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21. yüzyıl eğitimini

YENIDEN TASARLAMALIYIZ
YÖM Okulları ve Legenimbus
Kurucusu Kayhan Karlı, eğitim
ekosistemine dair geleneksel
okulların geleceğinden dijital
öğrenme araçlarına, yaz okulu
programlarından 21. yüzyılın
yaşam ve öğrenme becerileriyle
ilgili sorularımızı yanıtladı.

E

ğitim öğretim yılının son
çeyreğine girilmesiyle
birlikte eğitim kurumları
yaz okulu programları ve yaz
dönemi kamp etkinliklerini
planlamaya ve duyurmaya başladı.
Öğrenci açısından bu süreci nasıl
değerlendirirsiniz?
Yaz okulu programları ve yaz
kampı etkinlikleri hem kurumlar
hem eğitimciler hem veliler hem de
öğrenciler tarafından konuşulmaya
başladı. Bizim eğitimciler ve kurumlar
olarak üstlenmemiz gereken
sorumluluk; öğrenciyi ve öğrenmeyi
esas alarak hareket etmektir.
Öğrenciyi ve öğrenmeyi esas almaktan
kastettiğim nedir? Farklı yaş grubu
öğrenciler için en uygun eğitim
programlarının tasarlanmasıdır.
Öğrencilerin kendi akranları arasındaki
iletişimi güçlendirmemiz için bunun
önemi çok büyük. Ayrıca her insan
biriciktir, özeldir. Dolayısıyla her
öğrencinin kendine has karakteristik
özelliği, mizacı ve yetenekleri
vardır. İlgi ve merak duyduğu farklı
alanlar öğrenme sürecini doğrudan
etkiler. Bizler de bu kriterleri göz
önünde bulundurarak programlar
düzenlemeliyiz. Bu doğrultuda, biz de
YÖM Aile Etkileşim Merkezi olarak, biraz
önce bahsettiğim kriterlere uygun bir
yaz okulu tasarladık. Anaokulu, ilkokul,
ortaokul grupları için geleneksel sokak
oyunlarından yaratıcı dramaya, dijital
mühendislikten arkeolojiye, atletizmden
okçuluğa birçok farklı alandan etkinlikler
düzenleyeceğimiz 3 haftalık zengin bir
yaz okulu programı hazırladık.

50 www.egitimtercihi.com

Kayhan Karlı

GENÇLER ve YETİŞKİNLER
İÇİN YÖM KAMPI

Sorunun ikinci kısmında değindiğiniz
konuya gelecek olursak, yaz dönemi
kamp etkinliklerinin üzerinde ayrıca
durmamız gerektiğine inanıyorum.
Kent hayatının kalabalık ve yıpratıcı
hayatı, bizim doğa ile ilişkimizi oldukça
yıprattı. Kapitalist tüketim alışkanlarımız,
kullandığımız eşyalar, ürettiğimiz atıklar
vs ekolojik anlamda büyük bir tahribat
yarattı. Sürdürülebilir bir hayat için,
farkındalık geliştirmeli ve doğaya saygılı
olmamız gerekiyor. Bizler de YÖM
felsefesi çerçevesinde kurduğumuz
öğrenme ekosisteminin bir parçası olarak
YÖM Kamp’ı kurduk. YÖM Kamp olarak
bu yaz döneminde hem çocuklar hem
gençler hem de yetişkinler için farklı
yaşam becerilerini destekleyen kamplar
düzenleyeceğiz. Bu konuda zeytin hasadı

kampından felsefe kampına kadar
geniş bir yelpaze oluşturmaya özen
gösteriyoruz.
Öğrenme sürecini bir bütün olarak
değerlendirdiğimizde uzun yaz
tatilinin öğrenme sürecini sekteye
uğratacağını düşünüyor musunuz?
Geleneksel eğitim sisteminin en
büyük sorunlarından birine işaret
ediyorsunuz aslında. Geleneksel
okullarda; etkileşim olmadan, tek taraflı,
öğrenciyi öğrenmenin bir parçası haline
getiremeyen bir eğitim anlayışı hakim
ne yazık ki… Öğrenci, öğrendiği bilgi ve
becerileri deneyimleyemeden eğitim
alıyor. Deneyim, sorgulama, merak
unsurları dışarıda tutulduğunda bırakın
bilgiyi işlemeyi, bilgiyi yapılandırmayı,
bilgiyi dönüştürmeyi; bilginin kalıcılığı
bile soru işaretine dönüşüyor… Ayrıca

