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Bu doküman Sabancı Va fı’nın desteği ile Ashoka Vakfı tarafından yürütülen

‘Fark Yaratan Sınıflar & Fark Yaratan Ebeveynlik’ projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Bu belgenin içeriğinden sadece Ashoka Vakfı sorumludur ve bu içerik

herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın görüş veya tutumunu yansıtmaz.



Melda Akbaş

Giriş

Dünyanın ilk ve en geniş sosyal 

girişimcilik platformu olan Ashoka 

sistemleri dönüştürme potansiye-

line sahip sosyal girişimcileri bir 

araya getiren ve destekleyen 

küresel bir sivil toplum kuruluşu.  

39 yıldır, acil toplumsal sorunlara etkin 

ve kalıcı çözümler getiren sosyal 

girişimcileri tespit ediyor, onları küresel 

bir destek ağında buluşturarak potansi-

yellerini gerçekleştirmelerini ve çözüm-

lerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor. 

Bugün 93 ülkeden 3 bin 500’ün 

üzerinde Ashoka Fellow’u insan hakları, 

kalkınma, çevre, sağlık, eğitim, gençlik 

ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlar-

da fark yaratıyor, sistemlerin dönüşme-

sine katkıda bulunuyor.

Ashoka’nın küresel alanda çocuk, 

gençlik ve eğitim alanındaki çalışma-

larının başlangıcı 1990’ların sonunda 

çağımızın toplumsal sorunlarına sadece 

yetişkinlerin bulduğu çözümlerin yeterli 

olamayacağını fark etmesine 

dayanıyor. O dönemden bu yana 

çocukların ve gençlerin toplumsal 

sorunlara ilişkin sorumluluk alan, 

yenilikçi çözümler üreten, çevresine 

pozitif katkı sağlayan ve toplum 

yararı için çaba gösteren bireyler 

olmalarının önemini vurguluyor, 

alandaki çalışmalarını buradan 

hareketle yönlendiriyor.

Çocukların ve genç insanların 

değişimi başlatma potansiyelini 

dikkate alarak empati, yaratıcı 

problem çözme, iş birliği  ve 

ekip çalışması ve liderlik becerile-

rini fark yaratan beceriler olarak 

adlandırıyor.



Bu beceriler sadece Ashoka’nın değil 

son yıllarda uluslararası örgütlerin de 

gündeminde geniş bir yer tutuyor. 

Dünya Ekonomik Forumu 2020 yılı 

itibarıyla eğitimde problem çözme, 

eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, 

duygusal zekâ ve sorumluluk-karar 

alma becerilerinin yer bulması gerek-

tiğini vurguluyor¹; OECD Education 

2030 programında sosyal ve duygusal 

becerilere yer veriyor.²  Milli Eğitim 

Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu belge-

sinde de akıl ve kalp bütünlüğü 

sağlayan bir eğitimin öneminden; 

eğitimi öğrenci, öğretmen, okul ve 

ebeveynin içinde yer aldığı bir 

ekosistem olarak gören bütüncül bir 

yaklaşım sergileme ihtiyacından ve 

eğitimin evrensel insanlık değerleriyle 

harmanlanmasından söz ediliyor. 

Ayrıca edinilen bilgilerin çağın ve 

geleceğin becerileriyle desteklenerek 

insanlık yararı için kullanımına da vurgu 

yapılıyor.³ TÜSİAD tarafından Kasım 

2019’da yayınlanan Sosyal Duygusal 

Öğrenme Becerileri – Yeni Sanayi 

Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam 

Yetkinliklerinin Anahtarı yayınında 

da hem toplumsal ilişkiler hem de iş 

yaşamı için bu becerilerin kapsa-

mının ve öneminin altı çiziliyor.

21. yüzyılın karmaşık, girift ve 

inatçı sosyal-çevresel sorunlarını 

tek bir kişi, kurum veya sektörün 

çözmesi mümkün değil.               

Bu sorunların çözümü yolunda 

çocukların potansiyellerini açığa 

çıkarmaları için desteklenmesi ve 

‘daha iyi bir dünyaya’ katkı sunma 

motivasyonunun yaratılması atılacak 

önemli adımlardan biri. Çünkü fark 

yaratma dikkat etmeyi, dünyayı 

anlamaya çalışmayı, hareketlerimi-

zin sorumluluğunu almayı ve gerek-

tiğinde değişime liderlik etmeyi 

kapsıyor. Bu beceriler çocukların, 

gençlerin ve hepimizin uyum ve 

barış içinde birlikte, mutlu bir yaşam 

sürmesi için de gerekli.

 ¹ Dünya Ekonomik Forumu, What are the 21st century skills every student needs?

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/

²Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Eğitim 2030 Görüş Belgesi, Nisan 2018

http://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf

³Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf

 TÜSİAD, Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri – Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı, Kasım 2019 

https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/10450-sosyal-ve-duygusal-ogrenme-becerileri 
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Çocuk ve empati - Seçil Cüntay, Ece Bakanay,
Didem Aksoy, Olcayto Ezgin, Hasan Deniz
Şiddetsiz İletişim ve Empati - Vivet Alevi, Feyza Eyikul
Empatinin toplumsal boyutu- Pınar Uyan Semerci
Empatinin etimolojisi- Jennifer Sertel
Çocuk hakları ve empati - Gözde Durmuş
Engelli hakları ve empati - Melisa Soran ve/veya
Melike Ergün ve Süleyman Akbulut
Mekan, tasarım ve empati - Yaşar Adanalı

Her çocuk
fark yaratabilir,
her çocuk
değişimi başlatabilir!

Çocuklar için Ashoka Programı çatısı 

altındaki Fark Yaratan Sınıflar Proje-

si’nde, 2018 yılında fark yaratan bece-

rileri alan uzmanlarıyla tanımlama 

hedefini kendimize koyduk. Gündelik 

hayatımızda sıkça kullandığımız bu 

kavramlara çeşitli açılardan bakan, sınıf 

ortamında deneyimleyen öğretmenle-

rin ve alan uzmanlarının birbirini 

duyması ve birbirinin görüşlerinden 

beslenmesi bizim için oldukça önemliy-

di. Bu nedenle her beceriyi ele alırken 

öncelikle uzmanların katılımıyla yuvar-

lak masa toplantıları gerçekleştirip 

ardından bu yayına katkı sağlamalarını 

rica ettik.

Şüphesiz ki ilk masaya yatırılacak 

beceri ve kavram empati idi. Daha 

sonra Öğretmen Ağı işbirliğiyle 

yaratıcı problem çözme becerisini ve 

son olarak ekip çalışması ve 

işbirliği ve liderlik becerilerini 

farklı yuvarlak masa toplantılarında 

ele aldık. 

Empati

Aralık 2018’de empatinin etimoloji-

si, çocuk ve empati, empati ve 

şiddetsiz iletişim ilişkisi, empatinin 

toplumsal boyutu, çocuk hakları ve 

engelli hakları perspektifinden 

empati, mekan, tasarım, ihtiyaçlar 

ve empati ilişkisi başlıklarında 

uzmanların katılımıyla ilk yuvarlak 

masa toplantımızı gerçekleştirdik. 
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Bu buluşmanın ardından birbirimizi 

duymaya daha çok ihtiyacımız 

olduğunu düşünerek Şubat 2019’da 

yeniden bir araya geldik. Bu süreçte 

yapılan tartışmaların kapalı kapılar 

ardında kalmaması için bu içerikleri 

hem bir yayına dönüştürmeyi hem de 

empatiye çeşitli yaklaşımları konuşula-

bileceğimiz bir etkinlik 

gerçekleştirmeyi planladık. 26 Ekim 

2019’da, Sabancı Center’da, Başka Bir 

Okul Mümkün Derneği işbirliğinde 

Öğrenme için Duygulara Yer Açmak 

– Çeşitli Yaklaşımlarla Empati 

http://www.farkyaratansini-

flar.org/ogrenme-icin-duygu-

lara-yer-acmak-ii.html buluşmasını 

gerçekleştirdik. 

Bizce herkesin fark yaratabileceği 

bir dünyanın kalbinde empati 

becerisi yatıyor!

Çünkü başta kendimize ve ardından 

diğer kişilere, gruplara, topluluklara 

karşı empati ile yaklaşmak değişimi 

başlatmamız için ihtiyaç duyduğu-

muz tutum değişikliğinin temelini 

oluşturuyor. 

Empati neden önemli? 

Fark yaratma; empati sahibi olmayı, 

duygularının farkında olmayı, 

meraklı ve açık fikirli olmayı, cesur 

ve esnek olmayı, düşünceli ve etik 

davranmayı, sosyal dönüşüme katkı 

sağlamayı içeriyor. Fark yaratan 

bireyler de pozitif değişim yarat-

ma/yaratabilme gücüne inanan ve 

bu gücü dünyayı daha iyi bir hale 

getirmek için kullanan kişiler. 



26 Ekim Öğrenme için Duygulara Yer Açmak – Çeşitli Yaklaşımlarla Empati etkinliği kavramsal çerçeveden alıntıdır. 6
26 Ekim Öğrenme için Duygulara Yer Açmak – Çeşitli Yaklaşımlarla Empati etkinliği kavramsal çerçeveden alıntıdır. 7
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“Empati kişinin kendi duygularının 

farkına varması ile başlar, kendi duygu-

larının farkında olan kişi karşısındakinin 

ihtiyaç ve duygularını da anlatmakta 

yetkinleşir. Ancak empati, karşımızdaki-

lere daha iyi davranmaktan fazlasıdır; 

empati, kendini unutmadan ve özen 

göstererek karşındakinin dünyasını 

ziyaret edebilmektir. Bizce, empatinin 

en güçlü hali bizi toplumsal dönüşüm 

için harekete geçirdiğinde ortaya 

çıkar.”

Toplumsal kutuplaşmaların ve yeni 

eşitsizliklerin arttığı günümüz dünyasın-

da bu sorunlara kalıcı ve dönüştürücü 

çözümler bulmak, ancak ve ancak 

kendimizin ve başkalarının duygu ve 

ihtiyaçlarını farkına vararak mümkün 

olabilir. 

“Başlıca özellikleri iletişim ve değişim 

olan bir çağda, öğrenme ortamlarında 

empati becerisi desteklenen, olumlu 

ilişkiler kurabilen ve bunları yönlendire-

bilen çocuklar, bugün kendilerini 

güvende hissedecek, kendi seçimlerini 

yapabilecek ve yarın da özel yaşam-

larında ve toplumsal hayatta kendileri, 

diğerleri ve toplum yararı için çaba 

gösterme gayretinde olacaklardır. 

Öğrenme ortamlarında yaşama 

geçen empati çocukların kendileri-

yle, birbirleriyle ve öğrendikleriyle 

bağ kurması ve öğrenmeye başla-

ması için gerekli zihinsel koşulları 

sağlar. Kişiler, nasıl bir yol seçer-

lerse seçsinler veya hangi işleri 

üstlenirlerse üstlensinler, başka-

larının hislerine ve bakış açılarına 

empatiyle yaklaşma iyi iletişimin, 

işbirliğinin, yaratıcı problem 

çözmenin ve güçlü liderliğin 

temelidir.”



Yaratıcı problem çözme

Empati becerisinden sonra, Öğret-

men Ağı işbirliğiyle ele aldığımız 

ikinci beceri yaratıcı problem 

çözme becerisi oldu. Ayrıca, empati-

nin yaratıcı problem çözme becerisi-

nin öncül adımı olduğu düşünülürse, 

empatiden sonra bu beceriyi ele 

almak neredeyse zorunluydu.  Bu 

süreçte sınıf ortamında bu beceriyi 

deneyimleyen öğretmenlerin ve 

uzmanların görüşlerine başvurduk.

 

Yaratıcı problem çözme, çocukların 

erken yaşlardan itibaren gündelik 

yaşam problemlerinden toplumsal 

sorunlara uzanan bir yelpazede, bu 

sorunlara yenilikçi ve sürdürülebilir 

çözümler bulmasını kapsıyor. 

Bu becerinin gerek okul ortamında 

gerekse çocuğun geniş çevresinde 

desteklenmesi için yürüttüğümüz 

çalışmalarda çeşitli uygulama ve 

önerileri paylaştık. Bunlar anahatlarıy-

la şöyleydi:

Yaratıcı problem çözme becerisinin 

sınıf ortamında filizlenebilmesi için 

öncelikle yaratıcı bir öğrenme 

ortamının oluşturulması gerekir.

Yaratıcı bir öğrenme ortamı ise;

• Merak duygusunu teşvik eden,

• Sürekliliği olan,

• Hayal kurmayı destekleyen,

• Yapılandırılmış,

• Ve işbirliğine açık olmalıdır.

Yaratıcı Problem Çözme Yuvarlak Masa katılımcıları;
Bager Akbay, Derya Tombuloğlu, Duygu Aydoğan,
Emre Alettin Keskin, Gökhan Atik, Mina Yancı,
Sonel Balkan, Zeynep Hancı

Fark Yaratan Sınıflar için Yaratıcılık, Paul Collard,
Uluslararası Yaratıcı Öğrenme Vakfı
http://www.farkyaratansiniflar.org/uzmanyaraticilik.html
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Ayrıca yaratıcı bir öğrenme ortamında 

çocuklar, öğrendiklerini farklı yollarla 

ifade ederek öğrenmeyi görünür 

kılabiliyor. Bu nedenle böyle bir sınıf 

ortamında çocuklar duygusal olarak 

güvende olduklarını, hata yapabile-

ceklerini ve kendilerini özgürce ifade 

edebileceklerini farkına varıyor.  

Eve ve toplumsal yaşama geldiğimizde 

ise, günümüzde özellikle şehirlerde 

yaşayan pek çok çocuğun, yapılandırıl-

mamış ortamlarda (serbest oyun alan-

ları, sokaklar, parklar, bahçeler vb.) 

akranlarıyla fazla zaman geçiremediği 

için sürekli yetişkin kontrolünde olduk-

larını gözlemliyoruz. Bunun sonucunda 

da sorunlarının çözümü için akıllarına 

gelen ilk yöntem akranlarıyla etkileşime 

geçmek yerine bir yetişkinden yardım 

istemek oluyor. Oysa çocuklar önce-

likle kendileriyle, ardından karşısında-

kilerle empati kurduktan sonra; 

• Problemi tanımlayarak,  

• Çözüm yolları üzerine düşünerek,  

• Çözüm yollarından birini deneyerek, 

• Sonuç alamadıysa bir başka çözüm 

yolu üzerine düşünerek bu becerilerini

geliştirebilir. 

Bunun için yetişkinler çocuklara 

erken yaşlarda alan yaratmalı, onlara 

gündelik yaşamlarında da bu 

beceriyi deneyimleme ve pekiştirme 

konusunda yol gösterici olmalıdır. 

