Yaklaﬂan Bir S›nava Do¤ru
Son Haz›rl›klar....Dikkat!!

Kayg›n›z Ne
DURUMDA?
Sevda (Kuyucu) Sakarya*
"S›nav"denilince ﬂüphesiz hepinizin akl›na yaklaﬂmakta olan bir tanesi
geliyor olmal›. Ancak bir ça¤r›ﬂ›m listesi oluﬂturacak olsak ülkemizde "üniversite s›navlar›"n›n ilk s›ray› alma
olas›l›¤› hayli yüksek görünüyor. Bu,
asl›nda üniversite e¤itimine verilen
önemi gösterdi¤i sürece sevindirici olmakla beraber, ne yaz›k ki s›nav öncesinde toplu halde yaﬂanan ﬂiddetli
kayg›n›n da bir göstergesi. Öyle ki art›k s›nav›n kendisinden çok kayg›s›
konuﬂulur ve tart›ﬂ›l›r oldu. Böylelikle
"kayg›" kavram› bilimsel platformlarla s›n›rl› bir konu olmaktan ç›k›p giderek günlük dilimize ve hayat›m›za yerleﬂti. Bu s›navlar›n bu denli kayg› yaratmas›na yol açan sosyo-ekonomik
nedenler ve var olan e¤itim sistemi elbette tart›ﬂmaya de¤er; ancak ﬂu da
bir gerçek ki art›k "baﬂar›" söz konusu oldu¤unda kiﬂinin bilgi düzeyi kadar kayg› düzeyi de dikkate al›n›yor.
Aileler s›navlara haz›rlanan çocuklar›n›n kayg›lar›n› azaltmak için türlü yollar deniyorlar. Bu konuda çaba gösteren akraba, eﬂ-dost , konu-komﬂu say›s› da ço¤u zaman küçümsenir gibi de¤il. Çok de¤il, yak›n geçmiﬂte e¤itimciler taraf›ndan bile ço¤u zaman gözard› edilmiﬂ olan s›nav kayg›s› art›k gözden kaçm›yor. Kayg›n›n öneminin günümüzde daha fazla kavrand›¤›, bir
gerçek; ancak baﬂetmeye yönelik bilincin genel olarak ne düzeyde oldu¤unu
saptamak güç. Her konuda oldu¤u gibi farkl›l›klara rastlamak mümkün.
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Sorunla kendi kendine baﬂetmeye çal›ﬂanlar, onu görmezden gelenler. Etkin çözüm üretmede bilginin gücüne
baﬂvurmay› ilke edinenlerse bu konuda uzmanlara dan›ﬂarak ve bilimsel
kaynaklar› kullanarak yol katetmeyi
seçiyorlar.
Uzmanlar, çok eskiden beri önemini koruyan okul baﬂar›s› / s›nav baﬂar›s› konular›nda yapt›klar› çal›ﬂmalarda karﬂ›laﬂt›klar› kiﬂileraras› farkl›l›klar›n nedenlerini incelediklerinde, baﬂar› üstünde baz› iç ve d›ﬂ etkenlerin
rol oynad›¤›n› sapt›yorlar.
Yaﬂad›¤›m›z yer, yak›n çevremizle
iliﬂkilerimiz, maddi olanaklar›n çeﬂitlili¤i, beden sa¤l›¤›m›z gibi d›ﬂ çevremizde oluﬂan etkenlerin tahmin edilebilir etkilerini ﬂimdilik bir tarafa b›rakacak olursak, iç çevremizde oluﬂan
ve baﬂar›yla dolays›z iliﬂkisi oldu¤u
belirlenen "kayg›" üzerine yap›lm›ﬂ

çok çeﬂitli araﬂt›rmalarla karﬂ›laﬂ›yoruz.

