Bu bulgulan

icerik ve uygulama

olarak

smtflandirmak

miimkiindiir. Bibliyografyada yer alan 353 yiiksek lisans ve 99 doktora tezi
konuya gore simflandmldrgrnda uyum, tutumlar, gelisim, basan, psikolojik
testleri kaygi, kadmlar ve evlilikle ilgili cahsmalann agrrhkta oldugu ve bunu
benlik, benlik saygisi, denetim odagi, yalmz, problemler, kisilerarasi iliskiler ve
kendini algilamamn izledigi goriilmii~tiir (Bilge, 2001, s. 27).
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2.2.5.3. David Tiedeman ve Frank L. Field - Guidance:

The Science of

Purposeful Action Applied Through Education
Bu model Tiedeman ile Field'in gelistirmis oldugu bir model olup, Rehberligi
amaca yonelik eylemenin belirli bir egitimin yapisi icinde bilimsel olarak
kullamlrnasi niteliginde yorumlamaktadir (Ozoglu, 2007).0grenimi

suresince

6grenciyi bir kahba sokmaya cahsan ve pozitif aynmcihga maruz kalmasmi
Rehberlik

Hizmetleri

temellendirebilecegi

ile

onlenmesini

bir kurami

onerir.

Bu

olmadrgi gibi davranis

modelin

henuz,

degismesinin

ve

bagrmsizlrgm degisme sureci icindeki aciklanmasmm esaslan da belirgin degildir
(Ozoglu, 2007).

2.2.6. KKTC'de Rehberlik ve Psikolojik Damsma Uygulamalarr
KKTC Egitim sisteminde, Rehberlik ve psikolojik damsma Uygulamalan,
cikanlan "Okul Rehberlik ve psikolojik darusmanhk Tilzilgil" (Milli Egitim
Yasasi altmda bulunan 17/1986 Sayili Yasa altmda Tuzuk) esaslarma gore
uygulamr. Bu tuzuk hem devlet hem de ozel okullan kapsar.

Rehberlik ve psikolojik damsma uygulamalarma iliskin ilkeler genel anlamda
rehberlik ve psikolojik darusma ilkeleri ile ortusen ilkelerdir. Sadece ilk iki
i:nadde rehberlik ve psikolojik danisma Uygulamalan'mn
ilgilidir ; (l)Uygulama

okullara dagiluru ile

buyuk okullardan kucuk okullara dogru genisletilir,

(2)Hizmetler lise ve dengi okullar ile ortaokullardan ilkokullara ve okul oncesine
dogru yaygtnlastinlir ( Mili Egitim Yasast, 1986).

Tuzukte gecen sekliyle KKTC Rehberlik ve Psikolojik Darusma Hizmetlerinin
amacma baktigimrzda tedbirli ve onleyici anlayisla akademik, kariyer ve
kisisel/sosyal

gelisim alanlarmda

ogrenme

firsatlan

yaranp

bu alanlarda

6grencinin gelismesine ve basanh olmasuu saglamaktir. Kisaca KKTC'deki
Rehberlik ve psikolojik danisma uygulamalan icerisinde Egitsel, Mesleki ve
Kisisel Rehberlikten soz etmek mumkundur.
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Tuzukteki Kapsamh Gelisimsel Rehberlik ve psikolojik damsma Programi'nm
Ogretim Kademelerine Gore Dagihrru maddesi ise gunumuzde en eek tartisma
yaratan maddedir. ilkelerde Rehberlik ve psikolojik danismanm uygulanacagi
egitim kademelerinin belirtilmemesine karsm bu madde de sadece ortaokul ve
liselerden bahsedilmektedir. Rehber ogretmenler ve ilgili ogretmenler sendikasi
tuzuk cahsmalan ve yasal yollar araciligi ile Rehberlik ve psikolojik damsma
hizmetlerinin ilkokul ve okul oncesi kurumlarda da var olmasi icin mucadele
vermektedir. Kibns Turk Ogretmenler Sendikasi 2015 yilmda yaptigi bir cahsma
ile istihdam edilecek 78 Rehber Ogretmen ile KKTC genelinde ortalama 250
ogrenciye 1 rehber ogretmen dusecegini belirtmektedir (Kibns Turk Ogrctmcnlcr
Sendikasi, 2015 [09.03.2016]).

Rehberlik ve psikolojik damsmanhk Hizmetlerinin verildigi okullarda tuzuk
uyarmca Okul Rehberlik ve Psikolojik Danisma Servisi ile Okul Rehberlik ve

Psikolojik Dantsmanltk Hizmetleri Yurutme Kurulu kurulur. Bu kurul, kuruldugu
okuldaki Rehberlik ve psikolojik darusma servisi icin gerekli fiziksel altyapi ve
arac-gerecleri saglar, Egitim Bakanligi tarafmdan gonderilen cerceve programm
ve Rehberlik Kurulu'nun tavsiye ve kararlanm da goz ontmde bulundurup,
hazirlanmasmi ve uygulanmastm saglar,

2.3. Montessori Egitim Modeli
Gelenekselci (ana akim) egitim anlayisi ogrenciyi smirlayip ogrenmesini bagrmh
kilarken, Montessori Egitirn Modeli gelenekselci egitimin aksine bireyi merkeze
ahmp bireyin egitimini olabildiginde ozgur kilar, Montessori Egitim Modeli'nde
ogrenci kendi kendine yapabilecegi etkinlikler, ogretmen manipillasyonunun
olmadigi egitim ortarru ve materyaller ve cocugun kendi kendine yetebilecegi
etkinlikleri kapsar.

2.3.1. Montessori Egitim Modelinin Esaslari, Amaelarr ve ilkeleri
"Montessori Modeli cocugu merkeze alan ve ogretmeyi degil ogrenmeyi temel
alan bir egitim yaklasumdrr" (Topbas, 2015, s. 45). Egitim ortammda uyulmasi
gereken kurallar eek olmamakla birlikte varolan kurallar da egitim goren bireyin
ilgisi ve ihtiyaclanna uygun olarak esnetilebilir. Madelin ozellikle ustunde
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durdugu nokta, cocugun zorlanmadan kendi yasantilan l§tgmda potansiyelini iyi
sekilde kullanabilmesini

saglamaktir.

Burda

onemli

olan nokta cocugun

ogrenmelerini somut bir sekilde yasayarak kazanmasidrr. "Montessori yapngi
calismalardaki gozlernlerine dayanarak cocugun somut yasantilar kazanabilmesi
icin hazrrlanmis uygun ortamda tabiati geregi konusma ve yilrilme kazammlan
yanmda kavramlar, okuma-yazma, matematik ve -yasma gore, cesitli konularda
(Fen ve Doga, Muzik vb.) farkmdahklanm
kazanabilmektedirler"

ve becerilerini kendiliklerinden

(Demiralp, 2014, s. 7). Montessori Egitim Modelinin

dayandigi dart adet temel ilke bulunmaktadir. Bunlar; "kendi bastma yapmama
yardtm et",

" her canli varligin kendine ozgt; gelisme plant vardir'", "ortam

cocugun yogunlasmasina elverisli olmaltdir ", "Cocugun gelisim evreleri 'hassas
donemler'den olusmaktadtr" (Topbas, 2015, s. 46).

"Kendi bastna yapmama yardtm et"
Montessori Egitim Modeli'nin adeta bir ozeti olan ilke, Montessori'nin yazdigi
eserlerde ve tarif ettigi yontemde sikhkla yer bulur. Bu ilkeye gore her cocuk
egitimin oznesidtr ve egitimcinin gorevi cocugun istendik yasantilan kazamrken
onu izlemesidir. Bohm, yazdigi bir makalede bu ilkeyi soyle izah eder; "Cocugun
caltsmasi kendi varolusunu olgunlasttrmaya yarar ve 9evre yalntzca onun
hareket alamnt olusturur. "Cocuk bu alanda -ic ve dts bilesenler- ctlgtnca
eglenmek ister. Ornegin bir cocuk pirinc bir kabi deja/area ytkadtginda ve bu
caltsmayi kap coktan temizlenmis olmastna ragmen bircok kez tekrarladtginda,
kendi ic amactni, kisiliginin insastni takip eder. "(Bohm, 1994, s. 34).

"Kendilijjinden yaptlanma plan,"
Montessori Egitim Modeli'nin temel yaklasimlanndan biri de her canli varligm
kendi gelisim cizgisini takip etmesidir. Bu yaklasima gore her canlmm dogal
gelisim silrecine uygun bir sekilde yapilan bir sema ile bireyin niteliklerinin
belirlenmesinde onemli rol oynar.

Bahsedilen semalar da goz ontmde bulunduruldugunda egitimin gorevi bireyin
yasantilanru

gerceklestirmesi

sirasmda

bulunan

ortamm

semalara

gore

diizenlenmesi ve yasantilanru ozgurce yasamasma imkan tammahdir, Egitim
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silrecinde cocugun ozgilr olmasi, cocugun ickin yapilanma plamm izleyen normal
gelisim silrecini engelleyen kcsteklerden

kurtulmasi

anlamma gelir. Yani,

"gelisim silreci onundeki engeller ortadan kalktrkca cocugun ozgilrlilgil ile
bulusma imkaru artmaktadir" (Topbas, 2015, s. 47). Bu baglamm 1~1gmda birey
ile etkilesim

kuran cevresi bu ilkeyi benimseyip

tutumlanrn

ona gore

sekillendirmeli ve bireyin semasma saygi gostermelidir.

"Odaklanma ve dikkat"
Ogretmenin temel gorevlerinden biri uygun bir egitim ortami duzenlemektir.
Hazirlanan ortam odaklanmayi, i<; duzeni, faaliyete yonelimi saglamahdir.
Cocuga eek siki incelemelerde
baslarnasmin

ashnda

egitimin

bulunma imkam vermeli. "Odaklanmanm
gercek baslangici

oldugunu

soyleyebiliriz"

(Topbas, 2015, s. 49).

"Gelisme evreleri ve egitim"
Bireylerin gelisimi sirasmda gecirdikleri kritik donemlere egitim duyarh olmah
ve egitim ortami ve egitim kritik donemler goz onune almarak diizenlenmelidir.
Gelisimin cizgisel bir ilerleyisinin olmamasma karsm Montessori, kendi egitim
modelinde bu onerme ile yola ciknnstir.

"Cocugun ortamla etkilesim kosullan, kendine ozgil gelisim plam, odaklanmayi
tesvik eden ortam ve cocugun gelisim evreleri, Montessori yonteminin dayandigr
temel unsurlar olarak ortaya cikmaktadir'' (Topbas, 2015, s. 50).

2.3.2. Atatiirk ve Montessori Egitim Modeli
"Bir milleti ya hur, bagimsiz, sanli, yuce bir sosyal toplum halinde yasatan veya
bir milleti esaret ve sefalete terk eden egitimdir. "

M Kemal ATATURK

(Atatilrk,1982, s. 291).

Montessori Egitim Modeli'nin Turk egitimindeki yerini anlamak icin Kurtulus
Savasi yillanna bakmamiz gerekmektedir. Ulu onder Mustafa Kemal Atatilrk,
Turk toplumunun geleceginin sadece Kurtulus Savasi'run basansi ile degil,

44
c;agda~ bir egitim ile oldugunu dtistlnmtlsttlr. Gerceklestirdigi tiim devrimlerde
oldugu gibi yine ileri gorii~liiliigiinii egitim alanmda gosteren Mustafa Kemal
Atatiirk, 1. ve 2. Diinya Savasi sirasmda diger iilke liderlerinin benimsedigi
iiretim ve kopyacihga dayah egitim yerine John Dewey, Maria Montessori vb.
c;agda~ egitim modellerine yonelmistir.

Kurtulus savasmm en cetin giinlerinde, 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasmda
Maarif Kongresi toplandi, Mustafa Kemal, cepheden gelerek kongreyi acti.
Kongrenin giindemi iki .ana konuyu iceriyordu; ilk mekteplerin programlan
ve ogretim siireleri, orta ogretim programlan ve dersleri (Gtines, 2010). Bu
anekdotta goriildiigii gibi Kurtulus Savasi'm kazanan ordunun baskomutam
aym zamanda egitime de icinde bulundugu savas kadar onem vermekteydi.
Atatiirk'iin yaptigi egitim reformlan ile egitim; dunya standartlan seviyesine
gelrnistir, Eger egitime bu onem verilmezse egitim hantallasir.

Burada sorulacak olan temel soru su, "Mademki Gazi Mustafa Kemal cepheyi
terk edecek kadar egitim (modellerine) sistemlerine onem veriyor, ve kendisi,
yasadtg: <;agz en iyi okuyabilen bir liderdir, o ha/de egitim sistemleri
actstndan Turkiye ye onerdigi, gene ogretmenlere onerdigi bir sistem, bir
metod var mtdir?" (Gunes, 2010, s. 36). Bu sorunun cevabmi daha rahat
bulabilmek icin "John Dewey", "Alfred Biner", "William Stem", " Maria
Montessori"nin eserlerinin Atatiirk tarafmdan incelenmesine, irdelenmesini
dikkate almak gerekir.

Maria Montessori, hayatnu egitime adamis, olumunden sonra kurulan vakiflar
bile halen daha egitime katkt koymakta ve gelistirdigi egitim modeli de
gecerliligini halen daha siirdiirmektedir. Montessori Egitim Modeli'yle klasik
egitim anlayisim yikmis ve bireyi, bireyin ihtiyaclanm ve gereksinimlerini
merkeze alan bir egitimi giindeme getirmistir. Klasik egitimin bircok ogesine
(odul-ceza, ogretmenin etken ogrencinin edilgen olma durumu, programlarm
belirleyiciligi) karsi cikrmsnr. Montessori Egitim Modeli'ne gore cocuk once
ogrenmenin ne demek oldugunu ogrenmeli ve sonra da ogrenmeden keyif
alarak ve dogal bir yasam icinde ogrenme siirecini devam ettirmelidir.
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"Montessori

Egitim

Modeli 'ni

benimseyen

okullarmdan

mezun

olan

cocuklar, ogrenme heyecannu yitirmernis, merakli, kisilikli ve ozbenligine
saygi duyan bireyler olarak toplumda yerlerini almaktadir" (Gunes, 2010, s.
36). Gori.ildiigii gibi bu betimleme

genelde Rehberlik

ve psikolojik

damsmanm egitimdeki ilkeleri ile bagdasmaktadir. "i~te bu ve bunlar gibi
onlarca nedenden delay Gazi Mustafa Kemal, Turk Milli Egitimi'ne
Montessori Egitim Modeli 'nin arastmhp ogrenilmesini ve bu modelden
istifade edilmesini tavsiye etrnistir" (Gunes, 2010, s. 36). Bulundugu 9ag1 90k
iyi bir sekilde tahlil edip gelecege yonelik yerinde kararlar veren bir Lider
olan Atatiirk'iin bu tavsiyesi rastlantisal degil, iyi tahlil edilip bir toplumu
kalkindiracak bir egitim modeli olarak gormesinden kaynaklanmaktadir.
Gunumuzde halen gecerliligini surduren Montessori Egitim Modeli 'ni i.ilke
benimsemektedir.