Çünkü erken yaşlarda gündelik 

yaşam problemlerine yaratıcı 

çözümler bulabilmek, çocukların 

hem bugün hem de gelecekte 

toplumsal sorunlara da çözüm 

bulma cesaretlerinin temelini 

oluşturacaktır. 

Bu saydığımız sebepler yaratıcı 

problem çözmeyi yalnızca kendi 

problemlerimiz için güçlü bir beceri 

olmaktan çıkarıp, sosyal 

dönüşümün de anahtar kavramların-

dan biri haline getiriyor. Yayınımızın 

yaratıcı problem çözme 

bölümünde yanıt aradığımız sorular 

şöyle:

Yaratıcı problem çözme becerisini 

kazanmak neden önemli? 

• Öğretmenler adına değil, öğret-

menlerle birlikte yaratıcı çözümler 

geliştirmek nasıl mümkün? 



Yaratıcı Problem Çözme Yuvarlak Masa katılımcıları:
Burcu Aybat - İELEV Okulları, Suat Kardaş - Eğitim Reformu Girişimi, Özlem Mecit - Enka Okulları, Alev Kurt, Uzman Psikolog
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• Görünen problemin ardında acaba 

başka bir problem olabilir mi? Problemi 

çözmek için çözüm yerine probleme 

odaklanmak nasıl mümkün? 

• Tasarım odaklı düşünme yöntemi 

yaratıcı problem çözme süreçlerinde 

bize nasıl rehberlik edebilir? 

• Yaratıcı problem çözme sınıf ortamın-

da şiddetin yerine daha barışçıl bir 

iletişim kültürü sağlamaya nasıl katkı 

sağlayabilir? 

• Yaratıcı problem çözme sürecinde 

‘yapabilirim’ demenin gücü nedir?

Liderlik ve İşbirliği ve ekip 

çalışması 

Yayınımızın bu bölümünde ise her 

çocuğun değişimi başlatması için 

Ashoka’nın önemsediği becerilerden 

ikisini ele aldık: liderlik ve işbirliği ve 

ekip çalışması. Yine bu becerileri de 

okul ortamında deneyimleyen eğitim-

cilerin ve uzmanların katkılarıyla ele 

aldık. 

Bu iki beceriyi konuştuğumuz yuvarlak 

masa toplantımızın gerçekleştiği 

günlerde, bir de Ashoka Fellow Mesut 

Keskin’i Adapazarı Enka Okulları’nda 

‘liderlik’ başlıklı bir konuşmada 

dinleme ve çocuklarla gerçekleşen 

sohbete tanıklık etme fırsatımız 

oldu. Çocukların penceresinden 

liderlik kavramını ve onlar için 

bileşenlerini duymak oldukça 

kıymetliydi.  

Öncelikle, Ashoka’nın bu becerileri 

nasıl tanımladığına kısaca bakalım. 

Ashoka,  ekip çalışması ve işbirliğini 

başkalarının fikirlerini dahil ederek 

grup içinde çalışabilme 

yetkinliği olarak tanımlıyor. 

Bu yetkinlik kapsamında aşağıdakil-

eri sıralıyor: 

• Günümüzün karmaşık sorunlarının 

birçok yönünü anlayabilme, 

• Bunları çözmek için başkalarıyla 

işbirliği yapabilme, 

• Kendi fikirlerini açıkladığı kadar 

başkalarının fikirlerini de dinleye-

bilme, 

• Günün birinde bir ekibe liderlik 

edebilme, ertesi gün ise bir ekip 

üyesi olabilme, 

• Aktif dinleme , 

• Ve kendinden farklı bakış açılarına 

saygı duyabilme.  
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‘İşbirliği, empatiyi diyaloğun tek başına 

güçlendiremeyeceği boyutlarda 

güçlendirir: birlikte üstesinden gelinen 

zorluklar ve birlikte kazanılanlar 

sayesinde, ortak özelliklerimizi takdir 

etmeye başlar ve peşin hükümlerin 

zincirlerini kırarak daha özenli bir 

anlayış geliştiririz. ’

Liderlik becerisi de ekip çalışması ve 

işbirliği becerisi ile elele düşünülmesi 

gereken bir beceri, çünkü her ikisi de 

birbirini içeriyor. 

Liderliğe baktığımızda bu beceriyi; 

sorumluluk alma ve sorumluluk alma ve 

birlikte çalıştığımız kişileri de sorumlu-

luk almaya teşvik edebilme olarak 

tanımlamamız mümkün. Çocukların ev 

ya da öğrenme ortamında bu beceriyi 

yaşama geçirebilmesi için özyönetim 

ve sorumluluk becerilerinin desteklen-

mesini önceliklendiriyoruz.

Ayrıca bu beceri sorunları görmek, 

çözümlerine yönelik olumlu kolektif 

sonuçlar üretmek ve sosyal fayda 

yaratmak için de önemli, ancak bu 

becerinin olmazsa olmaz destekleyici 

becerileri; empati, ekip çalışmasına 

yatkınlık ve yaratıcı problem çözme.  

Collaborative for Academic, Social, 

and Emotional Learning (CASEL) de 

liderlik becerisini şöyle tanımlıyor. 

“Birçok insan liderliği resmi bir 

otorite pozisyonu ile denk düşünür. 

Ancak inanıyoruz ki, herkes ister  

kendi hayatını yöneterek ve kendine 

liderlik ederek, ister aile arkadaşlar, 

komşular veya meslektaşlar ile 

uyum içinde çalışarak ve bu kişi-

lerdeki potansiyelin açığa çıkmasını 

destekleyerek lider olabilir.”  

Az önce sözünü ettiğimiz, e-bursum 

kurucusu ve Ashoka Fellowu Mesut 

Keskin’i dinleyen çocukların liderlik 

becerisine dair görüşlerine 

gelince... Onlar da yukarıdaki 

tanımları destekler nitelikteydi.

Çocuklar ilk olarak iyi bir lideri; iyi 

takım arkadaşı olan, zamanını 

yöneten, yenilikleri takip eden ve 

ekibini de iyi yönetebilen kişi olarak 

tanımladılar. İyi bir liderin özellikleri-

ni sayarken de “duyarlı, ‘ben sorunu 

fark ettim kim ne yaparsa yapsın’ 

demeyen, ‘ben ne yapabilirim’ 



sorusunu soran, zorlukları ve riskleri 

göze alan, bir fikir üreten, araştıran, 

sorgulayan, pes etmeyen, başka-

larını düşünen, kendisini başka-

larının yerine koyan, ihtiyaçları 

anlayan, dürüst, sabırlı, düzenli ve 

bilgisini doğru kullanan” sıfatlarını 

kullandılar. Çocukların tanımlamaları 

zaten bizim liderlik ve işbirliği ve 

ekip çalışması başlığında anlatmaya 

çalıştıklarımızı özetler nitelikteydi.

Yukarıda sıraladığımız tanımlar 

liderlik ve işbirliği ve ekip 

çalışmasını kişilerin sadece günlük 

ilişkilerinde kullanacağı beceriler 

olmaktan çıkarıp, değişimi başlat-

manın ve fark yaratmanın da anahtar 

kavramları haline getiriyor. 

Buradan hareketle yayınımızın bu 

bölümünde  aşağıdaki soruların 

yanıtını aradık.

• Hepimiz liderlik özellikleri taşıyor 

muyuz, öyleyse bu nasıl açığa 

çıkabilir? 

• Okullar, öğrenme ortamları 

çocukların bu becerilerini destekle-

mek, açığa çıkarmak için nasıl alan 

açabilirler? 

• Liderliğin varlığını ya da 

yokluğunu en çok ne zaman fark 

ederiz? 

• Dinleme liderliğin nasıl ve neden 

temelini oluşturur? 

• Çocuklara sosyal liderlik becerileri 

kazandırmak nasıl mümkün? 

Binlerce yıldır hayatta kalmamızı 

sağlayan işbirliği becerisi, bugün 

hangi ihtiyaçlarımızı karşılıyor? 

Fark yaratan becerileri bir araya 

getirdiğimiz bu yayında, çocukların 

ve genç insanların değişimi başlat-

ma potansiyelini desteklemek için, 

sizi bu becerilere çeşitli pencere-

lerden bakmaya, kendinize yukarıda 

sıraladığımız soruları sormaya ve 

çocuklarla çalışmalarınızda onları bu 

becerilerle destekleyerek her 

çocuğun fark yaratabileceği bir 

dünya için adım atmaya davet 

ediyoruz.



Yuvarlak masa toplantısı
katılımcılarımıza ve

yayının hazırlanmasına
katkı sağlayan
tüm uzmanlara

bizim için çok kıymetli
olan bu çalışmaya

ortak oldukları için,

teşekkür ederiz.
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İşbirliğiyle

Fark Yaratan Beceriler

YARATICI
PROBLEM
ÇÖZME



Jennifer Sertel

Bugünün
Sorunlarına
Yaratıcı
Çözümler

21. yüzyılda değişim, artık yalnızca 

büyük olaylara veya önemli dönüm 

noktalarına işaret etmiyor. Hayatımıza 

her an yön veren, hızına ayak uydurma-

ya çalıştığımız bir olgu olarak karşımıza 

çıkıyor. Dünya sürekli değişip 

dönüşürken karşılaştığımız problemler 

daha da karmaşıklaşıyor, hatta kronik 

hale geliyor. Yaşadığımız sorunları 

henüz kavrayamadan çözüm üretmeye 

girişiyor, ancak umduğumuz değişimi 

çoğu zaman yaratamıyoruz. İçinde 

yaşadığımız yüzyıl bizi, problemlerimizi 

çözecek yeni yöntemler bulmaya itiyor. 

Çünkü bugünün sorunlarını eski 

yöntemlerle çözemiyoruz. Değişim 

potansiyeli olan, sürdürülebilir ve 

yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. 

Yaratıcı çözümler geliştirmenin 

yoluysa, yaratıcı özgüvenden, yani 

yaratıcı olduğuna inanmaktan 

geçiyor. 

Yaratıcı problem çözme becerisi-

ni kazanmak neden önemli?

“Yaratıcı olmak”, toplum algısında 

sıklıkla “yetenekli olmak” ile eş 

tutulur. Yalnızca şanslı azınlıkların 

sahip olduğu bir meziyet; 

sanatçılara, ressamlara ya da 

müzisyenlere özgü bir yetenek 

olarak değerlendirilir. Halbuki 

hepimiz, yaratıcı insanlar olarak 

doğarız. Kendimizi ve etrafımızı 

keşfederken içimizdeki yaratıcı 

güçten besleniriz. Ne var ki 

büyüdüğümüz çevre, sosyal ilişkile-

rimiz ve kültürel kodlarımız, bu 

kabiliyetimizin iyileşmesinde ya da 

Fulden Ergen - Öğretmen Ağı

Zeynep Hancı - Öğretmen Ağı 



körelmesinde önemli rol oynar. 

Yaratıcılık bir bakıma bir kas gibidir. 

Üzerine düştüğümüzde gelişip 

yaşamımızın itici gücü haline gelebi-

lir. İhmal ettiğimizdeyse git gide 

varlığı zayıflar, fakat hiçbir zaman 

tamamen ortadan kaybolmaz. 

Yaratıcılığın en temelinde “özgüven” 

yatar. Yaratıcı problem çözme beceri-

si, tam da bu özgüvenle yakından 

ilişkilidir. Yaratıcı olabileceğimize 

dair inancımızın artmasıyla, 

karşılaştığımız sorunlara karşı yaratıcı 

çözümler üretmek için ihtiyaç 

duyduğumuz güce kavuşabiliriz. 

Problemlerimize yaratıcı çözüm 

üretmenin pek çok yolu var. Bunlar-

dan bir tanesi de dünyada en etkili 

yöntemlerden biri olarak kabul edilen 

ve hızla yaygınlaşan Tasarım Odaklı 

Düşünme (TOD). Öğretmen Ağı’nın 

uzun soluklu programlarından biri 

olan Yaratıcı Problem Çözme 

Programı’nda kullanılan bu metodo-

loji, öncelikli olarak bireylerin içinde-

ki yaratıcı özgüveni artırmayı ve 

problemlere bakış açısını 

değiştirmeyi hedefler. TOD’u uygula-

mak tasarımcı olmayı gerektir-

mez. Tam aksine, herkes tarafın-

dan kullanılabilir ve karşılaşılan 

problemlere bir tasarımcı gibi 

bakmayı sağlar. 

Bir tasarımcı, karşılaştığı problemi 

çözmeye girişmeden önce bildiği 

ne varsa unutur, öncelikle prob-

lemi anlamaya çalışır. Her gün 

baktığı yerde farklı şeyler arar. 

Hata yapmaktan korkmayarak 

birçok fikir üretir, geliştirdiği 

fikirleri kesin çözüm olarak kabul 

etmeden önce test eder. 

Karşılaştığımız problemlerden 

yalnızca biz değil, konunun 

paydaşlarından birçoğu çeşitli 

şekillerde etkilenir. Ayrıca, 

malum, 21. yüzyılın problemleri, 

bir kişi ya da kurumun tek başına 

çözemeyeceği kadar karışık 

olduğu için tasarımcı, tasarım 

sürecinde yalnız hareket etmez, 

problem kimi ilgilendiriyorsa, 

onları da çözüm sürecine dahil 

eder. Böylece disiplinlerarası 

etkileşimden beslenir ve farklı 

bakış açılarıyla tanışır.



Odağına kendi varsayımlarını 

veya yargılarını değil, insanı ve 

insanî ihtiyaçları alarak bu 

ihtiyaçları gidermeye çalışır. Sihirli 

bir değnek olmamakla birlikte, 

tekrarlandıkça yaratıcılığın 

önündeki engelleri kaldırarak 

yeniden düşünmemizi sağlar. 

Kanıksadığımız, belki de farkında 

olmadan devam ettiğimiz alışkan-

lıklarımızı değiştirir. Sonuçta, 

“Zaten bildiğim şeyler”, “icat 

çıkarma şimdi”, “biz bu yollardan 

geçtik” gibi kalıpların kırılabi-

leceğine olan inancımız pekişir. 

Problemlerimize çözüm üretmek 

için ihtiyaç duyduğumuz yaratıcı 

özgüvenle birlikte, “bizden bir 

şey olmaz” hissi yerini               

“yapabilirim”e bırakır. 

Öğretmenler adına değil, 

öğretmenlerle birlikte eğiti-

min problemlerine yönelik 

yaratıcı çözümler

Eğitim, içinde öğrencisinden 

öğretmenine, okul idarecisinden 

velisine milyonlarca insanı 

barındıran koca bir ekosistem. 

