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Çocukların gelişiminde çocukluk çağlarındaki öğrenme ortamlarının rolü ve önemi 
“Yedi yaşına kadar ne kaydedersen yetmişine kadar onu izlersin.” ile açıklanır.
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Okul öncesi dönemde ailenin vereceği 
bilgilerin ve çocuğun küçük yaşlarda 
alacağı eğitim, öğretim ve görgünün 

önemini belirten “Ağaç yaşken eğilir.” 
atasözü ile duru, dingin bir zihnin kolaylıkla 
eğitilebileceği vurgulanmıştır. 

Çocukluk çağları oyun çağlarıdır. Oyunlar 
çocukluğumuzun simgeleri olmuştur. 
Yaratıcılığın gelişmesinde oyunun etkisi 
yüksektir. Yeni eğitim modelimiz olan 4+4+4 
sistemi ile, ilk yıllarda oyun ağırlıklı olsa 
bile, 5 yaşında okulla tanışan ve yaratıcılığı 
törpülenmeye başlayan çocukların 
“yetmişine” kadar yaratıcılığa dayalı biçimde 
başarılı olmaları beklenebilir mi? 

Nasıl oluyor da çocukların erken yaşlarda 
aldığı eğitim ile yaşamları yedisinde neyse 
yetmişinde de öyle oluyor? Bu durum, 
insan beyninin bir özelliği olarak karşımıza 
çıkmakta.  Geleneksel eğitim sisteminde daha 
çok sol lob ağırlıklı akademik bilgilere prim 
verilmekte, sağ lobun faaliyetleri ise göz ardı 
edilmektedir. [1]

Beynin, farklı fonksiyonlara sahip iki lobu 
olduğu keşfedilen günümüzde, akademik 
yetenekler göz önünde bulundurularak 
tasarlanan eğitim sistemi yalnızca beynin 
mantık, matematik, analiz, konuşma, yazma, 
listeleme gibi işlevleri olan sol lobunu 
kullanmaya devam etmektedir. [2]

Oysa gelişen bilimin ışığında, mantık ağırlıklı 
sol lobla beraber, düş gücü, renk, şekil, ritim, 
bütünü görme gibi işlevleri olan sezgisel, 
üretken sağ lob da kullanılsa, insanların 
üretkenlik potansiyellerinin kat kat artacağı 
ortadadır. Tarihte büyük sıçramalar yapan 
insanlar da, bilerek ya da bilmeyerek, beynin 
her iki lobunu da birlikte kullanan insanlardır.

Sağ lobun da devreye sokulması, insana aynı 
zamanda duyusal keskinlik kazandırmakta, 
hedefini sürekli ve her şeyiyle canlı 
tutan o insana müthiş bir motivasyon 
kazandırmaktadır.
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Bilgisayarların bile matematik ve mantık 
işlemlerini yapabildiği günümüzde, bunlardan 
daha önemli bir özellik çıkıyor karşımıza: 
Üretken düşünce, üretken zekâ.

Düş gücü, yeni fikirler oluşturma, orijinalite 
gibi değerler, insan zihninin üretkenliğini 
ortaya koyar. Bilgi dünyasına uçtuğumuz 
günümüzde asıl fark, işte bu noktadadır. Yani, 
geleceğin başarılı insanları, üretken zekâya, 
düş gücüne, esnekliğe ve güçlü vizyona sahip 
insanlar olacaktır.

Eğitim sistemi ise, bu hedefe ulaştırmak bir 

yana, insanları yalnızca sol lobun işlevleri içine 
hapsetmektedir.
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin resimleri 
incelendiğinde, her birinde orijinalite ve 
üretkenliğin izleri açıkça görülmektedir. 
Aynı öğrenciler dördüncü sınıfa geldiklerinde 
ise, tekdüzeliğin ve kendini birilerine 
beğendirme arzularının yoğunlaştığı, elma 
şekerine benzer, tek tip ağaçlar, tek tip evler, 
aynı tür insan resimlerinin ortaya çıktığı 
görülmektedir.

Okul öncesi çocuklar daha çok renkler ve 
görüntülerle düşünmek gibi, dış etkilere 

daha açık ve çok farklı fantezilere sahiptirler. 
Ancak okulda bu özellikler bastırılınca, sol 
beyin, sağ beynin de bazı fonksiyonlarını 
yüklenmek zorunda kalıyor ve aşırı derecede 
zorlanıyorlar. Bu arada, zayıf kalan sağ beyin 
hırçınlaşınca, çocuklarda birtakım ruhsal 
dengesizlikler de görülebiliyor.

Aynı zamanda, bu tek yönlü, yani yanlış ve aşırı 
bilgi yüklenmesi sonucunda beyinler köreliyor, 
çocuklarda üretkenlik, merak ve öğrenme 
istekleri yok oluyor. [2]

Çocuklar, beynin iki yarısını beraber 

kullandıkları halde, onlara düş gücü ve bellek 
gibi sağ beyin işlevleriyle ilgili eğitimden çok, 
mantık ve ezbere dayanan eğitim verilmesi 
sonucunda bu yetenekleri büyük ölçüde yok 
olmaktadır. Resim, müzik, spor gibi derslerin 
zorunlu olarak yer almadığı eğitim modeli ile 
yaratıcılıkları yok olmaktadır.

Çocukların yaratıcılık yetenekleri en az 
okuma yazma öğrenmek kadar önemlidir. 
Eğitim sisteminin çocukların yanlış 
yapmaktan korkmayacakları, yaratıcılıklarını 
köreltmeyecekleri yapıda olması 
gerekmektedir. Akademik başarı peşinde 
yarış atı gibi koşmaya başlayan çocuklar bir 
süre sonra mekanik eğitimin çarkları arasında 
kaybolmaktadırlar.

Akademik kariyeri bulunmayan, sanayide 
çalışmakta olan, işini sanat olarak yapan 
“usta” olarak adlandırdığımız kişilerin birçok 
buluş yaptığını unutmayalım.

“Mucit Amca” olarak tanınan Sn. Melih 
Yalçıneli’nin de belirttiği gibi [3], “Çocukluk 
yıllarımıza dönüp baktığımızda en iyi 
öğrendiğimiz ve en iyi hatırladıklarımız notlar 
ve girdiğimiz sınavlar, dersler ve tahtaya 
yazılanlar değil, yaşadığımız aktiviteler, 
yaptığımız geziler, tanıştığımız önemli kişiler, 
bizzat sahiplenerek ellerimizle dokunduğumuz 
proje tarzı deneyler gibi konular olmuştur.”

Geleceğimizi oluşturan çocuklarımız için ister 
bilgisayar destekli olsun ister klasik, uygun 
yaşta ve zamanda başlayan, olgunlaşmış zihin 
ve zekâya hitap eden, doğru içerikli eğitim 
olmazsa, bilgisayarın ve internetin yanlış 
kullanımı ile e’yitim olacaktır.
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