Adem Gunes bu sistemi soyle ozetlemektedir; "Omrunun buyuk bir bolumunu
Avrupa 'da gecirmis, Rotterdam Universitesinden mezun olmus, Montessori
Okullanni bizzat gormii$, dokunmus ve incelemis bir uzman olarak dusuncem
odur ki; Montessori Egitim Sistemi Tiirkiye 'de egitimde ttkanmis olan bircok
sorunun da cozumudur. Bu giin itibari ile Gazi 'nin Montessori Egitim Sistemi
tavsiyesinin uzerinden tam 90 ytl gecti. Santnm 9agz bu kadar geriden takip
etmek yeter. Yiiz ytlltk bir gecikme yasanmadan Montessori Egitim Sistemi ile
Turk Milli Egitimi tanismaltdir" (Gunes, 2010, s. 36). Gunes, bu egitim
modelini, vurgulamak amaciyla egitim sistemi olarak ele almaktadir.

2.3.3. Montessori Egitim Modeli'nde

Rehberlik ve Psikolojik Damsma

Hizmetleri'nin Ele Aluns)
Rehberlik ve psikolojik danisma ilkelerinin, Montessori Egitim Modeli'nde yer
alip almadigim incelersek;

i.

Rehberlijji temelinde, insan hak ve sorumluluklan ile yaktndan ilgili
demokratik ve insanctl bir anlaytl vardtr (Yesllyaprak, 2015, 14).

Montessori Egitim Modeli'nin temelinde bireyin ozerkligi ve kendi kendini
yonetme sorumlulugu vardir, Rehberlik ve psikolojik darusmanlik ilkelerinden
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"Rehberligin

temelinde,

insan hak ve sorumluluklart

ile yaktndan

ilgili

demokratik ve insanctl bir anlayts vardtr. " Ilkesi ile birebir ortusmektedir.
Ozellikle Montessori Egitim Modeli'nin

"Kendi bastma yapmama yardtm et"

ilkesi ile bahsedilen ilkenin ortil~ti.igil gozlenebilir. "Kendi bastma yapmama
yardtm et" ilkesi, bireyi kendi hak ve sorumluluklarmm bilincine varmasma
yardimci olup ogretmenden sadece kendisine yol gostermesini istemektedir.

ii.

Rehberlik anlaytst, her tiirlii caltsmasi ile ogrenciyi merkeze alan bir
egitim sistemi ongoriir (Yesilyaprak, 2015, 15).

Rehberlik ve psikolojik damsma ilkelerinden

"Rehberlik anlaytsi, her turlu

caltsmasi ile ogrenciyi merkeze alan bir egitim sistemi ongorur. " ile Montessori
Egitim Modeli'nin felsefesi buyuk oranda benzerlik gostermektedir. Montessori
Egitim Modeli cagdas egitimin bir getirisi olarak egitim goren bireyi, egitim
ortammda edilgenlikten cikanp etken konuma getirmistir. Benzer bir sekilde de
Rehberlik

anlayisi

egitim

goren

bireyin

ti.imilyle

gelisip

kendini

gerceklestirebilmesi icin egitim goren bireyi odak noktasma alrmstir.

iii.

Rehberlik yardimuun esast, ogrencilerin kendi kisiliklerini daha iyi
anlamalan ve problemlerine

roziim yollan bulmada onlann kendi

kendilerine yeter bir duruma gelmelerini saglamakttr (Yesilyaprak,
2015, 15).
Montessori Egitim Modeli bireye -akademik kazammlar saglaycagi, problemleri
cozmede cesaretlendirici bir rol oynar lakin egitim goren bireyin kisiligini daha
iyi anlamasi dolaysi ile gercek potansiyellerinin farkma varrnasnu saglamak icin
Rehberlik ve psikolojik damsmanhk hizmeti ile desteklenmesine ihtiyac vardrr.
Montessori Egitim Modelinde ogretmen bir rehber (klavuz) olarak gorulse de
uygulamada ogretmen, egitim goren bireye onceden dnzenlenmis ortamlarda
yasannlanna

"Kendi basima yapmama yardtm et" ilkesi dahilinde yardunci

olabilirse, yalmz ogreten, yol gosteren olmasi ise, Rehberlik ve psikolojik
damsma ilkesini gerceklestirebilir.
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iv.

Rehberlik hizmetleri ogrencinin her yoniiyle gelismesi ve kendini
gercekiestirmestne yardim etmelidir (Yesilyaprak;2015, 15).

Rehberlik ve psikolojik damsma'nm amaci bireyin kendini gerceklestirmesi
saglamak ve her younyle gelisimini desteklemektedir. Bu ilkede Rehberlik ve
psikolojik darusmanlik ile Montessori Egitim Modeli birbirini destekler
niteliktedir. Montessori Egitim Modeli bireyin her yonuyle gelismesini hedef
ahp, kendini gerceklestirmesine yardnnci bir egitim almasim saglar. Fakat,
bireyin kendini gerceklestirmesi icin esas yardimci rehberlik hizmetleri olarak
gorttlmesi gerekmektedir. Ozetle, egitim goren bireyin her yonuyle gelismesi ve
kendini gerceklestirebilmesi icin Montessori Egitim Modeli'ni benimseyen
kurum ile rehberlik hizmetleri birlikte cahsmahdir.

v.

Rehberlik uygulamalartnda ogrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayts ve iI
birligi icinde ,altimast gereklidir (Yesilyaprak;2015, 15).
Bu ilke ile Montessori Egitim Modeli'nin ilkeleri tamamen uyusmaktadir.
Montessori Egitim Modeli once evde baslayip daha sonra okula ve cocugun
etkilesimde bulundugu cevrelere yayilmaktadir. Burada onemli olan; cocugun
etkilesimde bulundugu ortam ve bireylerin Montessori Egitim Modeli'nin
bilincinde olmalan ve ortak bir anlayis ve isbirligi icinde hareket etmeleridir.

vi.

Rehberlik uygulamalart her okulun amac ve ihtiyaclartna uygun alanlarda
yogunlaitmlmaltdtr (Ye§ilyaprak,2015, 15).
Rehberlik uygulamalan her okulun amac ve ihtiyaclanna uygun alanlarda
yogunlastmhp uygulamr. Benzer sekilde, Maria Montessori ilk gelistirdigi egitim
yonterni ile bir grup zihinsel engelli bireyi egitip basan saglarmstir, Sonrasmda
San Lorenzo da "Cocuk Evini" kurar ve burada basi bos cocuklar ile birlikte
cahsir. Buradan anlasilacagi gibi Montessori Egitim Modeli degisik ihtiyaclar icin
esneklik gosterip kendini okulun amac ve ihtiyaclanna uygun alanlara adapte
edebilmektedir. Roma'nm fakir banliyosunde baslayan bu egitirn sistemi
gunumuzde diinyanm bircok yerinde bircok okula adapte edilmis bir sekilde
egitim vermektedir.
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vii. Okulda etkili bir ogretim programs; etkili bir rehberlik programuu gerektirir.
Ogretim ve Rehberlik hizmetleri karstltkli

olarak birbirlerine bag1mlld1r

(Yesilyaprak, 2015, 16).
Egitim goren bireyin her yonuyle gelisimini amaclayan Montessori Egitim
Modeli, egitim goren bireyin sadece zihinsel yonden degil sosyal ve psikolojik
yonden de gelisimini desteklemektedir. Association Montessori Internationale
(Uluslar Arasi Montessori Dernegi) yaymladiklan egitim konularmda egitim
goren

bireylerin,

Rehberlik

ve

psikolojik

darusma

Hizmetlerinden

yararlamlmasma yer vermistir.

vii.

Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygt esastir (Yesilyaprak, 2015,

16).
Montessori

Egitim

(Kendiliginden)

Modeli

odagma

ogrenciyi

ahr

ve bireylerin

"Ickin

Yaptlanma Plant ilkesi 1~1gmda gelisimlerini surdurdugunu

benimser. Benzer sekilde "kendi bastma yapmama yardtm et" ilkesinde de
bireyseler farkhhklara saygt gosterip cocugun bireysel ic amacirn, kisiliginin
gelisimini takip etmesi saglamr.

viii.

Rehberlik hizmetleri planlt, programlt,

orgiitlenmif bir bicimde ve

profesyonel bir diizeyde sunulmalultr (Ye#lyaprak, 2015, 16).
Montessori Egitim Modeli'nde bireyin duzenlenmis ortamlarda yasantilar yolu
ile ogrenmesi saglamr. Montessori Egitirn Modeli'nde

egitim ortami -ve

dolayisryla verilecek egitim, planh, programh ve orgutlenmis bir bicimde egitim
goren bireye sunulur. Benzer sekilde Montessori Egitim Modeli'nin programmda
bulunan Rehberlik hizmeti de planh, programh orgutlenmis bir bicimde ve
profesyonel bir duzeyde sunulmasi ongorulmektedir.

ix.

Rehberlik hizmetleri cok yon/ii iliskiler sistemi icinde yiiriitiilmelidir
(Yesilyaprak, 2015, 17).

Montessori Egitim Modeli'nde

egitim goren bireyin egitim ortami yanmda

etkilesimde bulundugu cevrenin de tutarh bir sekilde Montessori Egitim Modeli
ilkelerine uygun hareket etmesi gerekir. Ozellikle Montessori Egitim Modeli'nin
"Ickin (kendiliginden ) yaptlanma plant" ilkesine gore cevreden gelecek vakitsiz
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ve abartih miidahale cocugun kendinden yapilanma plamm tehlikeye sokabilir.
Benzer sekilde Rehberlik hizmetlerinin de egitim goren bireyin cevresi ile cok
yonlu iliskiler sistemi icinde yiirlitiilmesi gerekir.

x.

Her bireyin doyurulmast gereken gereksinimleri vardtr (Ozoglu, 2007,
59).

Rehberlik Hizmetleri'nin bu ilkesi ile Montessori Egitim Modeli'nin bircok ilke
ve felsefesi ile ortusmektedir. Bu ilkeyi daha detayh incelemek icin Maslow'un
Ihtiyaclar Hiyerarsisi 'ni maddeleri, Montessori Egitim Modeli kapsammda
incelememiz gerekir:

Fizyolojik; Fizyolojik olarak incelendiginde Montessori Egitim Modeli'ini
benimsemis egitim ortamlarmm hareketle dolu oldugu soylenebilir. Cocuklar
ozgtir bir sekilde hareket eder. Montessori Egitim Modeli'nin aktivitelerinden
Pratik hayat becerileri etkinlikleri incelendiginde cocuklann ciddi boyutlarda
biiyiik ve kucuk kas gelisimine katkt koydugu gorulebilir, Diger etkinlikler de
pratik hayat becerileri etkinlikleri kadar olmasa da cocugun bedensel gelisimine
katki koyar.

Giivenlik; Montessori

Egitim

Modeli'nin

benimsendigi

egitim

ortamlan

hazirlamrken cocuk ve cocugun gereksinimleri goz onunde bulundurularak
yapilandmlir.

Bu

baglamda

Montessori

egitim

ortamlarmda

cocuklann

guvenliginden soz etmek miimkiindiir. Montessori egitim ortammm duzenlenmis
cevresi cocugun giivende hissetmesine ve dunyasmi organize bir sekilde
hissetmesine sebep olur.

Ait Olma; Montessori Egitim Modeli'ni

benimsemis

egitim ortamlarmda

bireyler arasi karsihkh bir saygidan soz etmek mumkundur, Gerek bireysel
cahsmalar gerekse grup cahsmalan bu saygi cercevesinde yiiriltiiliir ve bu
saygmm gelistirilmesi hedeflenir. Bu saygi cercevesinde cocugun sosyal bir
birey olmasr hedeflenir. Ait olma gereksiniminin buyuk olcude Liltufve Nezaket
etkinlikleri ve grup cahsrnalartnda doyuruldugu soylenebilir.

so

Ozsaygt; Basannm

ozsaygryi gelistirdigi

scylenebilir.

Montessori

Egitim

Modeli 'ne gore duzenlenmis egitim ortamlarmda cocuklarm kendi hatalanni
kendilerinin dilzeltmeleri ve hatalarmdan ders cikanp basanya ulasmalan
hedeflenir. Bu baglamda cocuklann ozsaygi gelisiminin de Montessori egitim
ortamlarmda

hedeflendigi

soylenebilir.

Aynca

ait

olma

maddesinde

inceledigimiz gibi cocuklann birbirlerine duydugu saygi ve bu saygi ortammm

ozsaygr gereksiniminin doyurulmasma yardimci oldugu soylenebilir.

Kendini Gerceklestirme; kendini gerceklestirme kavrami Maslow tarafmdan
1954 yilmda yazilan Motivation and Personality eseri ile ortaya atilrmstir. Maria
Montessori'nin
Egitim

1952'deki vefatmi goz onunde bulundurursak, Montessori

Modeli'nde

bahsedilemez.

Buna

dogrudan

bir

ragmen

Kendini

Maslow'un

Gerceklestirme
lhtiyaclar

olgusundan

Hiyerarsi'sinde

inceledigimizde diger basamaklarm Montessori Egitim Modeli'ni benimsemis
egitim ortamlarmda karsilandrgmi gorilrtlz, Bu baglamda Montessori Egitim
Modeli'ni

benimsemis egitim ortamlannda

birey, gereksinimlerini doyurup

kendini gerceklestirme basamagma ulasabilir,

xi.

Her bireyin biiyiime, gellsme

sureci idnde gereksinmeleri

doyurma

yollaruu ogrenme zorunlulugu, odevleri vardtr (Ozoglu, 2007, 60).
Rehberlik Hizmetleri'nin bu ilkesinin Montessori Egitirn Modeli ile bagdastigmr
soylemek mumkundur, Bu ilkeyi daha iyi inceleyebilmek icin Montessori Egitim
Modeli'nin ilkelerinden Gelisme Evreleri ve Egitim ilkesini incelememizde yarar
vardir, Bu ilkede bahsedildigi gibi bireyin gelisimi sirasmda gecirdikleri kritik
donemlere egitim duyarh olup egitim ortanum bu ilke 1~1gmda dilzenlenmesi
gerekirken, Rehberlik Hizmetleri de bu odevleri tamr. Aralarmdaki fark ise bir
egitim modeli olarak Montessori Egitim Modeli'nin bu odevlere duyarh bir
sekilde

egitim

ortami

saglanirken,

Rehberlik

hizmetlerinde

bu gelisim

odevlerinin birey tarafmdan yerine getirilmesine yardimcr olmak gerekir.
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xii.

Rehberligin

uygulad1g1 ana modeli bireye has davrantssal siireclerde

olusur ve Rehberlik ve Psikolojik Danisma kurucu, yapuu bir siirec olarak
bireyi basartya gotiiriir (Ozoglu, 2007, 62).
Rehberlik Hizmetleri'nin

bu ilkesini Montessori Egitirn Modeli kapsammda

inceleyip keskin cikartmlara

varmak, bu ilkenin goreceliligine

aykmdir.

Montessori Egitim Modeli'ndeki Kendi Bastma Yapmama Yardim Et ilkesi ile
bireyin kisisel dtlnyasmm, kisiliginin, ic amacmm gelisimi anlatihr. Buradaki
gorecelik ise; Montessori Egitim Modeli'nde

bu amac duzenlenmis egitim

ortamlarmda egitim yoluyla yerine getirilirken, Rehberlik ve psikolojik danisma
uygulamalarmda bu amac etkinlikler ile yapihr.

Montessori Egitim Modelinin Rehberlik ve psikolojik damsmanlik kapsammda
incelendiginde,

birlikte

uygulanabilirligi

yuksek,

birbirlerini

destekleyen

yapilarda olduklan gozlemlenmektedir. Egitimdeki gelenekselci yapi kisiyi halen
daha bagimh

kilarken,

gelenekselci

yapi icinde Rehberlik ve psikolojik

danisma'run yeri yadsmmaktadrr, Bu durum Rehberlik ve psikolojik damsma'run
eksikliginden

degil,

gelenekselci

yaklasimmda

bireyin

edilgen

olmasmm

amaclanmasmdan kaynaklanmak olrnaktadir.