röportaj
bu durum, geleneksel okullarda eğitim
gören öğrenciler için de yaz tatilini bir
kaçışa, kurtuluşa dönüştürüyor. Biz yaşam
boyu öğrenme ilkesiyle 21. yüzyıl öğrenme
ekosistemini tasarlamayı kendimize
görev edinmiş eğitim gönüllüleri olarak;
toplumsal gelişimi sağlayabilmek için
öğrenmeye ara vermeden, öğrenmeyi
sürekli ve hayatın doğal bir parçası kılmak
için çabalıyoruz.

LEGONİMBUS
AKADEMİ KURULDU

Pandemi süreciyle beraber eğitimin
dijitalleşmesi noktasında nasıl bir
pozisyon almamız gerektiği çok net
bir şekilde ortaya çıktı. Fiziksel ve
yüz yüze gerçekleştirilen yaz okulu
programları, atölyeler ve kamp
etkinlikleri haricinde yaz döneminde
dijital öğrenme alanında da bizleri
neler bekliyor?
Teknoloji çağı, değişimin ve dönüşümün
çok hızlı yaşandığı bir çağ. Dolayısıyla
21. yüzyıl eğitimini de buna göre
tasarlamalıyız. Dijitalleşmeye uyum
sağlayabildiğimiz ölçüde kendimize
bir varlık alanı oluşturabiliriz. Pandemi
de, acı tecrübelerle de olsa, bunu
anlamamıza vesile oldu diyebilirim.

Geleneksel okulların işlevsizliği, bizi
özerk öğrenme ortamlarıoluşturmaya
yöneltti. Biz de, bildiğiniz üzere, bu
doğrultuda Türkiye’nin ilk dijital öğrenme
pazaryeri olan Legonimbus’u kurduk.
Kurumsal çerçevede hareket eden
Legonimbus’un herkes için erişilebilir
bireysel ağı olarak da tamamen dijital okul
mantığıylaLegonimbus Akademi’yi açtık.
Dolayısıyla bizler, hem kurumlar için hem
de her yaş aralığından bireyler için ulusal
ve uluslararası iş birlikçilerimizle beraber,
zamandan ve mekandan bağımsız bir
öğrenme ortamında, kendilerini sürekli
geliştirebilecekleri, 21. yüzyılın öğrenme
becerilerini edinebilecekleri dijital
öğrenme araçları sunuyoruz. Ülkemizde
milli ve evrensel ilkelerle toplumsal gelişimi
destekleyen böylesine bütüncül bir sosyal
girişimin parçası olmak da ayrıca gurur
verici bir his.
Finlandiya’da yılın en iyi online
yabancı dil eğitimi programı ödüllü
Moomin Dil Okulu’nu Legonimbus
ve Legonimbus Akademi aracılığıyla
Türkiye’deki eğitim ekosistemiyle
buluşturdunuz. Bu süreçten
bahseder misiniz?
Playvation bünyesindeki Moomin

Dil Okulu, okul öncesi ve anaokulu
seviyesindeki çocuklarımızın İngilizce
öğrenmelerini sağlamak için oyun temelli
ve Türkiye eğitim müfredatına uyumlu bir
program. Yabancı dil öğreniminin özellikle
erken yaşlarda ne kadar önemli olduğunun
artık herkes bilincine varmış durumda.
Biz öncelikle Legonimbus aracılığıyla
Moomin Dil Okulu’nu Türkiye’deki eğitim
kurumlarıyla buluşturmak için yola
çıkmıştık. Ancak bu şekilde Türkiye’nin her
yerine ulaşmamız mümkün olmayacaktı.
Diyarbakır’daki Artvin’deki Malatya’daki
çocuğumuzun da erken yaşta İngilizce
eğitimi alabilmesini sağlayabilmek için
Finlandiya ile gerekli görüşmeleri sağladık
ve Legonimbus Akademi ile herkesin
erişebileceği bir platforma taşımış olduk
Moomin Dil Okulu’nu. Ayrıca çocuklarımızın
yaz dönemi boyunca online olarak programı
kullanabilecek olmaları, öğrenme süreçleri
sekteye uğramadan aralıksız bir öğrenme
deneyimi yaşamalarını sağlayacak.
Ebeveyn denetiminde, günde 15 dakika,
oyun oynarmış gibi İngilizce öğrenecekler…
Dijital çağın sunduğu imkanlardan pozitif
anlamda değer yaratan, öğrenmeyi
kolaylaştıran sonuçlar elde etmek, geleceğe
nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmamız
gerektiğini de gösteriyor sanıyorum.