Hızla değişen dünyada eğitim 

sistemleri de dönüşüyor, kendine 

özgü sorunlarla baş etmeye 

çalışıyor. Eğitimin paydaşları 

ayrımcılık, akran zorbalığı, siber 

zorbalık, çocukların karar 

süreçlerine katılamaması, 

öğrenme merakının azal(tıl)ması 

gibi birçok tekrarlayan problemle 

karşılaşıyor. Eğitim alanının 

dinamiklerini gözetmeyen, 

eğitimin paydaşlarını içermeyen, 

eğitim politikalarıyla temas 

etmeyen çözüm önerileri, bu 

sorunlara kalıcı çözümler üretemi-

yor. Bu yüzden, eğitim alanı için 

özelleştirilmiş yöntemlere ihtiyaç 

duyuyoruz. 

Eğitimde dönüştürücü gücü en 

yüksek olan, çocuğun ve 

dolayısıyla toplumun gelişiminde-

ki en etkili aktör, öğretmen. 

Öğretmen Ağı’nın araçlarından 

biri olan Yaratıcı Problem Çözme 

Programı’nda, Tasarım Odaklı 

Düşünmenin “öğretmencesi” 

olarak tanımladığımız, öğretmen-



lerle birlikte eğitimin kendine has 

dinamikleri düşünülerek yeniden 

yapılandırılmış bir yaratıcı prob-

lem çözme becerisini güçlendir-

meye çalışıyoruz. Program 

kapsamında, öğretmenlerin 

ihtiyaçlarına yanıt veren, sorun-

larına çözüm oluşturulabilecek 

Tasarım Odaklı Düşünme yönte-

mini keşfediyoruz. TOD metodo-

lojisinin adımlarını ve prensipleri-

ni, öğretmenin ihtiyaç duyduğu 

her an kullanabileceği bir alet 

çantasına benzetebiliriz. Bu 

metodolojiyle birlikte öğretmen-

ler, pek çok ders materyali, ödev, 

sınav gibi eğitim içerikleri; veli 

toplantısı, özel günler, okul 

törenleri gibi deneyimler; öğrenci 

kabulü, öğrenciler arası ilişkiler, 

mezunlar ile ilişkiler gibi okul 

yönetim süreçleri; performans 

takibi, meslektaş öğrenimi, veli 

katılımı gibi sistemler tasarlayabi-

lir. www.ogretmenagi.org 

adresindeki Çözüm Merkezi’nde, 

Yaratıcı Problem Çözme 

Programı’nda geliştirilen ve 

öğretmenlerin kendi ihtiyaçlarına, 

branşlarına ve sınıf için dina-

miklerine göre uyarlayarak 

sınıflarında uygulayabileceği 

yaratıcı çözümlere yer veriyoruz. 

Eğitimin kronikleşen problemle-

rine yenilikçi bir bakış açısıyla 

yaklaşarak, öğretmenler adına 

değil, öğretmenlerle birlikte 

değişim yaratabileceğimize 

inanıyoruz.



Derya Tombuloğlu - HMD İstanbul 

Neden Sen?

Bir problemle karşılaşıldığında 

çevrenizde en sık gördüğünüz tepki 

nedir?

Şikâyet, umutsuzluk, şikâyet... “Neden 

ben?” 

Bunlar insani tepkiler, ancak belki 

kültürümüzden belki ortak hafızamızda-

ki hikayelerden dolayı bu hislerin 

etkisinde yaşamayı tercih eder hale 

geldik ve birçoğumuz değiştirici 

gücümüze olan inancımızı kaybettik.

Hayatın her alanında kronikleşen 

problemlerle karşı karşıyayız; bu 

problemler her gün, her an, her gazete 

sayfasında, her sosyal medya iletisinde 

karşımıza çıkıyorlar. Bu çağın insanları 

olarak problemlerimizi daha önce hiç 

olmadığı kadar çok konuşuyoruz ancak 

bireysel ya da kolektif çabalarımızın 

karşılığında beklediğimiz olumlu 

değişimleri görmekte zorlanıyoruz. 

Dünya bizi sorunlara farklı bir bakış 

açısıyla yaklaşmaya zorluyor. Kısacası, 

yeni dünyanın problemleri eski 

yöntemlerle çözülmüyor. Bu nokta-

da, son dönemlerin en çok konuşu-

lan 21. yüzyıl becerilerinden biri 

olan Yaratıcı Problem Çözme 

karşımıza çıkıyor. 

Yaratıcı Problem Çözme bir 21. 

yüzyıl becerisi midir?

 

Yaratıcılık insanlık tarihi kadar eski, 

doğan her bebekte olduğuna 

inandığım bir güç. Çocukluk 

yıllarımızda yaptığımız bir resmi 

beğenmeyerek bizi yaratıcı 

olmadığımıza inandıran ve geç 

olmadan başka yönlerimizi 

geliştirmemizi öğütleyen birkaç 

yetişkin tarafından elimizden alındı. 

Şimdi yetişkinler olarak, bu gücü 

tekrar kazanmamız ve mümkünse 

çocuklarımızın yaratıcı özgüvenleri-

nin sağlıklı şekilde büyümesine izin 

vermemiz gerektiği ile ilgili bir 

bilinç kazanmaya başladık. Sanırım, 



21. yüzyıla dair olan şey yaratıcılıktan 

ziyade bu bilinçtir. 

Yaratıcı Problem Çözme becerisi 

içinde zor olan, zannedilenin aksine, 

yaratıcılık değil bir problemle 

karşılaştığımız andaki ilk tepkimizi 

dönüştürmek; problemleri sevmek, 

onlarla zaman geçirebilmek, çekin-

meden problemlerin içine dalıp 

derinde yatan nedenleri keşfetmek… 

Bu nedenleri keşfettiğimiz anda 

yaratıcı çözümler kendini gösteriyor, 

çünkü yaratıcılık, her gün 

karşılaştığımız sorunlara yeni bir 

bakış açısıyla yaklaşabilmekten 

geçiyor. Bu bakış açısı değişikliğini 

kazanan insanların en ağır taşları bile 

yerinden kaldırabilecek kadar 

güçlendiğine şahit oluyoruz, ancak 

yaşadığımız toplumda normalleştir-

ilmiş birçok alışkanlık yaratıcı prob-

lem çözme önünde bir engele 

dönüşebiliyor.

Bu alışkanlıklardan birincisi, hem 

sosyal hayatta hem de profesyonel 

hayatta tekrarlanan bir beklentiye 

dönüşen çözüm odaklılık. Problemler 

artıkça zamanın azaldığı, dünyanın 

daha da hızlı döndüğü algısına 

kapılıyoruz ve problemleri anla-

mak için harcanan zamana taham-

mülümüz azalıyor. Mümkün 

olduğunca hızlı şekilde çözüm-

lere ulaşmak istiyoruz. Bu çözüm-

ler beklenen sonuçları verme-

diğinde ise yeni bir çözümle aynı 

döngüyü tekrarlıyor, yanlış prob-

lemi çözmeye çalışıyor olabi-

leceğimizi akla getirmiyoruz. 

Sonuç olarak, en başta problemi 

anlamaya ayırmadığımız zaman-

dan çok daha fazlasını yanlış 

çözümlerle kaybedebiliyoruz. 

Buna benzer bir diğer alışkan-

lığımız ise yalnız hareket etmek. 

Çözümlerin bu kadar değerli 

olduğu bir çağda, kendimizi 

çözümün bir parçasından ziyade 



yaratıcısı olarak görmeyi yeğli-

yoruz. Bir diğer tara�an, fikirle-

rimizi başkaları ile paylaşmak 

konusunda bir tedirginlik 

yaşadığımız, yanlış anlaşılmaktan 

çekindiğimiz zamanlar oluyor. 

Sonuç olarak, işbirliğine olan 

hevesimiz, başkalarını dinlemeye, 

onlardan öğrenmeye, birlikte 

üretmeye dair inancımız azalıyor. 

Yaratıcı birini düşündüğümüzde 

aklımıza gelen “yalnız insan” 

imgesinin bir aldanış olduğunu, 

tüm yaratıcı fikirlerin güçlü işbir-

liklerinden ve farklı görüşlerin 

birleşmesinden doğduğunu fark 

etmemiz ve işbirliği becerilerimizi 

geliştirmemiz gerekiyor.

Yaratıcı Problem Çözme becerisi 

adına değiştirmemiz gereken bir 

diğer alışkanlığımız ise hata 

yapma korkusu… “En kötü 

yanımız mükemmeliyetçiliğimiz.” 

Değil mi? Kendimizi överken 

yerdiğimiz bu cümleler herkese 

tanıdık gelecektir. Hata yapmanın 

hiçbir olumlu çağrışımı olmayan 

bir toplumda yaşıyoruz; 

hayatımızı hatalardan kaçınmak ya 

da onları saklamakla geçiriyoruz. 

Bu nedenle akıl, zaman, emek 

harcadığımız, kendimizi yol 

üzerinde defalarca ikna ettiğimiz 

çözümlerimizi, vakti geldiğinde, 

en mükemmel hali ile “görücüye” 

çıkarmak istiyoruz. Fikirlerimizin 

eleştirilere, geri bildirimlere karşı 

durabilecek kadar olgun ve güçlü 

olduğuna emin olmak istiyoruz. 

Geri bildirim almak ve vermek 

konusundaki pratiklerimizin 

eksikliği bir engele dönüşebiliyor. 

Oysa yaratıcı sınırlarımızı zorla-

mak ancak hata yapmakla 

mümkün oluyor; hatalar, 

bilmediğimizi denemek, öğren-

mek ve gelişmek için kendimize 

alan açmamızı sağlıyor. Bu neden-

le, Yaratıcı Problem Çözme 

anlayışında, fikirlerimizi en basit 

ve en kolay uygulanabilir halleri 



Yaratıcı Problem Çözme’nin 

geleceğin en çok aranan ve en 

değerli becerilerinden biri 

olacağına hiç şüphe yok. Bu 

beceriyi besleyecek alışkanlıkları 

ve ortamları yaratmak,  

“Büyüyünce ne olacaksın?” 

sorusu yerine “Bugün ve yarın, 

neyi değiştirmek isterdin?” 

sorusu üzerine düşünebilen yeni 

bir neslin yetişmesi için yapabi-

leceğimiz en büyük katkılardan 

biri olacaktır. 

ile test ettiğimiz alanlar yaratmak 

büyük bir önem taşıyor. Bu sayede 

düşünme sürecinde yakalaya-

madığımız birçok yeni bakış açısını 

çözümlerimize dahil etmek ve bu 

çözümü gerçek faydalanıcıları ile 

birlikte geliştirmek mümkün oluyor.

Özetle, dünyada bir şeyleri değiştire-

bilmek için önce kendimizde bir 

şeyleri değiştirmemiz gerektiğini fark 

etmek Yaratıcı Problem Çözme 

becerisi için ilk adımlardan biri 

olmalı. “Neden ben?” sorusunun 

içindeki umutsuzluğu çıkarıp yerine 

“yapabilirim” duygusunu, değiştirici 

gücümüze olan inancı, yaratıcı 

özgüveni koyduğumuzda bu ifade 

yepyeni bir anlam kazanıyor ve 

değişim için dominonun ilk taşı 

yıkılıyor. Bir sonraki adımda, Yaratıcı 

Problem Çözme’nin sadece mevcut 

çözümlerden daha yaratıcı çözümler 

sunmakla değil, problemin altında 

yatan gerçek nedenlerden ve doğru 

sorulardan yola çıkan çözümler 

yaratmak ile ilişkili olduğunu fark 

edersek yaratıcılık kendiliğinden bizi 

buluyor. 



Gökhan Atik
Türkçe Öğretmeni – Öğretmen Ağı

Tasarım Odaklı
Düşünme

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) meto-

dolojisi ile tanışmam 2015 yılına denk 

gelir. O dönemde öğretmenlik 

mesleğini önemseyerek yapan, bunun 

için ciddi emek sarf eden ancak mesleki 

yalnızlık ile boğuşan birçok arkadaş ile 

adı daha sonra Öğretmen Ağı olacak 

bir grup içinde buluştuk. Orada 

tanıştık, beslendik ve paylaştık. 

Bunlar olurken, Ağ kaynakları 

sayesinde; ‘Tüm bildiklerinizi unutun. 

Çözüme değil probleme aşık olun. 

Hata yapmaktan korkmayın. Sistem 

değil insan odaklı olun. Asla yalnız 

hareket etmeyin’ diyen bu yeni prob-

lem çözme yöntemine denk geldik. 

Bunlar sarsıcı fikirlerdi. Daha önce ne 

böyle bir şey bizden istenmişti ne de 

biz böyle düşünmüştük. Bu güzel 

karşılaşma, beni bir yandan mesleki 

sorgulamaya sevk ederken öte 

yandan da yöntemlerimi tekrar 

gözden geçirmeme neden oldu. 

Bununla beraber, benim gibi 

düşünen ve hisseden meslek-

taşlarımla bir araya gelmemi sağla-

yarak, yukarıda bahsettiğim mesleki 

yalnızlığı giderirken, farklı bakış 

açıları geliştirmeme vesile oldu.

Peki nedir Tasarım Odaklı 

Düşünme?

TOD, kronik hale gelmiş ya da yeni 

ortaya çıkmış ancak bu zamana 

kadar uygulanan çözüm önerileri ile 

sonuç alınamamış, cari hiçbir 

yöntem işlememiş olan problemleri, 

farklı bir bakış açısı ile ele alıp 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolo-

jisinin dört prensip ve beş aşaması-

na uygun olarak çözmeyi amaçlayan 

yeni bir problem çözme yöntemdir.



Neden Tasarım Odaklı Düşün-

meye İhtiyaç Vardır?

TOD, özellikle artan nüfus, azalan 

kaynaklar, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler, göç eden topluluklar, 

yeni kimlikler, bu yeni kimliklerin 

yarattığı krizler, iklim ve doğa 

sorunları  ve bunları çözmede 

başarısız olan devletler 

neticesinde, ‘Yeni dünyanın 

problemlerini eski yöntemlerle 

çözemeyiz’ bakış açısıyla ortaya 

çıkmış bir problem çözme 

yöntemidir.

TOD Asla Bir Tasarımcı Olmayı 

Gerektirmez!

Sanıldığının ya da adının 

çağrıştırdığının aksine TOD asla 

bir tasarımcı olmak değildir, 

herhangi bir çizim yeteneği 

gerektirmez ve sanatsal bir 

beceriye ihtiyaç duymaz. Somut 

ürünler tasarlamaktan fazlasıdır. 

