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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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