
Oh be İyiki Okullar Kapandı!

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 15:39 - 

  

OHH BEE…İYİ Kİ OKULLAR KAPANDI!..

  

  

Oh be iyi ki okullar kapandı,artık oynayabilir,seyahate ve tatile çıkabilirim..vs.vs..

  

Acaba yüzdeliğe vurduğumuz zaman -oh be- demeyen insan yani özellikle
öğrenci-öğretmen sayısı ne kadardır?

  

Diğer bir ifadeyle –Keşke kapanmasaydı-diyen öğrenci-öğretmen sayısı ne kadardır?

  

Çünkü birinci derecede işin sıkıntısını çeken bu iki gruptur.

  

O halde ortada bir hatta bir değil bir çok problem var demektir.

  

Zira insan sevdiği veya kendisine katkısı olan bir şeyin bitmesini pek istemez.

  

İsterseniz bu problemlere başlıklar halinde bir göz atıp,muhakeme edelim;

  

MEB;
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*Hayata hazırlamıyor.

  

*Rejime eleman yetiştiriyor,rejim muhafızları yetiştirerek,muhaliflerini ayrıştırıp, onlarla
çarpıştırarak kendini muhafazaya çalışıyor.

  

*Her şey olmasını sağlayıp,hiçbir şey olmuyor.

  

*Birey kabiliyeti esas alınmıyor.

  

*Tek torna kullanılıyor.

  

*Melez proğramlar kullanılarak,adından öte milli proğramlar kullanılmıyor.

  

*Kendi tekeline alıp,milletin sahiblenmesinden kaçınılıyor.

  

*Eğitmiyor,üğütüyor.

  

*Stres içerisinde harcıyor.

  

*Yenilenmiyor,güncelleme yapmıyor.

  

*80 yıl önceki demode proğramlar kullanılıyor.

  

*Tüm eğitimcilerin katılımı sağlanmıyor.
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*Eğitimciler bilgi ve beceri,belge,broşür,cd-lerle desteklenmiyor.

  

*İstekli eğitim değil;zorlu,zoraki ve zorbalı eğitim uygulanıyor.

  

*Değerler eksikliği ve kaybına yönelik bir eğitim uygulanıyor.

  

*Toklu değil toplu eğitim,doyurucu değil tattırıcı eğitim uygulanıyor.

  

*Neyi nasıl öğreteceğinin belirsizliği içerisinde deneme yanılma yöntemi uygulanıyor.

  

*Azınlık memnuniyetine yönelik bir eğitim uygulanıyor.

  

  

Belki de işin özet kısmı şudur;

  

Milli eğitimin en büyük problemi kendisidir ve kendisindedir.Kendisinde bulunan tevhid-i
tedrisat ile sadece kendisi kısır olarak sahiblenip,başkalarının sahiblenmesine engel
olmuş,70 milyonun sahibliği yerine 700 bin kişi ile sınırlanmıştır.

  

Okuldan aldıklarımızın kaçıyla hayatımızı sürdürmekteyiz..kaç tane hapishane
kapatmaktayız..ne kadar hırsızlık ve cinayet olaylarında eksilme
olmuştur..özgürlüklerdeki,hür düşüncede ne kadar mesafe almışız..ürettiklerimiz ne
kadar tükettiklerimizden fazladır..neler üretmekteyiz..neden hep beyin takımı burayı terk
edip gitmektedir..toplumdaki kavgayı ne kadar azaltabildik..
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Belki de sayılamayacak kadar mevcut olan bu olumsuzluklar olurken,eğitim bunların
neresinde kalmaktadır?

  

Eğitim topluma yayılmalı,rejim gölgesinden kurtarılmalı,toplum kaynaştırılarak bir
rekabet ortamı meydana getirilmelidir.

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

12-06-2008
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