Kayg›-Baﬂar› ‹liﬂkisi
Kiﬂinin do¤umuyla baﬂlayan ö¤renme, duyuﬂsal, duygusal, zihinsel ve
davran›ﬂsal düzeyde gerçekleﬂir ve yaﬂam boyu devam eder. Her alanda ö¤renilenlerin tümü birlikte kiﬂinin kapasitesini oluﬂturur. Kapasitenin gerekti¤inde belli hedefler do¤rultusunda kullan›lmas›ysa performans olarak
ortaya ç›kar. Belli bir alanda baﬂar›ya
ulaﬂmak, kiﬂinin o alanda sahip oldu¤u birikimin tümünü bilinçli olarak
kullanabilmesiyle mümkündür.Baﬂka
bir deyiﬂle, baﬂar› düzeyinde, sahip
olunan kapasitenin niteli¤inin yan›s›ra
ne kadar›n›n kullan›labilir oldu¤u da
belirleyicidir. Kapasitenin oluﬂmas› ve
kullan›m› kimi zaman organik neden-

lerle engellenir. Bunun d›ﬂ›nda kapasitenin etkili kullan›m›n› engelleyen en
önemli neden, yüksek düzeyli kayg›d›r.
Kayg› üç düzeyde kendini gösteren
ve katlan›lmas› güç de¤iﬂimlerle yaﬂanan engelleyici bir duygudur.
Fizyolojik düzeyde, rahats›z edici
bedensel uyar›mlar sözkonusudur.
Çarp›nt›,ateﬂ basmas›, kulaklarda
u¤ultu, nefes darl›¤›, yutkunamama,
titreme, kekemelik, midede kas›lma,
baﬂa¤r›s› vb. Bu durumlarda "sempatik sinir sistemi" devrededir. Düﬂünce
düzeyinde, panik durumuna yol açabilecek olumsuz düﬂünceler, hayaller,
imgeler, kuruntular belirir. Davran›ﬂ
düzeyindeyse kiﬂi, kayg›s›yla iliﬂki
içinde olan "olay"dan kaç›nma ya da
kaçma davran›ﬂ› gösterecektir.
Öyleyse herhangi bir alanda
baﬂar›l› olmak için hiç kayg› yaﬂamamak m› gerekiyor?
Bu do¤ru de¤il... Her duygu
gibi kayg› da kiﬂinin yaﬂam›n›
sürdürebilmesi için gereklidir.
Belli düzeyde bir kayg›, kiﬂiye istekleri do¤rultusunda harekete
geçmesini sa¤layacak enerjiyi
sa¤lar. Fazladan enerji gerektiren yeni duruma uyum gösterebilmek için metabolizma h›zlan›r.Yeterince kayg› taﬂ›mayan kiﬂi hareketsiz kalarak hedeflerinden uzaklaﬂabilir.
Bu durumda amaç, kayg›y›
tümüyle ortadan kald›rmak de¤il, belli bir seviyede tutabilmek.
Uzmanlar bu iki durumu y›k›c›
kayg› ve yap›c› kayg› olmak üzere iki baﬂl›k alt›nda topluyorlar.
Y›k›c› kayg›, kapasitenin kullan›m›n› gerektiren durumlarda, örne¤in bir s›nav öncesinde ciddi
sorunlara yol açar. Asl›nda günlük yaﬂam, kiﬂiyi baﬂtan sona türlü de¤erlendirilme durumlar›yla karﬂ› karﬂ›ya b›rak›r. Çünkü bir iletiﬂim an› en az iki
kiﬂiyi gerektirir ve bu iki kiﬂi, duruma
göre farkl› nedenlerle birbirlerini anlayabilmek için dikkatini ötekine yöneltir; duygu, düﬂünce ve davran›ﬂ düzeyinde sahip olduklar› ﬂeyler paylaﬂ›l›r.
Kiﬂinin kapasitesini kullanmas› aç›s›ndan asl›nda böyle bir durumun bir s›nav durumundan çok da fark› yoktur.
Söz konusu performans bir "duygu"nun iletimi de olabilir, "bilgi"nin
de. Y›k›c› kayg› her koﬂulda engelleyi-

ci olacak, yap›c› kayg›ysa performans
için gerekli olan enerjiyi sa¤layacakt›r..