İlişkiler, mekanlar, süreçler ve 

benzeri birçok şey tasarlanabilir. 

Bu noktada, eğitim alanında TOD 

ile nelerin tasarlanabileceğine de 

bir bakmak gerekir.

TOD ile Eğitim Alanında Neler 

Tasarlanabilir?

1. EĞİTİM İÇERİĞİ

Ders materyalleri, sınavlar, ödev-

ler, sınıf etkinlikleri vb.

2. DENEYİM

Öğrenci alma / bırakma, veli 

toplantısı, okul törenleri, yemek 

saati vb.

3. OKUL YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

Öğrenci kabulü, öğrenciler arası 

ilişkiler, mezunlar ile ilişkiler vb.

4. SİSTEM

Öğrenci performans takibi, 

meslektaş öğrenimi, eğitime aile 

katılımı vb.

Bilinmesi gereken şey yaratıcılığın 

bir ayrıcalık değil, insan 

doğasının bir parçası olduğudur. 

Yaratıcı özgüven yani bir şeyleri 

değiştirebileceğimize olan 

inancımız, bize çocukluğu-

muzdan kalan bir armağandır. 

Herkes Tasarım Odaklı Düşünme 

yöntemini uygulayabilir.

Buraya kadar olan kısımda 

TOD’un ne olup ne olmadığı, 

neden buna ihtiyaç duyulduğu ve 



bu metodoloji ile eğitim alanında 

nelerin yeniden ele alınıp tasarla-

nabileceğini gördük. Elbette TOD 

tüm tasarlama-yeniden ele alıp 

çözüm üretme çabasını klasik 

bakış açısı ile ortaya koymayacak-

tır. Öncelikle bir problemi ele 

alırken belirli prensipler doğrul-

tusunda düşünür ve aksiyon alır.

Bu prensipler:

1. Çözüme Değil Probleme Aşık 

Olmak: Bir problem ele alınırken 

öncelikle tüm bildiklerimizi 

unutmalı. Araştırmaya sonsuz 

ihtimallerle başlayıp, yüzeydeki 

değil derindeki gerçekle ilgile-

nilmeli. Her gün baktığımız yerde 

başka şeyler görmeye çabala-

malıyız. Çözüme hemen ulaşmaya 

çalışmamalı, zihinsel yolculuğa 

izin vermeliyiz. Çünkü aklımıza ilk 

gelen çözüm önerilerinin tamamı-

na yakını ya denenmiştir ya da 

klasik bakış açısıyla geliştirildiği 

için bilinen ve öngörülebilir 

sonuçları verecektir.

2. Yalnız Hareket Etmemek: 

Çözüm sürecine farklı paydaşları 

da dahil etmeli. Mevcut proble-

min sanılandan çok etki edeni 

olduğunu unutmamalı. Bu 

bağlamda bir paydaş haritası 

çıkarılmalı. Bu haritada aynı derdi 

paylaşanlar, uzmanlar, bu konuda 

daha önce başarı sağlamışlar, 

başaramamışlar; kısacası soruna 

dair etki ve gücü olan herkes 

olmalı. Çözüme giden yolda bu 

paydaşlarla birlikte düşünülmeli 

ve birlikte üretmeliyiz. Eğitime 

dair hiçbir problem asla tek bir 

kişinin problemi olamaz.

3. Sistem Değil İnsan Odaklı 

Olmak: Yine problemi ele alırken 

odağımıza insanı almalı ve insan 



odaklı sorular sormalı. Sürece 

insanı anlayarak başlamalı. 

Çözüm, ‘insan ihtiyaçlarından 

yola çıkıyorsa ve ona fayda 

sağlıyorsa doğrudur’ düşünce-

siyle hareket etmeliyiz.

4. Hata Yapmaktan Korkma-

mak: Geliştirilen çözüm önerileri-

ni hayata geçirmeden önce küçük 

deneylerle test etmeli. Testlerden 

sonra alınan geri bildirimlerle 

çözüm önerileri geliştirilerek 

yeniden uygulanmalı. Asla hata 

yapmaktan korkmamalı, hatta 

hataları yeni öğrenmeler ve daha 

iyi çözümler için fırsat olarak 

görmeli.

TOD’u birçok kez uygularken 

gördük ki yukarıda sıralanan 

prensipler doğrultusunda 

düşünüp fikir ürettikçe klasik 

bakış açılarından uzaklaşılıyor ve 

daha efektif, daha yenilikçi 

çözümler ortaya çıkıyor. Bu 

sebeple daha sonra

değinilecek olan problem 

çözmenin her aşamasında

bu prensipler unutulmamalıdır.

Tasarım Odaklı Düşünme meto-

dolojisi bu dört prensip ile düşü-

nerek ele aldığı problemleri beş 

aşamalı bir çözüm yolu ile çöz-

meye çabalamaktadır. Bunu 

yaparken de her bir basamak 

arasında önceki basamağa geri 

dönme, düzeltmeler yapma ve 

tekrar ilerleme toleransına sahip-

tir. Böylelikle çözüm aşamaları 

arasındaki ileri-geri hareket, 

hataları en aza indirmeye yaradığı 

gibi daha iyi sonuçların da 

alınmasını sağlayacaktır. Tam da 

bu sebeplerden dolayı asla 

prensiplerden uzaklaşılmamalı ve 

her aşamada bu prensiplere 

uygun düşünülüp hareket 

edilmelidir.

TOD sürecin devamında problemi 

beş aşamalı bir çözüm yolu ile ele alır.

1. Anlama Adımı: Bu ilk adım 

‘araştırma ve keşif’ sürecidir. 

Burada ihtiyaçları fark etmeye ve 

içgörüleri keşfetmeye başlarız. 

Probleme dair saha çalışmasının 

yapıldığı, çeşitli görüşme 

yöntemleriyle verilerin



toplanmaya çalışıldığı adımdır, ki 

daha sonra bu verilerle içgörüye 

ulaşılmaya çalışılacaktır.

 İçgörü ise ‘insanların ne söyle-

dikleri değil, neyi neden söyle-

dikleridir.’ Probleme dair 

sorduğumuz ve birbirini takip 

eden ‘NEDEN?’ sorularının bittiği 

yerde karşımıza çıkan cevaptır. 

Karmaşık davranışların altında yatan 

derin ve basit nedendir, ki bu 

neden insanî ihtiyaçları işaret eder.

2. Tanımlama Adımı: İkinci adım 

olan tanımlama, uyanış ve kavra-

ma sürecidir. Sahada elde edilen 

verilerle noktaların birleştirildiği 

ve problemin bunların ışığında 

tanımlandığı safhadır. Burada, 

içgörüler insan odaklı bir tasarım 

sorusuna dönüştürülür. ‘Nasıl 

yapabiliriz?’ soruları olarak 

adlandırılan bu sorular yaratıcılığı 

tetikleyecek ölçüde odaklı ve dar 

olmalıdır. 

Albert Einstein ‘Eğer dünyayı 

kurtarmak için bana bir saat 

verilseydi, bunun 59 dakikasını 

problemi tanımlamak, bir daki-

kasını da çözümü bulmak için 

kullanırdım’ diyerek problemi 

doğru tanımlamanın önemini 

vurgulamıştır. Doğaldır ki doğru 

tanımlanmamış bir problemin en 

iyi şekilde çözülmesi beklenemez.

3. Fikir Üretme Adımı: Fikir 

üretme adımı, yaratıcılığın sınır-

larını genişletme ve yeni çözüm-

leri keşfetme sürecidir. ‘İyi bir 

fikre sahip olmanın yolu, çok 

sayıda fikre sahip olmaktır’ der 

Linus Pauling. Bu saikle fikir 

üretme adımında olabildiğince 

çok fikir üretilir. Elde edilen bu 

yaratıcı fikirler yaratıcı çözümlere 

dönüştürülür. Bu çözümler 

içerisinden en iyi çözüm önerisi 

fikir önceliklendirme yöntemi ile 

seçilir. Seçilen bu yaratıcı fikir 

artık vücut bulmaya hazırdır. Yani 

bir protip yaratma aşamasına 

gelinmiştir.

4. Prototipleme Adımı: Proto-

tipleme adımı somutlaştırma ve 

geliştirme çalışmasıdır. IDEO’nun 

‘Bir prototip bin tartışmaya eşittir’ 

dediği bu adımda, problemin



çözümüne yönelik üretilen en iyi 

çözüm fikri bir uygulama işine 

dönüştürülür.

Prototipleme ile fikir somut-

laştırılır, fikrin işlemeyen yönleri 

görülür ve hatalardan öğrenme 

sağlanır ve az kaynak ile çok 

sağlam ilerleme sağlanır. Proto-

tipler: çizim ve şema, fikir posteri, 

üç boyutlu model, senaryo çizimi 

veya drama biçiminde olabilir.

5. Test Adımı: Test adımı, gözlem 

ve geri bildirim adımıdır. Yani, 

geliştirilen prototipin sahada 

(okulda, sını�a, kantinde, okul 

bahçesinde vb.) uygulandığı 

süreçtir. Test yaparken amaç ikna 

etmek, fikri satmak ya da onay 

almak değildir. Prototipi en 

objektif koşullarda uygulayıp 

gözlemlemek ve geri bildirim-

lerde bulunmaktır. Eğer uygu-

lamada herhangi bir olumsuz geri 

bildirimde bulunulmamışsa ve 

düzeltmeye ihtiyaç yok ise proto-

tip aynı şekilde uygulanmaya 

devam edilir. Eğer bir düzeltmeye 

ihtiyaç varsa, bu düzeltme 

yapılarak uygulanır.

 

Sonuç olarak Tasarım Odaklı 

Düşünme, sıkı sıkıya uyulması 

gereken prensipleriyle, her 

aşamasında ileri geri manevra 

imkanıyla, fikir üretimini kolay-

laştıran, ulaşılan fikri güçlendiren, 

yeni bir problem çözme 

yöntemidir. Eğitim alanındaki her 

tür problemin çözümüne dair 

mevcut düşünüş ve çözüm öneri-

lerini unutmamızı sağlayarak bize 

yeni bir bakış, düşünüş ve çözüm 

üretiş biçimi armağan eder.

İşte bu sebepledir ki müfreda-

tıyla, öğretmen profili ve öğret-

men ihtiyacıyla, fiziksel koşulları 

ve sosyo-ekonomik farklılıkların 

yarattığı eğitime eşit erişim 

engelleriyle devasa problemler 

yumağı haline gelen pedagojik 

alan için Tasarım Odaklı Düşünme 

metodolojisi elzemdir. Bu 

yöntem, kaynakların doğru 

kullanımını sağlarken problemler-

in de farklı bir bakışla çözümünü 

gerçekleştirir. 



¹

Duygu Aydoğan
Türkçe Öğretmeni – Öğretmen Ağı

Bir Acil Yardım
Becerisi:
Yaratıcı Problem
Çözme

Öğretmenler iyi bilir, her yeni gelen 

öğrenci grubunun kendine özgü bir 

dinamiği, bir kimyası vardır. Süreç 

içinde öğrenci-öğretmen birbirini 

tanıdıkça sınıfın özyapısı şekillenmeye 

başlar. Tam da böyle bir zamanda 

öğrencilerimi tanırken ve tanıdıkça 

karşılaştıklarımla, ihtiyaçlarını anlamaya 

çalıştıkça kendime bir yol haritası 

çizmeye çabalarken bir program 

duyurusuna denk geldim. Yaratıcı 

Problem Çözme programı Öğretmen 

Ağı tarafından tüm öğretmenlere 

açılmış altı ha�alık bir programdı. 

Problem çözme becerisi öğretmen 

olarak her 40 dakikalık ders periyodun-

da ve ortalama her 10 dakikalık 

teneffüs zamanlarında sıklıkla 

yaptığım, mesleğimin demirbaşı 

sayılacak kadar içime işlemiş 

olduğunu düşündüğüm bir beceriy-

di. Fakültede okurken böyle bir 

beceriye sahip olmam gerektiğine 

ya da en azından geliştirmem 

gereken bir beceri olup olmadığına 

dair en ufak bir donanımı edinme-

mişken, mesleki yolculuğumun 

havuzunda boğulmamak için el 

yordamıyla edindiğim bir tecrübey-

di. Problemi gör, hızlı ol, çözüm 

üret ve çözüme ikna et, tekrarlanırsa 

başka çözüm üret, yeniden ikna et, 

yaygınlaştır, kural koy ve bitir. İşte 

bu döngü… 



Öğretmen Ağı ile tanışıp programa 

dahil olduğumda “Sınıf ortamında 

şiddetin yerine daha barışçıl bir iletişim 

kültürü” yerleştirmek için önüme gelen 

problemleri çözmeye çalışıyordum. 

Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi-

ni temel alarak geliştirilen Yaratıcı 

Problem Çözme programında, benim 

için alışkanlığımı değiştirmekte oldukça 

zorlandığım probleme aşık olma 

adımını deneyimledim. Sürekli çözüm 

üreten ve çözümlere ikna etmeye 

eğilim gösteren yaklaşımımın, aslında 

sıklıkla tekrar eden problemlere kalıcı 

çözümler üretemediğimi farkettirme-

siyle aydınlanma yaşattı. 

Belli zaman aralıklarında kendimi bir 

maçın çeşitli periyotlarında 

hissederken, bulduğumu zannet-

tiğim çözümlerin etkili olama-

masının problemde derinleşmek 

için yeterince zaman ayırmamak, 

empati kurmaya ihtiyaç duymamak-

tan ileri geldiğini anladım. 

Programın ilk buluşmasıyla gerçek 

bir farkındalığa eriştiğimi hissederek 

sınıfıma geri döndüğümde artık ben 

önceki ben değildim. 

Problemler hep vardı, var olmaya 

devam edecekti. Problemleri,  

gelişmek için birer fırsat alanlarına 

dönüştürmek insani ihtiyaçlara 

odaklanmaktan geçiyordu. Başka 

bir gözle bakmaya başladım etrafı-

ma. Sınıfımda öğrencilerim arasında 

giderek artan şiddet eğiliminin hazır 

çözümlerle ve tek taraflı konulmuş 

kurallarla çözülemeyeceğini 

anladım. Bu probleme aşık olmaya 



karar vererek yola çıktım. Tüm çözüm-

lerimi unutup problemi farklı açılardan 

inceleyip daha da derinleşerek altında 

yatan insanî nedenlere odaklandım. 

Her çocuğun dünyası, getirdikleri, 

bakış açısı, kültürü, beklentileri bam-

başkaydı. Bunu biliyordum ama şimdi 

empati yaparak anlayabildiğimi tüm 

benliğimde hissettim. Ve birlikte bunun 

bir problem olduğunda ortaklaşıp 

empati yapabilmek için kendimize 

yollar belirledik. 