Montessori Egitim Modelinde ise birey hali hazirda egitimin merkezine almmrs
ve Maria Montessori'nin deyimi ile "emici zihinler", egitmenin rehberligi ile
kendi yasantilan yoluyla ogrenmektedir. Egitim ve rehberligin farkhhklan goz
onunde bulundurulup,

bireyin kazammlan

dikkate almdigmda, Montessori

Egitim Modeli ve Rehberlik ve psikolojik darusmanm amac ve yontemlerinin
benzerliginden daha rahat soz edebiliriz.

Maria

Montessori,

kendi

modeli

gozlemlemis ve gozlem sonuclanna

olustururken

zihinsel

engelli

bireyleri

dayanarak crkanrnlarda bulunmus ve

buradan edindigi deneyimler ile okuloncesi cocuklar icin materyal ve egitim
ortamlan hazirlayarak uygulamaya koymustur, Diger bir deyisle, "Montessori
Egitim Modeli bir "gozlem bilimi" olusturmaktan ibarettir" (Topbas, 2015, s.
51 ). Rehberligin

tarihcesine

bakngnmzda,

Avrupa' da Montessori

Egitim
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Modeli'nin ilkelerinin Rehberlik Hizmetleri'nden

once egitim uygulamalarma

girdigini gozlemleyebiliriz.

Avrupa iilkelerinde Rehberligin gelismesini inceleyen Ulku (1976), iki dunya
savasi arasmda Avrupa illkelerinde okullarda ogrencilere yonelik ogrenci kisilik
hizmetlerinin Amerika Birlesik Devletleri'ndeki gibi bir Rehberlik ve psikolojik
damsma anlayis ve uygulamasi olarak degerlendiremeyecegimizi belirtmektedir
(Siral

unu,

1976, Aktaran: Ozoglu, 2007). Avrupa'da tam anlarmyla Rehberlik

ve psikolojik danisma Hizmetleri'nin 1970'lerde basladigmdan soz edilebilir.

Amerika'da

ise bu surec 90k daha onceki tarihlerde baslamis ve Avrupa

illkelerine ilham kaynagi olmustur. 1909'lu yillarda Sigmund Freud'un psikolog
Hall'un davetlisi olarak Psikoanaliz konusunda konferanslar vermesi Psikolojik
Darusma ve Psikoterapiye olan ilgiyi arttirrms ve 1910'da Amerika Birlesik
Devletleri genelinde Ulusal Rehberlik seminerleri yapilrrustir. Bu adimlarla ivme
kazanan Rehberlik hareketine ilgi cogalmis ve 1913'de Amerika'nm Ulusal
Meslek Rehberligi Dernegi kurulmustur. Sputnik'in uzaya firlanlmasi (1957),
Amerika'da

Rehberlik ve Damsma hareketlerine

yeni bir hiz getirmistir.

Ruslarm, Amerikahlardan once uzaya cikmasi, Amerikan toplumunda bir cesit
tela§ yaratrms ve "Amerikan hilkilmetinin, okullarda genclerin yeteneklerine gore
daha iyi egitim ve ogretim almasi icin Rehberlik ve Damsma programlarma genis
olcude yatmm yapmasma yol acrmstrr" (Tan, 2000,25).

Montessori Egitim Modeli'nin ve Rehberlik ve psikolojik darusmanm tarihsel
gelisimine bakildigmda; Maria Montessori 1909'da "Bilimsel Pedagoji" isimli
eseri ile egitim ilzerine kendi gozlern ve bulgulanm dtmyaya duyurdugu yillarda
Parson, yine 1909 yilmda "i§ Secimi" isimli eseri ile ilk rehberlik modellerinden
olan Mesleksel Rehberligin baslangtcmi yapmrstir (Tan, 2000). Bu baglamda
Maria Montessori'nin

eserlerinde tammladigi Montessori Egitim Modeli'nde

Rehberlik ve psikolojik darusma ilkelerine dayah uygulamalan diye nitelenecek
uygulamalara yer verdigini gozlemleyememekteyiz.
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Tarihsel gelisimdeki bu duruma gore, Montessori Egitim Modeli'nde Rehberlik
ve psikolojik damsma ilkelerinin hie yer almadigmi iddia edemeyiz. Montessori
Egitim Modeli'ni

inceledigimizde

dogmatik kurallan

olmayan, geleneksel

egitimin aksine amac ve ilkeleri 1~1gmda, ogrenci merkezli, gelismeye acik bir
egitim sistemi oldugunu gorulnr. Aynca egitimde Ogrenci Kisilik Hizmetleri'nin
tanrmlanmadigi yillarda ortaya cikan Montessori Egitim Modeli'nde ogretmen ve
yardimci ogretmenin bir "rehber" olarak gorulmesi bu cikanmla aciklanabilir.
Buradadikkat edilmesi gereken husus; ogretmenin yasantilar yolu ile ogrenmeye
yardim etmesi ile egitimde Rehberlik ve psikolojik darusmanhgm yardim
hizmetleri ve islevi ile kanstmlmamasidir.

2.3.3. Montessori Egitim Modeli'nin Uygulama Ornekleri
Montessori Egitim Modeli'nin uygulama ornekleri icin oncelikle Association
Montessori

Internationale

dernegini incelemekte

fayda vardir, Association

Montessori Internationale'm amaci Dr. Maria Montessori tarafmdan ortaya anlan
modelin, korunmasi, dunyaya yayilmasi ve pedagojik ilkelerin ilerletilmesidir.
Misyon

olarak Association

Montessori

Internationale

kendini;

dogumdan

yashhga bireyin dogal gelisimini desteklemek ve cocugu donusen element olarak
gorup, cocuk sayesinde uyum icindeki bir dtmya hedefi gostererek tammlar
(Amiglobal,[25.03.2016]).

Association Montessori Internationale aynca amaclan dogrultusunda Montessori
Egitmenleri

ve Montessori

Egitmen

Egitmenleri

yetistirir,

Aynca

cesitli

illkelerdeki Montessori dernekleri ile isbirligi icinde olup Montessori Egitim
Modeli'nin dilnyada standartlasmasma yardimci olur. Gilnilmilzde tam tesekkullu
bir Montessori Egitim Kurumu, bulundugu illkedeki Association Montessori
Internationale ile isbirligi icinde olan Montessori Dernegi'ne bagh olup, icindeki
egitmenlerin Association Montessori Internationale onayh okullarda egitim
gormesi gerekir. Bununla birlikte Montessori Egitimcisinin de cesitli yeterlilikte
olmasi

gerekir.

Montessori'nin

"Montessori

egitimcilerinin

yetistirilmeleri

daha

Maria

egitim dustmcesini sekillendirdigi zamandan beri belirli bir

sisteme baghdir" (Cakiroglu Wilbrandt, 2014, s. 143). Montessori egitimcisi her
seyden once Montessori Egitim Modeli'ni benimsemis, Montessori felsefesine
hakim olmalrdir. Montessori egitimcileri fark yaratnklanru bilmektedirler. Bu
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egitimciler, sadece dogru yamt veren cocuklar yerine; ozerk, yeterli, ilgili,
sorumlu bireyler gelistirmeye yardimci olmaktadirlar (Cakiroglu Wilbrandt,
2014). Montessori egitimcisini daha iyi tammlayabilmek icin aldiklan egitime ve
takip edilen programlara bakmakta fayda vardir,

Montessori egitimcilerine,

Association Montessori

Internationale tarafmdan

standartlastmlmis ve Montessori pedagojisine uygun egitim verilmektedir. Bu
egitim Association Montessori Internationale tarafmdan tarunmis derneklere
bagh

Montessori

Egitim

Modeli'ni

benimsemis

okullarda

verilmektedir.

Kursiyerleri egitenler, tecriibeli ve iinlii docentlerdir (Cakiroglu Wilbrandt, 2014)
(Soz konusu docentler, Association Montessori Internationale'in

belirledigi

standartlara ve Montessori diplomasma sahip kisileri anlatir.) Bu kurslar sadece
Montessori egitimcilerini degil, yardunci ogretmenleri de kapsar. Egitimciler ve
yardimci ogretmenler, 3 farkh diploma icin bu egitimi ahrlar. Bu diplomalar
Montessori egitmeni icin: Assistants to Infancy (0-3), Children's House (3-6),
Elementary (6-12), yardrmci egitmen icin; Classroom Assistants Certificate
Assistants to Infancy (0-3), Classroom Assistants Certificate Children's House
(3-6) ve Classroom Assistants Certificate Elementary (6-12) olarak adlandmhr ve
belirtilen yaslan kapsar.

Assistants to Infancy (Bebeklik Donemi icin Yardtmctltk) 0-3 Yay
Bu egitim, "Montessori pedagojisini derinlemesine cahsmak icin bir firsat saglar
ve yasamm ilk ii9 yih boyunca cocuk gelisimine yonelik mevcut tibbi ve
psikolojik yaklasimlann uygulamasiru yapar" (Cakiroglu Wilbrandt, 2014, s.
150). Bu egitim ders ve desteklenmis pratigi iceren en az 400 saat kursiyerlik,
250 saatlik gozleme dayamr (Amiglobal,[04.04.2016]).

Children's House (Erken Cocukluk Dimemi) 3-6 Ya§"
Bu egitim "3-6 yas arasmdaki cocuklann karakterlerinin bilinmesi; bu yastaki
gelisim asamasmda vurgulanan ihtiyaclann belirlenmesine imkan saglayacak ve
yine cocugun kendi kendine bir seyler olusturma cahsmasma yonelik olan
firsatlan goriip bunlar uzerinde cahsma imkani sunar" (Cakiroglu Wilbrandt,
2014, s. 151 ). Bu egitimin odaginda 3-6 yas arasi cocugun gelisim ve gelisim
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isteklerinin oldugu soylenebilir. Children's House egitirni en az 400 saatlik
kursiyerlik, 140 saat denetimli uygulama 170 saat gozlemi icerir, (Amiglobal,
[04.04.2016]).

Elementary (ilkogretim Donemi)6-12 Ya$
llkokul Montessori egitimcileri darusman, arkadas ve rehberler olarak hizmet
ederler. "ilkokul Montessori egitimcisi olabilmek icin bir yilhk ogrenime tabi
tutulurlar ki bu esnada haz1rlanm1~ bir ilkokul Montessori cevresi olu~turmak,
mlifredat materyallerini yaratmak yada toplamak/anlamak icin bin saatlik siki
9ah~maya gerek vardir" (<;ak1roglu Wilbrandt, 2014, s. 153).

12-18 Ya$ Araligi I Ortaogretim Egitimcisi
Bu yas arahgi Montessori Egitim Modeli'nde acikca helirtilmedigi icin en
tart1~mah yas arahg1dir. Cesitlii dernekler bu yas arahgt icin egitim verse de
Association Montessori Internationale bu yas arahgmda egitmen egitmemektedir.
Buna ragmen Association

Montessori

Internationale

ve North American

Montessori Teachers' Association 12-18 yas icin egitimini Montessori Egitim
Modeli ilkeleri 1~1gmda standartla~tlrmak icin isbirligi icinde 9ah~maktadir.

Bu bilgiler 1~1gmda Montessori Egitim Modeli'nin

uygulanma orneklerini

incelemek icin, Association Montessori Internationale'm

Montessori Egitim

Modeli ve Montessori felsefesi icin onerdigi uygulamalarma da bakmam1z
yararlar saglayabilir.

· 2.3.3.1. Educateurs sans Frontieres (Snnr Tammayan Egitimciler)
Association Montessori Internationale'in

bir boliimii olan Educateurs sans

Frontieres'm misyonu bireyler, aileler, toplumlar, organizasyonlar ve hiikiimetler
ile gorii~iip cocuk haklan, egitimi ve refahi icin caltsmalar yapar. Educateurs sans
Frontieres, iilkelerde kendilerine tanman sirurlar icerisindc Montessori Egitim
Modeli'ni kullanarak egitim verir (Amiglobal,[25.03.2016]).
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2.3.3.2. MM75
1973'te kurulan MM75, Montessori'nin hayatmi kaybetmesinin ilzerine eserlerini
ve felsefesini korumak amaciyla kurulmustur, Gun gectikce MM75, gelisen
egitim ve dunya Montessori Egitim Modeli'nin Maria Montessori'nin kurdugu
temellerden sapmamasi ve bu dogrultuda gelismesi icin cahsmalar yapmaktadir
(Amiglobal,[25 .03.2016]).
Montessori Egitim Modelinde egitmenlerin, ogretmenlerin yetistirilmelerine
iliskin sistematik yaklasim ve uygulamalar, egitimde Rehberlik ve psikolojik
damsman olarak gorev yapacak "uzmanlarm" yetistirilmeleri uygulamalarma
paralel ozellikler tasidigi dikkat cekmektedir,

2.3.4. Montessori Egitim Modeli'nin

Uygulanmasma Iliskin Belli Bash

Arastirmalar

2.3.4.1. William Kilpatrick-Montessori Sisteminin Smanmasr
William Kilpatrick, yasadigt donemde egitim dilnyasmda saygm bir yere sahip
olan ve John Dewey'in
savunuculanndandi,

ortaya

atngr

egitim

yaklasururun

Dusunceleri ile meslektaslannda

onde

gelen

bi.iyi.ik etkiler birakan

Kilpatrick, Montessori Sisteminin Smanmasi isimli kitabt ile Montessori Egitim
Modelinin Amerika Birlesik Devletlerinde nerdeyse unutulmasma neden olmus
ve Montessori Egitim Modeli'ne

gilnilmilzde de getirilen elestirileri ortaya

atrrustir (Lillard, 2013).

Kilpatrick'in

eseri incelendiginde

Montessori

Egitim

Modeli'ne

getirdigi

elestirilerin ve elestiri nedenlerinin iki farkh odaga yoneltildigini soyleyebiliriz;
smiftaki

toplumsal

yasam

ve

Montessori

Egitim

Modeli'nin

ogretim

programi.t'Okulun daha belirli bir sekilde toplumsal bir kurum islevi gormesi
yontinde dunya capmda bir talep"ten bahseden Kilpatrick, Montessori Egitim
Modeli'nin savundugu bireyci anlayisa karsi gelip cocuklann gruplar halinde
yasantilar icin toplumsal kosullu cevrede bulunmalan gerektigini savunmaktaydi.
Kilpatrick, Montessori'nin "kendi kendine egitim" kavramma katilmakla birlikte
bunun,

uygulanan

yontemde

"bir olgudan ziyade bir dilek" oldugunu
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dusunuyordu cunku yontem, "fazlastyla didaktik aparattn manipulasyonuna
bagliydi'' (Lillard, 2013, s, 39).

Kilpatrick, bahsedilen konular dismda Montessori Egitim Modeli'ne getirdigi bir
diger elestiri ise Maria Montessori'nin

etkilendigi egitimcileri 9agdL.ymlarak

gormesiydi. La Case dei Bambini'yi acmadan once zihinsel engelliler ile cahsan
Montessori'nin Edward Seguinden etkilenmesini gtmcel egitimin neredeyse 50
yil gerisinden gelmekle sucluyordu,

Kilpatrick'in

elestirilerini

penceresinden

bakmak

inceleyebilmek

eksik olmaktadir.

icin

sadece

Kilpatrick,

yazdigi

eserin

Itard ve Seguin'den

etkilenen Montessori'nin bu etkilesimi gelistirip kullandigmi kabullenmemistir;
Kilpatrick'e gore Montessori Egitim Modeli 50 yil once ortaya atildrgi sekliyle
degismeden Itard ve Seguin'in

yaklasimmm

ustune kurulmustur.