S›nav Öncesi Y›k›c›
Kayg› (S›nav Kayg›s›)
S›nav kayg›s› literatürde "ö¤rencinin s›navla do¤rudan ilgisi olmayan
düﬂüncelerini artt›ran,yo¤un bedensel
uyar›mlara yol açarak dikkati bölen,
böylelikle verimli çal›ﬂmay›, ö¤renmeyi ve ö¤renilenlerin etkili biçimde kullan›lmas›n› güçleﬂtiren yo¤un bir uyar›m durumu" olarak tan›mlan›r.
S›nav kayg›s›n› "endiﬂe" ve "duyuﬂsall›k"olarak iki boyutta incelemek
mümkün. Endiﬂe, kiﬂinin kapasitesine

ve performans›na iliﬂkin olumsuz düﬂünce, inanç, at›f ve yorumlar›d›r. Kiﬂi
s›nav›n sonuçlar›na kilitlenir, kehanetlerde bulunur, yönelmesi gereken materyalden, süreçten uzaklaﬂ›r.
Duyuﬂsall›k da,kiﬂinin bedeninden
ald›¤› ve bedenin ola¤an iﬂleyiﬂ dengesi d›ﬂ›na ç›kt›¤› mesaj› veren sinyaller
bütünüdür.Yukar›da aç›klanan fizyolojik düzeydeki kayg› belirtileri, ﬂiddetli biçimde yaﬂan›r.Her iki boyuttaki
de¤iﬂimler genellikle s›nav tarihinin
bildirilmesiyle baﬂlar ve s›nav s›ras›nda en üst düzeye ulaﬂ›r. Böylelikle bir
s›nav öncesinde ve s›ras›nda kiﬂiye en

yard›mc› olmas› gereken dikkat, yön
de¤iﬂtirmiﬂ olur; dikkat mekanizmas›
zarar görür. Önemli bir di¤er nokta,
s›nav kayg›s› bulunan ö¤rencilerin,
"s›nanma" ve "de¤erlendirilme" durumlar› d›ﬂ›nda, bilgilerini en az yap›c› kayg› düzeyine sahip di¤er ö¤renciler kadar kullanabildikleri; baﬂar›lar›nda sorun ç›karan unsurun genellikle
bilgi düzeyleri de¤il, kayg› düzeyleri
oldu¤u. Kayg›lar›, hiç bir zaman haz›rl›ks›z olmalar›ndan kaynaklanmaz.
Haz›rl›ks›z bir ö¤rencinin pani¤i "s›nav kayg›s›"tan›m› d›ﬂ›nda kal›r.
Örnek: Ayﬂe s›nava % 90’l›k bir bilgi ile haz›rlanm›ﬂt›r ve s›nav kayg›s›
vard›r. Selin ayn› s›nava % 70’lik bir
bilgi ile haz›rlanm›ﬂt›r ve yap›c› düzeyde bir kayg›ya sahiptir. S›nav sonras›ndaki baﬂar›lar›n› de¤erlendirdi¤imizde, Ayﬂe’nin %60,
Selin’in %70 düzeyinde baﬂar› sa¤lad›¤›n› görüyoruz.
Ayﬂe,
kapasitesinin
%30’luk bir k›sm›n› kullanamazken, Selin tümünü kullanm›ﬂ durumda.
Bu durum, s›nav kayg›s›
bulunan ö¤rencilerin s›kl›kla
karﬂ›laﬂt›¤› ve gerek kendilerini gerekse yak›n çevrelerini
düﬂ k›r›kl›¤›na u¤ratan bir durum. Onlar› yeterince tan›ma
f›rsat› bulamam›ﬂ ö¤retmenleri taraf›ndan da genellikle kapasiteleri ve motivasyonlar›
aç›s›ndan yanl›ﬂ de¤erlendirilmeleri söz konusu. Kayg› genellikle baﬂar›s›zl›¤›n ard›nda
gizlenir ve kiﬂinin kendisine
ait bir yaﬂant› olarak geride
kal›r.Kayg›l› kiﬂi ço¤u zaman
kendisine neler oldu¤unu
aç›klayamaz, üstelik s›navlar
öncesi ço¤u kiﬂi kayg›l› oldu¤unu ifade etti¤inden bunun kendisinden kaynaklanan bir yetersizlik oldu¤una
inanmas› çok kolayd›r.
Görülüyor ki özellikle okul hayat›nda kayg›n›n tan›nma güçlü¤ü de var.
Bu nedenlerledir ki,
daha önce de belirtildi¤i gibi "s›nav
kayg›s›n›n" ülkemizde tart›ﬂ›l›r olmas›, bu soruna iliﬂkin duyarl›l›¤›n artmas›n› sa¤lad›¤›ndan olumlu olarak
da nitelendirilebilir.
Bu noktada sorulacak sorulardan
biri "kiﬂiler kendi kayg› düzeylerine
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nun cevab›n› "kayg›"n›n oluﬂumuna
bakt›¤›m›zda sizler de kolayl›kla verebilirsiniz: "Kayg›" bir duygudur.