Programın sonraki buluşmalarında farklı 

paydaşlardan aldığımız görüşler, 

yaptığımız gözlemler ve çeşitli verilerle 

problemin aslında göründüğü gibi 

olmadığına emin olup yepyeni bir 

problem tanımı yaparak ilerledik. 

Hayatın içinde problem olarak 

gördüğümüz çoğu zorluğun gelişme-

miz için büyük bir fırsat olacağını, 

görünenin altında yatan başka 

çözülmesi gereken problemlerin 

olabileceğini biliyordum ama bu 

buluşmada anladım. Birbirini takip 

eden diğer buluşmaların ardından 

sınıfıma hep bir öncekinden başka biri 

olarak giriyordum. Yenilenmiş, aydın-

lanmış, problemlere parlayan gözlerle 

bakan, kendini periyotlar içinde 

hissetmeden problemi anlamaya 

çalışan biri olarak. Sürecin sonuna 

doğru tanımladığımız probleme 

uygun çözüm fikrimizi sınıflarımıza 

taşıyıp test etme adımına gel-

diğimizde benden başlayan 

dönüşümün öğrencilerime sirayet 

etmesine şahit olacağımı hisset-

meye başladım. 

Pandoranın Kutusu adını verdiğimiz 

çözüm fikrimiz, “Öğrencilerin adalet 

algılarını güçlendirerek şiddet 

kültürünü yapıcı iletişim kültürüne 

dönüştürmek” hedefini odağına 

almıştı. Birbirini anlamaya, empati 

yapabilmek için birbirinin ihtiyacını 

sormaya başlamayı kabul eden 

öğrencilerimle sınıfımızda adalet 

üzerine konuşabildiğimiz çember-

lerde buluştuk. Yaşları dokuz 

civarında olan her bir öğrencimin 

adalet, eşitlik, şiddet, çatışma, 

empati, duygular, ihtiyaçlarla ilgili 

kendi yaşamlarından getirdikleri o 



yaptığım zorbaca bir davranış. 

Onların ne kadar üzüldüğünü 

farketmedim, anlamaya çalışmadım 

bile. Artık takımları dengeli kuruyo-

rum. Oynamak isteyen herkesle 

birlikte takımları oluşturuyoruz. 

Hem kendini geliştirmek isteyen 

arkadaşlarım hem iyi oynayan 

arkadaşlarım karışık oynadığımız 

için daha da keyifli geçiyor” 

dediğinde tüm sınıfın yüzündeki 

memnuniyet, hoşgörü okuna-

biliyordu. 

kadar çok öğretileri vardı ki… Daha 

önce hiç sorgulamadıkları bu düşünce-

lerinin kime ait olduğunu sormaya 

başladılar, kendilerinin bu konulardaki 

düşüncelerinin neler olabileceğine dair 

içsel bir yolculuk yaşadılar. Hem içinde 

oldukları hem de maruz kaldıkları, bir 

tara�an da bu döngüden memnun 

olmadıklarını bildikleri şiddet ortamının 

dönüşmesinde kendilerinden çevrele-

rine doğru yol almaya başladılar. Artık 

probleme dair çözümler geliştirmek, 

kendi ihtiyaçlarını ifade etmek, çevre-

lerine duyarlı olmak ve problem 

çözmek için probleme odaklanmanın 

gerekliliğini görmeye açıldı zihinleri. 

Tüm dünyada çeşitli şekillerde gözlem-

lenen zorbalığın bir örneği de, sporcu 

zorbalığı da mevcuttu sınıfımda. 

Takımın kaptanlarından olan bir 

öğrencim sorgulama ve paylaşım 

yaptığımız sıralardan birinde “Bu 

sporda çok iyi olduğum için 

arkadaşlarım beni takım kaptanı seçti. 

Her teneffüs maç yapıyoruz ve ben ne 

dersem o şekilde oluyor. İyi oynaya-

mayanları ise maça almıyorum. Çünkü 

zamanımız az, keyifli oynamak istiyo-

rum. Oysa şimdi anlıyorum ki bu 



Sını�a yaptığımız problem çözme farkındalığı, empati kurma ve adalet 

algılarını güçlendirme çalışmaları dışarı taştı. Kimileri serviste yaşadığı 

problemlere odaklanmak, kimileri kardeşiyle yaşadığı problemlerde derin-

leşmek, kimileri de ebeveynleri ile yaşadığı anlaşmazlıklarda empatiyle 

yaklaşarak kendini ifade etmek üzerine ha�asonları planladılar. Kendi adalet 

algılarını kendileri inşa etmeye, şiddetin yerine empatiyle yapıcı bir iletişim 

kültürü oluşturmaya heyecan duymaya başladılar. Her ha�asonu dönüşü ilk 

derslerimizde yapılan paylaşımlar bu heyecanlarını ve dönüştürdüklerini 

daha da artırdı. 

Problemler mi? Her gün bir yenisiyle, her an farklı bir türüyle karşılaşmaya 

devam ediyorduk. Her defasında da karşımızdakini anlamak üzere ve anlaşıl-

mak üzere önce iletişim kurmayı seçmeye başladık. Unutan olduğunda 

hatırlayan taraf bunu sürdürdü. Çünkü bir acil yardım becerisi olarak 

hayatımızda varlığını fark ettiğimiz problem çözme becerisini geliştirmek, 

birimizden hepimize, çevremizde dönüşümü başlatacak, sürdürecek 

güçteydi. Biliyorduk ama o zaman anladık. 



Delal Kazıcı
Sanat Eğitmeni - Hayal Gücü Merkezi 

Varlığın Sesleri:
Yapabilirim Dili

“Her yaratıcı karşılaşma yeni bir 

olaydır; her an cesaretin bir başka 

kendini gösterişidir.”

Rollo May, Yaratma Cesareti

Oluşum süreçleri kendini 

gerçekleştirmek için karşılaşmalara 

ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç kendi ilgilerin-

den doğan bir karşılaşmadır. Doğa ile 

karşılaşmanın yaşanması doğa ilgisini 

başlatır. Gökyüzü ilgisi, bakışlarımızı 

gökyüzüne çevirmemizle başlar. Hayal 

Gücü Merkezi’nin metodolojisini 

oluşturduğu Yapabilirim Meclisi kişinin 

kendi ilgisiyle karşılaşmasını sağlayan 

işitsel bir performans alanı yaratır. Bu 

alanda katılımcılar yapabilirlik 

karşılaşmalarını yaşarlar. Bu karşılaşma 

Yapabilirim Dili’dir ve kişinin direkt en 

içinden gelen sesli bir karşılaşmadır. 

Kendi sesiyle konuşabilmek, bu sese 

yabancı olmamak, kendi sesine 

ayna tutabilmek kişinin kendini 

anlamlandırma süreçleri için önem-

lidir. Yapabilirim Dili’nde kişi yapa-

bilirim dediklerini kendi potansiyeli-

nin farkında, duyabileceği bir 

şekilde söyler. Bu kendi varlığının 

yaratıcı ve uzlaşan sesidir.

Karşılaşma sonrası bunu varlığa 

kavuşturan süreci (üretim, 

gerçekleştirme) yaratan bir hareket 

ağına da sahiptir; çünkü bu yaratıcı 

sese eşlik eden bütünün tüm yapa-

bilirim denilen eylemlerini (hareket) 

deneyim alanına koymaktadır. 

Yapabilirim Meclisi, bir Yapabilirim 

Dili yaratarak kendi pratiğini de 

doğuran bir aygıta sahiptir. Bu 

aygıtlar, benlik nesneleri olarak 

adlandırılan Yapabilirim Taşlarıdır.



Benlik Nesneleri: Sihirli Yapabilirim 

Taşları Nedir?

Sihirin çocuklarca birer illüzyon olarak 

(kaybolma ve ortaya çıkma) dikkat 

çekici olması ve masalsı bir çağırışımı 

içerdiği için, çocuklarla yapılan 

görüşmeler sonunda, benlik nesnele-

rine “Sihirli Yapabilirim Taşları” adı 

konulmuştur. 

Etkinliğe aksiyon katmak için öncelikle 

mekânın çeşitli yerlerine belli 

görünürlükte taşlar yerleştirilerek 

çocuklardan bu taşları bulmaları isten-

miştir. Tüm taşlar bulunduktan sonra 

malzemelerin olduğu alana geçilmiştir. 

Her çocuk bulduğu taşı tercihen 

istediği renkte boyar. Boyama işlemi 

sırasında taşlar hakkında bilgi veril-

miştir. Taşların kişinin kendi adıyla 

anıldığı ve bu taşlara olumlu, kendini iyi 

hissettiren, yapabildiğini düşündüğü 

şeylerin söylenildiği bilgisi aktarılmıştır. 

Taşlar kuruyunca her çocuk üzerine 

adını yazar. Okuma yazma bilgisinin 

olmadığı gruplarda katılımcılar kendile-

rini sembolize eden desenleri çizebilir. 

Boyama işlemleri aynı zamanda Yapa-

bilirim Meclisi için bir ön hazırlık işlevi 

görür. Taşları neden boyadığını sorgu-

layan çocuk kendini bu sürecin 

içinde bulur. Nesne üretim süreci 

bittikten, taşlarla yapılan keşif 

tamamlandıktan sonra meclis 

etkinliği başlar. Yapabilirim Mecli-

si’nin Keşfedici Olumlayıcı Çember 

içeriğindeki “Kendini tek kelime ile 

ifade et. Kendine güzel bir şey 

söyle. Gözlerini kapatıyorsun ve 

neler yapıyorsun? Yapmayı çok 

sevdiğin bir şey söyle. Yapabilirim 

dediğin bir şey söyle. Çemberin 

ortasında bulunan arkadaşına 

güzel şeyler söyle” ifadeleri aşamalı 

olarak çocukların bilişsel düzeyi ve 

bireysel hikâyeleri dikkate alınarak 

yöneltilir. İfadeleri içselleştirmek ve 

çember pratiği oluşturmak için 

gruplardan birkaç kez cevap 

alınarak çember tekrar döndürülür. 



Grupların ilk deneyimlerinde, süreci 

somutlaştırmak adına, katılımcılarla 

spesifik temalar belirlenip tema üzerin-

den “yapabilirimler” dinlenir. “Ne 

hakkında düşünmek, yapabilirliğinizi 

konuşmak istersiniz?” gibi grup 

dinamiğini belirleyen sorularla başlıklar 

belirlenerek çemberler yaratılır. “Sanat 

ile ilgili neler yapabilirsin? Arkadaşlık 

ile ilgili kendine olumlu bir şey söyler 

misin? Küresel ısınmayı önlemekle ilgili 

neler yapabilirsin? Doğayla ilgili neleri 

yapabilirsin?” Birkaç denemeden 

sonra gruplar dilediği konularda Hayal 

Gücü Merkezi’nin Yapabilirim Meclis 

perspektifi ile ilerleyerek konuşurlar. 

 

Okul öncesi eğitimi veren kurumda 

sanat eğitimi derslerinde 4 - 6 yaş arası 

çocuklar ile yapılan Yapabilirim Meclisi 

atölyelerinde çocuklarda gözlemlenen 

etkiler çok boyutlu olmuştur. 

Çalışmanın gerçekleştirildiği çocukların 

yaş aralığı itibarıyla içerikler oyun-

laştırılarak yürütülmüştür.

Benlik nesneleri, çocuğun kişisel olarak 

içsel monoloğunu artırıp bu diyaloğu 

dışa vuran, akranlarıyla arasındaki 

sohbeti oyunlaştırıp doğallaştıran bir 

etkinliğe dönüştürürken, yetişkin 

etkinliğini de azaltan temel bir 

kişisel iletişim aracıdır.

Benlik Nesnelerinin Yapabilirim 

Meclisi ve Çocuklar Üzerindeki 

Etkileri Üzerine Gözlemler

Çocuklar için kendi adı ile 

kişiselleşen bir materyal (taş) olması 

açısından heyecan uyandıran bir 

aidiyet duygusu yaratmıştır. “Benim 

taşım, orada benim adım yazıyor. 

Ben adımı turuncuya boyamıştım.” 

(4-5-6 yaş) rastlanan ifadelerden 

yalnızca biridir. 



Benlik nesneleri üzerinde yapılan 

sembolleştirmeler ile Yapabilirim 

Meclisi sanatsal bir form kazanmak-

tadır. Estetik bir tasarımla, nesne 

üzerinde isimlerini ya da kendilerini 

sembolize eden bir desen çizerek 

sanatsal bir aracı ile ifadeyi ortaya 

çıkarırlar. Kendi nesnelerini kendi 

emeğiyle hazırlayan çocuk aidiyet 

duygusuyla, nesne ile kendisi arasında 

özdeşim kurabilmektedir; çünkü taşlar 

kişiye özeldir ve devredilemezler. Öte 

yandan benlik nesneleri ile estetik 

dışavurum hafızayı hatırlanır kılmak-

tadır. Çocuklar ile yapılan farklı zaman-

lardaki Yapabilirim Meclisleri’nde, bu 

taşlara kendilerinin ve arkadaşlarının 

neler söylediklerini hatırladıkları ve 

dinledikleri gözlemlenmiştir.

Çocukların kendilerini ifade etmeleri 

için yararlanılan bir araç niteliği taşıyan 

nesneler kendini ifadede zorluk 

yaşayan bireylerde, benlik nesnesi ile 

kurulan dokunsal ve görsel temas 

ifadede kolaylık sağlayabilmektedir. 

Yapabilirim taşları ile yapılan atölye-

lerde ifadede zorluk yaşayan ya da söz 

almak istemeyen çocuklar için herhangi 

bir konuşma zorunluluğu yoktur. 

Meclis, her çocuğu kendi hikâye-

siyle kapsar ve çocuklar kendilerini 

hazır hissettiklerinde söz alır. İlk 

deneyimlerdeki atölyelerde “Sessiz 

ve Fısıltı Yapabilirim Meclisleri” 

yapılmıştır. Her çocuk kendi taşı ile 

içinden ya da fısıltı halinde 

konuşarak sorulara cevaplar 

vermiştir. Bunu bir rutine dönüştüre-

rek, çocuğun kendisiyle konuştuğu 

alan ve zamanlar yaratıp, içsel 

dengelemeler, dinlemeler sağlamak 

amaçlanmıştır.

Yapabilirim taşları aynı zamanda 

birer konuşma objesi görevini de 

üstlendiği için belli yaş gruplarında 

birer iradi dinleme, grup 

dinamiğinde kendini konumlandır-

ma ve grupta var etme yönlerini 

pekiştirmektedir. Dikkatin belli bir 

sürede olduğu, beklemede güçlük 

yaşayan yaş gruplarında benlik 

nesneleri ile bu süreyi uzatmak, 

beklemeyi daha anlaşılır kılar. Kendi 

konuşma sırasını bekleyen çocuklar, 

dikkatli bir şekilde sırası gelen 

arkadaşlarını uyarabilmektedir. 

