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O K U L U Y U M S U Z L U Ğ U N U N N E D E N L E R İ 

Mira STAMBAK 

Okula uyum güçlüklerini içeren üç konferanstan ilki, bu sorunu bütünlüğü 

içinde ele alacak, ikincisi okuma güçlükleri, üçüncüsü de geri zekâlılarda eği

timin ortaya koyduğu problemleri konu olarak işleyecektir. 

Bu tip problemlerle, daha özel olarak bir yıldanberi, yani "okul uyumsuz

luğunun incelenmesi" ile görevli "Araştırma Merkezi"nin sorumlusu olduğum

dan bu yana karşılaşmış bulunuyorum. 

Okul uyumsuzluğu ne demektir ? İşe başlamak için, bu deyimin anlamını 

çözümleyelim. 

Hemen üstünde israr etmek isteceğim kanıt şu olacaktır: uyumsuzluk 

deyimi, karşılıklı olmak niteliğini taşıyan bir ilişkiyi içerir. Bir çocuk için okula 

uyumsuzdur denilebileceği gibi, okul çocuğa uyumsuzdur da denilebilir. Mut

lak, değişmez gerçeklik demek olan bir okula nisbetle, sadece çocuğun bir 

takım eksikleri olduğu düşünülemez tabiî. 

Fransa'da, ilk okul öğretimi, 6 yaştan 11 yaşa kadar 5 yıl sürmektedir. 

Fakat, bu öğretimi normal olarak 5 yılda bitiren çocukların oranı sadece % 

30 dur. Diğer çocukların hepsi, bir ya da bir kaç kez sınıfta kalmaktadırlar. 

Bütün bu çocukların, okula uyumsuz oldukları söylenebilir mi? Bu uyum

suzluk deyimi % 70 çocuğa uygulanabilir mi? 

Sadece kendisi bile, Fransa'daki şimdiki büyük pedagojik yenileştirme 

akımını doğrulayan bu sayıyı sizlere söylemekteki amacım, okul uyumsuz

luğu sorununa yaklaşıldığı zaman, çocuk ve okul arasındaki ilişkinin her iki 

deyimini de gözönüne almak gerekliliğinin altını çizmektir. 

Yenileştirilmiş bir okul, pek çok sayıda çocuğa, öğrenimlerini yıl kaybet

meden bitirmek ve uyabilmek imkânını sağlayabilir. Bununla beraber, ideal 

açıdan en mükemmel bir okulda bile, bazıları yine de, eğitimsel bir yardım

dan ya da özel bir tedaviden yararlanmak zorunda oldukları güçlükler taşı-

yacaklardır. Okulda iyi gitmeyen hususun çözümlenmesi ve buna çare ola-
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cak araçların araştırılması, belirli bir sayıda çocuğun gösterdiği güçlüklerin 

incelenmesini muaf tutmaz. Okulla ilgili öğrenmeler karşısında çocuklar 

tarafından duyulmuş güçlükleri aydınlatan bu inceleme "normal" çocukların 

ne olduğunu daha iyi anlamak imkânını sağlayacaktır. Patolojik sapmalar 

normal gelişmeyi aydınlatırlar: Bu sapmaların çözümlenmesi, çocuğu daha iyi 

tanımak suretiyle, herkes için eğitimi mükemmelleştirmek hususunda katkıda 

bulunabilir. 

Uyumsuzluk üzerindeki çalışmalar pek çoktur. Birbirine karşıt olan 

eğilimleri şemalaştırarak, bir yandan "konstitüsyonalist" leri, organizistleri, 

diğer yandan da ister psikolojik, ister sosyolojik olsun determinizim üzerine 

temellenmiş teorileri ayırmak mümkündür. Konstitüsyonalist açıdan uyum

suzluk, uyumsuzluk nedeni olarak patolojik zihinsel bir yapıyı gerektiren 

doğuştan getirilmiş biyolojik faktörlerle belirlenmiştir. Aksi açıdan ele alınacak 

olursa, tüm veya hemen hemen, herşey mümkündür. H a t t a organik lezyonlar 

vak'asında bile, belirleyen şey, gerek çocukla diğerleri, gerekse çocuk ve annesi 

arasında kurulan ilişkiler (psikolojizm); gerekse en geniş anlamda hayat şart

ları, sosyo-ekonomik ve kültürel şartlardır (sosyolojizm). Her iki eğilim de 

uyumsuzluluğu tek taraflı olarak ele alıyor ve görüş açılarıyla rastlaşmayan 

belirleyicileri (determinants) ihmal ediyor. 

