
DERSLÝKLERDE AYDINLATMA

Dersliklerde görsel ve iþitsel algýnýn iyilik derecesi ile, eðitimden beklenenin elde edilmesi

arasýnda bir paralellik olduðu çoktan beri bilinmekte ve bilimsel araþtýrmalara konu olmuþ

bulunmaktadýr.

Tekniðine uygun bir aydýnlatma ile iyi görme koþullarýnýn elde edilmesi ne denli önemli ise,

özellikle ilk okullarda, öðrencilerin dikkatlerinin daðýtýlmamasýný saðlayacak görsel bir ortamýn

oluþturulmasý da ayný derecede önemlidir.

Aþaðýdaki yazý özellikle ilkokul derslikleri için kaleme alýnmýþ olmakla birlikte, tüm dersliklerde

de uygulamasýnýn büyük yarar saðlayacaðý açýktýr.

Dersliklerde, sýralar üzerinde, olabildiðince düzgün yayýlmýþ ve belirgin gölge oluþturmayan,

ortalama 250 lm/m2 düzeyinde bir aydýnlýk bulunmalýdýr. Bu aydýnlýk, öðretmene bakan

öðrencilerin bakýþ doðrultusuna paralel flüoresan lamba dizileri ile oluþturulmalýdýr. Dersliklerde

yararlý düzlemden, yani sýra üstlerinden, tavan yüksekliði 4 m'den azsa flüoresan lambalar çýplak

kullanýlabilir. Tavan beyaz badana olmalý, çýplak flüoresan lambalardan çýkan ýþýðýn bir bölümü

tavaný aydýnlatmalýdýr. Tavan yüksekliði 4 m'den oldukça fazla ise, tavana da ýþýk yollayan özel

yansýtýcýlý flüoresan lambalý ýþýklýklar kullanmak gerekir. Sýra üstlerinden tavana kadar  olan bu 4

metre sýnýrý yalnýzca ekonomik açýdan önemlidir ve öteki konular kadar önemli de deðildir. Nasýl

olursa olsun, diziler bakýþ doðrultusuna paralel olacaktýr.

Seçilen flüoresan lambalarýn renk sýcaklýðýnýn 4.000 K dolaylarýnda olmasý, yani ýþýk renginin

soðuk beyaz olmasý (cool white olmasý, daylight deðil) iyi olur. Derslik duvarlarýnýn orta açýklýkta

(yansýtma çarpaný yaklaþýk 0,50) yeþilimsi gri olmasý uygun olur.

Çok deðiþik deneylerle, çok eskiden beri kanýtlandýðý gibi, insanlarýn dikkatleri ve kendileri,

doðalarý gereði, çevreye göre daha aydýnlýk bölgelere, grimsi çevre içinde renkli alanlara, ve soðuk

renkli ortam içinde sýcak renkli bölgelere yönelir.

Bu nedenle öðrencinin, öðretmeni izlerken ve dinlerken dikkatini sürdürülebilmesi, ve

yorulmamasý için, bakýlan alan ýþýklýlýðýnýn (ýþýklýlýk = aydýnlýk düzeyi çarpý yansýtma çarpaný)

çevre alandan 2,5~3 kez daha yüksek olmasý, ve bu alanýn görünen renginin (görünen renk: Bir

yüzeyden yansýyýp göze gelen ýþýðýn rengi) çevre rengine oranla çok daha sýcak olmasý gerekir. Bu

biraz kuramsal ilkelerin basit uygulamasý için þu söylenebilir: Öðretmenin bulunduðu bölgenin,

akkor lambalý ýþýklýklarla 600~750 lm/m2 düzeyinde aydýnlatýlmasý gerekir. Bu aydýnlýk, yumuþak

ve saydam gölgeli olmalý yani, gölgeler belirgin ve dikkat çekici olmamalýdýr. Bu aydýnlýðýn baskýn 
doðrultusu, öðretmeni rahatsýz etmeyecek biçimde seçilmelidir. Iþýðýn kýzýlaltý ýþýnýmlardan

arýndýrýlmýþ olmasý iyi olur. Bu, hava dolaþýmlý basit bir cam engelle saðlanabilir.

Öðretmenin arkasýndaki duvar orta koyulukta (yansýtma çarpaný yaklaþýk 0.30~0.35) sýcak ya da

soðuk pembemsi gri ya da kiremit rengine bakan gri olmalýdýr. Eðer yazý tahtasý kullanýlýyorsa,

koyu kiremit rengi tahta üzerine beyaz tebeþirle yazýlmalý, eðer kaðýt ya da kalemle yazýlan ve

silinen tahta kullanýlýyorsa soðuk sarý yüzey üzerine siyah kalemle yazýlmalý, eðer tepegöz ya da

projeksiyon kullanýlýyorsa, ýþýklýlýk oranlarý ve yansýtma açýsý uygun deðerlerde seçilmelidir.
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