Böylelikle nesneler, iyi bir takip ve 

konsantrasyon aracı haline gelmektedir. 



Okul öncesi çağı çocukları ile yapılan 

atölyelerde Yapabilirim egzersizleri 

uygulanarak çocukların hazır 

bulunuşları sağlanmıştır. Birkaç periyot 

deneme sonrasında 5-6 yaş grubunda-

ki çocukların kolaylaştırıcı etkinliği 

olmadan belli bir sürede kendileri 

süreci yürütebildikleri gözlemlenmiştir. 

Bu durum çocukların grubu yönetme ve 

grup devamlılığını sağlamaları açısın-

dan değerlidir.

Yapabilirim Dili’ni, yapabilirim taşları 

yoluyla her an ulaşılabilir kılmak için bir 

alan gereklidir. Bu alan taşların muhafa-

za edildiği, çocuk boyutunda (erişebi-

lirlik), çocuklarca da yeri bilinen portatif 

bir mekândır. Sınıflarda bunun için yer 

ayırarak rutine eklenen bir materyal ve 

aktif kullanılan bir dil olabilmesi 

amaçlanmaktadır. Böylelikle yapabili-

rim taşları tek bir eğitimcinin ya da tek 

bir dersin materyali olmaktan çıkıp 

diğer eğitim içeriklerinde de kullanılan 

bir materyale dönüşerek okul hayatının 

bir parçası haline gelir. Tüm taşlar 

çocuklar ile belirlenen ortak               

Yapabilirim/Sesleniyorum 

Köşesinde korunarak gereken zaman-

larda kullanılmıştır. Atölye değer-

lendirme zamanlarında çocukların 

benlik nesnelerinden ayrılmak 

istemediği, nesnelere tekrar dokun-

ma isteği hissederek, onlarla konuş-

ma talebi belirttikleri gözlemlen-

miştir. “Lütfen, taşımla biraz daha 

konuşabilir miyim? Taşıma biraz 

daha dokunabilir miyim? Taşım 

elimde kalsa olur mu?” (5-6 yaş)

Yapabilirim Meclisi’ni okullar ile 

sınırlı tutmayıp, günlük yaşam 

alanlarına da taşıyarak bu nesneler 

aracılığıyla yapabilme gücünü 

kendinde görmek kayda değer bir 

gözlemdir; çünkü Yapabilirim 

Taşları, Yapabilirim Dili’ni yaratan, 

dirilten bir araçtır. 



Fark Yaratan Beceriler

Lİderlİk
&

İşbİrlİğİ



Jennifer Sertel

İçimizdeki
Lideri Bulmak

Amacını keşfetmek… İşin sırrı belki de 

burada. Amacını keşfettiğinde bir insan 

aslında o amaca hizmet etmek için lider 

olma potansiyeline ve cesaretine de 

sahip oluyor. Kendi amacını, kendi 

varoluş sebebini keşfeden her birey bu 

amaç uğruna pek tabii ki lider olabilir. 

Yetkinliklerini de, becerilerini de zaman 

içinde geliştirebilir. Liderlik öyle bir şey 

ki ne kadar farklı alanda liderlik yapar-

sanız o kadar lider olmaya yakın oluyor-

sunuz. İster kendi bulunduğunuz sosyal 

çevrede, ister iş hayatınızda, isterseniz 

de özel hayatınızda pek çok farklı 

şekilde liderlik becerilerinizi geliştire-

bilirsiniz. Tek başına bu becerilerin 

gelişmiş olması ise lider olabileceğiniz 

anlamına gelmiyor. Liderliğin sürekliliği 

ve bir etki yaratması ancak sizin 

amacınızla ilişkinize ve ona olan 

bağlılığınıza bağlı. Siz o amaçtan 

şaştığınızda, lider olma becerileriniz ne 

kadar gelişmiş olursa olsun, ilham 

veren liderlik pozisyonunuzu ister 

istemez kaybetmiş oluyorsunuz. 

Her liderin kendi düşüncelerini 

yaydığı ya da etki alanını yarattığı 

farklı bir kanalı var. Lider dediğimiz 

kişi o kanalı çok iyi bilmeli. Bu da 

kendini tanımakla alakalı. Kendi 

yetkinliklerinin farkında olmayı, 

sürekli eylemleri üzerinde dönüşüm-

lü düşünmeyi gerektiriyor. Lider, 

insanlardan sürekli geribildirim alır. 

Hem kendi geliştirdiği becerilere 

dair hem de gerçekleştirdiği eylem-

lere. Bir liderin dönüşümlü düşüne-

Burcu Aybat



bilmesi ve eylemlerini değerlendire-

bilmesi için insan odaklı olması ve 

ister sözel ister sayısal veriyi etkili bir 

şekilde işleyebilmesi gerekiyor. Bir 

liderin sürekli kendine şunları sorması 

gerekir: Kendimi nasıl geliştirebili-

rim? Hangi noktalarda eksiklerim 

var? Bu noktada nasıl, nereden 

destek alabilirim? Liderin bu destek 

arayışı onu en uygun çözüme hızla 

ulaştırır. İşte kendini tanımak tam da 

burada başlıyor. Mükemmel bir lider 

elbette yok. Tüm becerilere sahip 

mükemmel insanlar yerine, sahip 

oldukları becerileri iyi kullanabilenler 

iyi liderler olacaklar. 

Liderlerin en önemli özelliklerinden 

biri de bulunduğu ekibin potansiyeli-

nin farkına varmaları olsa gerek. 

Lider, ulaşılması gereken bir hedef 

varsa her zaman bu hedefi 

gerçekleştirmek ve bunun için 

grubun en önünde koşmak zorunda 

değil. Örneğin bir lider kendisinin bir 

konuda yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmadığını düşünüyorsa ya da yeterli 

deneyimi ve kaynağı yoksa, tüm 

bunlara sahip ekibinde başka bir 

meslektaşına o konudaki liderliği 

devredebilmelidir. Gerektiğine 

geri planda kalabilmeli, karar 

verme sorumluluğunu 

paylaşabilmelidir. Gerektiğinde 

kontrol noktaları oluşturabilmeli, 

mentorluk etmeli, fikirlerini 

paylaşmalı, sorular sorabilmelidir. 

Dolayısıyla ortada bir ekip varsa, 

o ekipte herkes zaman zaman 

farklı görevlerde farklı liderlik 

rollerini sahiplenebilir. Lider her 

zaman önden koşan, bayrağı 

taşıyan kişi olmak zorunda değil. 

Biri bir turda bayrağı taşırken, bir 

sonrakinde diğeri bayrağı alıp 

devam edebilir, hedefe ulaşabilir. 

Bir amaç uğruna çalışan bir ekibin 

olduğu yerde, liderlik de ihtiyaca 

göre alınan bir sorumluluk olsa 

gerek. 

Liderlik yaptığım okulda bir 

meslektaşım geçen sene masal 

anlatıcılığı ile ilgili bir mesleki 



gelişim eğitimine katılmak istedi. 

Bütçemi ve şartlarımı da zorla-

yarak kendisine destek olmaya 

çalıştım. Ortaokul öğretmeni 

olmasına ve hiçbir zorunluluğu 

olmamasına rağmen, eğitimin 

ardından okulda anasınıfı öğren-

cileri için bir sene boyunca masal 

anlatıcılığı programını hayata 

geçirdi. İçsel motivasyonla 

harekete geçerek okula değer 

katan bir program hazırladı. 

Öğretmenin söylediği bir cümle 

bir lider için unutulmaz olsa 

gerek: “Hayalime ortak 

olduğunuz için teşekkür ederim.” 

Yeni liderlerin rolü tam da bu. 

Yeni liderler illaki birilerine 

görevlerini söylemek ya da onlara 

koçluk yapmak zorunda değiller. 

Yeni liderlik bir insanın hayaline 

ortak olmaktır. Onunla aynı 

yolculuğu paylaşmak. Onun 

heyecanından mutlu olmak… Yeni 

liderlerin bu yüzden de empati 

becerilerini fazlasıyla geliştirme-

leri gerekiyor. Profesyonellerin 

olduğu, ekip halinde birlikte 

olduğumuz yeni nesil çalışma 

ortamlarında yeni liderlerin en 

önemli özelliği bu olsa gerek. 

Karşınızdaki zaten alanında 

uzmansa ve içsel motivasyona 

sahipse ulaşmak istediği hedefe 

giden yolda yanında yürümek, 

ona eşlik etmek, heyecanını 

paylaşmak, merakla ve ilgiyle 

sorular sormak, bazen sadece 

dinlemek bile yeni liderler için 

yeterlidir. Hem 21. yüzyılda 

ihtiyacı olan yetkinliklere sahip ve 

kendini sürekli geliştiren hem de 

içsel motivasyona sahip insanların 

olduğu bir iklim nasıl yaratabilir-

siniz? Yeni liderin en önemli 

sorusu artık bu olmalı.

Liderlik üç istasyonu olan bir 

yolculuk. Önce o bireyin, liderle-

rin olduğu bir iklimin içinde 

bulunması gerekiyor. Yeni lider-

liğin özümsendiği, yaşadığı, rol 

modellerin olduğu, teşvik edildiği 

bir ekosistemin içinde yetişen 

gençler liderliğe doğru ilk adımı 

atmış oluyorlar. Okuduğu okulun 

müdürünün, sını�aki öğretmenin 

de o lider özelliklere sahip olması 



gerektiği gibi sınıf arkadaşlarının 

da liderlik özelliklerini sergileye-

bileceği bir ortam yaratılması 

gerekiyor. Öğrencinin; risk 

alabileceği, hatalarından ders 

çıkarabileceği ve güvende 

hissedebileceği ortamlara girmesi 

liderliği özümsemesini sağlıyor. 

Liderlik rolünü oynayabildiği, 

güvenli alanda kendini keşfede-

bildiği, kendi gibi amaçları 

olanlarla bağlantı kurabildiği bir 

alan yaratmak işin özü. Çocuk 

kendine şu soruları soracak: 

“Neden ben liderlik etmeliyim?” 

“Bana ve etrafıma faydası ne 

olacak?” “Liderlik bana ne kata-

cak?” Bu aşamada ve ortamda 

dikkat edilmesi gereken şey 

liderliğin bir yarış gibi 

düşünülmemesi olmalı. Yeni lider 

kavramını çocuklara anlatırken, 

liderliğin ona kattığı şeyin başka-

larının önüne geçmek ve onları 

yönetmek demek olmadığını 

anlatmak gerekir. Liderlik, kendini 

gerçekleştirmeyle ilgilidir. 

Kendine, topluma ve dünyaya 

fayda yaratmak uğruna bir amaca 

tutunmaktır. Liderlikte ikinci 

aşama ise öğrencilerin ihtiyacı 

olan becerileri ve yetkinlikleri 

zaman içinde, yaşına uygun bir 

şekilde geliştirmeleri. Bu beceri-

lerin gelişmesi zaman ve pratik 

ister. Bu yüzden de liderlik için en 

iyi eğitim liderliktir. Üçüncü 

aşamada, öğrenciler değer 

yaratmak adına kendi tutkusunu, 

merakını ya da ilgisini keşfedip o 

noktada liderlik edebilme cesare-

ti göstermeliler. İşte bu aşamada 

öğrencilerin geri bildirim alabi-

leceği bir mentor ya da koça 

ihtiyaçları olacak.

Çocukların liderlik özelliklerini 

geliştirebilecekleri bir ortam 

düşündüğümüzde akla ilk oyun 

geliyor. Çocuklara göre oyun 

ciddi bir iş. Ve hayatlarının 

vazgeçilmez parçası. Bir oyunda 

çocukların kendilerini keşfetme-

lerine fırsat yaratacak çok fazla 

dinamik var. Oyunlar kolaylıkla 

değiştirilebilir, uyarlanabilir ve 

yaratılabilir. Her öğrenci oyunun 

parçası olabilir, oyuna bir 



parçasını katabilir. Oyun, çocuk-

ların içsel motivasyonlarını hare-

kete geçirir. Dolayısıyla her türlü 

oyun mekanizması, liderlik için 

çocukların gereken becerileri 

geliştirmeleri ve kendilerini 

keşfetmeleri için doğal bir ortam 

yaratır. X jenerasyonu ve öncesi 

sokakta oyun oynayan bir nesildi. 

Sokak oyunları yılmazlıklarını 

geliştirdi. Kendi kendilerine 

sorunları tespit edip çözüm için 

cesurca üzerine gitme eğilimi 

sokakta çocukların birlikte 

oynadığı yapılandırılmamış 

oyunlarla gelişti. Şimdiki neslin 

ise sokağı yok. Sokağın verdiği 

sosyal kurguyu artık okullar 

sağlamak zorunda. İşte tam da bu 

yüzden okullarda yapılandırıl-

mamış oyun ortamlarının daha 

çok kurgulanması gerekiyor. 

Mekânsal dönüşümler çok 

kıymetli olabilir. Liderlik özellikle-

rinin gelişmesi için başka bir 

yöntem de yaratıcı dramanın 

kullanılması olabilir. Çocukların 

kendilerini ifade etmeleri için bir 

sahnenin olması, o sahnede 

çocukların kendi özgün hikayele-

rini paylaşmaları, birbirlerini 

dinlemeleri... İşte bu ortam 

liderlik vasıflarından biri olan 

ilham verme için faydalı olacaktır. 

Liderlik belki de her okulda 

olabilecek sıradan yöntemlerle 

gelişebilir. Basit ama etkili 

yöntemlerle...

Bir öğretmen öğrencilerinin 

liderlik özelliklerini geliştirmek 

istiyorsa onlara kesinlikle yetki 

vermeli. Öğrencilerimizi 

yetkilendirmek için pek çok farklı 

strateji kullanabiliriz. Örneğin 

sını�a bir rutin yaratarak bir komut 

belirlenebilir. Bu komutu yapan 

her kimse tüm sınıf o an o kişiyi 

takip edebilir. Komutu veren 

öğretmen de olabilir, öğrenci de. 

Takip edilmek, yetkiyi üzerinize 

almak beraberinde sorumluluğu 

da üstlenmenizi gerektirir. Öğret-

menler bu örneğe benzer rutinleri 

kullanarak öğrencilerinin liderlik 

becerilerini sıklıkla deneyimle-

melerini sağlayabilirler. Ne kadar 

çok tekrar edilirse o kadar iyi olur. 