"Aynca

Kilpatrick' e gore Montessori cocuklara oyuncagi yasaklayan biridir ve bu
sebepten dolayi Kilpatrick Montessori'yi agrr elestirilere tutar" (Lillard, 2013, s.
41).

Fakat Kilpatrick'in

gozden kacirdigi kisun, Montessori La Case dei

Bambini'de ilk olarak cocuklara oynamalan icin oyuncak olanagim saglamis
fakat Montessori'nin sundugu ogretici materiyaller cocuklann ilgilerini daha cok
cektiginden cocuklar bu oyuncaklara hie; ilgi gostermemis ve Montessori de
sonrasmda oyuncaklara yer vermemistir. Hatta gunumuzdeki egitsel oyuncaklarm
cogunun Montessori'nin

zamanmda kullandigi ogretici materyallerden ilham

aldigr soylenebilir (Thayer-Bacon, 2012). Not dusulmesi gereken bir diger konu
ise John Dewey'in

Kilpatrick

i.izerindeki etkisinden

bahsetmek

gerekir.

Kilpatrick, Montessori Egitim Modeli'ne getirdigi tilm elestirileri bir zamanlar
ogretmeni de olan John Dewey'in egitim anlayismm etkisinde kalarak elestirmis
ve yazrmstir, Ancak John Dewey'in egitim anlayismm, tamamen Montessori
Egitim Modeli'nin karsismda oldugunu soyleyebilmek kolay gortlnrnemektedir.

2.3.4.2. Carolyn

Pope Edwards

- Avrupa'dan

-0~

Yaklasim:

Waldorf,

Montessori ve Reggio Emilia
Avrupa'dan

De; Yaklasun:

Waldorf, Montessori ve Reggio Emilia isimli

arastirma birbirlerine bircok acidan benzeyen bu lie; yaklasmu objektif bir sekilde
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inceleyip

benzerlikleri

ve tezatliklan

ortaya koymasi

bakimrndan

onem

tasunaktadir. Carolyn Pope Edwards bu il9 yaklasurn, il9 ana bashkta inceler;
Cocuk Gelisimi ve Mtifredat, Ogretmen Rolleri ve Degerlendirme, Ol9ilm ve
Arastirma (Edwards, 2002).

Cocuk Gelisimi ve Mufredat
Waldorf, Montessori ve Reggio Emilia yaklasimlannm

hepsi cocugu kendi

_geli~imlerinin miman olarak gorurler ve dogadan gil9lil bir sekilde ilham alan,
dinamik,

kendiliginden

gerceklesen

gtlclerin buyume ve ogrenmeye

1~1k

tuttugunu soylerler.

Rudolf Steiner (Waldorf Yaklasmu) ruh, oz ve vilcudun btlttlnluguntm dusunme,
istek ve hisler arasmdaki dengeyi sagladignu iddia eder (Edwards, 2002). Rudolf
Steiner cocuklann gelisim asarnalanru her biri 7 sene iceren 3 asamaya boliip
inceler. Waldorf yaklasimmda milfredat ogretmen tarafmdan hazirlamr ve ders
kitaplanyla simrli olmayan derslere dayamr. Cocuklar bu yasantilan daha soma
kendi cilmleleri ile ozetleyip defterlerine not ahrlar.

Edwards, Montessori Egitim Modeli'nin

Avrupah ilerlemecilik akimimn bir

yansunasi olarak gorur ve Maria Montessori'nin cocuktaki akilci, empirik ve
ruhsalhgr iceren dogal zekaya inandigim savunur. Montessori mufredatmm son
derece bireye yonelik fakat kapsamh, sirah ve etkileri kestirilmis oldugunu
savunan

Edwards,

Maria

Montessori'nin

bu

mufredat

icin

gelistirdigi

materyallerden halen daha gecerliligi korudugunu soyler,

Loris Malaguzzi (Reggio Emila) ise yaklasimmda Dewey, Piaget, Vygotsky,
Bruner vb. gibi isimlerden ilham alarak sosyal yapilandmlmacilik dusuncesini
yansrtir, Sadece bebek ve okul oncesi doneme yogunlasan Malaguzzi, Piaget'nin
asama kavramlanm 90k snurlayicr olarak gortir. Loris Malaguzzi icin milfredat;
fikirlerini ve duygulanm sembolik olarak cocuklann kendilerince yarattigr diller
aracihgr ile (soz, hareket, cizim, resim, golge oyunu, kolaj, dramatizasyon vb.)
ifade eden cocuklann

ilgilerini takip eden ogretmen tarafmdan belirlenir.
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Mufredatm maksath bir ilerlemesi vardir fakat kapsam ve stra ogrencinin ilgisi
isigmda belirlenir. Bu aciklamalar, degerlendirmeler, Montessori Egitim
Modeli'nin Rehberlik ve psikolojik damsma'rnn egitimdeki yerine ve ilkelerine
karsi bir durumu ortaya koymamaktadir,

Ogretmenin Gorevi

Edwards'a gore Waldorf yaklasmunda ogretmen liderligi ile bircok grup
aktivitelerine yon verir. Aynca ogretmen suufta egitici ahlaksal bir rol ilstlenir,
uyumun nufuz ettigi samimi bir smif ortami yaratmaya cahsir, Waldorf
yaklasimmda ogretmen, cocuklarm dtisuncelerini, duygulanm ve fikirlerini
kisilik ve huylan ne olursa olsun ortaya koyabilecekleri bir simf ortamma ihtiyac
duyar.

Montessori Egitim Modeli'nde ogretmen, cocuklar kendilerinin yonettigi
etkinlikleri yaparken onlara liderlik eden goze batmayan bir kilavuzdur. Bu
kilavuzluk, ogretmenin hedefi cocuklara yardun ve onlan motive edip onlarm
kendine olan gilvenlerini kazanmalarma yardim etmek olarak kabul edilir.
Boylelikle gelisimleri sirasmda cocuklar daha az mudahalelere gerek duyacaktir,
Bu durum, bu modelin ogretmene yukledigi islerde, Rehberlik ve psikolojik
damsma ilkelerine belli bir uygunluk gosterdigini gozlemlernek olasidir. Bu
anlamda "kilavuzluk" Rehberlik ve psikolojik damsma uygulamalarmdaki
"Rehberlik" sistematik yardim anlamma paralellik tasimaktadir,

Reggio yaklasmunda ogretmenin gorevi hassas dinleme ve gozlem aracihgi ile
diger yetiskinlere de omek teskil edecek sekilde kaynak ve kilavuzluk etmektir.
Smif ogretmenlerine ek olarak, uzmanhk alam gorsel sanatlar olan ogretmenler
cocuklann kendilerini degisik ortam ve sembol sistemleri ile ifade etmelerine
yardunci olur.

Olcme, Degerlendirme ve Arastirma

Edwards, diger bolumlerin aksine bu bolumu egitim yaklasnnlanru ayirmadan
inceler. Sebebi ise il<; egitim yaklasimmm da Olcme, Degerlendirme ve
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Arastirma kismmda ayru gorii~ii savunmalandir. -09 yaklasimda da ogrenci
geleneksel yaklasnmn aksine test ve notlar yerine velilere verilen cocuklarnun
okulda yaptiklan ve kaydettigi ilerlemeyi iceren bilgiler verilir. Portfolyolar veya
cocugun bireysel veya grup icinde yaptrgi cahsmalar da benzer sekilde smifta
sergilenip belirli arahklarla eve gonderilir. Bu baglamda, ogrencinin merkezde
olmasi saglanabildigi ol9iide modeli islevi gerceklesmis olmaktadir. Cocugun
egitim ortammda

degerlendirilmesi,

salt ogretmen

tarafmdan

yazilmayip,

cocugun merkezde oldugu ortamla iliskilerine katilmasryla yapilmaktadir.

2.3.4.3.

Ortaokul

Ogrencilerinin

Motivasyon

Montessori ve Geleneksel Okul Ortamlarmm

ve

Deneyim

Kalitesi:

Karsilasnrmasr

- Kevin

Rathunde
Bu arastirmanm onemini iki bashkta incelememiz, arastirrnarun oneminin daha
iyi ve saghkh
basltklardan

bir sekilde anlasilabilmesi
biri

Montessori

Egitim

icin onem tasimaktadir.
Modeli 'nin

Amerika

"Bu

Birlesik

Devletleri 'ndeki popiilerligini Kilpatrick'in eseri ile kaybedip unutulmaya yuz
tutmast ve ilerleyen ytllarda

tekrar gundeme

gelerek Amerika

Birlesik

Devletleri 'nde tekrar yaytlmast ve gunumuzde dunyadaki 8000 civart Montessori
Egitim Modeli'ni

benimseyen

okulun 4500'e yakintntn

Amerika

Birlesik

Devletleri'nde olmastdtr" (Topbas, 2015, s. 31). Boylelikle uzun yillar boyu
kemiklesen

geleneksel

yapiya

karsi

Montessori

Egitim

Modeli'nin

karsilastmlmasi bize daha iyi analiz sansi sunar.

lkinci bashk ise, arastirmadaki 90k degiskenli analiz sonucunda Montessori
Egitim Modeli'ni benimseyen bir egitim kurumunda egitim alan cocuklann
potansiyel ve motivasyonlarmm daha yiiksek olmasidir,

2.4. KKTC'de Montessori Egitim Modelinin Uyguland1g1 Okullar
Bu cahsma icin bilgi toplamanm yapildigi Mayis 2016 tarihi itibariyle KKTC'de
Montessori Egitim Modeli'ni

benimsemis 4 adet okul bulunrnaktadir. Bu

okullardan 1 tanesi devlet (Yeniyuzyil Anaokulu), diger 2 tanesi ozel (Girne
Montessori Okulu ve Lefkosa Montessori Okulu), 1 tanesi ise uygulama okuludur
(ODTU-Kuzey K1bns Kampiisii).
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Y eniyuzyil Anaokulu; 1 yonetici 11 ogretmen, Gime Montessori Okulu 1
yonetici 10 ogretmen, Lefkosa Montessori Okulu 1 yonetici 4 ogretmen, ODTU
Montessori Okulu 1 yonetici 3 ogretmen ile hizmet vermektedir.

2.4.1. Bu okullarda Rehberlik ve Psikolojik Damsma Uygulamalan
KKTC'de Montessori Egitim Modeli'ni benimsemis okullarda yapilan bilgi
toplama cahsmasmm bulgulan, bolum 3.4'te inceledigimiz KKTC Rehberlik
Tilzilgil incelememizi

kamtlar

niteliktedir.

Bu tilzilk Egitimde Rehberlik

Hizmetleri'ni tammasma ragmen, icerik olarak sadece Ortaokul-Lise dtizeyinde
Rehberlik uygulamalarma yer vermektir. Yeniytizyil Anaokulu'nda -bu goril~il
destekler nitelikde, Rehberlik Hizmeti'ne yer verilmemektedir.

Bolum 3.4'te detayh bir sekilde inceledigimiz KKTC Rehberlik Tilzilgil sadece
Ortaokul-Lise diizeyinde Rehberlik uygulamalarmdan bahsetse de Universite,
llkokul ve Okuloncesi donem icin bir kisitlama getirmemistir. Bu baglamda
KKTC'de

bulunan ozel ve uygulama

Hizmetleri'ni

Montessori

Okullan'nda

Rehberlik

gormek milmktindilr. Bu okullardaki Rehberlik ve psikolojik

damsma uygulamalan su sekildedir (Montessori Cyprus, [16.05.2016]);
•

Ogrencinin okul ve stnif ortamznda ayrinttlt gozlenmesi,

•

Stntf ogretmenlerinden ogrenci ile ilgili bilgilerin alznmasz,

•

Cocuklartn gelisimsel olarak incelenmesi,

•

Anne-babalarla, rehberlik uzmantnin tarusmast,

•

Buraya kadar olan surec icerisinde tespit edilen problemlerin aktarzlmasz,

•

Anne- babayla problemi tanzmlamaya yonelik 2. tur goril$melerin yapzlmasz.

•

Bu goril$melerden edinilen bilgilerle, onceki edinilen bilgilerin kar$Zla$flrzlmasz.

•

Bu kar$Zla$flrmasonrasznda, ogrenctntn okul ve stnif ortamznda tekrar ele
alznarak olumlu olabilecek yeni yaklastmlann ve degerlendirmelerin
uygulanmasz ve ogrencinin var olan problemle ilgili olarak en alt seviyede
etkilenmesinin saglanmasz.

•

Anne-babayla tekrar gorusiilerek ev ortamznda ve sosyal 9evre icerisinde
yapzlmasz gereken ve uygulanmasz dusunulen hedef ve ornek davranislann
belirlenmesi.

•

Bu asamada gerekli goruldugu durumlarda anne babaya i9goril kazandzrzlmasz.
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BOLUM3
YONTEM

3.Yontem
3.1. Arasnrma Modeli
incelemenin, cahsmanm arnaci kapsammda kavramlara, ilkelere iliskin kaynak
incelemesi sonucu elde edilen bilgiler ile arastirma grubunda belirlenen ilgililerden,
yetkililerden, inceleme amact kapsammda toplanacak bilgilerin 96ziimlenmesi ve
durumun betimlenmesi yontemi uygulanrmstir.

Karsilasnrmalardan,

iliskilendirmelerden

yola

cikrlarak,

belli

bir

durumun

saptanmasi, belirlenmesi ve yorumlanmasi amaciyla yapilan bir bilimsel arastirrna
tiiriidiir (TUBA, 2011 ). Bu tammdan

yola cikilarak

arastirmanm

amacryla

butunlesmesi adma betimsel arastirma metodu benimsenmistir.

3.2. Evren, Orneklem
Arastirmanm evreni KKTC'de bulunan Montessori Egitim Modeli'ni benimsemis
okullar olarak belirlenmistir,

Arastirmanm

omeklemi

ise KKTC'de

bulunan

Montessori Egitim Modeli'ni benimsemis okullarda bulunan ogretmen ve yoneticiler
olarak belirlenmistir.

3.3. Veri Toplama Araci
Bilgi toplama aract gelistirilirken OZOGLU'nun
(Bilgi Toplama Aracmm) Gelistirilmesi"

"Davrams Bilimlerinde Anket

cahsmasmdan yararlarulnustir. Anket,

Bireysel Dagitimla Anketi Uygulama seklinde uygulanrmstir. Ogretmenlerden ve
yoneticilerden bilgs toplama amaciyla gelistirilen anketlerin maddeleri Rehberlik ve
psikolojik damsma ilkeleri ile Montessori Egitim Modeli ilkeleri ele almarak
hazirlanrrustir. Anketler Likert Tipi olarak belirlenmis ve uygulanmrstir. Ankette
sorulara verilecek cevaplar Kapalt Uclu Sorular seklinde tasarlanrmstir, Bilgi
toplama araci gelistirilirken Madde sayist 31 ve ortalama Cevaplama Surest 20
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dakika olarak belirlenmistir.

Anketlerde her bir maddeye verilen cevaplarm

yiizdelikleri hesaplanarak bulgular belirtilerek yorumlanrrustir. Bilgi toplama araci
gelistirilirken

ayrn zamanda

alanmda

uzman

ogretim

gorevlilerinin

ve tez

damsmarnm olan OZOGLU'nun gorii~ ve onerilerinden de yararlarulrmstir.