Yukarda sözünü ettiğimiz iki eğilime de hak vermeyerek, birbirine karşıt 

olan bu iki yönelim karşısında Wallon ve Ajuriaguerra'nın çizdiği teorik yol

ları benimsiyoruz. 

Uyumsuzluk, ayni zamanda hem biyolojik, hem psikolojik ve hem de 

sosyaldir. Uyumsuzluk, ancak realitenin bu üç seviyesi ve bireysel yaşantı 

boyunca, onların karşılıklı eylemleşmeleri referansı ile anlaşılabilir. 

Organik determinantlar iki açıdan gözönüne alınmalıdırlar: Bir yandan, 

doğuştan organik donatımın niteliklerini hesaba katmak gerektir. Zira orga-

nizm doğuştan nötr değildir, genetik donatımı ve entraüterin gelişmesiyle çok

tan bireyselleşmiştir; diğer yandan da organik gelişme kanunlarını göz önüne 

almalıdır: Çünkü gelişme, bütün çocuklarda ayni düzende birbir inin ardın

dan gelen evrelerden geçmektedir; Ajuriaguerra, özellikle, gelişmeyi işaret 

eden "verimli anlar"ın, yeni öğrenmelerin, organik gelişme nedeniyle yeni var 

olma biçimlerinin ortaya çıktığı anların önemi üzerinde İsrar etmiştir. 

Psikolojik ve sosyal düzen şart lan seviyesinde, bir yandan sosyo-ekono

mik ve genel kültürel şartları ayırmak gerektir; örneğin, okul uyumsuzlukla

rının tayininde, göçebeler, göçmen işçiler gibi uçlardaki sosyal grupların göreli 
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önemine başvurulabilir; diğer yandan da, önce ailede, sonra da okulda kişile-

rarası ilişkilerin, kendilerine göre şekillendiği modaliteleri ayırmak gereke

cektir. Özellikle aile kompozisyonu, ailede duygusal ilişkiler stili analiz edile-

rinde cektir. 

Bazı uyumsuzluk ve handikap biçimlerinin doğrudan doğruya nörofiz-

yolojik şartlara ve diğerlerinin de sosyal ve bağıntılı determinantlara 

yüklenebileceği açıktır. Fakat hiçbir durumda, bu determinantlardan biri

nin ya da diğerinin soyutlanamıyacağı da muhakkaktır. Bedensel handikap

lar, evrimlerinde, t ü m eğitimsel etkinin dışında yer almazlar: örneğin, sağır

lar gibi tedavi edilen yarı-sağırların süratle gelişmeleri. Bunun tersi, bireysel 

bedençizgileri, çocukla diğeri arasındaki ilişkiler ve dolayısıyla da kişiliği üze

rinde etki yaparlar. 

Farklı şartların göreli rolünü, onların mertebelenmesini, her vak'adaki 

"ağırlıklarını", tersine cereyan ettiklerinde meydana gelen şokları, ortaya çı

kan çelişiklikleri anlamak, çocuk kişiliğinin, bizzat kendine özgü determinant 

haline oluşmasını anlamak için, tarihsel bir açı benimsemek önemli ola

caktır. Biyolojik karakteristikler, sosyal ve bağıntılı düzen şartlarının hepsi 

de doğuşta bir kez için verilmiş değillerdir. Beşer organizmi olgun olmayan bir 

biçimde doğar ve geçmişi esnasındadır ki, anatomik yapıların olgunluğu teme

line dayanarak, fakat çevresinin gerekirlikleri ve ilişkileri, öğrenmeleri, ona 

teklif edilen ya da zorla kabul ettirilen faaliyetleriyle ilişki halinde, fonksiyo

nel olarak biçimlenir. Bizzat zaman, esas rolü olan bir değişkendir. Beşerî 

çevre, çocuğun farklı yaşlarında ayni role sahip değildir; önemi, psikolojik 

yapılaşma esnasında değişir. 