Tablo 1. S›nav Kayg›s›yla Baﬂa Ç›kmak da Mümkün mü?
Olay

Düﬂünce,inanç,yorum,
beklenti,at›f
"Di¤erleri benden daha
ak›ll› ve zeki"
"Bildiklerimi ortaya
koymak için ‹yi bir f›rsat"

Duygu

S›nav

→

Duygular›n Anatomisi

S›nav

→

Bir duygu hali öncesinde iki aﬂamadan söz edebiliriz. ‹lki genellikle "duygu"ya dolays›z olarak yol açt›¤› düﬂünülen olayd›r.
Örne¤in
Okula baﬂlamak...........Heyecan, kayg›
Burs kazanmak............Sevinç, çoﬂku
S›n›fta kalmak............. Üzüntü
Hakk›n›z›n yenmesi........Öfke
S›nav..............................Kayg›
Ancak bu do¤ru olsayd› kiﬂiler ayn›
olay karﬂ›s›nda hiç de¤iﬂmeden ayn›
tepkileri verirlerdi.Oysa ayn› s›nav öncesinde kiﬂilerin farkl› duygular taﬂ›yabildiklerini biliyoruz.Bu durumda
"duygu"ya yol açan, "olay"›n kendisi
de¤ildir.
Bir olay›, o "olay"a iliﬂkin düﬂünceler, yorumlar, inançlar, beklentiler,
at›flar, izler. Bunlar parmak izleri gibidir, ancak kiﬂinin kendi yaﬂam öyküsü
›ﬂ›¤›nda anlamland›r›labilirler.Y›llar
içinde ö¤renerek kazan›lm›ﬂ ve kiﬂinin
do¤as›na yerleﬂmiﬂ olduklar›ndan,
fark›nda olmadan ak›p giden otomatik
bir yap›ya sahiptirler. Bu nedenle
"olay"la "duygu" aras›ndaki ak›ﬂlar izlenemez; ancar hangi duygunun oluﬂaca¤›n›, tayin eden de bu süreç içinde olup bitenlerdir. "Olay" tek baﬂ›na
kiﬂiye bir ﬂey ifade edemez, nötrdür.
Duyguya ba¤l› ortaya ç›kan davran›ﬂsal ve fizyolojik tepkiler çeﬂitlidir.
Bir s›nav öncesi s›navdan kaçma, kaç›nma veya çal›ﬂarak s›nava yaklaﬂma
davran›ﬂ düzeyindeki tepkilere; gevﬂeme, kas›lma, solunum güçlü¤ü, düzensiz nefes al›p verme vb. ise fizyolojik
tepkilere örnek oluﬂturabilir.
Bu zinciri dikkatle izledi¤imizde ﬂu sonuca varabiliriz: Kayg› gibi, kiﬂiyi
engelleyen olumsuz bir
duygu hali oluﬂtu¤unda
bu duygunun de¤iﬂimini
sa¤lamak ancak ikinci
aﬂamada mümkündür.Yaﬂanan olay› geri almak
mümkün de¤ildir. Duygu
yaﬂan›r ve ›smarlama alternatif bir duygu ile yer
de¤iﬂtiremez. Örne¤in öfkeli bir an›nda kiﬂiye yö-