Liderlik sıradışı bir eylemde 

bulunmak değil, bazen doğru 

zamanda doğru yerde sorumlu-

lukları yerine getirmek olarak 

düşünülebilir. Dolayısıyla, öğren-

cilerin sıklıkla yetkilendirilmesi 

zamanı geldiğinde sorumlulukları 

göğüslemelerini de kolaylaştıra-

caktır. Öğrencileri yetkilendire-

ceğimiz rutinleri sınıfa dahil 

etmeli, onları gerçek hayatla 

ilişkilendirilmiş projelerle 

karşılaştırmalı, gündelik hayatın 

küçük de olsa sorumluluklarını 

üstlenmelerini teşvik etmeliyiz.

Yeni nesil liderler artık sadece yüz 

yüze ortamlarda değil dijital 

mecralarda da aktif ve üretken 

olmalı. Öyle örnekler var ki! 

Liderlik özelliklerini okulda 

geliştirme fırsatı yakalayamamış 

ancak dijitalleşmenin getirdiği 

fırsatları değerlendirerek bu 

becerileri geliştirmiş nice gençler. 

Yeni lider, sosyal medyayı kendi 

sosyal ağını kurmak ve beslemek 

adına etkili kullanmalı. Yeni liderin 

en önemli özelliklerinden biri de 

ağın kurulmasını sağlamak ve bu 

ağı yönetmek olmalı. Bu sosyal 

ağlar, illaki yüz yüze olmak zorun-

da değil çevrimiçi ağlar da 

olabilir. Ağları iyi yönetebilmek 

için nasıl çalıştığını ve dinamikleri-

ni iyi anlamak gerekir. Kadircan, 

Tekirdağ’da yaşayan bir lise 

öğrencisiyken benimle Twit-

ter’dan iletişim kurdu. Kendisini 

öğrencilerim için organize ettiğim 

tasarım odaklı düşünme atölye-

sine davet ettim. Öğrencilerimle 

o gün tanıştı, sonrasında iletişimi-

ni devam ettirdi ve onları kendi 

sosyal ağına ekledi. İki yıl sonra 

Kadircan ve öğrencim İrem daha 

önce katıldıkları tasarım odaklı 

düşünme atölyesini bu sefer 

başka öğrenciler için yönettiler. 

Kadircan’ın mesaj atmasıyla 

başlayan zincir başka çocuklar 

için fayda yaratmasıyla devam 

etti. Bu liderlik değil de ne olabi-

lir? Gençler kendileriyle benzer 

hedefleri ve ilgi alanları olan 

diğerleriyle bağ kurabilmeli, ortak 

bir amaç doğrultusunda birlikte 

çalışabilmeli. Artık insanlarla 



iletişim kurmak o kadar kolay ki, 

dünyanın öbür ucundaki bir kişi 

telefondaki bir mesaj kadar size 

yakın. Gençler dijital dünyanın 

getirdiği fırsatları dikkate alarak 

kendi hayatlarını yönlendirebi-

lecek fırsatları kendilerinin yara-

tabileceklerini görebilmeli. 

Hayatlarındaki dönüşümü yarat-

mayı başkalarından beklememeli. 

Dijital okuryazarlık her gencin 

kazanılabileceği bir beceri. Ve 

gençler bu beceriyi sadece 

okulda kazanmıyor.

Liderlik özelliklerinin çocuklarda 

gelişmesi için yetişkinlerin çok da 

bilgili ve becerikli olmadığı ama 

çocukların içine doğdukları 

çağdan dolayı daha avantajlı 

olduğu alanların kullanılması etkili 

olabilir. Bu alanlara örnek olarak 

maker ve kodlamayı sayabiliriz. 

Bu alanlar çocukların daha 

özgürce kendilerini ifade etmele-

rini, kalıpların dışına çıkmalarını, 

önyargıları olmadan yeni lider 

özelliklerini sergilemelerini 

sağlayabilir. Liderliği sadece bir 

beceri olarak tanımlamamak 

gerekir. Aynı zamanda içinde 

tutumları da barındırır. Liderliğin 

sürekliliği için özgüven, 

dayanıklılık ve pozitif düşünce 

varolmalıdır. Yeni lider, birileri 

tarafından eleştirilmenin ve 

değerlendirilmenin ötesine 

geçer, kendi hedeflerini koyar ve 

kendini aşmak için çalışır. 

Örneğin maker kulüplerindeki 

çocukların, bir şeyleri merak 

duygusuyla keşfediyor olması, 

tahtanın önüne çıkıp bir şeyin 

nasıl çalıştığını diğerlerine 

anlatıyor olması, hata yapmaktan 



korkmayarak her seferinde yeni yöntemleri sonuç alana kadar tekrar 

tekrar denemesi müthiş bir liderlik yolculuğu. Çocukların, yetişkin-

lerin egemen olmadığı, müdahalesinin az olduğu ya da yetişkinler 

tarafından değerlendirilmesinin zor olduğu alanlarda hareket 

edebilmesi yeni liderlerin yetişmesine zemin hazırlayacak. İşte bu 

alanlar çocukların gerçek liderliği tattıkları, söz sahibi oldukları ve 

yetkinliklerini özgürce kullandıkları alanlar olacak. Bu alanlarda 

öğretmen ve anne-baba figürlerinin daha geri planda kalması 

çocukların doğal hareket etmelerine sebep olacak. İşte bu 

yüzdendir ki maker hareketi liderlik özelliklerinin gelişmesinde çok 

güçlü bir mecra haline geldi.



Dr. Özlem Mecit

Okulların ve
Liderliğin Doğası 

Okullar ve öğretmenler olarak 

inanıyoruz ki, çocuklar en çok yaptıkları 

şeylerden öğrenirler. Dolayısıyla okul, 

çocuklara sağladığı katılım ortamı ve 

fırsatlarla, onların becerilerini geliştir-

melerine yardımcı olur. “Liderlik” de 

belki, birtakım becerilerin bir arada 

kullanıldığı davranış ve duyguların 

sergilenme halidir. 

Çocuklardan okul hayatları boyunca bir 

dizi disiplinlerüstü beceriler edinmeleri 

ve uygulamaları beklenir. Bu beceriler 

tüm yaş gruplarında özyönetim beceri-

leri, sosyal beceriler, iletişim becerileri, 

araştırma becerileri ve düşünme 

becerileri olarak gruplanabilir. Bu 

becerilerin tamamı, çocuğun birey 

olarak kendi ve daha da fazla içinde 

bulunduğu topluluğun iyiliğine katkıda 

bulunan bir insan olarak gelişimine 

yöneliktir. İşte bu noktada, yeni liderliği 

tanımlarken, benmerkezci bir iyi 

olma halinden çok, toplumun iyi 

olma haline odaklı bir liderlik beceri 

grubundan bahsetmek yerinde 

olacaktır. Öncelik, belki de sorumlu-

luk alma ve sorumluluk almaya 

teşvik etme olmalıdır. Çocuklardan, 

ister ödev olsun, ister bir proje ya 

da bir oyun ortamı, görevleri gerek-

tiği gibi üstlenmelerini ve tamam-

lamalarını beklemek doğru olacak-

tır. Yardımcı olmak niyetiyle, onların 

görevlerini yapmaktan vazgeçmek 

çocuklara yapacağımız en büyük 

katkı olabilir. Bu çocuklarımızın 

dayanıklılığını arttırır. 

Bir liderden en çok beklenen şey, 

dayanıklılıktır. Çünkü liderliğin 

varlığı ve yokluğu, belirsizlik ve 

kargaşa durumlarında daha çok 

hissedilir. Çocuklarımızdan da her 

durumda pes etmemelerini bekle-



riz. Spor yapan öğrencilerimize 

baktığımızda, üç, dört yıl boyunca 

ha�ada beş gün yüzme antrenmanı 

yapan bir sporcunun, birkaç başarısız 

yarış sonunda pes ettiğini sıklıkla 

görürüz. Bunun nedeni, o sporcunun 

yeteneksiz olması değil, zorlu yarış 

ve rekabet ortamında dayanıklı 

olmamasıdır. Öğrencilerimiz zorluk-

larla karşılaştığında, yaptıkları işi can 

sıkıcı ve yorucu bulduklarında bile 

kararlılıkla çalışmaya devam 

ettiklerinde, dayanıklı olduklarında 

okul olarak işimizi yaptığımızı 

söyleyebiliriz. 

Yukarıda gruplanan becerilerin 

neredeyse tamamını kapsayan, 

çocukların evde edindikleri, okulda 

geliştirdikleri “konuşma ve dinleme” 

becerileridir. Başkalarını dikkatle 

dinlemek, uzlaşmak, durumlara 

mantıklı tepkiler vermek, anlaşılır 

konuşmak, fikirleri tartışmak, soru 

sormak, fikir birliğine ulaşmaya 

çalışmak ve fikir birliğine ulaşmak 

tüm çocuklarda ve yetişkinlerde 

olmasını beklediğimiz becerilerdir. 

Çocuklar bu beceriyi en çok sınıf gibi 

toplu bir ortamda ve oyun gibi 

serbest bir ortamda geliştirirler. 

Okul çağı öncesinde ev ortamın-

da hiç dinlenmemiş, konuşmasına 

fırsat verilmemiş çocukları, sınıf 

ortamında ya hiç susmadan, 

başkalarını dinlemeden 

konuşurken görürsünüz ya da 

artık kendini ifade etmekten 

vazgeçmiş, her şeye kafa sallayan 

uyumlu sessizler olarak. Bir 

liderin, en önemli özelliği, diğer-

lerini dinlemektir. Öğretmenler, 

çocukları dinlemek için zaman 

yarattıkları takdirde sınıflarından 

lider özellikler taşıyan öğrencile-

rin çıkacağını bilirler. Münazara 

farklı düşünebilme, kendi 

düşüncelerini savunabilme, 

karşısındakileri ikna edebilme, 

izleyicileri etkileme gibi kazanım-

ları ile konuşma ve dinleme 

becerilerinin gelişimi için en etkili 

yollardan biridir. 



“Çocuklar, her yeni yaşınızda yepyeni merak-

larınız ve uğraşlarınız olacak. Bu uğraşlarınız 

arasından en az bir tanesinin gerçek tutkunuz 

olduğunu keşfedeceksiniz. 

Gerçek tutkunuzu keşfetme yolunda:

İlk adım, ne yapmak istediğinizi bilmektir. İşte 

bu sizin tutkunuzdur. 

Ne yapmak istediğinizi bildiğinizi varsayalım; 

ikinci adım başarmak için hangi becerileri 

hangi sıra ile öğrenmeniz, geliştirmeniz gerek-

tiğini bilmenizdir. Burada size yön verecek 

olan öğretmenlerinizdir. Bizlerden her zaman 

destek isteyin.

Üçüncü adım ise çok çalışmaktır. Ancak bu 

sayede tutkunuzu gerçekleştirebilirsiniz.”

Öğretmenler çocukların yaşamları boyunca kopya çekecekleri liderleridir. 

Sadece öğretmenleri değil elbette, aileleri ve arkadaşları da çocuklar için 

rol modeldir. Bu nedenle, çocukların etkili liderlerle tanıştırılması, ortak 

projeler yapmalarına fırsat tanınması çok geliştirici bir eylemdir. Bir öğret-

men ve okul yöneticisi olarak; çocuklara hep aşağıdaki mesajı vermeye 

çalışıyorum:



İşte bu mesajı çocuklara nasihat gibi 

değil, onları gerçek tutku sahibi 

insanlarla buluşturarak vermeyi 

doğru buluyoruz. Bazen bir Ashoka 

Fellow ile buluşmak, çocuklara bir 

öğretmenden çok daha fazla şey 

öğretebilir. Çocuklar tutkuları doğrul-

tusunda eyleme geçen insanlardan 

risk almayı, çok çalışmayı, başarısızlık 

karşısında dayanıklı olmayı, sürekli 

öğrenmeyi, diğerleri ile işbirliği 

yapmayı, kararlı olmayı, başarmanın 

hazzını, mutluluğu paylaşmayı 

öğrenirler. Çocuklar eyleme geçen 

bu insanlardan problem çözme 

adımlarını, araştırmanın önemini, 

teknolojinin iyilik için nasıl 

kullanılabildiğini öğrenirler. Tüm 

bunlar paha biçilemez öğrenme 

fırsatlarıdır. 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin 

birlikte katılımcı olduğu okul ortam-

ları, çocuklara merak ettikleri ya da 

öğrenecekleri şeylerle ilgilenmeleri 

yönünde ilham vericidir. Öğrenciler 

tarafından açılan ve yürütülen kulüp 

çalışmaları, yarışma takımları ve proje 

grupları katılımcılığın ortak olduğu 

ortamlardır. Burada öğretmenler 

otoriter yöneticiler değil, yönlendi-

rici liderlerdir. Bu daha az yetişkin 

müdahalesi, daha çok çocuk 

katılımı demektir. 

Başladığım yerde bitirmek istiyo-

rum; çocuklar en çok yaptıkları 

şeylerden öğreniyorlar; liderlik 

becerilerini de deneyerek, kulla-

narak geliştiriyorlar. Yeter ki, biz 

yetişkinler sabırla fırsat tanıyalım:

 

“Biraz susalım, çocuklar konuşsun

Ama onlar konuşurken dinleyelim

Oyun oynamaları için zaman verelim

Risk almalarına izin verelim, hata 

yapsınlar hem de defalarca

Sorumluluk alsınlar, onların yerine 

acıktıklarını ve aslında 

doymadıklarını iddia etmeyelim 

yeter...”



Suat Kardaş

Sosyal
Liderlik

Liderlik kavramını düşünürken ağırlıkla 

yetişkinler üzerinden düşünüyoruz. Bir 

yetişkin profilinden, bir işe liderlik 

etmesi için beklenen beceriler seti 

üzerinden düşünüyoruz hep. Örneğin, 

21. yüzyılın okuluna liderlik edecek 

insanda şu beceriler olmalı diyoruz 

veya yeni nesil işletmelere yöneticilik 

yapacak insanda beklenen liderlik 

becerilerden bahsederken hep bir 

setten bahsediyoruz. O setin içine de 

biraz torba gibi her şey atılıyor aslında. 

Literatüre baktığınız zaman da tarif 

etmesi zor bir beceri. Birtakım şeyler 

öne çıkıyor tabii; empati gibi, 

dayanıklılık gibi. Onun dışındakiler 

zaten bizim bildiğimiz takım olma, 

özgüven, problem çözme becerisi. 

Hem yetişkinleri hem de çocukları 

düşündüğümüz zaman benim aklıma iki 

boyutlu bir liderlik geliyor. Özellikle 

K-12 düzeyindeki çocuklar için 

düşündüğümüzde, ne kadar başarılı 

olduğumuz şüpheli olsa da 

öğrenme sürecine taşıdığımız ve 

çoğunlukla 21. yüzyılın talep ettiği 

beceriler birinci boyut.  