Uyumsuzluk problemleri, hiç bir suretle, fiksist ve mekanist deyimlerle 

ortaya konamaz. Bu problemler, çevre tarafından değiştirildiği kadar, kendi

sinin de değiştirdiği çevre içinde ve çevre yoluyla, bireyin geçmişe ait yapılaş-

masının diyalektik analizi çerçevesinde düşünülebilirler. Her yaşta çocuk ve 

çevresi, kişiler arası ilişkiler aracılığıyla, biri diğeri tarafından olmak üzere 

yapılaşırlar. Çocukla çevresi arasındaki bu yapılaştırıcı alışverişler esnasında, 

realitenin sadece objektif olması bakımından değil, fakat, bireyin ondan teşki-

lettiği imaj, bireysel psikolojik organizasyonun ona verdiği anlam, kişiliğin 

kendisinden yapılaştığı davranış olarak nasıl rol oynadığını göstermiş olmakla 

psikanaliz bir kez daha değer kazanmış oluyor. 

Bu teorik perspektifler, pratik seçmelerimizin tercihinde bize yol göstere

cektir. Nitekim, çocuğun okula daha iyi uyabilmesine yardım için, sadece 

erken bir müdahalenin bir şans olabileceği sonucu çıkarılabilir bundan. 
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Bununla beraber bu seçme, bazı sorunlar ortaya koyar. Okul öncesi yaş

t a n itibaren (örneğin ana okulunda) okul uyumsuzluğundan söz edilebilir 

mi? Bu soruyu cevaplandırmaya çalışan iki tez var: Birincisi, ana okulunda 

uyumsuzluktan söz etmeyi ne meşru, ne de temenni edilir bulmuyor; ikincisi 

ise, okula uyumlarında özel güçlüklerle karşılaşan çocuklarla, onlara, bu güç-

lüklerini aşabilmeye yardımcı bir dayanak temin edebilmek üzere, daha bu 

yaş seviyesinden itibaren erkenden uğraşmayı yalnız temenni edilir değil 

zorunlu da buluyor. 

Birinci tezin lehinde, çeşitli kanıtlar ileri sürülebilir: 

1) Psikolojinin şimdiki durumunda, hiçbir diyagnostik, keza hiçbir pronostik 

6-7 yaştan önce geçerli değildir. Çok küçük çocukların psikolojik yoklanmaları 

kesin ve pratik olarak kullanılabilir sonuçlar sağlamıyor (tabiî, çok ciddî ve 

açık -seçik vak'alar hariç). 

Gerçekten de, halen 3 yaştan 6 yaşa kadar kullanılan araçlar tahmin edici 

değillerdir. Bu yaş dilimi, ilk çocukluk ve okul yaşına zıt olarak çok az incelen

miş bulunmaktadır. Nitekim kullanılan global testlerin büyük bir kısmı çok 

küçük ya da çok büyük çocuklar için tasarlanmışlardır. Bu yaşa özgü problem

lerin analizi yoluna gitmeksizin eşelleri, aşağı yada yukarı doğru çekmekle ye-

tinilmiştir. B. S. gibi bir testin 6 yaştan önce kullanılamıyacağı bilinmek

tedir. Bu tarzdaki araçlar, hiçbir geçerli ön tahmin sağlamaz. Psikometrik 

deyimlerle, geleceğe ait bir Z. B . , baby-test'lerle elde edilmiş bir G. B. (Q.D.) 