3.4 Bilgi Toplama ve <;oziimleme
Toplanan veriler cozumlenirken Rehberlik ve psikolojik damsma ilkeleri, Montessori
Egitim Modeli ve ilkeleri, Rehberlik ve psikolojik danisma ilkeleri Kapsammda
Montessori Egitim Modeli'nin incelenmesi goz onunde bulundurulup betimleme
yontemiyle veriler 9ozilmlenmi~tir.
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BOLUM4
BULGULAR, YORUM VE TARTI~MA

4. Bulgular, Yorum ve Tartisma
4.1. Inceleme Bulgulari
Tablo 1. Maddelere verilen cevaplarm yilzdelik dagihmlan

Maddelere Verilen Cevaplann Yuzdelik Dagilunlan
Mad de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kesinlikle
Katihyorum

58
48
75
50
69
77
80
46
77
42
42
92
65
16
27
62
28
50
62
77
33
81
19
19
15
92
19
92
85
83
77

Katihyorum

19
16
13
35
31
23
20
38
19
42
15
8
35
44
73
38
16
27
27
19
41
19
7
42
33
8
50
8
15
17
23

Emin
Degilim

Katilmtyorum

23
0
13
12
0
0
0
15
4
8
12
0
0
12
0
0
40
19
8
4
22
0
22
38
52
0
31
0
0
0
0

0
20
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
12
0
0
12
0
0
0
4
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0

Kesinlikle
Kanlrmyorum

0
16
0
4
0
0
0
0
0
0
23
0
0
16
0
0
4
4
4
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
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Madde 1: "KKTC Okul Rehberlik ve Psikolojik Damsma Tiizi.igii geregi Okul
Rehberlik ve psikolojik danismanhk Servisi uygulamalan

ger9ekle§tirilmelidir."

Maddesine verilen %76 oranmda (Kesinlikle Kanhyorurn + Katihyorum) pozitif
cevaplar, ogretmenlerin egitimde Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin yer
almasmi ozledigini veya yer aldigun gostermektedir. Aynca bu maddeye verilen
yuksek pozitif cevaplar ile KKTC Okul Rehberlik ve psikolojik damsma Tuzugu'nun
ogretmenler tarafmdan bilindigi ortaya crkmaktadtr.

Madde 2: "Montessori Egitim Modeli, ogretmeyi temel almahdir." Bu maddeye
verilen %64 oramndaki yiiksek cevaplar sasirticidrr zira Montessori Egitim Modeli,
bireyi, bireyin biricikligini ve ozerkligini temel almaktadir. Bu baglamda ogretmeyi
temel almak, ogrencinin hiricikligini ve ozerkligini gormezden gelmektir. Bu durum
Montessori Egitim Modeli'ne

aykmdir.

Bu maddeye diger ogretmenler %36

katilmamaktadtr,

Madde 3: "Bir Montessori Egitimcisi'nin gorevi, Montessori Egitim Modeli'nde
amac; egitim goren ogrencilere kendilerini insa etme siirecinde ve ontme cikan
engelleri kaldirmasmda yardnnci olmaktir."
cevap verilmistir.

Maddedeki

Bu maddeye %84 oranmda pozitif

onertne dogrudur

fakat bir onceki maddeyle

celismektedir. Madde 2, Montessori Egitim Modeli'nden bir cikanmken, Madde 3
ise "Kendi bastma yapmama yardtm et" ilkesini aciklar. Burada §U not di.i§iilebilir;
ogretmenlerin

Montessori

Egitim

Modeli'nin

ilkelerine

hakim oldugu fakat

eikartmlan tammlamakta zorlandigi gorulmektedir.

Madde 4: "Montessori Egitim Modeli'nde ogrencilere beceri kazandirmak temel
amactir." Bu maddeye verilen cevaplar degiskenlik gosterse de %88 oranmda madde
dogru bulunmustur. Buna ragmen maddede bulunan onerme yanhstir; Montessori
Egitim Modeli'nde amac cocugun beceri kazanmast degil, kendi kendine ogrenen,
ozgtrveni yuksek ve yaratici bireyler yetistirmektir. Montessori Egitim Modeli
sonucu beceri kazandmlsa bile bu Montessori Egitim Modeli'nde

sebep degil

sonuctur. Montessori Egitim Modeli'ni de geleneksel egitimden ayiran ince aynm
budur.
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Madde 5: "Montessori Egitim Modeli'nde ogrencilerin gelisim siiresince belirli bir
semayi takip ederken, egitim ortammm bu sema goz onunde bulundurularak
diizenlenmesi saglanmaktadir." Bu onerme dogrudur ve ogretmenin bashca gorevleri
arasmdadir, Bu maddeye %100 oranmda pozitif cevap verilmistir (Kesinlikle
katilryorum+ Katrhyorum). Bu baglamda KKTC'de bulunan Montessori Egitim
Modeli'nin benimsendigi okullarda ogretmenlerin gdrevlerinin farkmda olduklan
soylenebilir.

Madde 6: "Montessori Egitim Modeli'nde ogrenciler edilgen degil, etken kilmmasi
saglanmahdtr." Bu maddedeki onerme dogrudur, Bu maddeye %100 gibi yuksek bir
oranda ogretmenler katilnnsur. Bu maddede bulunan onerme ogretmen gorevleri
arasmda yer almaktadir. Madde 5'e de benzer sekilde ytiksek oranda pozitif oy
verilmesi

ogretmenlerin

Montessori

egitim

ortammda

gorevlerini

bildigi

cikanrnmuzr dogrular niteliktedir.

Madde 7: "Montessori Egitim Modeli'nde cocuklann kendi baslarma yapmalarma
yardim etmek esas almmaktadir."

Cahsmanm onceki bdlumlerinde inceledigimiz

gibi bu maddedeki onerme aslmda Montessori Egitim Modeli'nin 4 temel ilkesinden
biridir. Bu ilkeye %96 oranmda pozitif cevap vermistir. Bu baglamda Montessori
Egitim Modeli'nin

temel ilkelerinin, Montessori Egitim Modeli'ni

benimsemis

egitim ortamlarmda tannup ozumsendigini gozlenmektedir.

Madde 8: "Montessori Egitim Modeli'nde ogretmenin rolii, ogretmeyi planlamak ve
degerlendirmektir." Maddedeki onerrne yanhstir; Montessori Egitim Modeli'nin
benimsendigi bir egitim ortammda ogretmenin gorevi, cocugu harekete gecirecek
sekilde diizenlemektir. Madde 5 ve 6' da yaptigmuz cikanrnlar maalesef Madde 8 'de
gecerli

degildir,

Degerlendirme

ise

Montessori

Egitim

Modeli'nde

yer

bulmamaktadir. Madde 7'nin aksine, bu maddeye verilen cevaplar (%88 Kesinlikle
Katihyorurn+ Katihyorum, %12 Emin degilim) ogretmenlerin Montessori Egitim
Modeli'ne karsi bilgilerinin yeterli diizeyde olmadrgirn gostermektedir.
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Madde 9: "Montessori Egitim Modeli'nde egitimcinin gorevi cocuklann gelisim
semalartna uygun egitim ortamlanm hazirlamalan ongorulmektedir." Bu onerme
dogrudur ve ogretmenler bu maddeye yuksek pozitif cevap vermislerdir. Buna
ragmen burada dU~iilmesi gereken not; bir onceki onerme ile taban tabana zit olan bu
onermenin neredeyse aym oranda pozitif cevap almasidir. Bu durumda ogretmenler
ogretmeyi planlamayi egitim ortarnim hazirlamak olarak gormektedir. Bu durum bizi
goreceli

olarak

hazirlamaktan

2 noktaya

anladigi;

goturmektedir;

ogretmeyi planlamak

ogretmenlerin

egitim

ortamlanm

veya ogretmenlerin

bir onceki

onermede yuksek pozitif cevap verdigi ogretmeyi planlamak

aslmda egitim

ortamlarmm dUzenlenmesidir. GoriildUgU gibi bu goreceli duruma farkh acilardan
bakildigmda pozitif veya negatif cikanmlar yapilabilmektedir. Montessori Egitim
Modeli'nin benimsendigi egitim ortamlarmda ogretmenlerin gorevleri ile ilgili olan
diger maddelerin cogunun da ytiksek pozitif cevap almasi Madde 5'te yaptigumz
crkanmi dogrular niteliktedir.

Madde 10: "Montessori Egitim Modeli 'nde cocugun, egitimin oznesi ogretim
metodudur." Bu onerme Montessori Egitim Modeli'ne gore yanhstir. Montessori
Egitim Modeli'nde egitimin oznesi cocuk, cocugun biricikligine duyulan saygi ve
cocugun bu baglamda yasantilar yoluyla kendi basma yaparak ogrenmesidir. Buna
ragmen bu maddeye ogretmenler %80 oranmda

(Kesinlikle Katihyorum

+

Katihyorum) cevabt vermislerdir, Daha onceki maddelerde yaptrgmuz cikanmdan bu
maddede de soz edilebilir; ogretmenler Montessori Egitim Modeli'nin ilkelerinin
farkmda olmakta fakat cikarrrnlara hakim olamamaktadirlar.

Madde 11: "Montessori Egitim Modeli geleneksel egitimin amac ve ilkelerine
uyumun saglanmasznz ger<;ekleJtirmektedir." Bu maddede bulunan onermenin de
Montessori Egitim Modeli'ne aykm oldugunu soylemek mumkundur. Geleneksel
egitimin aksine Montessori Egitim Modeli'nde cocuk bagimsizhk kazamp ozgUrlUge
ve ozgUr iradeye sahip olmasi hedeflenir. Bu onermenln, Montessori Egitim
Modeli'nin yapitasi kadar onemli olmasma ragmen, ogretmenler bu maddeye %56
oranmda pozitif %32 oranmda ise negatif cevap vermislerdir,
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'Madde 12: "Montessori Egitim Modeli'nde her cocugun kendi gelisim planma sahip

ongorilsil esas olmaktadir." Bu onerme dogrudur ve Montessori Egitim
Modeli'nin

4 ilkesinden biridir. Bu onerme yiiksek oranda (%100 Kesinlikle

Kat1hyorum+Kat1hyorum)

cevabr

verilmistir.

KKTC'de

Montessori

Egitim

Modeli'nin benimsendigi okullarda ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin
ilkelerine hakim oldugu 91kanm1m1Z1 bu madde de desteklemektedir.

Madde 13: "Montessori Egitim Modeli'nde cocuklann etkinlikleri kendi kendilerine
yapmalarmm onlarda pozitif etki birakacagi varsayilmaktadtr." Bu maddede bulunan
onerme dogrudur ve ogretmenler tarafmdan %100 oranmda pozitif cevap almisnr. Bu
madde Kendi bastma yapmama yardtm et ilkesini tamamlamaktadir. Bu maddeye
verilen yuksek oranda pozitif cevaplar, ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin
ilkelerine hakim olduklanm gostermektedir.

Madde 14: "Montessori Egitim Modeli'nde ogretici materyaller olarak uygun cocuk
oyuncaklarma yer verilmektedir." Bu maddede bulunan onerme yanlistir. Aksine;
Maria Montessori ogretici materyallerin yanmda oyuncaklara da yer vermis fakat
yeterli ilgiyi gormediginden ileriki asamalarda kullammmdan vazgecmistir. Bu
onermeye ogretmenlerin neredeyse yanst (%60) pozitif, diger yanst ise (%24)
negatif cevap vermistir. Bu maddeye verilen cevaplarm degi§kenlik gostermesinin
ogretmenler arasmda genel bilgi tutarsizligi olarak yorumlanabilir.

Madde 15: "Montessori Egitim Modeli'nde ogretmen yasantilara onem vererek
Rehberlik ve psikolojik damsma Hizmetleri'ne yardtmci olmaktadir." Bu maddede
bulunan onerme yanhstir

fakat ogretmenlerin

hepsi pozitif cevap vermistir.

inceledigimiz diger maddelerde Montessori Egitim Modeli'nin benimsendigi egitim
ortamlarmda Rehberlik ve psikolojik damsma Hizmetleri'nin

yer buldugu veya

ozlendigi, egitim ortamlarmda isbirligi icinde olmalarma pozitif bakildigt gibi
crkanmlar yaprrustik. Buna ragmen bu madde ile Montessori Egitimi ve Rehberlik ve
psikolojik damsma Hizmetleri'nin

isbirliginin tam olarak ogretmenler tarafmdan

anlasilmadigi ve/veya yeterli bilgiye sahip olmadiklan ortaya cikmaktadir,
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Madde 16: "Montessori Egitim Modeli'nde cocugun kritik gelisim donemlerinin goz
onunde bulundurulmasma duyarh olunmaktadir." Bu maddede bulunan onerme
dogrudur ve Ickin Yaptlanma Plant ve Gelisme Evreleri ve Egttim ilkelerinin de
temelini olusturur. Bu onemli onermeye ogretmenlerin hepsi pozitif cevap vermistir.
Ilkeler ile ilgili onceki maddeler gibi bu madde ile ogretmenlerin, Montessori Egitim
Modeli'nin ilkelerine hakim olduklan soylenebilmektedir.

Madde 17: "Montessori Egitim Modeli 'nde kendi kendine egitim kavrami bir
olgudan cok bir dilek olmaktadtr."

Buradaki onerme Kilpatrick'in

Montessori

Egitim Modeli'ne yonlendirdigi yanhs bir elestiridir, Ogretmenler bu onermeye
yiiksek oranda cekimser yaklasmistrr (%40 Emin Degilim), Ogretmenlerin mesleki
acidan Kilpatirck'in bu elestirisini bilmeleri gerekmese de elestiride bulunan onerme
Montessori Egitim Modeli'nin temelinin dayandigt ve tum egitim modelinin iizerine
insa edildigi noktadrr. Bu madde de ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin
cikanm ve detaylarma hakim olmadtklanm destekleyen maddelerden oldugu ortaya
cikmisur.

Madde 18: "Montessori Egitim Modeli'nde toplumsal gelismeler cocugun miman
olarak kabul edilmektedir." Bu maddede bulunan onerme yanhsur, Montessori
Egitim Modeli ve Montessori F elsefesi banscil, hiimanist bir tutumu benimser ve
bunu yaparken de cocugun toplumun miman oldugunu soyler. Bu kucuk niiansa
ragmen ogretmenler yuksek oranda (%80) pozitif cevaplar vermistir. Bu maddede
bulunan onerme, Montessori Egitim Modeli'nin

bir cikanrmdir. Daha onceki

maddelerde oldugu gibi bu madde de ogretmenlerin, Montessori Egitim Modeli'nin
crkanm ve detaylarma hakim olmadiklanm destekleyen maddelerden biridir.

Madde 19: "Montessori

Egitim Modeli'nde

her cocugun kronolojik

evrelerinden geciyor olmasi dikkate ahnmaktadir."

gelisme

Bu maddede bulunan onerme

dogrudur ve Ickin Yaptlanma Plant ve Gelisme Evreleri ilkelerinin temelini
olusturmaktadir. Bu maddeye ogretmenler yuksek oranda pozitif cevap verrnislerdir
(%92). Bu maddede bulunan onermenin aym zamanda ogretmenin egitim ortamlanm
diizenlerken goz onunde bulundurmasi gereken bir onerrne oldugundan, bu onermcde
ogretmenlerin gorev ve sorumluluklarmdan

da bahsedilebilir. Bu madde hem
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ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin ilkelerine hakim olduklanm hem de
ogretmenlerin gorev bilincinin oldugu cikanmlanm destekler niteliktedir.

