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Yürüme bir iki yafl civar›nda ö¤renilir. Befl yafl›nda yürümeyi becermifl bir çocu¤un daha sonra balerin ya da cambaz olma olas›l›¤› düflüktür.
Konuflma iki yafl civar›nda ö¤renilir. On yafl›nda konuflmay› ö¤renmifl bir çocuktan hatiplik ya da spikerlik beklemeyin.
Okuma yazma 6-7 yafl civar›nda ö¤renilir. Ergenlikte okuma yazmay› ö¤renen
biri için yazarl›k mesle¤i uzak bir hayal olabilir ancak.
Toplama çarpma gibi ifllemler belli bir yaflta ö¤renilir.
Soyutlama becerisinin de bir yafl› vard›r.
Belli becerilere belli yafllarda kavuflulur. Uzmanlar bu yafllar› özenle saptam›fllard›r. Bu konuda ö¤retmenlere ve anababalara yönelik kitaplar yaz›lm›flt›r. Geliflim
süreci oldukça ayr›nt›l› gözlemlenmifltir. Bebekler üç ayl›kken gülerler, befl ayl›kken
anlams›z sesler ç›kar›rlar, sekiz ayl›kken emeklerler gibi...
E¤er belli becerilere belli yafllarda kavuflulmazsa, bu gecikmenin telafisi zordur,
hatta ço¤u zaman imkâns›zd›r. Ve do¤al olarak bir alandaki gecikme daha birçok
alana sirayet eder.
Çocuklar›n hangi beceriyi kaç yafl›nda becermeleri gerekti¤i konusu çok iyi bilinir de, benzer çal›flma nedense yetiflkinler için yap›lmam›flt›r.
Örne¤in, Dostoyevski ya da Tolstoy okuman›n yafl› kaçt›r? Antik Yunan felsefesi kaç yafl›nda ö¤renilmelidir? Konumuza dönecek olursak, matematiksel kan›t
kavram›n› gençler kaç yafl›nda ö¤renebilirler ya da ö¤renmelidirler? 12 çok mu erken? Ya 15? Ya 18? Anlafl›lan o ki bu sorunun cevab›n› MEB “hiç” olarak vermifl!
Matematik Köyü’ndeki deneylerimden de biliyorum ki 12 yafl›ndaki çocuklara
yavafl yavafl kan›t kavram› ö¤retilmeye bafllanabilir. Ama 15 yafl›nda herkesin kan›t
kavram›n› ö¤renebilece¤inden ad›m gibi eminim.
15 yafl›nda ö¤renilebilecek bir kavram›, üstelik Bat› medeniyetini Bat› medeniyeti yapan bir kavram› hiç ama hiç ö¤retmemek ne demek olabilir? Bir ülkenin e¤itim program›n› yapmaya soyunanlar›n kan›t kavram›n› müfredata almamalar›n› nas›l aç›klamal›y›z?
Lise 1’in program›nda bir kan›t bölümü var, yok de¤il. Ama hemen hemen hiçbir ö¤retmen okutmuyor, okutsa da önemsemiyor. Önemsese ne olacak ki, gençler
daha sonra kan›t kavram›n› bir daha hiç görmeyecekler ki! Ayr›ca neden görsünler
ki? Nas›l olsa üniversite s›navlar›nda kan›t sorulmuyor. Yani müfredattaki o küçücük kan›t bölümü tamamen göstermelik.
Bu dergiyi lise müfredat›n› haz›rlayanlar›n okuduklar›n› pek sanm›yorum. Bu
dergiyi daha çok akademisyen meslektafllar›m okuyor. Biz akademisyenler lise e¤itimini elefltirirken acaba kendi ö¤rencilerimize ne ö¤retmedi¤imize bak›yor muyuz?
‹¤neyi baflkas›na çuvald›z› kendine demifller... En iyi üniversitelerimiz de dahil olmak üzere, matematik bölümlerimizin programlar›n›n çok yetersiz
oldu¤u kan›s›nday›m. Programlar›m›z sönük, heyecans›z, renksiz ve
s›¤. Bir sonraki say›da bu konuya daha ayr›nt›l› e¤ilece¤im.
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