den çıkartılamaz; 6 yaştan önce hesabedilmiş bir Z. B. den, 6 yıl sonra bir 

Z. B. sonuç olarak çıkartılamaz. İstatiksel olarak, G. B. ya da Z. B. nün öl

çülmesinde, ayni süjenin skorlarında önemli dalgalanmalar meydana getiren 

birçok rastgele faktör işin içine karışır. H a t t a iyi bir ön tahmin değeri olan 

araçlar bile, bireysel plânda kesin bir sonuca asla yetkili değillerdir. Fena so

nuçlar, ancak psikolojik gelişmenin yavaşlığı ya da geçici güçlükler olarak 

yorumlanabilirler. Her prognostik devamlı olarak gözden geçirilmelidir. Küçük 

bir çocuğu kesin olarak sınıflamak ve bu sınıfa uyarak onu yöneltmek, her za

man için yolsuz bir iş olacaktır. 

2) Bu tarzda hareket etmek yalnız yolsuzluk değil, kötü bir iştir de. Bu yol, 

çocuğa çok zararlı, zincirleme reaksiyonlar serisi gerektirecektir. Bir yandan, 

bizzat çocuk, yetmezlik duygusu içinde, ilerleme imkânlarını sınırlayacak ve 

kişilik yapısını olumsuz biçimde etkileyecek olan bir başarısızlık vaziyetalı-

şında donup kalmak tehlikesi içinde bulunacaktır. Diğer yandan, aile ve okul, 

zararlı vaziyetalışlara yöneltilmiş olacaktır: ailede, problemlerin ve çatışma-
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ların daha belirgin hale gelmesi, anksiyete reaksiyonları, aşırı himaye ya da 

aksine ilgisizlik; çocuk karşısındaki gerekirliklerin aşırı bir biçimde azaltıl-

ması ya da aksine, çocuğa ait güçlüklerin ona karşı ilgide, bakımda aşırı sert

lik; okulda ise, sorumluluktan kurtulmuş bir kurum anlayışı (çocuk artık bir 

"vak 'a " haline gelmiştir), "anormaller" karşısında, çocukların ve hat ta öğ

retmenlerin itme vaziyetalışları. 

Bu sınıflamanın en tehlikeli, en ciddî sonucu, sözü edilen çocuklardan bü

yük bir kısmının okula ait geleceğini, kesin olmakla büyük bir tehlike gösteren 

bir yöneltmeye uyarak biçimlendirmek olacaktır. 

Karşıt teze göre, aksine, uyum güçlükleriyle erkenden uğraşmamak 

çok olumsuz bir gidiştir. Böyle düşünenlerin kanıtları da şunlar: 

1) Çocuğun ilerleme imkânlarını inkâr eden fiksist bir vaziyetalış, erken bir 

ayırım yaparak değil, fakat, her türlü etkili eylemi yasakladığı için, onu red

detmekle meydana gelir. 

2) H a t t a , bu erken ayırımın vazgeçilmez karakteri üzerinde israr etmek gerek

lidir: erken ele alınmayan şeyin, etkili olma şansı da yoktur. Organizmanın 

esnekliği sınırsız değildir. Aynı davranışların uzatılmış bir tekrarı, onların de

ğişmesini daha güç kılar. Bu davranışlar, çok geç müdahele edildiği takdirde, 

köklü bir değişme yapmayı ümit etmek mümkün değildir anlamında, geliş

meyi bozarlar. Bu açıdan, 3 yaş bir hayli geç bir yaştır. Mümkün olan en nor-

mal gelişmeyi bitirebilmeleri hususunda, kendilerine her türlü şansın verilebil

mesi için, güçlük içindeki çocukların, daha kreşten itibaren seçimi yapılmış 

olmalıdır. Hangi çeşit olursa olsun bütün eksiklikler, hiç şüphesiz bu ilk dev

rede, en ciddî tarzda rol oynamaktadırlar. Erken ortaya çıkmış duygusal ek

sikliklerin uzayıp gitmesinin nasıl kötü bir etkisi olacağı uzun bir zamandan-

beri bilinmektedir (Spitz, Bowly). Daha yeni çalışmalar, duyumsal eksiklik

lerin (desafferentations) (görme uyarılması kaynağından ya da işitmeden yok

sun olmanın) olumsuz sonuçlarını belirtmektedirler". Bu yeni çalışmalarda, sos

yal eksikliklerin, yani her şekliyle sosyal dışta bırakılmanın, diğerlerinin normal 

olarak yararlandıkları, hangi cinsten olursa olsun bir tecrübe ya da tecrübeler

den bir bireyi itelemenin, dışarı çıkarmanın önemi gösterildi (2). 