neltilen "sakin ol!" komutu genellikle
etkisiz olur. Verilen tepkilerse duyguya ba¤l›d›r ve h›zla geliﬂir. Ne var ki
olaya iliﬂkin düﬂünce biçiminiz çok
kolay olmasa da baﬂka bir düﬂünceyle
yer de¤iﬂtirebilir.Ö¤renme teorisyenleri düﬂünme al›ﬂkanl›klar›n›n ö¤renilerek kazan›ld›¤›n› ve
yine ö¤renilerek de¤iﬂtirilebilece¤ini savunurlar. Bu durumda düﬂünceleriniz, inançlar›n›z, beklentileriniz yeniden yap›land›r›labilir.
Unutulmamal› ki yeniden yap›land›rma, olumsuz duygular›n kal›c› ve
›srarl› olmas› halinde gerekli olan bir
durum. Amaç olumsuz duygulardan
sürekli kaç›nmak de¤il. Önemli olan,
olumsuz duygular›n gelip geçici olmas›.
Düﬂünme al›ﬂkanl›klar›n› yeniden
yap›land›rarak duygular› de¤iﬂtirmek
mümkünse......
Tablo 1’de iki ö¤rencinin ayn› s›nava iliﬂkin, birbirinden farkl› duygulan›ma yol açan inanç ve düﬂünceleri görülüyor. Uzmanlar s›nav kayg›s› olan
ö¤rencilerin, düﬂüncelerini yeniden
yap›land›rma sürecini ele al›rken, orta
düzeyde (yap›c›) kayg›l› ö¤rencilerin
s›navlara iliﬂkin düﬂünme al›ﬂkanl›klar›n› da incelemiﬂler. Bunlardan baz›lar› sizlere de yard›mc› olacakt›r.
1. S›navlar› kendilerinin de¤il, bilgilerinin de¤erlendirilmesine yarayan
ölçüm araçlar› olarak kabul etmek;
2. S›navlar› bir tehdit
olarak de¤il, bilginin ortaya konmas› için bir f›rsat
olarak görmek;
3. S›navlar›n bir "
ölüm-kal›m" meselesi de¤il, yeniden kazan›labilir
haklar oldu¤unu unutmamak;
4. S›navlar› denetlenmek de¤il, kendini denetlemek olarak düﬂünebil-
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→

Y›k›c› kayg›

→

→

Yap›c› kayg›

→

Davran›ﬂsal/
Fizyolojik Tepkiler
Çarp›nt›, titreme,
konsantre olamama
Konsantre olma,düzenli
solunum