Madde 20: "Montessori Egitim Modeli'ne gore cocugun ogrenmesinde odaklanmasi
ve dikkatinin saglanmasi esas olmaktadir." Bu maddede bulunan onerrne dogrudur ve

Odaklanma ve Dikkat ilkesini anlatmaktadir.

Bu maddeye de tipki diger temel

ilkelerde oldugu gibi yiiksek pozitif cevaplar verilmistir (%96).

Madde 21: " Montessori Egitim Modeli'nde her cocugun Rehberlige gereksinmesi
oldugu

kabul

edilmektedir."

Bu maddede

bulunan

onerme

dogrudur

ve

ogretmenlerin buyuk bir 9ogunlugu pozitif cevap vermistir (% 76). Bu madde ile
Rehberlik Hizmetleri'nin

her bireyin Rehberlige gereksinmesi oldugu anlayisma

atifta bulunulmaktadir.

Bu baglamda

KKTC'de

bulunan Montessori

Egitim

Modeli'nin benimsendigi okullardaki ogretmenlerin Rehberlik Hizmetleri hakkmda
genel bilgiye sahip olduklan gorulmektedir.

Madde 22: "Montessori Egitim Modeli'nde cocugun her yonuyle gelismesine ve
kendini gerceklestirmesine olanak saglamaktadir." Bu maddede bulunan onerme
dogrudur ve ogretmenler bu maddeye yuksek oranda (%100) pozitif cevap vermistir.
Bu madde iki acidan oneme sahiptir; bireyin her yonuyle gelismesi Montessori
Egitim Modeli'nin

amaci, bireyin kendini gerceklestirmesi

ise Rehberlik ve

psikolojik damsma hizmetlerinin amacidir. Bu baglamda bu maddenin, Montessori
Egitim Modeli'nin
darusma

benimsendigi

hizmetlerinin

isbirligini

egitim ortamlarmda Rehberlik ve psikolojik
temsil

ettigi

scylenebilir.

Bu

durumda

ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin bireye sundugu olanaklar ve Rehberlik
Hizmetleri'nin

i~birligi

ile

onermede

belirtilen

hedeflere

ulasabileceklerini

dusundukleri gozlenmektedir.

Madde 23: "Montessori Egitim Modeli'nde cocuklann ogrenmeleri geleneksel olcme
ydntemleriyle degerlendirilmektedir." Bu maddede bulunan onerme yanhstir. Diger
Montessori Egitim Modeli ve geleneksel egitim yaklasmu karsilasnrrna maddelerinin
aksine bu maddenin

dogru olmadigi

yonilndeki

cevaplar

%52 oranmdadir.
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Geleneksel egitim ve Montessori Egitim Modeli'nin karsilastmldigi

onermelere

nazaran daha keskin bir ifade bicimine sahip bu onermenin ytiksek oranda negatif
cevap almasnu, ogretmenlerin bu karsilastirmadaki keskin farkhhklan bildikleri
ortaya konulmustur.

Madde 24: "Montessori Egitim Modeli'nde egitim programlan ile Rehberlik ve
psikolojik damsrna Hizmetleri birbirine baglannh ele almmaktadir." Bu maddede
bulunan onerme Montessori Egitim Modeli ile Rehberlik ve psikolojik damsma'run
birbiri ile olan Iliskisini tammlar. Egitim ortamlarmda

egitim ile Rehberlik

hizmetlerinin ir;: ice olmasi gerekmektedir. Buna ragmen bu maddeye %64 oranmda
pozitif, %36 oranmda emin degilim yamn verilmistir,

Madde 25: "Montessori Egitim Modeli'ni izleyen okullarda Rehberlik ve psikolojik
damsma Hizmetleri profesyonel bir duzeyde sunulrnaktadir." Bu onermede ozlenen
pozitif cevaplarm cogunlukta olmasr iken maalesef %45 oramnda pozitif cevap
verirken btiytik cogunluk olan %55 "Emin Degilim" secenegini isaretlemistir.

Madde 26: "Montessori Egitim Modeli'ni izleyen okullarda bireysel farkhhklara yer
verilmektedir."

Bu maddede bulunan onerme dogrudur ve ogretmenler tarafmdan

tam oranda (%100) pozitif cevap verilmistir.
Montessori Egitim Modeli'nin

Bu maddede bulunan onerme

bir cikanrmdrr. Benzer maddelerin aksine bu

maddeye verilen yuksek orandaki pozitif cevaplar ogretmenlerin Montessori Egitim
Modeli'nin crkanmlan hakkmda bilgi sahibi oldugunu gosterir niteliktedir.

Madde 27: "Montessori Egitim Modeli'ni izleyen okullarda cocuklara Psikolojik
Darusma Hizmet verilmektedir." Cahsmamn onceki bolumlerinde inceledigimiz gibi
KKTC Rehberlik Tilzilgil egitimin tilm kademelerinde Rehberlik servisi olusturmak
acismdan yetersizdir. Bu durumun etkisini Yeniyuzyil Anaokulu'nda
milmkilndilr. Rehberlik ve psikolojik damsma Servisi'nin
ogretmenlerin

%48 olumsuz isaretlemistir,

gormek

olmadigi bu okulda

Lefkosa Montessori

Okulu, Girne

Montessori Okulu ve ODTU Montessori Okulu'nda Rehberlik ve psikolojik danisma
Hizmetleri'nin vizyonuna yer verilse de ogretmenler %28 Emin Degilim olarak oy
kullannustir,
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Madde 28: "Montessori Egitm Modeli'nde cocugun kendi basma yaprnasi ilkesi
temeldir." Bu maddedeki onerme Montessori Egitim Modeli'nin 4 ilkesinden biridir.
Bu maddeye ogretmenler %100 oranmda pozitif cevap vermistir. Daha onceki
bulgulanrruzi dogrular nitelikte olan Montessori Egitim Modeli'nin ilkeleri ile ilgili
olan bu madde de ogretmenlerden yiiksek oranda pozitif cevaplar alrrustir.

Madde 29: "Montessori Egitim Modeli'nde cocugun kisiligini anlamasim saglamasi
gozetilir" Bu maddede bulunan onerme dogrudur. Bu onerme aym zamanda
Montessori Egitim Modeli'nde bircok dustmcenin temel noktasidir.

Bu maddeye

ogretmenler %100 oramnda olumlu cevap vermislerdir, Diger Montessori Egitim
Modeli'nin cikanmlan ile ilgili maddelerin aksine bu maddede bulunan onerme
ogretmenler tarafmdan yuksek pozitif cevaplar alrmsnr,

Madde 30 "Montessori

Egitim Modeli'nde

cocugun problemlerinin

96zilmil

bulmasmi gozetmek esastir." Bu maddede bulunan onerme dogrudur ve Montessori
Egitim Modeli'nin

Kendi Basima Yapmama Yardim Et ilkesini tamamlar. Bu

maddeye ogretmenler %100 oranmda pozitif cevap vermislerdir. Montessori Egitim
Modeli'nin ilkeleri ile ilgili diger maddelerde oldugu gibi bu madde de yiiksek
oranda pozitif cevap alrrustir. Bu baglamda KKTC'de bulunan Montessori Egitim
Modeli'ni

benimsemis okullardaki ogretmenleri Montessori Egitim Modeli'nin

ilkelerine hakim olduklan gozlenmektedir.

Madde

31

"Montessori

Egitim

Modeli'nde

cocugun

toplumsal

bir anlayis

gelistirmesi saglarur." Bu maddede bulunan onerme dogrudur ve ogretmenler bu
maddeye %100 oranmda pozitif cevap vermislerdir, Bu madde Montessori Egitim
Modeli'nin bir cikanrmdir ve Montessori Egitim Modeli'nin cikanmlan ile ilgili olan
diger maddelerin aksine yuksek oranda pozitif cevap alnustir. Bu maddeye benzer bir
madde olan, Madde 29'u goz onunde bulundurdugumuzda ogretmenlerin ozelikle
birey ve bireysellik ile ilgili crkanmlara hakim olduklan gorulmektedir.
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BOLUM5
SONU<; VE ONERiLER

5.Sonuc; ve Oneriler
5.1. Tarnsma
KKTC Rehberlik Tuzugu'unun gtmcellenmis olmamasi ve tilm egitim basamaklanm
kapsamamasi bir sorundur. Bulgularm incelenme basamagmda da gorulebilecegi gibi
Montessori Egitim Modeli'nin
psikolojik

damsma'nm

benimsendigi egitim ortamlarmda Rehberlik ve

yer almasi yiiksek oranda kabul gormus, Rehberlik

Hizmetleri'nin ilkeleri benimsenmis fakat egitim ortammda Rehberlik ve psikolojik
damsma

hizmetinin

nasil

uygulanacagr

ogretmenlerde

belirsizliklere

neden

olmaktadir.

Cahsmamn daha onceki bolumlerinde bahsedildigi gibi Association Montessori
Internationale

onayh bir egitim kurumu olabilmek icin ogretmenlerin

henilz

Association Montessori Internationale onayh bir okulda en az 600 saat egitim
gormeleri

gerekmektedir.

KKTC'de

ve Turkiye Cumhuriyeti'nde

Association

Montessori Internationale onayh bir okul olmamasi bu egitim icin 3. Ulkelere
gidilmesini gerektirmektedir. Egitim, yol ve barmma masraflan fazla oldugundan,
pedagojik formasyona sahip ogretmenlere, Montessori Egitirn Modeli'nde uzman
kisilerce seminer tarzi egitimler ile bilinclendirilmeleri tercih edilmektedir. Buna ek
olarak, yurtdismda yabanci bir dilde egitim gormek, kursiyerlere yabanci dil bilme
zorunlulugu da getirmektedir. Bu durum Montessori ogretmenlerine sunulan bilgi ve
egitim miktanm krsitlamaktadir. Montessori Egitirn Modeli'nin ilkelerinin bilinmesi
fakat temel unsurlara verilen olumsuz cevaplar, Montessori Egitim Modeli'ne
yoneltilen en ag;Ir elestirilerin pozitif cevaplar almasirn bu sekilde acrklayabiliriz.

Uzerinde durulmasi gereken bir baska olgu ise ogretmenlerin egitimde Rehberlik
Hizmetleri ile isbirligine steak bakmasi fakat bunun tam olarak nasil olacagiru
anlamlandiramamalandir.

Buradan

hareketle

devlet okulu olmasmdan

dolayi

Y eniyuzyil Anaokulu ornekleminden yola cikarak bazi noktalara deginmekte yarar
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vardrr. Atatilrk Ogretmen Akademisi, devletin kendi ogretmenlerini yetistirmesi icin
a9t1g1 bir kurumdur. Bu kurumun ders programlanm inceledigimizde hem okul
oncesi ogretmen adaylarmm hem de smrf ogretmenligi ogretmen adaylanmn 1
yanyil

boyunca

Egitimde

Rehberlik

dersi almaktadirlar.

Bu dersin amact,

ogrencilerin Rehberlik Hizmetleri 'ne iliskin anlayts ve yetkinlik kazanmalartni
saglamakur. Bu dersin kapsamt, Rehberlik Hizmetlerinin tantmt; egitim icindeki
onemi; Rehberlik Hizmetleri 'nin alaru; ilkeleri; ogretmenlerin rehberlik hizmetleri
icindeki gorev ve sorumluluklart;

kapsamlt gelisimsel Rehberlik programi

gelisimsel temelli etkinliklerdir. (Ataturk Ogretmen Akademisi,{19.05.2016]).

ve
Bu

baglamda bash basma bir profesyonel alan olan Rehberlik ve psikolojik danisma'nm
bir yanyila

sikrstmldrgr ve bu egitimin ogretmenler ve egitim-Rehberlik

ve

psikolojik darusma isbirligi icin faydah oldugu fakat yetersiz oldugu soylenebilir.
Yapilan cahsmada ogretmenlerin Rehberlik Hizmetleri 'nin temel ilkelerini bilmesi
fakat egitim ve Rehberlik ve psikolojik damsma'rnn isbirliginde olumsuz verilmesini
bu dusunce desteklemektedir.

Genel olarak bakildigmda Montessori Egitim Modeli'nin

benimsendigi egitim

ortamlarmda ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin ilkelerine hakim olduklan
soylenebilir.

Gerek ilkeleri tammlayan

onermeler

gerekse ilkelerin kendileri

ogretmenler tarafmdan bilinmektedir. Montessori Egitim Modeli'nin ilkeleri kadar
yogun olmasa da ogretmenler Montessori Egitim Modeli ile ilgili bilgi ve crkanmlar
hakkmda bilgi sahibidirler. Ogretmenler aym zamanda Rehberlik ve psikolojik
damsma hizmetleri hakkmda bilgi sahibi olduklan scylenebilir. Bunlara ek olarak
ogretmenlerin, Montessori Egitim Modeli'nin

benimsendigi egitim ortamlarmda

kendilerine dusen sorumluluk ve gorevlerin farkmda olduklan soylenebilir.

KKTC'de

bulunan

ve

Montessori

Egitim

Modeli'nin

benimsendigi

egitim

ortamlarmda Rehberlik ve psikolojik damsma'run pozitif karsilandigmi soylemek
yanhs olmaz. Rehberlik hizmetlerinin olmadigi okullarda bile, Montessori Egltim
Modeli ile Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin isbirligine steak bakildigi,
21. Ve 22. Maddelerde belirtilen ortak amac ve cikarlann ogretmenler tarafmdan
tanmdigi ve olumlu bakildigi scylenebilir.
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Aynca hazirlanan bilgi toplama formlan, veri zenginligi yaratmak amaciyla KKTC
egitim sistemi ile buyuk benzerlik gosteren TUrkiye Cumhuriyeti'nin Izmit ilcesinde
bulunan Bilgi Koprusu Anaokulu yonetici ve ogretmenlerine de uygulanmrstir. Cikan
sonuclar ise dikkat cekicidir; bilgi toplama aracma verilen cevaplar KKTC
okullarmda verilen cevaplar ile neredeyse benzerdir. Onermelerin yanhs oldugu
maddelere bile verilen aym cevaplar §U soruyu akillara getirmektedir; geleneksel
egitim anlayismm yetistirdigi ogretmenler,

egitim yaklasimi ne olursa olsun

geleneksel egitim kUltUrUnden uzaklasamarnakta mi? Tabi ki bu soru ve KKTC
orneklemine yapilan crkanrnlan tek bir okul ile TUrkiye Cumhuriyeti geneline
yaymak yanhs olabilecegi gibi bu 9ozUmlemeleri yapmak bash basma baska bir
arastirmanm soz konusudur.

5.2 Sonue ve Oneriler
Sonne olarak; Montessori Egitim Modeli'nin
damsma

kapsammda

inceledigimizde,

birbiri

ilkelerini Rehberlik ve psikolojik
ile uyum

ve

isbirligi

icinde

cahsabilecek bir sistemden bahsedilebilir. Hangi egitim yaklasmu olursa olsun,
Rehberlik ve psikolojik damsma Hizmetleri'nin ilke ve amaci aym olmaktadir. Buna
ragmen Montessori Egitim Modeli ve Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin
bireye verdigi onem, bireyin benligine ve kisiligine duyduklan saygt ve bireyi her
yonuyle gelistirmeye cahsmalan aym amac ugruna bir birine yardimci olan iki
uzmanhk yapar. KKTC ornekleminde Montessori Egitim Modeli'ni benimseyen
okullardaki yonetici ve ogretmenlerin Montessori Egitim Modeli'nin ve Rehberlik
hizmetlerinin

isbirligi icinde cahsmasma yonelik cevaplar bu baglamda umut

vericidir. GUnUmUzde, geleneksel egitime en buyuk alternatif olarak gortilen
Montessori Egitim Modeli'nin

yaygmlasmasi, Rehberlik ve psikolojik damsma

hizmetlerinin, KKTC egitim sistemi icinde daha 90k yer bulmasi ve Montessori
Egitim Modeli ile bir arada yilrUtUlmesinin egitimde kalite ve verimliligi arttiracagi
§Uphesizdir.