1 AJURIAGUERRA, de J. and alle- Desafferentation experimentale el clinique, Sympo-
sium Bel-Air II- Septembre 1964, Geneve, Paris, Georgy et Masson, 1965. 

2 (O'Connor) N. Social Desafferentation in AJURIAGUERRA, de J. and alle, Desaffe
rentation experimentale et clinique, Symposium Bel-Air II-Septembre 1964, Geneve, Paris 
Georg et Masson 1965, p. 159. 
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Böylece, algısal uyarılmaların, devimsel deneylerin, öğrenmelerin dile ait 

ve daha geniş olarak kültürel payların eksikliği, gelişme güçlüklerinin önemli 

bir faktörü olarak görünmektedir: "Uyarmayan bir çevre, uyarılmayan ve geri 

kalmış çocuklar tevlit eder." (3) 

Tam zamanında ("uygun dönem", "verimli dönem") yapılmamış olan her 

öğrenme, çocuğun psikolojik evrimine, bir dengesizlik, bir "ahenksizlik" sok

muş olur. Daha sonraki bir yardım hiç şüphesiz bazı güçlükleri azaltmak im

kânın sağlayacak, fakat yine de, söz konusu alanda tamamen tatmin edici bir 

seviyeye asla erişememek ve bu vaktinden önce ahenksizliklerin bütün sonuç

larını ortadan kaldırmayı asla başaramamak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya 

olunacaktır. 

Görünür karşıtoluşlarının dışında, serimlediğimiz bu iki görüş açısı, as

lında bellibaşlı aynı seçmeyi gizlemektedirler. Her ikisi için de söz konusu 

olan şey, imkânlarının en fazlasını gerçekleştirmek hususunda çocuklara yar

dım etmek ve özellikle, güçlük içinde olanlarına en yüksek şansı verebilmektir. 

Birinci görüş, bu seçmenin, pratik gerçekleşmesinde rastladığı reel güçlükleri 

belirtir: Psikolojik bilimin şimdiki durumuna bağlı güçlükler (çocukları tanı-

manın ortaya koyduğu problemler), şimdiki sosyal duruma bağlı güçlükler 

(mevcut çevrenin tatmin edici olmayışı) gibi. İkinci görüş, psikolojinin bazı 

keşifleri üzerine temellenerek, gerçekten etkin bir eylemin gerektireceği hu

susun altını çizer (müdahalenin erken oluşu). Bu iki görüşün karşıtlığı, gerçek 

problemleri açıklar, fakat ayni zamanda onları başka biçimde ortaya koymanın 

zorunluluğunu da gösterir: Bir yandan, ayırma (depistage) kavramı üzerine 

özdekleşmiş aktüel anlayışları aşarak; diğer yandan, herkes için ortak bir 

dikkat endişesini bağdaştırmayı isteyerek, meseleyi yeni bir açıdan görmek 

gerekir. 

O halde, bu kanıtları geliştirmeyi deneyelim. 

Küçük çocukların psikolojik tanınması alanındaki yetmezlikler geçici 

olarak düşünülebilir ve eylemsizliğe değil, tedbir almaya yöneltmeli, geçerli 

psikolojik araştırma (investigation) çareleri gözönüne almayı isteklenmelidir-

ler. Bize öyle görünüyor ki, birinci amaç, şimdiki klinik psikolojinin, yegâne 

araçlar olarak kullandığı klâsik testler yerine, diğer temeller üzerine kurulmuş 

araştırma araçları geçirmek. Testlerle ilgili yoklamalarla yapılan ayırım, 

istatistik ölçü kriterlerine uyarak sağlamlaştırılmıştır; genellikle, psikolojik 

3 "An unstimulating environnent result in unstimulated and bacard children id. ibid. 
p. 161. 
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bilgiler temeli üzerine dayanmazlar. Ampirik olarak seçilmiş, belirli bir iş, 