mek;
5. Sonuçlara veya geçmiﬂ deneyimlere kilitlenmek yerine sürece yönelerek, sonuçlar› zaman›nda de¤erlendirmek;
6. Fizyolojik düzeyde yaﬂad›klar› belirtileri felaket
habercisi (bedeni üzerindeki denetimi yitirmek gibi) olarak
de¤il de, geçici ola¤an kayg› belirtileri olarak yorumlamak.
Yeniden yap›land›rmada dikkat edilmesi gereken nokta, gerçekçi olmayan kötümser düﬂüncelerin gerçekçi olmayan bir
iyimserlikle yer de¤iﬂtirmemesidir. Ayr›ca duygular›n ard›nda gizlenen, otomatik ak›ﬂa sahip düﬂüncelerin saptanmas›, her aç›dan zaman ve emek
gerektiren bir süreçtir ve kiﬂiye özel
bir çal›ﬂmay› gerektirir. Ortak olumlu
düﬂünme biçimlerinden söz edilse de
alternatif bak›ﬂ aç›s›, kiﬂiye uyum sa¤layacak biçimde yeniden düzenlenir.
Ancak bunlar›n hepsi, kiﬂi bu konuda
bir de¤iﬂim amaçlad›¤› sürece mümkündür. Uzman deste¤i almak ve yan›s›ra ebeveynin kat›l›m›n› sa¤lamak, bu
süreci h›zland›racak en etkili yöntemlerden biri. Çünkü düﬂünme al›ﬂkanl›klar› ö¤renilerek kazan›l›r ve nesilden nesile aktar›l›r.
Önemli olan, çözüme dolays›z olarak ulaﬂmak de¤il, sorun ve çözümleri hakk›nda "fark›ndal›k" kazanmakt›r. Çözümler iyi çi¤nenmiﬂ bir lokma
gibi, ancak yo¤un bir kat›l›mla sindirilebilirler. Tersi durumda kal›c› olamazlar.
*Uzm. Psk., Bilkent Üniversitesi Ö¤renci Geliﬂim ve Dan›ﬂma Merkezi
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Baﬂar›ya
Do¤ru Elele
Zuhal Özer
Üniversiteye giriﬂ s›nav›n›n yaklaﬂiçeren bir tan›m. Kapsam›nda gelenekt›¤› bugünlerde "Baﬂar›l› olabilecek
sel anlamda akademik baﬂar› olarak
miyim?" sorusu her gencin akl›nda.
de¤erlendirilen biliﬂsel ve yarat›c›l›k
Acaba, baﬂar›l› olmak ne anlama gelibecerileri var. Ancak, sa¤l›k, fiziksel
yor? Üniversiteyi ne olursa olsun karahatl›k, kiﬂiler aras› iliﬂkiler, mesleki
zanmak m›, zevkle ö¤renilecek bir koyeterlik ve yurttaﬂl›k gibi ö¤eler de
nuda e¤itim görmek mi, yoksa ileride
var. E¤itim, sosyoloji, çocuk geliﬂim,
çok para kazand›rabilecek bir meslek
psikoloji ve sosyal hizmetler konular›sahibi olmak m›? Yan›tlar elbette kiﬂin›n ortak bak›ﬂ aç›s›yla yap›lm›ﬂ bir
den kiﬂiye de¤iﬂiyor. Diyelim ki bir ö¤araﬂt›rmaya göre, gençlerin baﬂar›l› olrenci ö¤renmeyi çok istedi¤i bir konumalar› için beﬂ temel etken söz konuda e¤itim görmek üzere üniversiteyi
su. Aile, toplum ve okul bileﬂeninde
kazand›. Hedefine ulaﬂabildi¤inden,
yer alan gençlerin baﬂar›s›nda, iliﬂkibu ö¤renci baﬂar›l›. Peki, baﬂar› gerAile
çekte kime ait? E¤itimcilere mi, aileye
mi, ö¤renciye mi, topluma m›, yoksa
iliﬂkiler
tümüne mi?
beklentiler
Okul
Toplum
Son y›llarda ABD’de yap›lan
kat›l›m
baz› araﬂt›rmalar, ailelerin çoiliﬂkiler
iliﬂkiler
cuklar›n›n e¤itimine kat›l›m›katk›da bulunma
n›n yüksek olmas›n›n baﬂar›süreklilik
y› önemli ölçüde art›rd›¤›n›
kat›l›m
beklentiler
ortaya koyuyor. Öyle ki
ABD’nin ülke çap›nda yapmay›
düﬂündü¤ü yenilenme hareketlerinden biri de ebeveynlerin çocuklar›n›n e¤itimine daha
kat›l›m
süreklilik
fazla kat›l›m›n› sa¤lamak.
Ebeveyn kat›l›m›n›n art›r›lmakatk›da bulunma
beklentiler
s› baﬂar›ya ulaﬂma aç›s›ndan
elbette tek baﬂ›na yeterli de¤il;
katk›da bulunma
ancak etkisi çok büyük. 1997 y›l›nda
süreklilik
ABD’de ülke çap›nda yap›lan bir çal›ﬂma ebeveynlerden, özellikle babalar›n
kat›l›m›n›n baﬂar›y› belirleyici oldu¤unu ortaya koymuﬂ. Araﬂt›rma, anneler
ler, beklentiler, kat›l›m, katk›da bulunkat›l›m gösterse de baban›n yüksek
ma ve süreklilik kavramlar› belirleyici
kat›l›m göstermesi halinde çocuklar›n
olarak kabul ediliyor. Gençlerin ister
ders notlar›n›n daha yüksek oldu¤unu
ebeveyn, ister ö¤retmen olsun toplumgöstermiﬂ.
daki bireylerle olumlu iliﬂkiler
E¤itimde baﬂar›n›n ne oldu¤una
kurarak, e¤itimleri için daha uzun süiliﬂkin de farkl› tan›mlar var. Bunlarre, daha aktif çaba harcayabiliyorlar.
dan biri, gençlerin gelecekte yetiﬂkin
Olumlu iliﬂkiler kurmak, gençlerin
olduklar›nda baﬂar›ya ulaﬂabilmeleri
kendilerini daha de¤erli hissetmeleriiçin gereken beceri ve yetenekleri de
ni ve bu tip iliﬂkiler içinde yetiﬂkinle-