DOĞAYA RAĞMEN DEĞİL, DOĞAYLA BİRLİKTE YAŞAMAK İÇİN
Gökçe Gökbalkan Selçuk - YÖM Grup Eğitim ve İçerik Koordinatörü
Eğitimin farklı alanlarında 30 yıla yaklaşan deneyimlerimizi YÖM | Yenilikçi
Öğrenme Merkezi, YÖM Okulları, YÖM Aile, YÖM Radyo, YÖM Ajans,
Legonimbus ve Legonimbus.academy girişimleriyle eğitim ekosisteminde
“Yaşam Boyu Öğrenme” ilkesini gözeterek ve sosyal fayda yaratmayı
önceleyerek çalışmalar yürüttük.
Şimdi YÖM Kamp ile öğrenme yolculuğunda yeni ve keyifli bir yolculuğa
çıkıyoruz. Doğa ile olan ilişkimizi yeniden tesis etmenin gerekliliğine
inanarak kurduğumuz YÖM KAMP ile farklı alanlardan farklı topluluklara
ekolojik dengeyi gözeten, sürdürülebilir, üretken ve yeni yaşam becerilerini
destekleyen kamp etkinlikleri düzenliyoruz. Doğa kampları, tematik
kamplar, gençlik kampları, gönüllülük kampları ve kurumlar için özel olarak
düzenlediğimiz kamp ve açık hava etkinlikleri ile zeytin hasadında yüzyıllık
ağaçlardan zeytin toplarken
aynı zamanda yeni yaşam
becerileri kazanmayı
hedefliyoruz.
Doğa ve çocuk ilişkisinin
kuvvetli olması gerektiğine
inanarak geliştirdiğimiz
gençlik kamplarımızda
gençler doğada vakit
geçirirken aynı zamanda
spor, kültür ve sanat
alanlarında eğlenceli
faaliyetlere dahil olarak
bir ekip olmayı, saygı
ve sevgi kavramlarını,
ekolojinin önemini,

dürüstlük ve farklılıklara saygı gibi temel değerleri deneyimleyerek özümseme
imkanına sahip oluyorlar. Düzenlediğimiz bu kamplarda her yıl gezegenin
önemli bir meselesini ele almayı hedefliyoruz ve tüm programımızı
bu tema etrafında şekillendiriyoruz. 2022 yılında Temmuz ayında
Izmir Güzelbahçe’de gerçekleşecek gençlik kampımızın teması; “Dünya
Vatandaşlığı”. Bu kampta katılan ortaokul öğrencileri kamp sonrasında 21.
yüzyılda dünya vatandaşı olmanın ne demek olduğunu ve gerekliliklerini
deneyimleyebilecekleri atölyelere katılacak, dahil olacağı sportif, kültürel ve
sanatsal faaliyetlerle doğanın önemini ve hayatındaki yerini içselleştirirken,
küresel farkındalıklarını geliştirip, inisiyatif alma, işbirliği ve liderlik gibi
becerilerini de güçlendirme imkanı bulacaklar.
YÖM KAMP Gençlik Kamplarının amacı her yıl yenilenen teması ile
katılımcılarına eşsiz bir öğrenme ve unutamayacakları anılar ile keyifli
dostluklar kazandırmayı
amaçlamaktadır. 2022 yılı
Temmuz ayı kamp programımızın
detayları ve kayıt süreçleri
hakkında bilgi çok yakında
websitemiz üzerinden
paylaşılacaktır.
Doğadaki son nesil olmamak için,
çocuklarımızı doğa ile sıklıkla
buluşturmalıyız. Aşağıdaki
iletişim adreslerimizden bize
kolaylıklar ulaşabilirsiniz;
» Websitesi: www.yomkamp.com
» E-mail: bilgi@yomkamp.com
» Instagram: @yomkamp
» Twitter: @yomkamp
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