bir randıman için, testler, bir çocuğu, kendi yaş grubuna ya da yaş eşeline 

oranla yerleştirme imkânını verirler. Her çocuğun sonuçlan, her yaş grubunun 

ortalama sonuçlarıyla karşılaştırılır: O halde yapılan iş, basit bir istatistik 

yer bulma, yerleştirmedir. Böyle bir test, bir çocuğun ne olduğu hakkında hiçbir 

gerçek bilgi vermez. Bir çocuğun ne yapmayı bildiğini işaret eder; fakat onun 

nasıl başarısızlığa uğradığını, ne de nasıl başardığını asla söylemez. Aynı sonuç, 

belki de, testin aydınlatmadığı, hakkında bilgi vermediği çok farklı süreçlerle 

elde edilebilir. 

Çocuk gelişmesini tanımak hususunda ilerlemek ve böylece, klinik olarak 

bozuklukları değerlendirmek için, görüş açısı bakımından köklü bir değişme 

yapmak, jenetik bir perspektif benimsemek ve psikolojik gelişmenin farklı 

yanlarını (dil, devimsellik, bilgisel fonksiyonlar, sosyalleşme ve kişilik gibi) 

sistematik olarak incelemeyi sağlayan araştırma metodları bütününü işlemek 

gerektir. Bu, meseleye yaklaşma araçları-örneğin Piaget'nin bilgisel yapılar 

için teşebbüs ettiği gibi-, çeşitli fonksiyonların hangi evrelerle geliştiğini, çe

şitli hattıhareketlerin (conduites) hangi mekanizmalarla değiştiğini ve bir ev

reden diğer bir evreye geçişin nasıl yapıldığını anlamayı sağlamalıdır. Jenetik 

bir perspektifte, çeşitli araştırma araçlarının kullanılması keza , bütün gelişme 

boyunca çeşitli alanlar arasında rol oynayan karşılıklı ilişkileri ve karşılıklı 

determinasyonları yakalamak imkânını vermelidir. 

Bu psikolojik metodoloji sorunlarından daha da önemlisi, bize öyle görü

nüyor ki, bizzat ayırmanın kendisidir. Perspektif ayni kaldıktan sonra, araç

ları değiştirmek ne işe yarar. Bir psikolojik yoklamanın sonuçlan asla, değişmez 

ve bütün alınacak tedbirlerin kendisinden çıkmak zorunda olunacağı bir teş

hisin mutlak değerini taşımaz. Bu hiç bir yaşta ve hiç bir vak'ada mümkün 

değildir. Bu noktada, psikolojik gelişme bozukluktan ile bedensel hastalıklar 

arasında bir paralellik kurulamaz. İlkin şunu söylemek gerekir ki, kullanılan 

araçların değeri ne olursa olsun, bir davranışı ya da bir gerçekleştirmeyi yo

rumlamak güçlüğü daima kalacaktır: Dış görünüşleri itibariyle benzer vaziyeta-

lışlar, karşıt prognostikler i lham etmeye gidebilecek kadar çok farklı anlam

lara sahip olabilirler. İkinci olarak, özellikle, her uyumsuzluk görünüşüne da

yanan kanı, çocuğun evrimine, davranışının devamlı gözlemine ve öğret

meninden temin edilmiş bilgilere uyularak, daima yeniden gözden geçirilerek 

düzeltilmelidir. 0 halde tek bir yoklama yerine, çocukların seçimini ve onların 

sınıflandırılmalarını, sınıfta öğretmenin ve özel teknikleri vasıtasıyla da psiko-
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gun birlikte yaptıkları devamlı gözlem amacını taşıyan testolojik yöneltmeyi 

geçirmek söz konusudur. 

Bu teorik perspektifler, bana öyle geliyor ki, ister pratisyen, ister araş

tırıcı olsun psikologlara verilmesi gereken işleri aydınlığa kavuşturacaktır. 