Bilgi toplama aracmdaki bulgulara bakildigmda Montessori Egitim Modeli'nin
benimsendigi okullardaki ogretmenlerin genel olarak Montessori Egitim Modeli ve
Rehberlik ve psikolojik darusma hakkmda donammh ve bilgi sahibi olduklan
scylenebilir. Buna ragmen bilginin gU<;, oldugu cagnrnzda hicbir zaman yeterli bilgi
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miktanndan soz edilememektedir. Bu baglamda adayhk doneminden itibaren Atatilrk
Ogretmen Akademisi'nde

verilen Egitimde Rehberlik dersinin egitim programi

icinde daha fazla yer bulmasi, ogretmenlerin gerek hizmet ici egitim gerekse sertifika
programlan ile kendini gelistirmeleri gilncel duruma getirilebilecek onerilerdir.

KKTC Okul Rehberlik ve psikolojik damsma Ttiztigtlniln gilncellenmesi ve gerekli
diizenlenmelerin yapilmasi da gilncel duruma getirilebilecek oneriler arasmdadir.
Egitimde

Rehberlik

ve psikolojik

darusma'nm,

egitimin

tilm basamaklarma

yayilmasi -egitim yaklasmu ne olursa olsun, egitimde verimliligi artnracagi gibi
bireylere de tutarh bir Rehberlik hizmeti sunulmasi acismdan yararh olacaktir. Suan
KKTC devlet okullarmda egitim goren bireyler maalesef ortaokul donemine kadar
Rehberlik ve psikolojik damsma servislerinden yararlanamadiklan gozlenmektedir.

Montessori Egitim Modeli'nin

yaygmlasmasi

icin zaman ve ekonomik olarak

yardimci ogretmen ve ogretmen yetistirilmesi yeniden gozden gecirilebilir, Bu iki
onemli faktorun goz onunde bulundurulmasi ile yapilacak iyilestirmeler Montessori
Egitim Modeli'nin daha 90k yaygmlasmasmi saglayacagi gibi aym zamanda verilen
egitimin kalitesini de dolayh olarak arttiracaktir.

Son olarak Association Montessori Internationale ve North American Montessori
Teachers' Association gibi biiyiik Montessori derneklerinin, Montessori Egitim
Modeli'nde

Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin yer almasi konulu

cahsmalar hem mevcut okullara bu konuda 1~1k tutacak, hem de bir biri ile uyum ve
isbirligi icinde calisabilecek bu iki uzmanligm birlikte uygulanmalan kesin bir
sekilde belirlenecektir.

Aynca KKTC nilfusunun az olmasmm, arastirmaya getirdigi dezavantajlar oldugunu
soylernek de milmkiindilr. Montessori Egitim Modeli'ni benimseyen okullarm ve
ogretmenlerin azhgiru bu baglamda aciklamak miimkiindiir. Bu durum bilgi toplama
aracmm bulgulanm onemli olcude etkilemektedir. Bu ytlzden benzer bir cahsmanm,
nufus, okul ve ogretmen yogunlugu fazla olan iilkelerde uygulanmasmm konuya
daha iyi 1~1k tutacagiru dusunuyorum.
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Arasurmamn alt amaclan goz onunde bulunduruldugunda ise su crkanmlara varmak
mumkundur, Montessori Egitim Modeli ile KKTC'de uygulanan egitim ve ogretim
sisteminin amaclan buyuk olcude orttismektcdir. Bireyin her yonuyle gelisimini
hedeflenmesi, bireyin kendine topluma yararh olabilmesi gozlenmen en buyuk
ortilsen ozelliklerdir. Montessori Egitim Modeli ve KKTC'de uygulanan egitim ve
ogretim sisteminin amaclan arasmda farkhhklan

da gozlemlemek mumkundur.

Ataturkculuk ve Atatlirk inkilaplannm Montessori Egitim Modeli'nde yer almamasi,
KKTC egitim sisteminin toplum
Modeli'nin

icin birey yetistirirken,

birey icin toplum yetistirme

Montessori Egitim Modeli'nin

Montessori

Egitim

amacma sahip oldugu soylenebilir.

benimsendigi KKTC okullarmda Rehberlik ve

psikolojik damsma uygulamalanm ise iki bashk altmda incelemekte fayda vardir;
devlet okullan ve ozel okullar. Devlet okullan maalesef gtmcel olmayan KKTC Okul
Rehberlik ve psikolojik damsma Tlizligli kapsammda Rehberlik ve psikolojik
danisma hizmetlerini ogrencilerine sunamamaktadirlar, Ozel okullarda ise Rehberlik
ve psikolojik damsma servisleri teorik olarak yer almakta fakat uygulama acismdan
eksiklikler bulunmaktadir. Buna ragmen yapilan bilgi toplama cahsmasmda da
acikca gortilebilecegi gibi, Montessori Egitim Modeli'ni

benimsemis okullarda

Rehberlik ve psikolojik damsma hizmetlerinin ilkelerinin bilindigi ve benimsendigi
sonucuna varmak mlimklindlir.
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Ek 1 Uzman Gorusu F orumlan-On Soz

Saym uzman,
Yakm Dogu Universitesi, Atatiirk Egitim Bilimleri Fakultesi'nde
Rehberlik ve Psikolojik Damsma bolumtmde yuksek lisans
programmda
"Montessori Egitim Modeli'nin Rehberlik ve
Psikolojik Damsma Ilkeleri Kapsammda incelenmesi - KKTC
Ornegi" bashkh bir tez calismasi yapmaktayim. Bu amac
kapsammda Montessori Egitim Modeli'ni benimsemis okullarda
gorevli ogretmenlerden, yoneticilerden ve ogrenci velilerinden tez
cahsmasi icin bilgi toplamak amaciyla bir arac gelistirmekteyim. Bu
aracm gelistirilmesinde sizin goruslerinize ve katkilanmza gerek
duymaktayun. Her bir maddeyi, madde numarasmm karsismdaki
secenekler kapsammda degerlendirmenizi, duzeltilmesini gerekli
gorduguntiz madde icin onerilerinizi belirtmeniz cahsmama katki
saglayacaktir.
Tesekkurler
Hande Kuscu Sanca
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Bilgl Toplama Arao GeHitirmede Uzman Goru~O

Mad de

Onerilen Degf$iklik
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EK 2 KKTC Okul Yoneticilerine Uvzulanan Anket
Saym Vonetici;
Vak1n D~u Oni:versitesl, AtatOrk Ejltim Faki.lltesl Rehberlik ve PslkoloJ!k Dal'll$ma Mlilmi.l' nde YClksek Usans
P.mgrarmnda "Montessori Efitlm Modell'nin Rehberlik ve Psikolojfk Darn~ma" ilkelerl kapsammda ln,celenmesl
- KKTC Orneil" ba~hkh bir tez tall9mas1 yapmaktay1m.. Tezimin ~ma amaci K.K.LC.'de bl>yle b!r incelenmenln
Montessori Eliti:m Modell'nln uygutanmastnda Ojrenci Ki1llik Hlzmet!erinin ger~kleitirUmeslne 1~1k tutmas1 ve
gereJdi onlemlere yoneltifmesinin sajlanmast olarak belirlenmi}tir. :Bu tez i;ah~masmm kapsammda sizlerln
gi5rililerinln bellrtilmesi onem!i.katkdar sailayacakttr. Samiml olarak paylaiacatmu: goril~ennlz, yalmz bu
ara~ttrma i~ln kullamlacak, hi~birkurum ve kl~iyle payta,rlmayacakt1r.
Her blr lfadeyi okuduktan sonra ena m~kln g6ru1!Jni'.lzO se~eneklerden biris.lni (X) olarak liaretleyerek
belirlerne.nit! beklemekteyim. Katki:lanmz: tin te,$ekklirler'lrnl su:rmyorum.

aran1mu:
Gorevde kldeminiz. {yll ola.rak):
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Ii) K.K.T.C. Okul Rehberlik 111! PsikolajilcDam~ma Tuzug'il
geregi o&.ul Rehberlik ve· P$ikolojik Dan1jmacnl1k Serivisi
µ~famalan geri;elde~tiriimelidir.

~) Montessori

Egitim

Modeli,

ogretmeyi temel

~lmahd1r.

!

l Bir··· Mio. n. le. ss.ori .E:g. "iti.·mo. •si'rui" n. · gci=. 1,. Mo. nt. essari
gjtim ModeJi"nde ama~; egjtim g,oren ii.gmncilere
ernlilerine in~ etme ,sUJl1i!Cinde w ooon,e ~1kan
ngelleri kaki1rmasinda yard1mc1 ..:ilrnaktir.

Egitim Modeli'nd.!!.! ogrern:ilere
~,eceri kazam:hrmaktemel !H!'la~tr.
~) Montessori

~} Monteswri Egitim Modeii'ncte ciflrencilerin gel~m
~Clresince belirli bir ~may1 takip ederken, egjtim

ortammm bu tema goz B,nilnde bulundu:ruiad:a
duzenlemne'Si saglanmaktad,r.
Egitim Modeli'nde ogrenc:iler
adilgen degil,. etken kd1nmas1 saglanmal1d1r.

6) Montessori

) Montessori Egitim Modeli'nde 1:.:ocuklarm
endi. · oo~larirn1 yapma!lnma yan:hm etrnek esas
~ lmmaktadtr.
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nU!§Sori Ejltim ModeWnde; 9gretmenin
Qjretmeyi planlamak w degerlendirmeld:ir.
·ssori Egjtim Modeli'm:i:e egitirru:inin
~oouklamn gelijim ~m:alarma, uygun
ortamlarm1 haz1rlama'1:an
~ lmektedir,.

Monte$Si0ri Egitlm ModeU'nde 9ooukl:ann
tlcinlik:leri kertdi kendilerioo yapmalarm,m
.o!arda p,o.zitif etkiler bm1bcag1
·ars:a,y1!maktad1r.

• 3j

Montes:SOri Egitim Modeli'nde ogretici
ater,yaller olarak uygun ~oouk oyuncaklarma
r VtHilm.ektedir.

SI MonteS:SOri Egltim Modeli'nde ogmtmen
:ai,mtfiarra onem veremk Rehberiikve Psikolojik
am~ma Hlzmetlerine yard1mc1 olmaktadtr.
I>) Montessori Egitim Modeli'nde !;O;cugunkritik

el~im donemlerinin gozonunde
' ulundurulmasana duyarl1 oltmmaktadtr,
1) Montessori Egitim Modeli'nde kendi
,endlm~ e.gi.timk,1vram1bir olgudan !;Ok bir dilek
imalct:ad1r.
S) Montessori Egitlm Modeli;nde toplumsal
el~meler i;ocugun

miman olarak kabul

d!i:lmelct:edir.
9') Mont@$Si0rl Egitim Modt11i'm:fo her ,cocugun
rO!Ololojik geliime evrelerinden ge~iyor o!mafil
ikkate almmaktad1r.
Oj Montessori Egitim M.odeH'ni! gore ~ocugun

'\grenmesindse m.Jaldanmas, ve dikkatinin
aglanmnst ssas olma!ktadlr.
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her ~cugwn
·ek:sinrrtesi oldlugu kabul
Egitim Modeli'nd,e

Ine w kendini
esin@ omnak sajlamak:tad1r.
ri Ejitim ModeU'nde 9CJCuldar1n
g@k?neksel oli;me vonteml@ri)'ie
ekt:edir.
:,ri Egltim ModeH'ooe @!itim
1 lie Rebbenik ve Psikolojik Oan1~1Yu11
birbl:r'itle baglant.d1 ele almmaktaid1r.

rlllk ve Psikolojik Dar11~ma
cesyormlbir

duzeyde

ori Egitim Modif1¥1i'nii izleyen

kfara Psikolojik Oani,ma Hizl'.1'\eti

ri Egltim Mod@U'nde 90<luijun
yapmast ilkesi t:emeldir.

:essori Egitim Modefiiooe 9oougun
i anlamas1n1 saglamast gfu.etilir.
ri Egitim Mod.elijnde i;oougun
e.rinin ~zumC!nu

bulma:sm1 gozetmek

,tessori Egltlrn ModeH'nde i;ocugun
sai bir anlay-1, g@liJtlrmesi saglarnr.
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EK 3 T.C. Okul Yoneticilerine Uygulanan Anket
Yonetlci;
Doiu Onrversltesl, Atatflrk Eiftim Faki.iltesl Rehber!!k ve PsikolojlkDam~ma Bo10m0'nde YOksek Us.ans
mda "Montessori El;ftll'i'l Modeli'nin Rehbedrk ve Pslkolojlk Oarnima"' ilkelerI kapsammda incelenmesi
KKTC Omeii" ba~Itkli blr tez ~alf$mas1 yapmaktay1m. Tezlmin ana amac1 K.K.T.C.'de bciyle bi:r incelenmenln
ontess:orl Elitim Modcli'nln uygulanmasmda Oitrencl Kifllilc Hlzmetlerlnin ge~l<leitir!lme.sh.e· I.ilk tuttnasi ve
·ekli l>nlemlere yoneltl!mesinfn saflanmas1 olarak be!idenmlitir. Bu tez ~b}masinm kapsammda sizlerln
gorfl}ler!nll"l belirttlmesi llnemli katkllar satlayaeakt1r. Samlm! olarak p;;ryla~acaatm1zgorO~lerlnil, yalm:z bu
ara~tirma !~In kuHamlaeak, hi~blr l<urum ve kljlyle paylajtlmayaeaktlr.
bir lfadeyi okuduktan sonra ol"la Htil<in g6rO:JOnuzo setenek!erden birislni pq olarak i~aretleyerel<
be!frlt"meni:i'J beklemelcteyim, Katk.11:amuz l~inte~ekktlrlerlmJ sunuyornm.
Hande Sarica Ku~~u

BranjlnJZ:
G&evde k1deminiz(yll' olarak).:

E
:':I

·~ j

.;::.

::,,c

::.i

"i;

} Mill·i·fgii:lm Y.asa. s1,. K;a;psamtnd.· a Obil Riehheriik ve
silt.olojik Cla1Nimanl1k Servisi uygulama!an
~eri;ekl~rilmelidlir.

~) Mont.e.ssori Egjtim Modeli, ogretmeyi temed
~lmahdir.

!

}

Bir. M'Qnt. e.ssori fgitim.cisi'nin go,·n. !Wi, M. ontessori
gitim Modeli'nde ama,; egitim @Eiran ognmcilere
endilerine in~ etme· su:rednde ve onune i;:1b11
ngeileri lrald1rnias1ncra yardmn,cr olmakt1r.

~) Montessori Egitim Modeli'nde ogrendlere
~eceri kazandmnJ11k temel ama~1r.

M. on.· tesm.. ri Egi· . ·tim. M.o.de· · l.i'n. die
. • o.· gre.nci'ierin gel~im
rasince belirJia tiir ~mavi takip, ederken, egitim
amm111 bu ~ema go:i:,onunde bulundurularka
Z!!'llienmesi saglanmaktad1r.

S

~) Montessori Egjtim Modeii'nde ogrendler
~dUgen de:gil, etken kd1mYu1sa1 saglanmal1d:1r.