İkinci boyutu ise sosyal liderlik. 

Çocuklara verdiğimiz sosyal sorum-

luluk yaklaşımı da sosyal liderlik 

becerileri de oldukça eksik. Çocuk-

lara kazandırmaya çalıştığımız 

sosyal sorumluluk anlayışı, herkes 

benim kadar şanslı değil yaklaşımı 

ve başkalarına acıma hissi üzerine 

kurulu. Öte yandan çözüm önerileri 

açısından da hiç yenilikçi değil. 

Çocuklara sen bir birey-yurttaşsın, 

yurttaş olarak sorumlulukların var, 

nasıl ki hakların ve özgürlüklerin 

varsa sorumlulukların da var, 



diyoruz. Ama sorumluluğu yıllarca 

okullarda öğrettiğimiz gibi askerlik 

yapacaksın, vergi vereceksin 

türünden sorumluluklardan öte aktif 

sorumlu yurttaşlık ve sürdürülebilir-

lik gibi kavramlar üzerinden kazan-

dırmamız gerekiyor. Ülkeler, geze-

genimiz, toplumlar çözülmesi 

oldukça zor problemlerle karşı 

karşıya. Bunları kimsenin tek başına 

ve eski yöntemlerle çözme imkanı 

yok artık. Dolayısıyla bir yeni liderler 

kuşağına ihtiyaç var. Bu kuşağın 

bütün bu sorunları iyi bilen, iyi 

analiz yapan, işbirliği yapan, insiya-

tif alan ve yenilikçi çözümler ürete-

bilen insanlar olması gerekiyor. Ben 

buna sosyal liderlik becerisi, diyo-

rum ve aktif sorumlu yurttaş olmanın 

ayrılmaz bir parçası olarak 

düşünüyorum.

Dolayısıyla, kendi bireysel akademik 

gelişimi için alması gereken beceri-

leri alan, almak için çabalayan ama 

madalyonun öbür yüzünde daha 

sosyal düşünebilen, toplumsal 

problemlerin çözümü için yurttaş 

olmanın bir gereği olarak sorumlu-

luk hisseden ve eyleme geçen bir 

birey profilinden bahsediyorum. 

Liderlik ikna etme ve etkileme 

becerisidir, derler. Sonuç olarak, 

liderlik kapasitesi, hayat başarısı 

yüksek bireylerin bu potansiyellerini 

ne amaçla kullanacakları çok 

önemli. Her şekilde öğretim süre-

cinden geçen çocukların vicdan 

sahibi, sosyal sorumluluk duygusu 

yüksek, sosyal sorunların çözümüne 

yenilikçi bir gözle bakan ve sosyal 

fayda üretme peşinde olan bireyler 



olarak yetişmesi sürdürülebilir bir 

dünya için en büyük umut olacak. 

Çocuklara bütün konuştuğumuz 

becerileri kullanabilecekleri, trans-

fer edebilecekleri öğrenme ortam-

ları kurgulamak gerekiyor. Oyunlar, 

takım sporları, bilimsel projeler, 

sosyal projeler gibi, birlikte üretme 

ve başarma duygusunu tadacakları 

ortamlar yaratmak gerekiyor. Bunu 

yaparken de onlara inisiyatif 

vermek, liderlik alanları açmak ve 

katılımlarına dikkat etmek en önemli 

noktalar. 

Bir başka önemli konu da rol mo-

delleri. Rol modelleri bu becerilerin 

gelişmesinde önemli. Biz genellikle 

eğitim süreçlerinde, çocuklara çok 

uç örnekleri ve hikayelerini 

anlatıyoruz. Bunlar genellikle 

kahramanlar oluyor, çok büyük ve 

tanrısal neredeyse... Güya örnek 

olarak gösterdiğimiz o kahramanlar 

çocukların zihninde aslında erişilme-

si çok zor diye kodlanıyor. Steve 

Jobs gibi örneklerden bahsediyo-

rum. Oysa takım halinde, uzun süre 

yaşadığı sorunlara rağmen 

tutkusunun peşinden giderek ve 

hayatta farklı tercihlerde bulunarak 

önemli işler başarmış ve mümkünse 

topluma faydalı olmuş modelleri 

öne çıkarmak gerekiyor. Ashoka 

Fellowları gibi örneklerden bahsedi-

yorum. 



¹

Alev Kurt Başer

21. Yüzyılda
İşbirliği İle
"Hayatta Kalmak"
Fark Yaratan Beceriler çerçevesinde
işbirliğinin değerlendirmesi

Hayatta kalan insan türünü, yani Homo 

Sapiens’i diğer türlerden ayıran fark 

nedir? Pek çok cevabı olan bu soruya 

bazı bilim insanları, “sosyal olmamız 

ve işbirliğine yatkınlığımız” 

şeklinde cevap veriyor. Peki, binlerce 

yıl öncesinde hayatta kalmamızı 

sağlayan bu özelliğimiz, bugün hangi 

ihtiyaçlarımızı karşılıyor?

Ekip Çalışması ve İşbirliği

Değişen dünyaya ayak uydurabilmek 

için gerek duyulan beceriler, literatürde 

karşımıza 21. yüzyıl becerileri olarak 

çıkıyor. Değişen dünyanın gerektirdiği 

dört temel beceriyi ise Ashoka, fark 

yaratan beceriler olarak isimlendiri-

yor. Bu becerilerden biri ekip 

çalışması. Kuşkusuz iyi bir ekip 

çalışmasının anahtarı da işbirliği. 

İşbirliğini basitçe tanımlamak 

gerekirse; ortak bir amaç için birden 

fazla kişinin ya da grubun beraberce 

çalışması diyebiliriz. Yani, çocuk-

ların değişen dünyaya ayak uydura-

bilmeleri için evde, okulda, akran 

gruplarında işbirliği içinde, ekip 

çalışmasını deneyimlemeleri, 21. 

yüzyıl becerilerini yakalamaları 

açısından çok önemlidir. 



Empati

Fark yaratan becerilerden biri olarak 

karşımıza çıkan empati, ayrıca diğer üç 

becerinin de hayata geçebilmesi için 

gereklidir. Basitçe tanımlamak gere-

kirse; empati, kişinin karşısındaki kişi ya 

da grubun duygularını, düşüncelerini 

ve ihtiyaçlarını anlama çabasıdır. Bu 

çaba esnasında kendi düşünce ve 

deneyimlerinin yanısıra, toplumsal 

yargılardan da uzak olması çok önem-

lidir. Peki, empati bir beceri mi, yani 

empatik olmayan biri bunu öğrenip 

geliştirebilir mi?

2007 yılında Yale Üniversitesi’nde, 

Paul Bloom liderliğinde bir deney 

yapıldı. Bu deneyde çocukların 

önüne yeşil ve mavi alanı olan bir 

tahta ve üzerlerine de jetonlar 

koyuldu. Çocukların hem kendileri-

nin hem de karşısındaki kişinin kaç 

tane jeton alacaklarına karar verme-

leri istendi. Örneğin 4-5 yaşlarında 

bir çocuk mavi alanı seçerse hem 

kendi hem karşısındaki kişi iki jeton 

alabilecekti. Peki, çocuk hangisini 

seçti? Kendisinde daha az olması 

pahasına yeşil olanı; çünkü karşısın-

dakinin jetonu olmasını istemiyor-

du. 

Aynı yaş ve yakın yaşlarda da bu 

sonucun tekrar ettiği görülüyordu, 

ta ki 8 yaşına kadar. Deneye katılan 

8 yaşındaki çocukların eşitliği 

seçmeye başladıkları saptandı. 9-10 

yaşında ise daha fazla jetonu karşı 

tarafa verdiklerini, diğer çocuğa 

daha cömert olmaya başladıkları 

görüldü. 



Bloom, bu durumun eğitimle ilgili 

olduğunu, evrensel değerler temelinde 

ahlakın öğretilebildiğini öne sürmüştür. 

Bu kapsamda empati de öğrenilebilir, 

geliştirilebilir bir beceri olarak karşımı-

za çıkıyor.

Bir ekiple, ortak bir amaç etrafında 

çalışmak, yani işbirliği içinde olmak için 

empatik bir ilişki geliştirmek çok 

önemlidir. Bir iş esnasında problemler, 

zorlayıcı durumlar ortaya çıkabilir. Bu 

durumların çözümünde de çocukların/ 

gençlerin işbirliğine başvurulursa, 

durumun beraber anlaşılmasına çalışılır-

sa empati becerilerinin gelişmesi için 

de ortam sağlanmış olacaktır.

Değişim Yaratmak için Fark Yaratan 

Beceriler

Değişim yaratmak için de işbirliği bir 

kavram olarak karşımıza çıkıyor. 

Değişim yaratma becerisi için çocuk-

ların/gençlerin bir problemi saptayıp, 

herkesin faydasına olacak bir şekilde 

çözüm üretmesi olarak tanımlanabilir. 

Bir sorunun çözümünde ve yaratacağı 

değişimde insanlarla işbirliği kurması 

gerekir. Bu becerinin gelişebilmesi için 

çocuğun/gencin aile ve okul ortamında 

sorunların çözümüne ortak olması, 

yani işbirliğinin olduğu bir kültürü 

deneyimlemesi çok önemlidir. Bu 

noktada öğretmenlerin, ebeveynle-

rin sorunların çözümünde çocuklar-

la/gençlerle işbirliği kurması gere-

kir. Böylece değişim yaratma/prob-

lem çözme becerisi çocuğun / 

gencin davranış repertuvarına 

eklenmesi için ortam sağlanmış 

olacaktır. 

Sosyalleşme

“İnsan sosyal bir hayvandır” sözünü 

duymayan kaldı mı? Dünya Sağlık 

Örgütü sağlığı şu şekilde tanımlar: 

“Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın 

olmayışı değil; bedence, ruhça ve 

sosyal yönden tam iyilik halidir”. 

Yani aslında bedensel sağlık, ruhsal 

sağlık gibi bir ayrım bugün artık 

yoktur. Çünkü artık biliyoruz ki; bir 



Kabul Görme

Kahneman 2004 yılında bir araştır-

ma yapmış ve insanlardan mutlu 

oldukları anları yazmalarını 

istemiştir. İnsanları mutlu eden 10 

durumdan ikinci sırada yer alanın 

sosyalleşme, dokuzuncu sırada yer 

alanın ise sohbet olduğu 

görülmüştür. Peki insan neden 

sohbet etmekten, sosyalleşmekten 

mutlu olur? Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi’nde de ilk iki sırada 

fiziksel ihtiyaçlardan ve güvenlik 

ihtiyacından söz edilmiştir. Üçüncü 

sırada sevgi/ait olma, dördüncü 

sırada saygı, beşinci sırada kendini 

gerçekleştirme gelmektedir. 

kişi fiziksel olarak “sağlıklı” olsa da, 

sosyal izolasyon yaşadığında bu durum 

onda stres ve/veya kaygı yaratır. Bu 

stresin/kaygının bedeninde ürtiker, 

reflü, migren gibi kronik bedensel 

hastalıklara da yol açtığı bilinir. Yani, 

beden ve ruh sağlığı birbirinden ayrı 

düşünülemediği gibi, sağlık öznel bir 

iyi olma halinden çok, sosyal olarak da 

iyi olma hali olarak karşımıza çıkar. Bu 

durum sosyal hayvan, yani 

biyo-psiko-sosyal bir canlı olarak kabul 

ettiğimiz insanın sosyalleşme ihtiyacını 

ortaya koymaktadır. İşbirliği halinde 

olan insanlar ise, ortak bir amaç etrafın-

da sosyalleşme ihtiyacını giderebilmek-

tedir. 



Son üç sırada yer alan kavramların insanın benliğinin, diğer 

insanlarca kabul edilmesi olduğu görülmektedir. Bir arkadaşın 

sevgisiyle, bir başkasının saygısıyla kabul edildiğimizi 

hissederiz. Sevdiğimiz bir arkadaşımızla ettiğimiz sohbette, 

sevdiğimiz insanlarla sosyalleştiğimiz ortamlarda kabul 

duygusunu hissettiğimiz için de mutlu oluruz. Kişileri/durum-

ları kendimize tehdit olarak algılamayı bırakınca kendimizi 

kabul ederiz ve kendimizi gerçekleştirmeye başlayabiliriz. 

İnsanların işbirliği geliştirdiği grup içinde, empatik bir anlayış 

da var ise, kabul duygusunu yaşayabilmesi mümkündür. 

özsaygı, özgüven, başarı,
başkalarına saygı,

başkalarından saygı

arkadaşlık, aile,
mahremiyet

beden, iş, kaynaklar, ahlak
 aile, sağlık ve mülkiyet güvenliği

nefes alma, yemek, su,
seks, uyuma, boşaltım

ahlak,
doğallık,

yaratıcılık,
önyargılı olmama,

problem çözme
 hakikatin kabulü

Kendini Gerçekleştime

Saygı

Sevgi / Ait Olma

Güvenlik

Fiziksel



Özellikle ergenlik dönemindeki birey-

ler, benliklerinin kabul edilmesini talep 

ederler. Benlikleri bir çete içinde kabul 

görüyorsa çete üyesiyle işbirliği 

geliştirmeye, çevreci bir STK içinde 

kabul görüyorsa orayla işbirliği 

geliştirmeye meyillidirler. Çocukların/ 

gençlerin kabul ihtiyaçlarının karşıla-

nabileceği işbirliği ortamlarının yaratıl-

ması çok önemlidir. 

Sonuç

İşbirliği ve sosyal olma becerisiyle 

hayatta kalan Homo Sapiens, bugün 

değişen dünyada da “hayatta 

kalabilmek” için aynı beceriye ihtiyaç 

duymaktadır. Ashoka’da fark yaratan 

beceriler olarak karşımıza çıkan ekip 

çalışması, empati, yaratıcı problem 

çözme becerilerinin gelişmesi için 

çocuklarla/gençlerle işbirliği kurmak 

çok önemlidir. Öte yandan sosyalleşme 

ve kabul ihtiyacının da işbirliği sağlan-

mış ortamlarda giderilmesi müm-

kündür. Öğrenme ortamlarında, evde 

çocukla/gençle işbirliği kurulması, 

onların başkalarıyla işbirliği kurmaları 

konusunda yüreklendirilmeleri, bu 

davranışı kazanabilmeleri için 

gereklidir. 

Çünkü çocuklar duyarak değil, 

görerek öğrenirler. 

İşbirliği içinde dayanıştığımız nice 

günler dilerim...
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