Bizim Araştırma Merkezi'ndeki psikologlar, objektiflerimizin seçimini yönel

tirler. 

Merkezdeki çalışmalarımız önce, okul öncesi yaşa münhasır olacaktır: 

Ana okullarına giden 3-6 yaş çocuklarını inceleyeceğiz. 

Burada savunduğumuz görüşe uygun olarak, araştırmalarımız, psikolojik 

ve pedagojik çalışmaları sıkı sıkıya birleştirecektir. 

Daha önce de belirttiğim gibi, psikoloji halâ 3-6 yaş çocuğunun, onun zi

hinsel gelişmesinin, dilinin, psikomotrisitesinin, duygusallığının ne olduğu hak

kında bir şey bilmemektedir. Bu husustaki bilgiye bir katkıda bulunmak, 

bize öyle görünüyor ki, araştırıcılar, okul psikologları ve öğretim kurulu ara

sında sıkı bağlar teşkil etmek şartiyle, "herkes için pedagoji" nin ilerlemelerini 

kolaylaştırmaya bağlıdır. Pedagogların tecrübesi, araştırmaları yönetebilir 

ve bunun karşılığı, elde edilen bilgiler de öğretmenlerin formasyonunu zen

ginleştirebilir. Doğumdan altı yaşa kadar olan süre, çocuklara ait şansların 

eşitlendirilmelerine katkıda bulunmak için, imkânların en yükseğine sahip 

olunan bir devredir ve keza herkesin çabası, bu yaşlara doğru yöneşmelidir. 

İşte bu perspektifle, 3-6 yaş çocuğunda zihinsel gelişme, dil gelişmesi ve 

psiko-motör gelişme alanlarında çalışan üç araştırıcı ekip kurduk. 

Araştırmamızın yer aldığı ana okulunda, ilk objektifimiz, daha önceden 

de mevcut olan yetmezlikleri ve bozuklukları incelemektir. Förmülleştirdiğimiz 

varsayım şudur: Güçlük içinde bulunan çocuklar, ihtiyaçları olan yardımı 

erkenden alacak olurlarsa (dil, motrisite, duygusal dayanak plânında) araların

dan bir miktar, ilk okulda başarısızlık ve sınıfta kalma tecrübesini bertaraf 

edebileceklerdir. Yeterli derecede erken ele alındıkları takdirde bir miktar 

bozukluklar, onların sonuçlarında, hiç şüphesiz geçici ve sınırlı kalacak, gerçek

ten patolojik bir şekilde yapılaşmıyacaklardır. Bireysel ya da küçük gruplar 

halindeki yardım, güçlük içindeki çocukları diğerleriyle birarada bırakarak, 

gelecek başarısızlığı, tümden ayrılmayı en yüksek ölçüde ortadan kaldırmayı 

sağlayacaktır. 

Fakat, ilkokulda uyumsuzluğun ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için, 

çocukları, daha ana okulundan itibaren, "rastgele- tout venant" olmak üzere 
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lonjitüdinal bir biçimde incelemek bize kaçınılmaz bir yol görünmektedir. Böyle 

bir inceleme, bu uyumsuzluğun doğuşunu çözümlemek ve okul süresine rast

layan kritik anları aydınlatmak imkânını sağlayacaktır. 

O halde iki amacımız var. Bir yandan, ana okulunda gözlenen güçlüklerin 

bozuklukların incelenmesinden hareket ederek, karakterize okul uyumsuz

luklarının billurlaşmasını önceden haber vermek ve çocukların erkenden sınıf

landırılmalarını savunan her türlü teşebbüse karşı bir tu tuma dikkatli bir 

anlayış ve onların güçlüklerine ait yükümlülüğü erkenden üzerine almak su

retiyle gelecek "başarısızlık ve sınıfta kalma"yı elden geldiği kadar en büyük 

ölçüde ortadan kaldırmak; diğer, yandan; 3-6 yaş çocuğunu en iyi tanımaya ve 

buradan hareket ederek de "herkes için pedagoji" anlayışının ilerlemesine kat

kıda bulunmak. 
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