Monte·ssori Egitim Modeli'ndie ~culdarm
n~ bailarmia yapma!a,ma yardtm etmek esas
~ mrnaktati!r.
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i Egjtim Modeli'n~ ogretmenin

planlamaik lie degetiendirmektir.

~malanrta

uygun

naz1rfamalan

ri Egitim Mod:eli'nde 9oougun

ti Egitim ModeH g,eleneksel

c lie ilkelenne

uyumun

stru ger~kle~tirmektedir.

lwndilerine yap,malanmn

l:urakaic:ag1
,tessori Egitim Modelfode ogretid

e:r olaralk uygun ~oouk oyl.l!ncalklanna
ekte<lir.
ntesson Egitim MQde,ll'nde ogretrnen
1lara onem vererek Rehberlik ve Psiko4ojnk
a 1-!i:zmetle,rine, yard1mc1 oimaktac!ir.

ntesson Egitim MQdeli'nde cocugun batik
donemleirfnin

goz onCJnde

urulmasma duyat11 ohmmaktad1r.

im kavram1 bir olgooan cok bir dil<l?k

aid11r.

esim::Ee odaldanmas:1 ve dikkatinin
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g:itim Modeli't1de

her

~cugu:rn

'nmesI oldug1..1: ka.bu:I

ri Egitlm Modela'nde 1;001.Jlc:lar1n
,gekmeksel ol9me yorntemlerEyle
mek:tedir~

Rebt;nll!rlik 1.1e Psikok,jik Dam~ma
~ri birbirine baglanbh el@ ahnmaktad1r.

:son Egit:im Modelti'nii ideyen
berlik ve Psikoio,]ik Dam~ma
rofes:yonel bir d:uzeyde

J'lit@.ssari Egitim Modell'nl izleyen
bireysel

rarkllld::lara yer verilmektedir.

/Jontessari Egitlrn Modeli'nii izleyen
90cu:ldara Psikolajik Dam~ma Hizmeti
ktediL

f'lltessori Egitim ModeH'nde 9oougun
it bai11na yapmas1 illl::esl tf:tmeldir.

anlamasmr saglamas1 g:ozetitir.
Mcmtesson Egitim Mod,eH'nde 9oougun
blenile.rinin,

l Montessori

;ozumanu bulmasm1 gozetme:k

.~oougun
sal bir ,mlay,, geli}tlrmesi saglamr.
Egitirn Mod@U'nde
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Ek 4 KKTC Ogretmenlcrine Uygulanan Anket
Sa.ym Ogretmen;
Yak1n Doju Oniversitesl, Ataturk Egitim FakOltesl RehberUk ve Pslkolojlk Dam~maBolnmil'nde Yliksek Usans
Programmda "Montessori Ejitim Modell'nin Rehberlik ve Pslkolojik Dam¥na" Ukeleri kapsammda intelenmesi
- KKTC Omeli"' bai!tkll brrtez yah~mas1 yapmaktay1m•. Tezfmin ana amac1 K.K.T.C.'de boyie bir incelenmenin
Montessori Egitlim Modclfnin uygulanmasmda otrenci Kl~llik Hizmetlerinln ger,ekJe,tirHmes!net$1ktutmasi ve
gerekli onlemlere yoneltilmesinln satlanmasr ol.arak bellrlenmi$tir. Bu tez. ~himasmin kapsammda sizleri.n
glllril~lerlnin belirtllmesl onemli katkitar sailayacakt1r. Samlmi olarak payla~acagm1zg6ril§lerlrdz, yalruz bu

ara;ttrma iyin kull:andacak, hi~blrkurumve kl,ryle payfa~rlmayacakt1r.
Her blr lfadeyi okuduktan sonra ona UIJkln goro,onnzo seyeneklerden birisini (X) olarak i~aretleyerek
beltr!emenizf beklemekteyim .. Katk:1fanruz it!n t~ekkl.irlerimi surmyornm.

Bran,mtz:
Gorevde k1deminlz(y1I olarak):

:§

~
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~

¢1

w

::.0:

-E
} K.K.T.C. Okul Rehberilk ve Psiloolojik Oamima T"'uzugil
eregi Oi:ul Rehbenik ve
... • · Psikolojik Dan~manidc Sert~isi
~ygi.ilamal..an geriekle~tirilmelidir.

~) Montessori Egitim Modeli, agmmeyi temel

}

~lmahd1r.

!

Bir Montessori fgitimcisi'nin giirevi, Montessori

i ~.

im.• Modei.i'.nde arna~; egtt.· im goren o.··gr. encilere
endilerine in~ etme sfrre.::inde ve iiniine ~1kan
ngeileri kald1m1as1ml..a yarthmc1 olrrrakhr.

~) Montessori Egitim Modeli'ndie ogrencilere
boceri kazamllrmak temel ama~1r.
~) Montessori Egitim Modeli'nde ogrenci1erin ge.iij;im
sure.since beHrii. bir ~maVl takip l!derken, egrum
Drtammrn bu ~ema gtiz onii.nde bulundurularlka
d:lizenlenimesi saglanmaktadrr.

~) Montessori Egitim Modeli'ndie o!renciler
~dii'lgen degil, etken 1(111 nmast saglanmahdtr,

) Montessori Egitim Mode!i'nd:e wcu!<larm
endi ba~Janflllyapmalarma yard1m etmek esas
~ lmmaktadtr,
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ntes:sori Egitim Modeli'n~~.,retmenin
ogretmeyi planlamak ve degertendirmelktir,
ntessori Egitim Modeli'nde ~itimcinln
• coouklairn gt,rli,im ~,malanna, uygun
ortamlanm ha:mfamalan
1lmektedir.
Montessori Egitim Modiell'ooe cocugun
oznes:1 ogretlm metod!udur\

imin ama~ ve llkelerine uyum1m
m ge~ekle~tirmektedir.

:2} Montes::sol!iEgitim Modie'll'nde hecr 9Jcujun
Kf!ndl geli~im pliamna sahip Dimas, ongorusil esas
lmakl:ad1r.

··al Montes::sotiEgitim Modeli.'ode cocutda,m
tkirdikle'fi kendi kendileri111e yap,ma!armm
nlarda pozitif etkiler brnakacal
·aersaY1!ma:ktad1r.

4l Montes::soriEgitim Mod;ell'Me

ogretici

ateryaUer olaralk uygun ~oouk QYUnc.lklarma
·er wrilmektedir.
SJ MonteS$ori Egitim Modeli'iru:ie ogretmen
f.i'!¥1nttlaraonem vernmk Rebberlik ve Psikolojik
an~ma HJ:zmet!e.fine ya:rd1mc1 olmaktad1r.

6l Mo1ntes:sori Eg1timM,od,eli'nde cocugun lkritik
eli¥iim d.onemierlnin goz onunde
,iuh.mduru!masmaduyarh olunmaktadltr~
7J Montessori Egitim Modeli'nde kertdi
~endilneegitim kavram1 bir olgmf an ',Ok bir dilek

lmalktadir.

Sl Montessori

Egitirn Mod;eli'nde toplumsaf

el~meler ,i;ocugun miman ola.rak ka.bul
dilmektedlir.
'9J Montessori Egitim Mode]i'nde her 9Jcuig;,1.m
ronoloj:ik geli~me evrE!!lerioden g,es;iyor olmas1
ikkate ahnmaktad1r.

Ol Montessori Egitirn Modeli'oo gore tocugun
"'igrenmesindie odaktainmas1 ve dikkatinln
aglanmaS1 esa!ii olmaktad,r.
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ssori ~tim ModeWn.cte.~er ~cugun
gerek:sinmest oldugu kabul

dir.

sspri Ejlti;rnMod,eUi*ooe~ocukl..11n,n

geleneksel ol~me yontemlerryle
iirilmektedir~
,~'fi!!SSQri Ejitlm Mpdelii'ooe egitlfn

u ilie IR@nberiik ve Psifrolojik Dam~ma
birbiriu@ baglanbh ele almmaktar:br.
ntessori Ejitlm Mod~f:i'rtl izleyen

Rehbedik ve Psikolo,j1k :Elanijmai
resyonel bir duzeyde

ssori Egiti,m Modi!i!'l:J•rut izleyen
bireysel farkbhlda:ra ~r verilme:ktedir •

.,ontessori Egitim Mod,elJ•nt izleyen
ikfara Psikolojik nam~ma Hizl'.Tl!eU

ontessori Egitim Mod,el!i~ooe~oougun
DajJlfl,ll

yapmasr ilkt!'si t:fHnelidir.

9oouguf'I:
nlleorinin ~ozumunu bt.dma:snn ~ozetmek

ontessori Eg:itim ModeH'ooe

Egitlm Model:i'ooe 9ocugun
al bir anlay.i~ geli~irn1esi saglantr"

Morrte,ssori
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Ek 5 T.C. ogretmenlerine Uygulanan Anket
Sayin Ojretmen;
Yalkm Do!u Onrversitesl, At:aturk Egrtim Fak:illtesi Rehber!Jk ve Psikolojik Damima Bolilmfi'nde YUksek lfsam;
Prograrmnda "Mcmtessorl Ejrtlm Modell'nin Rehberltk ve Pslkolojfk Daru,ma" Hkeled kapsammd:a irteelenmesi
- KKTC Omeii" ba$hkh bir tez ~alf$mas1 y:apm:akta.y1m. Tezimin ana amaci K.K.T.C.' de b,t)y!e b!r incelenmenI:n
Montessori Ejitlm Model!''nin uygulanmasmda Ojrencl Kl~Hik Hizmetlerinln ger~kle~tlrllmesine
1,1k tutmasi ve
gereldi O:nlemlere yonealtihmesintn salfanrr113s1 olarak be!MenmI~tir. Bu tez \<'111,masuun kapsammda sizlerln
gorO§lerI:nin belirtllmesl ,onemli katkdar saglayacakt1r. Samimi: olarak payla~acaim1:z goru~leliniz,yaln1z bu
ara,t1rma ll;ln kultamlacak, hi,;bir lmrum ve kl}iyle pay.la~!lmayacakt1r.
Her blr ifadeyi okuduktan sonra ena lll$kin gorOJflnuzO se,enelderden birlsini (X) olarak 1,aretleyerek
belfrleme,nizJ beklemel<:teylm. Katktlar1mz i\2tl'I te~ekkurterrml sunuyarum.

Brartjuuz:
Gorevde k1demlni:t {yd: olarak]:

1 Mi. Ui E. gi.·. ·tim

'(·as. as.1 ~saminda Olw[ fbehbe.riik·ve
sikolojik Oilln,1~manlik Senl'isic uygulamalarn
~e~kl~irilmeNdir.

~) MontessoriEgitim Modell, ogretm,ayi temel

~lmabdrr.

!

}.Bir. Mon. te. s. sori .1:g· itim·a· s·.i'nin 1§P•r. evi, M... cmtes:sori
gilim Modeli'nde amag egitim gimm ograrn:ilere
emfflerinein~a et.me siiirednde w iiniine i;:1kan
ncetleri kald1rrnas111da yard1mc1 ttlmaktu-.

~) MontessoriEgitim Modeli'ndeogrencilere
~,eceri kazam:hrmak temel ,m·m~1r.

) Mont:esmri EtJtim Modeli'nde ogrencHerin ge1~m
ili:re.sin. ce betirli b.•. i.r ?JTia\•1 takJp ederken:, egitim
rtammm bu (iema goz onunde• bu'lundunJ!artca
~uzenlenimesisagfanmalctad1r.

~) MontessoriEgitim Modell'ndeogrendler
~diTlgen degil, etken ln!mmas, saglanr:nahd1r.

~}.~~ri~ssori Egitim Modeli'nde~omldarm
~endi.bailartna yapmala1ma yardrm etmek esas
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tessori Egjtim Modieli'ndie ogretmenin
ogretmeyi planlamak ve degeriendirmektir.

Monte,ssori Egttim Modelijnd,e ej'it:imcini:n
" 9ooukla1rn geJi~im ~malanru1 oygun
=

ortamlarm1 bazuiamala:n

QlOgoriHmektedir.

ill Montessori Eiltim Modell geleneksel
gil:imi:n amlll~ ve ,ilkelerine uy1.mn.un
tglanmasiru ger!:ekleitirmektedir.
Montessori Ejitim Mod:elilnde her 9'Cujun
1di: gelijim, plamna sahip olmas1 ongorusu esas

~l Mont-ess.ori Egltim Modell'nde

~oculd.arm
leri kertdi kendilerioo yapmalainnm
pozrt:rf etkiler f:urakac:ag,

~I Montessori Egit:imM,odeli;nde ogretfci
ateryaller olaralk uvgun ~oouk o-;;11.mcakl:a:rrna
·erwrilmektedir.
Montessori Egltirn Modeli'rtde ogretmen

.;uitrlara onem vererek Renberlik v,e Psikolojik
~@n~ma Hizmetloerine yard1mc1 olmaktadrr.

donemierinin goz onunde
ul'liduruimasma duyar11 ,oh::1nmaiktad1r.
Monmssori

Egttim Modeli'nde kendi

iine egitim kawam1 bir olgudan !£Ok bir dilek

ktad1r.

cmtessori Egitim Modeii'nd:e her ~cugun
gerietsinme.s:l oldugu hbul

ontemui Egitim Mod,e;li:ijnd@ 9ocugun her

geliJm@Silne \fe' k@ndini
e~tirrTu!siru!! olanak saglamakitachr.
Montessori Egltim Modeli'nde 9oct.ifd:ar1n

nmeleri ge~nl!:!iks@I ol~m@ yonmmler,vl@
·~ndirilmektedir.
ntessori Egitim Mod,e;H~nd@ egltim
R@hb@rlik v@ Psib;;lojik Dam,ma
i birbirlne bagJantdt el@ abnmaktad1r.
Monteffl!lri Egitim Modeli'ni iz~:n
R.ehberliilk ve Psikoloj:ik Dan1jma
iprof@Siyonel bir duzeyde

lttadrr,
Montes:sori Egitim Mod:eH'ni izleye:n
Harda bireysel farkli:lilklara y·er verilmekt:edir.

l Montessori

Egitim ModeU'nT izleye:n

~cu1ldara Psikolojik Oam~ma Hiz~i

Montessori Egitim Mod,elifr1de ·,;ocugun
l bajrna yapmas;r ilke5i tem,eldir.

!91 Monteffl!lri Egitim Modeli'nde r:;oeugun
' i~ligini
anlamasmr saglamim gm,etilir.

{fl Montessori Egitim Modffli'nde ,;ocugun

mblffmlefinin

~ozumunu btdma:s1rn gozetmek

1} Mont@ffl!lrl Egitim Modeli'nde ,;ocugun
oplumsal bir anlay1J gelijt:irme.sJ :saglamr,

16.06.2016

ETiK

Bu

iLKE

tez/proje

VE

KURALLARA /iU¥GUNLUK

cahsmasmm

bana

ait,

ozgun

bir

cahsma

BEYANNAMESi

oldugunu;

cahsmamm

hazirhk, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumunda bilimsel etik ilke ve kurallara
uygun davrandigimi; bu cahsma kapsammda elde edilmeyen tum veri ve bilgiler icin
kaynak gosterdigimi ve bu kaynaklara kaynakcada yer verdigimi; bu cahsmanm Yakin Dogu
Universitesi tarafmdan kullamlan bilimsel intihal tespit prograrmyla tarandigim ve hicbir
sekilde

intihal

icermedigini

beyan

ederim.

Her hangi bir zamanda, cahsmamla ilgili yaptigrm bu beyana · aykm bir durumun
saptanmasi durumunda, ortaya cikacak tum ahlaki ve hukuki sonuclara razi oldugumu
bildiririm.
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