rin de onlar›n e¤itsel gereksinimlerini
daha kolay karﬂ›layabilmelerini sa¤l›yor. Yetiﬂkinlerin beklentilerinin
gençlerce bilinmesi de baﬂar›y› art›r›yor. Burada beklentilerden kastedilen,
olmayacak hedefleri gençlere zorla kabul ettirmek de¤il. Vurgulanmak
istenen, gençlerden hiçbir beklentide
bulunulmamas›n›n baﬂar›y› getirmeyece¤i. Baﬂar›ya bir baﬂka etken de, ö¤rencinin e¤itim sürecine kat›l›m›yla ilgili. ‹ster çocuk, ister genç olsun, ö¤renciler e¤lenceli, etkileﬂimli, geliﬂtirici etkinliklere daha kolay kat›labiliyorlar. Ö¤renme etkinliklerinin çeﬂitlili¤i
artt›kça, eleﬂtirel düﬂünmeleri ya da
problem çözmeleri beklendikçe çocuklar ve gençler e¤itim sürecine daha
istekli kat›l›yorlar. Ayr›ca, gençler
ve çocuklar kendi dünyalar›na
katk›da bulunabilecekleri iﬂler
yapt›klar›nda kendilerini hem
önemli hem de yetenekli hissediyorlar. Böylece bilgilerini de kullanma olana¤›na sahip oluyorlar. Sonuç
olarak, duygular›n› ve düﬂüncelerini birlikte kullanabilme al›ﬂkanl›¤›n› geliﬂtirdiklerinde, yaﬂam boyu ö¤renmeyi sürdüren yetiﬂkinler olma yolunda ilerliyorlar. Ö¤renme süresi süreklilik gösterir. Bu
süreklili¤in sa¤lanabilmesi çocuklar›n
ve gençlerin e¤itiminde, okuldaki, evdeki ve toplumdaki bireylerin iﬂbirli¤inin sürmesinden de olumlu etkilenir.
Baﬂar›y› yaln›zca okul sa¤lam›yor,
ailelerin ve toplumdaki di¤er bireylerin (yaﬂ›tlar, komﬂular, devlet, toplumsal örgütler gibi) deste¤i zorunlu. Üstelik de okulda, evde ve toplumda yukar›da sözü geçen beﬂ bileﬂenin her
birinin bulunmas› gerekiyor.
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